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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 10/10 Strandvegen 7-9 - Regulerings og byggesak - Behandling etter 
høring.

PS 11/10 005/046 Jensen og By - Oppføring av enebolig med 
dispensasjon

PS 12/10 Klage på avslag på fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, 
bnr. 8 i Inderøy.

PS 13/10 Reguleringsplan for Lillesund-Sundsøya.

PS 14/10 Temasak:

- Balansert målstyring

- Disponering av midler Hovedutvalg Natur

PS 15/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 48/10 Muustrøparken - Straumen Vel - Godkjent omarbeidelse av 
parkeringsplass ved 1000 års stedet.

RS 49/10 skippervegen 16 - Rostad. Godkjent tiltak for reperasjon av 
pipe

RS 50/10 Nessjordet - Inderøy kommune, godkjent fradeling av 
boligtomt.

RS 51/10 Stasjonsvegen 21 -AS Røra Fabrikker. Rammetillatelse tilbygg 
40 m2

RS 52/10 Utøyvegen 760 - Anton Letnes AS. Ferdigattest tilbygg/påbygg

RS 53/10 Øvregt. 21/23 - Coop Inn-Trøndelag BA. Delvis godkjent tiltak 
for skilt

RS 54/10 Noremsvegen 146 - Fjerstad/Ervik. Igangsettingstillatelse hytte

RS 55/10 Rostadvn. 200 - Heggdal. Godkjent tiltak for tilbygg 
driftsbygning

RS 56/10 Vennaliv. 33 - Inderøy ungdomsskole. Godkjent tiltak for 
innsetting av heis.

RS 57/10 Skjemstadmarka 8 - Hjelsvold. Godkjent tiltak for hytte med 
dispensasjon

RS 58/10 Sundnesnesset 11A- Tunset. Ferdigattest for påbygg og tilbygg

RS 59/10 Grandmarka 66 - Løseth. Ferdigattest for riving og tilbygging på 
eiendommen 159/005

RS 60/10 Hyllavegen 23 - Kjølstad/Lundås. Ferdigattest for barnehage

RS 61/10 Nessetvegen 843 - Wist. Godkjent tilbygg, sentralfyr
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RS 62/10 Høslandet 107 - Kjerkreit. Ferdigattest for riving og oppføring 
av hytte på eiendommen 142/010

PS 16/10 Ordføreren orienterer

PS 17/10 135/113 – Helgesen og Worum.  Søknad om oppføring av 
enebolig Nessveet 60.  
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1033-15
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 10/10 15.02.2010

Inderøy kommunestyre

Strandvegen 7-9 - Regulerings og byggesak - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak
1. I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008), § 12-10 og 12-14 

vedtas vedlagt forslag til endring av reguleringsplan for Straumen. Endringen 
innarbeides i reguleringskart for Straumen sentrum, vedtatt 03.05.2009.

Vedlegg:
1 Plankart
2 Gjeldende reguleringsbestemmelser
3 Illustrasjon
4 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune
5 Uttalelse fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag
6 Uttalelse fra Einhaugen Vel
7 Uttalelse fra Straumen Vel
8 Uttalelser fra div. naboer - reguleringssak
9 Uttalelse fra div. naboer - byggesak
10 Uttalelse fra nabo
11 Perspektivskisse - forrige behandling
12 Utredning - høydeberegning

Henvisning:

- Vedtak i planutvalget, 21.04.2008.
- Vedtak i planutvalget, 16.06.2008.
- Vedtak i klagesak, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.05.2009.
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- Vedtak i Hovedutvalg natur, 21.09.09, Forslag til endring av reguleringsplan og 
byggesøknad til offentlig ettersyn.

Bakgrunn
Oppsummering av saksgangen så lang: 

- Januar 2007 kjøper Børgin Eiendom Strandvegen 7 og 9. Strandvegen 9 er bebygd med 
en enebolig mens Strandvegen 7 er ubebygd.

- Mars 2007 legges forslag til Reguleringsplan for Nessjordet m/Straumen sentrum ut til 
offentlig ettersyn. Reguleringsplanen inneholder føringer for eksisterende bebyggelse 
som stort sett viderefører dagens bebyggelsesstruktur.

- I forbindelse med offentlig ettersyn er det bl.a. innspill fra Einhaugen vel og naboer til 
Strandvegen 7 og 9 som er bekymret for det som de tror kan bli en større 
leilighetsutbygging på disse tomtene.

- August 2007, kommunestyret behandler reguleringsplanen gjennom et prinsippvedtak, 
og endelig sluttvedtak utsettes i påvente av arkeologiske utgravinger og senere 
gjennomføring av utbyggings-/arkitektkonkurransen for Nessjordet.

- I mars 2008 søker arkitektkontoret Hellebust og Meland om rammetillatelse for bygging 
av 8 leiligheter i to bygg med dispensasjonssøknad i forhold til takform på bygningene.

- I april 2008 behandles byggesøknaden av planutvalget. Planutvalget vedtar at de ikke 
har motforestillinger om at tomtene utnyttes som en enhet til leiligheter, men at 
utnyttelsen blir for høy med 8 boenheter. Planutvalget gir føringer for at prosjektet må 
reduseres til 6 boenheter og at bygningene bl.a. må utformes med saltak.

- Mai 2008 leverer Hellebust og Meland ny søknad om rammetillatelse i samsvar med 
planutvalgets føringer fra april. 

- Juni 2008 behandles den nye søknaden sammen med klage fra naboer/velforening på 
forrige vedtak. Planutvalget godkjenner prosjektet som omsøkt og avviser klagen.

- September 2008 behandles klage på vedtaket fra juni administrativt og avslås. Klagen 
oversendes Fylkesmannen sammen med sakspapirene for behandling.

- Mai 2009 gjør kommunestyret sluttvedtak i reguleringsplan for Straumen sentrum.

- Mai 2009 gjør fylkesmannens vedtak om å oppheve den innvilgede byggetillatelsen for 
Strandvegen 7-9 på bakgrunn av saksbehandlingsfeil de mener er gjort.

Det vises til saksframlegg til møtet 21.09.2009, jfr. også tidligere saksframlegg for ytterligere 
utdyping av bakgrunnen for saken.

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, og har vært sendt på høring til 
samtlige naboer og Einhaugen vel. Det har kommet inn følgende merknader: 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 
Miljøvernavdelingen og kommunal/administrasjonsavdelingen har ingen kommentar til 
reguleringsendringen.

Landbruksavdelingen er positiv til endringen som de mener samsvarer godt med nasjonale 
målsetninger om fortetting i eksisterende boligområder.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
Har ingen kommentar til foreslått reguleringsendring.

Straumen Vel: 
Mener på prinsipiell basis at søknaden bør avslås og at eksisterende reguleringsplan bør følges 
opp slik den er vedtatt.

Einhaugen Vel: 
Mener reguleringsforslaget og byggesøknaden bør avslås både på prinsipielt grunnlag og ut fra 
det konkrete forslaget.

Flere naboer: 
Mener reguleringsforslaget og byggesøknaden må avslås både på prinsipielt grunnlag og ut fra 
det konkrete forslaget. De nevner stort sett de samme punkter som velforeningen har nevnt. 
De har i tillegg et eget innpill på byggesøknaden hvor bl.a. byggehøyde og tak på garasjer er 
kommentert. Synspunktene er gjennomgått og kommentert tema for tema under 
”Vurderinger”.

En nabo stiller seg positiv til utbyggingen både i forhold til byggestil og at det tilrettelegges for 
nye boliger.

Vurdering - planendring:

Saksbehandling: 

Innspill: 
Kommunen har ved behandlingen 21.09.2009 ikke kommenter innspillet som velforeningen og 
naboene hadde i forbindelse med annonsert oppstart av planarbeid. Dette hevdes at gjør 
saksframlegget mangelfullt og ensidig og bryter med forvaltningslovens § 17.

Kommentar: 
I saksframlegget ble det vurdert naboenes tidligere innspill og klager til de foregående 
behandlingene av reguleringsplan og byggesak. Det ble opplyst i saksframlegget om at 
eventuelle nye innspill i forbindelse med varslet planoppstart ville bli formidlet til det politiske 
møtet, og at saken ville bli utsatt dersom det kom frem helt nye momenter i forbindelse med 
forhåndsvarslingen.  

De 3 innspillene som kom inn i forbindelse med forhåndsvarslingen ble videreformidlet til 
medlemmene i Hovedutvalg Natur før gruppemøtene både pr. e-post og som papirdokumenter. 

Side 8



Rådmannen vurderte at disse ikke inneholdt vesentlig nye opplysninger som ikke var drøftet 
tidligere, og som gav grunnlag for å tilrå utsatt behandlingen av saken. 

Rådmannen kan ikke se at det skulle være opplysninger eller synspunkter som ikke har kommet 
fram i saksbehandlingen som gjør denne mangelfull. Politikerne har fått fremlagt alle 
synspunkt og innspill til sin behandling. 

Endring av en nylig vedtatt plan: 

Innspill: 
Det vil være svært uheldig at en nylig vedtatt plan endres etter bare et halvt år. Dette vil 
svekke reguleringsplanen som styringsinstrument og forutsigbarheten for de berørte partene.

Kommentar: 
I en idealsituasjon burde selvfølgelig reguleringsplanen ha så gode bestemmelser at det 
hverken var behov eller nødvendig med dispensasjoner og reguleringsendringer. Dette kan 
være greit gjennomførbart i et rent bevaringsområde eller et nybyggingsområde. Det er mye 
vanskeligere i områder hvor en ønsker å åpne for en viss utvikling og bebyggelsen og 
eiendommene varier. 

Plan- og bygningsloven er en ”ja” lov. Alle byggeprosjekter som ligger innenfor 
reguleringsplanens rammer i forhold til utnyttelsesgrad, byggehøyde og bygningstype skal 
godkjennes dersom de for øvrig samsvarer med vedtatt plan og lov. Byggesaker som ligger 
innenfor rammen av vedtatte planer behandles i Inderøy kommune administrativt. 

For at lokalpolitikerne skal ha en viss kontroll med utviklingen i Straumen må rammene som 
vedtas i reguleringsplanen være relativt snevre. Prosjekter som går utenfor reguleringsplanens 
rammer må, som i denne saken, gjennom samme prosess som opprinnelig reguleringsplan. 
Dette gir naboer og berørte fagmyndigheter samme mulighet for å uttale seg som til 
opprinnelig plan. Kommunestyret som kommunens øverste organ kan da fatte et vedtak på 
bakgrunn av en helhetsvurdering og de berørte partenes innpill. Reguleringsplanen blir ikke på 
noen måte opphevet om en vedtar endring i deler av planen, og det er ingenting i loven som 
tilsier at det må gå en viss tidsperiode før det er legalt å vedta endringer eller dispensasjoner 
fra en reguleringsplan.

Et viktig moment i denne konkrete saken er at det er spesielle årsaker til at dette prosjektet ikke 
ble innarbeidet i reguleringsplanen ble vedtatt i mai 2009. Forslag til ny reguleringsplan for 
Straumen sentrum ble lagt ut til offentlig ettersyn i april 2007. På grunn av bl.a. gjennomføring 
av prosjektkonkurranse på Nessjordet og arkeologiske forundersøkelser her ble ikke 
sluttvedtaket for reguleringsplanen gjort før i mai 2009. Søknadsprosessen i forhold til 
dispensasjon og utbygging av Strandvegen pågikk våren 2008, og ble behandlet etter gammel 
reguleringsplan da en så at sluttvedtaket for denne kom til å dra ut tid. Da reguleringsplanen 
for Straumen skulle sluttbehandles våren 2009 var ennå ikke fylkesmannens avgjørelse av 
klagesaken kommet. Følgende vurdering ble da gjort i saksframlegget for reguleringsplanen: 

”Utbyggingsprosjektet i Strandvegen
Planutvalgets tidligere vedtak om å tillate leilighetsbygg på Strandvegen 7 og 9 innebærer at reguleringsplanen burde 
ha fått endret formål for disse tomtene som i vedlagt forslag er regulert til eneboligbebyggelse.
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Saken er imidlertid påklaget. Så lenge klagen ikke er ferdigbehandlet råder fylkesmannen til at det ikke foretas noen 
endringer. Selv om det har vært en omfattende prosess i behandling av dispensasjonen og byggesaken er det tvilsomt om 
dette juridisk oppfyller kravet om offentlig ettersyn til en reguleringsendring. Reguleringsvedtaket vil da ikke holde ved 
en eventuell klage på reguleringsplanen.”

På tidspunktet for sluttbehandling av reguleringsplanen var saken i Strandvegen 
ferdigbehandlet fra kommunens side. 

Dersom endringen hadde blitt tatt inn i reguleringsplanen uten å ha vært gjennom offentlig 
høring ville det ha vært en saksbehandlingsfeil og vedtatt reguleringsplan ville sannsynligvis 
blitt opphevet ved en klagebehandling. 

Det er også slik at i en omfattende reguleringsprosess som Straumen Sentrum/Nessjordet vil 
reguleringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelse lett komme i bakgrunnen av de store 
grepene som skulle bestemmes på Nessjordet. Således sikrer en egen reguleringssak på dette 
temaet en mer konkret debatt og konkrete innspill direkte på problemstillingen. Rådmannen er 
derfor uenig i at reguleringsprosessen for Straumen/Nessjordet utgjorde et grundigere 
beslutningsgrunnlag i forhold til fortetting, enn denne prosessen her som i tillegg inneholder et 
konkret byggeforslag. 

Boligområdets verneverdi: 

Innspill: 
Boligområdet er et bolighomogent etablert området med en mengde historiske og kulturelle 
innslag. Utbyggingen vil langt på veg ødelegge dette, og spesielt områdets uttrykk fra sjøsiden.

Kommentar: 
Reguleringsforslaget har vært på høring til Nord-Trøndelag fylkeskommune, som også er 
kulturminnemyndighet. De har ingen kommentar til reguleringsendringen eller byggesøknaden.

Fylkesmannen vurderte i klagebehandlingen at bebyggelsen i området er fra forskjellig 
tidsepoker og tidstypisk for sin byggetid. De vurderte at ensartheten begrenser seg til at det er 
eneboliger, og at de ikke er påfallende store. Fylkesmannens miljøvernavdelingen har ikke 
bemerket noe til saken i høringen.

I reguleringsplanen er det plukket ut de sentrale områdene en har vurdert at har verneverdig 
bygningsmiljø. Reguleringsplanen åpner for både nye tilbygg og fortetting hvor dette er 
naturlig. Område Einhaugen/Sandvågen ble ikke vurdert å ha samme verneverdi som de 
sentrale områdene av Straumen som er regulert til bevaring. En kan gjerne være uenig i dette, 
men denne problemstillingen er ikke en del av reguleringssøknaden som nå behandles.

Bygningenes arkitektoniske utforming eller plassering vurderes ikke å bryte med reglene i 
gjeldende reguleringsplan.  

Dersom en ønsker at boligområdet skal reguleres til strengere bevaring må dette tas opp som 
en egen reguleringssak slik at samtlige som blir berørt av restriksjoner får mulighet til å uttale 
seg.

Urimelig forskjellsbehandling:
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Innspill: 
Dersom planendringen innvilges vil dette være urimelig forskjellsbehandling bl.a. fordi 
kommunen i 2009 har avslått søknad om en ny hyttetomt (sak 12/09 – Hedegart) med 
begrunnelse av at kommuneplanen nylig var vedtatt. 

Den ene tomta vil gis særbehandling i forhold øvrige tomter ved at det åpnes for høyere 
utnyttelse på denne.

Kommentar: 
Til opplysning om nevnte sak 12/09 – Hedegart, er det slik at denne saken har vært til 
klagebehandling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har gjennom klagebehandlingen opphevet 
kommunens vedtak i saken, og den er derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling. 

Rådmannen mener at det, uavhengig av vedtakene i sak 12/09 – Hedegart, ikke er direkte 
relevant å sammenligne fradeling av hyttetomter med den foreliggende saken knyttet til 
Strandvegen 7-9. Det er nok slik at det godkjennes flere regulerings- og dispensasjonssøknader 
enn det avslås. Sammenlignbare saker med den foreliggende saken er andre reguleringssaker 
med sentrumsnære boliger. Rådmannen mener at mer relevante eksempler er planen for 
Straumen borettslag (ved brufoten), Kvernmos utbygging på Hylla, prosjektet på Muusøra og 
”Grønnbrygga”. Alle disse sakene er godkjent til tross for at de visuelt sett er mye mer 
eksponert enn i Strandvegen.

Utnyttelsesgraden endres ikke for denne tomta sammenlignet med de andre tomtene i 
området. Den er fortsatt 26% - BYA. To av naboeiendommene er tidligere godkjent som 
tomannsboliger. Samtlige tomteeiere vil stå fritt til å søke omregulering på samme måte som 
eier av Strandvegen 7-9. Om det er dårlige prosjekt blir de avslått – er det gode prosjekt kan de 
godkjennes - eventuelt med endringer.

Saksbehandling dispensasjon / planendring: 

Innspill: 
Søknaden i realiteten er en dispensasjonssak – uten at det foreligger særlige grunner slik loven 
krever. 

Kommentar: 
Det er søkt om planendring, og det blir saksbehandlet som en planendring. Behandlingen 
innebærer en mer omfattende og langvarig saksbehandling enn en dispensasjon. Utbygger har 
ingen fordel av at kommunen krever dette. Krav om ”særlige grunner” for dispensasjoner er for 
øvrig tatt ut av planloven ved siste revidering. 

Fare for presedens og Straumen videre utvikling:

Innspill: 
Et godkjenningsvedtak vil skape presedens og gjøre at politikeren kanskje ikke har noe annet 
valg enn å innvilge neste søknad som måtte komme. Dette kan på lang sikt gi en utvikling som 
endrer Straumens karakter i negativ retning.

Kommentar: 
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Presedens kan oppstå dersom en innarbeider en praksis for sammenlignbare saker. Den praksis 
som her vil oppstå er at framtidige utbyggingsprosjekter vil bli realitetsvurdert og ikke avvist av 
rent formelle grunner. Politikerne vil stå fritt til å avslå prosjekter hvor en samlet vurdering 
tilsier det. 

En innarbeidet praksis (presedens) kan når som helst endres ved å innføre en ny praksis. En 
låser seg ikke for all framtid. Dette prosjektet ble påbegynt og søkt etter tidligere 
reguleringsplan selv om det nå formelt er en ny søknad. På denne bakgrunn er det fult mulig å 
skille dette fra senere prosjekter dersom en ønsker å innføre en strengere praksis enn tidligere.

Rådmann er heller ikke bekymret for at saken utløser mange nye prosjekter. Det finnes få 
ubebygde arealer igjen i Straumen. Å kjøpe opp eneboliger for å rive og bygge nytt gir 
tomtepriser på 2-3 millioner pr daa. Dette blir mange ganger høyere enn vanlig tomtepris. At 
dårlige eneboliger etter hvert kondemneres og at det da kan blir søkt om å bygge nytt (også 
tomannsboliger) vil sikkert forekomme. Disse søknadene må vurderes når de kommer. Det vil 
de måtte uansett utfall av denne saken.

Utbyggers økonomiske interesse /argumenter for å tillate utbygging.

Innspill: 
Det vises i flere innspill til at grunneier er et ubyggingsselskap som kun har kortsiktig profitt 
som målsetning, og at det ikke finnes andre argumenter for å tillate utbyggingen.

Kommentar:
All utbygging og boligutvikling er basert på at noen investerer. Om noen utbyggere kan ha 
edlere motiv enn andre blir ikke noe som kan vurderes i en saksbehandling. Både rådmann og 
politikerne må basere sine vedtak på faglige vurderinger.

De viktigste argumentene fra et samfunnssynspunkt er at den planlagte utbyggingen vil gi et 
positivt tilskudd til Straumens boligtilbud. Det blir i et segment mellom enebolig og leilighet 
som det er lite tilbud av fra før. Både for godt voksne som ønsker en mindre boenhet enn 
enebolig og for unge familier som ennå ikke ser seg råd til en enbolig vil dette være et godt 
tilbud.

Fortetting med kvalitet i eksisterende boligområder er ønskelig da dette bl.a. minsker presset 
på ytterligere nedbygging av ny dyrkajord. Selv om Nessjordet vil gi Straumen boligareal for 
flere år fremover, kan en ikke se bort fra at dette er et vesentlig moment i et lengre perspektiv.

Vurdering – byggesak (rammesøknad):

Det er i innspill fra naboer påpekt noen forhold som ikke er drøftet under reguleringssaken. 

Kulturfaglig vurdering: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har uttalt seg til reguleringsendringen og byggesaken uten å 
ha motforestillinger til saken. 

Noen egen kulturfaglig vurdering av prosjektet er vanskelig å få til. Fylkeskommunen har i brev 
fra mars 2009 gitt melding om at de av kapasitetshensyn ikke prioriterer rådgivning til 
kommunene i forhold til nyere tids kulturminnevern og plan- og byggesaker. 
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Byggehøyde: 
Reguleringsplanen angir en tillatt mønehøyde på 7,5 m til gjennomsnittlig planert terreng. I 
byggesaken er høyden på bygningene beregnet til 7,05 m over planert terreng. 

Naboene har påpekt at beregningen ikke stemmer. Dette er blitt påpekt overfor søker som har 
gjennomgått beregningene på nytt. Det var en feil i den opprinnelige beregningen og 
oppdatert utredning av høydeberegningen er sendt inn til saken sammen med nytt nabovarsel. 
Med detaljert utregning blir høyden 7,28 m over gjennomsnittlig planert terreng, som er godt 
innenfor reguleringsplanens krav. 

Tak på garasjer: 
I behandling av opprinnelig byggesøknad fra april 2008 ble det krevd at garasjene for de øvre 
boenhetene skulle fjernes. Dette fordi en mente byggene ble for massive med denne 
løsningen. 

Det ble ved behandlingen i september vurder å være en betydelig bedre løsning både for 
leilighetene og for den arkitektoniske helheten, fremfor løsningen med å ha separate 
garasjebygg nede ved Strandvegen.

I den nye søknaden er bygningene delt opp i 3 separate enheter og en får ikke lenger en større 
sammenhengende enhet som ved opprinnelig søknad. Garasjene er foreslått med åpne vegger 
som carport for å dempe uttrykket.

Dette vil ha en viss betydning for utsiktsforholdene til naboene. Det vurderes likevel å være 
overvekt av argumenter for å beholde takene over biloppstillingsplassene. 

Behandlingsmåte – reguleringsplan og byggesak.

Ved felles behandling av plan- og byggesak er det en forutsetning at det i sluttvedtaket fattes 
to separate vedtak. Etter å ha konferert med juridisk avdeling hos fylkesmannen anbefales 
kommunen å behandle byggesaken administrativt i samsvar med vanlig praksis etter at 
kommunestyret har avgjort reguleringssaken. Kommunestyret vil eventuelt kunne gi føringer i 
form av endring i reguleringsbestemmelser i sitt vedtak.

Dette er uansett nødvendig ettersom frist i forhold til nytt nabovarsel utgår etter at 
sakspapirene blir sendt ut. Eventuelle innspill i forhold den detaljerte høydeberegningen blir 
vurdert i den administrative behandlingen.

Konklusjon
Reguleringsplanen for Straumen er gitt rammer som skal gi god politisk styring med framtidige 
utbyggingsprosjekter. Naboer skal høres i alle slike saker – men de skal heller ikke kunne 
diktere grunneiers mulighet til å utnytte eiendommen sin. 

Utbyggingsprosjektet vil gi 6 nye sentrumsnære boenheter som arkitektonisk vurderes å være 
rimelig tilpasset omgivelsene i Strandvegen. Fortetting av eksisterende boligområder er 
generelt positivt fordi det reduserer presset for nedbygging av natur- eller jordbruksarealer.

Side 13



Tomtas utnyttelsesgrad er i samsvar med reguleringsplanen. Å dele tomtene i tre enheter 
strider ikke mot reguleringsplanen. Bygningene er hver for seg ikke større enn en moderne 
enebolig. Den eneste endringen består i at det kan bo to familier i hvert bygg, og at de ligger 
relativt tett. Tomannsboliger er for øvrig ikke noe nytt fenomen nabolaget. Dersom en ikke 
ønsker noen form for fortetting i boligområdene, må reguleringsplanen endres gjennom en 
egen prosess på dette.

Reguleringsplanen eller den politiske styringen blir verken opphevet eller svekket ved å vedta 
endringer. Lignende framtidige saker må gjennom den samme prosess med høring og offentlig 
ettersyn, og en vil ha like stor politisk styring med disse sakene som med denne.

Rådmannen ser at det er flest positive trekk med prosjektet, men har selvfølgelig også 
forståelse for at berørte naboer vil ha minst mulig endring og bebyggelse på tomtene rundt
seg. Rådmannens vurdering bygger på en grundig realitetsavveining av nabohensyn og hensyn 
til utbyggers interesser – innenfor rammen av gjeldende lovverk. 

Rådmannen ser ikke at det er grunnlag for å endre det syn en har hatt på utbyggingsprosjektet
så langt. Prosjektet er i utforming ytterligere tilpasset omgivelsene i forhold til behandlingen 
våren 2008. Det var godt kjent også den gang hvordan ny reguleringsplan var foreslått og 
utformet. Realitetene i prosjektet er lite endret, kun formalitetene ved at reguleringsplanen nå 
er sluttbehandlet.
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Reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum  Side 1 av 11

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN SENTRUM 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 14.05.09 
Vedtatt av kommunestyret 04.05.2009 
  

1. Fellesbestemmelser gjeldende for hele planområdet. 
 

1.1. Området reguleres til: 
 

Byggeområder (§25 1. ledd nr. 1) 
- Generelt byggeområde (uspesifisert) 
- Boliger  
- Forretning / kontor 
- Bevertning 
- Institusjon/sykehjem 
- Allmennyttig formål 
- Industri/lager 
- Fritidsbebyggelse (naust) 

 
Offentlig trafikkområde (§25 1. ledd nr. 3) 

- Kjøreveg 
- Gang/sykkelveg 
- Annet vegareal 
- Bussholdeplass 

 
Friområder (§25 1. ledd nr. 4) 

- Anlegg for lek 
- Park/Turveg 

 
Spesialområder (§25 1. ledd nr. 6) 

- Frisiktsone i vegkryss 
- Område for bevaring av bygningsmiljø 
- Område for bevaring av anlegg. 
- Privat vegareal 
- Parkbelte 
- Annet spesialområde park/bryggeanlegg 
 

Fellesområder (§ 25 1. ledd nr. 7) 
- Felles lekeareal 
- Felles adkomst/parkering 

 
Kombinerte formål 

- Bolig/Forretning/Kontor 
- Industri/Forretning/Kontor 
- Forretning/Kontor 
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Reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum  Side 2 av 11

 
1.2. Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen opphever følgende tidligere reguleringsvedtak: 
 
- Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 19.09.1985 
- Reguleringsendring Straumen, del av B5 (Lehnhaugen), vedtatt 23.06.1986 
- Reguleringsendring Straumen, B11 og Fr4 (friområde – Nergata), vedtatt 29.07.1986 
- Reguleringsendring Straumen sentrum, frisiktsoner, vedtatt 12.07.1986 
- Reguleringsplan for Fossum Eiendom, vedtatt 06.11.1991 
- Reguleringsendring Straumen, byggegrenser og gangveg, vedtatt 05.02.1992 
- Reguleringsplan for Muustrøparken, vedtatt 28.06.2000 
- Reguleringsplan for Straumen Sentrum, Øvergata, vedtatt 08.10.2001 
- Reguleringsplan for Næss (Nessveet), vedtatt 10.09.2002 
- Reguleringsplan for Muusøra, vedtatt 30.06.2003 
- Reguleringsendring Øvergata (Parkering- Prix), vedtatt 08.03.2004 
- Reguleringsplan for Sundfærvegen (Vangsvegen – rv 755), vedtatt 18.10.2004 
 
Bebyggelsesplan for Ness, vedtatt 10.09.2002, skal fortsatt gjelde og hjemles i denne 
reguleringsplanen. 

 
1.3. Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven 
§ 8.2. 

 
1.4. Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til 
plan- og bygningslovens kap III.  Utnyttingsgrad er angitt på plankartet. 

 
1.5. Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) 
gjøres bindende for planområdet.  
 
Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755 
enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene. 
 
1.6. Byggegrenser: 
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet. Garasje 
kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra vegkant. Garasje plassert 
parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke hindrer 
sikt for trafikkavviklingen. 

 
Byggegrensen mot riksveg er som vist i plankartet og kan kun fravikes etter godkjenning 
fra Statens vegvesen. 
 
Byggegrense mot friområde eller sjø gjelder for større bygninger som kan virke 
privatiserende eller skjemmende på det nærliggende offentlige arealet. Mindre bygg under 
15 m2 grunnflate og 3 m mønehøyde som redskapsbod, lekestue og lignende tillates. 
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Reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum  Side 3 av 11

1.7. Spesialområde Frisiktsoner:  
Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over 
tilstøtende vegers planum. 

 
1.8. Krav til parkeringsdekning:  
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning:  
 
Forretningsbebyggelse:    2 plasser pr 100 m2 forretningsareal 
Boligenheter over 100 m2 BRA   2 plasser pr enhet 
Boligenheter under 100 m2 BRA  1, 5 plasser pr enhet 
Boligenheter/hybel under 60 m2 BRA 1 plass pr boenhet. 

 
1.9. Byggeområde for boliger: 
Områder regulert til bolig kan kun bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg hvor 
ikke annet er angitt på plankartet. Det vises til definisjon av enebolig i 
Miljøverndepartementets veileder ”Grad av utnytting – T-1459”. 
 
Fortetting innen eksisterende byggeområder er tillat såfremt det kan skje innenfor planens 
utnyttelsesgrad, byggelinjer og plan- og bygningslovens generelle krav til 
uteoppholdsareal.  
 
Bebyggelsen kan ha mønehøyde inntil 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre 
tilbygg underordnet hovedbygget tillates med andre takformer. Takvinkel på nye 
bygninger skal tilpasses takvinkel på nærliggende bebyggelse i områder hvor dette har et 
enhetlig preg 

 
Frittstående garasje/uthus i eneboligområder kan bygges inntil 50 m2 (T-BRA). Det skal 
legges vekt på å tilpasse utseende til tomtas øvrige bebyggelse med hensyn til takvinkel, 
materialbruk og fargevalg. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3,0 m 
og 5,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Bygninger eldre enn 1900 (SEFRAK-registreringer) kan ikke rives eller ombygges før det 
er innhentet uttalelse fra kulturminnemyndighetene. For eiendommer regulert som 
bevaringsområdet gjelder bestemmelsene tilsvarende som i pkt 2.2.2. 

 
1.10. Byggeområder – Forretning og industri /lager 
Området I-1 (Ness-berget) kan ha bygninger med inntil 11 m mønehøyde. Av hensyn til 
nærliggende boligbebyggelse tillates det ikke virksomhet som innebærer uheldig 
forurensing som støy, støv eller er særlig trafikkskapende. 
 
Område I-2 (telesentral) kan benyttes til lager/teknsike anlegg. Område kan ha bygninger 
med inntil 7,5 m mønehøyde. 
 
Område F-1 og F-2 (Fossum auto, NTE) kan bygninger med inntil 9 m mønehøyde.  
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1.11. Byggeområder - Fritidsbebyggelse (naust): 
Områdene avsatt til naust kan bebygges med 100 %-BYA.  

 
Maksimal gesimshøyde og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 m og 5 m målt 
til gjennomsnittlig planert terreng. 

 
Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller 
altan i tilknytning til naustene. Det tillates ikke større vindusflater enn 0,5 m2 pr bygg. 

 
1.12. Offentlige Friområder: 
Innen friområdene kan det tillates bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til 
friområdet og ikke er til hinder for områdets bruk som friområde. 

 
Området (Fr-1) kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til 
båtopptrekk i samband med eksisterende og regulert naustbebyggelse. Området kan også 
benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere. 

 
1.13. Offentlig vegareal:  
Området avsatt til ”annen veggrunn” kan benyttes til plassering av avskjermende jordvoll, 
hekk eller gjerde så langt det ikke er til hinder for nødvendig sikt i trafikkavviklingen. 

 
Større sammenhengende arealer skal gis en parkmessig utforming. 
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler: Grete S
Saksnr.: 07/0301
Arkiv: 714.1

Dato: 02.11.2009

Inderøy  -  Reguleringsplan Straumen sentrum  -  Planforslag og byggesøknad for
Strandvegen 7 - 9 til offentlig ettersyn.

Vi viser til oversendelse datert 25.september 2009.
Vi har ikke merknader til innholdet i endringen. Etter bearbeiding og justering av
prosjektet finner vi at det i rimelig grad er tilpasset boligmiljøet på Einhaugen.

Det oppfordres til bruk av askeladden; htt ://askeladden.ra.no og mittkulturminne;
htt ://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.

1111111111111111111111111111
Ugradert

Omsøkt utbygging ligger innenfor gjeldende formål og utnyttingsgrad. Det ligger og
innenfor bestemmelsene pkt 1.9, 2.1edd om fortetting. Imidlertid har
reguleringsbestemmelsene i pkt 1.9, 1.1edd følgende formulering:
"Områder regulert til bolig kan kun bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg
hvor ikke annet er angitt på plankartet".
Kommunen kan dermed velge enten å endre plankart, bestemmelser eller begge
deler. Endret tekst på plankartet sammen med avgrensing av området betyr at
bestemmelser sammen med supplert plankart gir rom for tomannsboliger. For at det
også skal framgå av bestemmelsene hvilke boligtyper som inngår i planen kan det i
tillegg tas inn en egen setning om tomannsboliger i det aktuelle området.

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.
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Med hilsen

Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Saksbehandler:
Grete Sildnes, overarkitekt, tlf 74 11 12 58
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf 74 11 12 73

Side 2

1
Grete Sildnes
overarkitekt

Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og familieavd., Statens Hus,
7734 STEINKJER
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Ragnhild T. Grønvold
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: rur@fmnt.no  

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Fylkesmannens uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan
for Straumen sentrum Strandvegen 7 og 9 1/52 i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 25. september 2009.

Planforslaget er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger. Vi har etter dette følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen vurderer det som klart positivt og godt i tråd med nasjonal politikk at
eksisterende byggområder fortettes, og at dette skjer med kvalitet. Landbruksavdelingen har
ingen merknader til forslaget til ending av reguleringsplan.

Fra Miljovernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser ingen
merknader til planendringen.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Vi har ingen merknad til det foreliggende forslaget.

Med hilsen

11\,«Å VW\ik,*
Roald Huseth (e.f.)
Kommunaldirektør
Kommunal og administrasjonsavdelingen

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

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein — 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen — 74 16 81 51
Kommunal- og adm.avd.: Ragnhild T. Grønvold — 74 16 80 24

Per Arne Stavnås — 74 16 80 52

Postadresse:

7734 Steinkjer

IIII

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

III I I
015240

IIII
Vår ref.: 2007/4048 Arkivnr: 421.4

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

Vår dato: 03.11.2009
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2 8 OKT,2009

Til: Inderøy kommune
v/Pål Søndrol Gauteplass
Vennalivegen 37,
7670 Inderøy

Fra: Einhaugen Velforening

Merknader til forslag om endring av reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum

1111111111111111,1111111111111111111

Vi viser til vedtak i Hovedutvalg Natur av 21.09.09 der forslag om reguleringsendring for
Strandvegen 7-9 legges ut til offentlig høring. Einhaugen Velforening har følgende merknader til
dette:

1) Einhaugen Velforening er overrasket over at vedtaket i i Hovedutvalg Natur. Dette på
bakgrunn av de nye reguleringsbestemmelsene for området som ble vedtatt i mai 2009. Her
gjøres det helt klart at de to boligtomtene det her snakkes om skal bebygges med eneboliger.
Den ene er allerede bebygd med enebolig.

2) Den nye reguleringsplanen er utvetydig på at Einhaugen (som før og slik området fremstår i
dag) kun ska1 bebygges med eneboliger. I tillegg presiserer reguleringsplanen hva som
ligger i begrepet enebolig gjennom henvisningen til Miljøverndepartementets veileder T-
1459. Her slås det fast at en enebolig er en  frittliggende bygning som er beregnet på en
husstand  (sitat fra T-1459).

3) På bakgrunn av punktene overfor  er  Einhaugen Velforening sterkt i mot en endring av
reguleringsbestemmelsene som kan innebære oppsett av boligtyper som bryter med
reguleringsbestemmelsene. Det vil være en dramatisk uthuling av reguleringsplanen som
styringsinstrument dersom så skulle skje. Denne holdningen fra Einhaugen Velforening er i
overensstemmelse med tidligere innspill Velforeningen har kommet med i planprosessen
som ledet fram til den nye reguleringsplanen. Holdningen er diskutert og behandlet også på
Velforeningens siste års årsmøter og det er bred enighet blant beboerne om denne holdning.

4) Vi er også svært redd for at en endring av reguleringsbestemmelsene i området vil danne
presedens for senere utbyggingsinitiativ som bryter med eksisterende
reguleringsbestemmelser. Følgelig er det stor fare for at en imøtekommelse av utbyggers
ønsker for disse to tomtene vil medføre en total endring av bomiljø både på Einhaugen og i
hele sentrumsområdet for øvrig. En slik utvikling vil vi bidra til å bekjempe.

5) Einhaugen er et attraktivt og godt bo-område som vi har som målsetting å forsvare. Men det
er også et attraktivt område for turgåere og turister. Dette bør også tale for bevaring i
henhold til den nye reguleringsplanen. Dersom man skulle åpne opp for fortetting utover
reguleringsplanens bestemmelser må dette konsekvensutredes svært grundig.

6) Vi mener at framtidig utbygging utover de få tomter som fortsatt er ledig for eneboliger (det
er vel 3 slike på Einhaugen hvorav Strandveien 7 er den ene) bør skje på Nessjordet der det i
ny reguleringsplan er innregulert variert boligbebyggelse som vil dekke
boligutbyggingsbehovet på Straumen i lang tid fremover. De øvrige sentrumsområdene bør
man la være i henhold til reguleringsbestemmelsene.

7) Slik vi ser det er det eneste argumentet for å omregulere området, én enkelt utbyggers ønske
om kortsiktig profitt. Dette kan umulig være et tungtveiende hensyn i plansammenheng.
Derimot mener vi at ønsket om å bevare områdets særpreg, samt fordelene med å beholde
reguleringsplanen som et godt styringsinstrument — er et særdeles tungtveiende hensyn.
Endelig vil vi også hevde at en endring av nylig vedtatte reguleringsplan ville  vært svært
vanskelig å forstå ut fra den demokratiske prosessen med stor grad av innbygger- og
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organisasjons-innvolvering man hadde i forkant av den nye reguleringsplanen.
Reguleringsplanen var etter hva vi forstår svært lite omtvistet og det var stor enighet blant
de politiske partier om dens innhold. En endring av planen allerede nå vil representere et
grovt tillitsbrudd med kommunens innbyggere.

Vi vil på det sterkeste anmode om at ovennevnte synspunkter blir hensynstatt og at forslaget om
reguleringsendring blir avvist i den videre beslutningsprosess.

Notatet er styrebehandlet og enstemmig vedtan i Einhaugen Velforening den 12.10.09.

Straumen den 12.10.09.

På vegne av Einhaugen Velforening

Morten Berre
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Straumen Velforening
v/Ståle K. Johansen.

Inderøy Kommune
Hovedutvalg Natur
v/Pål S. Gauteplass
7670 Inderøy

For styret i Straumen Vel

II

Ståle K. Johansen
Sandvågen 9,
7670 INDERØY
tlf. 464 01 064, E-post: staalekj@online.no

IIII.1_1111,41-ÆN VEIFOR.E=G

Inderøy den 39.10-2009.

Synspunkter i forhold til søknad om endring av reguleringsplan for Straumen
sentrum vedtatt av Kommunestyret 3. mai 2009.

I forbindelse med søknaden om endring av den nylig vedtatte reguleringsplan for
Straumen, er Straumens Vel av den oppfatning at dette vil føre til presedens i
lignende saker for ettertiden. Dette vil føre til at tettstedet Straumen med sentrum, og
tilliggende boligfelt på sikt vil få en endring i bebyggelse som tettstedet og
kommunen ikke er tjent med.

En endring av denne karakter i reguleringsplanen, medfører at det blir interessant
med oppkjøp av boliger/tomter som legges ut for salg. Det kan også medføre at
eksisterende bebyggelse rives for så å bygge nye boliger med langt flere boenheter
en det boligfeltet inneholdt tidligere. I en slik utvikling vil Straumens særpreg over tid
forsvinne.

Hvis det blir vedtatt endringer i reguleringsplanen i forbindelse med en byggesak, vil
denne endringen legge vektige føringer i lignende saker. En konsekvens av dette vil
være at det blir vanskelig å stoppe en mulig uønsket utvikling av Straumen som
tettsted.

Kommunen har et ansvar i å sikre at Straumens gamle bebyggelse med sentrum,
Sandvågen og Einhaugen bevarer sitt særpreg med eneboliger. På grunnlag av dette
ber Straumen Velforening om at reguleringsplan respekteres, og videreføres i tråd
med Kommunestyret vedtak den 3. mai 2009.
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Inderøy kommune
Vennaliveien 37
7670 INDERØY

Deres ref : 2008/1033-12

MERKNADER TIL BYGGESØKNAD FOR STRANDVEIEN 7-9

Vi viser til kommunens oversendelse datert 24.09.2009 med frist for å inngi merknader til
06.11.2009.

Vi har følgende merknader til byggesaken:

111111111111111,111111,11111111111111111

Inderøy, 5. november 2009

• Som de fleste naboer er vi svært kritiske til det omsøkte tiltak. Hovedårsaken til dette
er at tiltaket vil fremstå som et fremmedelement i et ellers homogent og etablert miljø.
Dette gjelder både tiltakets volum, men også materialvalg og formgiving. Tiltaket
bryter både mot den øvrige bebyggelse, og er heller ikke godt tilpasset de naturgitte
omgivelser.

Vi bor i dag i et særegent miljø som det finnes få av i Norge, og er stolt av det. Vi ser
med bekymring på at dette kulturmiljøet nå forsøkes odelagt, uten at det foreligger
noen gode grunner som kan rettferdig gjøre dette.

Det vises i denne forbindelse til de føringer som fylkeskommunen har gitt i sin uttalelse
av 14.08.2008:

"Områdets verdier kan svekkes gjennom riving av eksisterende bygninger, samt
påbygninger eller nybygg som ikke er tilpasset den omkringliggende bebyggelse i
henhold til form, volum, detaljering og type bebyggelse. Videre vil området sveklces
som kulturmiljø dersom det foretas en fortetting. Særlig kan man se at områdene
mellom bebyggelsen og sjøen kan være attraktive for nybygg, noe som vil svekke den
viktige kontakten som eksisterende bebyggelse har og har hatt til sjøen."  (vår
understreking).

Før vedtak fattes, bes det om at kommunen innhenter  en  konkret fagkyndig vurdering
fra Nord-Trøndelag fyikeskommune, avdeling kulturminnevem, vedrørende det
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omsøkte tiltak. Dette for å få saken tilfredsstillende opplyst, jf. forvaltningsloven § 17.

Videre mener vi at byggeprosjektet bryter mot de klare føringer som er gitt i
reguleringsplanen fra 1985, og som er fulgt opp de siste 24 årene på en god måte.

For oss kan det se ut til at deler av den omsøkte bebyggelsen vil komme så nær sjøen
som 20 meter. Selv om dette er et regulert område vil mange av hensynene bak
strandvemet være relevante. Det må særlig legges vekt på hvor dominerende tiltaket vil
fremstå sett fra sjøen, og hvordan dette vil bryte med den naturlige kystlinjen, samt ta
fokus bort fra den eldre naustrekken. Det bør stilles krav om utarbeidelse av skisser
som viser tiltaket sett fra sjøen.

• Reguleringsplanen åpner for bebyggelse med monehøyde inntil 7,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. I skisse benevnt "Snitt og Mønehøyde" har
arkitektkontoret Hellebust & Meland AS foretatt en forenklet gjennomsnittsberegning
av planert terreng, og kommet til at mønehøyden er 7,05 m. Dette blir ikke riktig.

Det må påpekes at det alt vesentlige av bygningsmassen er tenkt plassert over planert
terreng, samt at stigningsforholdet i terrenget er svært variable. Det blir da ikke riktig å
foreta en slik forenklet beregning som arkitektkontoret har gjort.

Gjennomsnittlig planert terreng skal beregnes på den måten som veilederen Grad av
utnytting oppstiller (utarbeidet av Miljøvemdepartementet, Kommuna1- og
regiona1departementet og Statens bygningstekniske etat). Det vises til § 3-9 i veilederen
hvor det detabert er beskrevet hvordan man korrekt foretar en beregning av planert
terrengs gjennomsnittsnivå.

Følger man denne fremgangsmåten fremstår det som klart at mønehøyden er langt over
de 7,5 meter som det åpnes for i reguleringsplanen.

Da det ikke foreligger tilfredsstillende målsatte tegninger, er det ikke mulig for oss å
beregne dette nøyaktig.

Før byggesaken kan behandles må det innhentes detaljerte tegninger og foretas en riktig
beregning slik veilederen anviser. Dette for å få saken tilfredsstillende opplyst, jf
forva1tningsloven § 17.

• Når det gjelder det konkrete tiltakets utforming, registrerer vi at garasje nå er oppført i
to etasjer med tak. Dette er i direkte strid med de signaler kommunen har gitt tidligere,
og også i strid med de føringer vi naboer har gitt tidligere. Vi opplever denne endringen
som svært uheldig, da den samlede bygningsmassen vil fremstå som vesentlig mer
massiv ved med en slik takkonstruksjon. Et slikt tak vil medføre ulemper for oss naboer
i form av redusert utsikt, lys og lufl. Under enhver omstendighet må kommunen kreve
at tak over garasje tas ut.
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Med hilsen
. •••••••

C
Tove Frøseth og Mk4gne 1r41nhus
Strandv. 5

(261Kari S g
Strandv. 6

4 .t.‘c --
Randi Antonsen og Ivar
Strandv. 11

iktU
eistad

o Talleraas og
Einhaugen 8

/16V7?,tc‘

/R,S)"-,or F(tqcto
Riginor og Morten Følstad
Strandv. 8

em Rennemo
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Fra: Trine Bremseth [mailto:bremset@online.no] 
Sendt: 29. oktober 2009 21:11
Til: Postmottak
Emne: ref sak 2008/1033-12 - planforslag og byggesøknad for Strandvegen 7-9 til offentlig ettersyn

    Trine Bremseth
    Einhaugen 10
    7670 INDERØY

 Inderøy kommune
 Pål Gauteplass
 

 Viser til brev datert 24.9.2009 referanse 2008/1033-12 PLANFORSLAG OG 
BYGGESØKNAD FOR STRANDVEGEN 7-9

 Jeg har mottatt brev med tegninger og planbeskrivelse for eiendommen Strandvegen 7-9.

 Som nabo til strandvegen 7-9 ønsker jeg å stille meg positiv til forslaget til utbyggingen av 
strandvegen 7-9.

 
 Ut i fra tegningsforslag og forslag til utnytting av tomtene mener jeg at området blir positivt 

utnyttet. 
    

 Jeg ønsker utbyggerne og beboere i strandvegen 7-9 lykke til å håper på et trivelig og 
positivt samarbeid som naboer.

 Med vennelig hilsen

    Trine Bremseth
 Einhaugen 10

    Tlf 950466645
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/30-6
Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 11/10 15.02.2010

005/046 Jensen og By - Oppføring av enebolig med dispensasjon i 
Vennesborgvegen 1

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelsene § 1-1 
for oppføring av enebolig i Vennesborgvegen 1.
I henhold til plan- og bygningsloven § 93 godkjennes søknad om oppføring av enebolig på 
eiendommen 005/046.

Vedlegg:
1 Situasjonsplan 1:500
2 tegninger 1:100
3 dispensasjonssøknad
4 Erklæring
5 Avstandserklæring fra Kjetil Sakshaug

Bakgrunn

Søknaden 
Det søkes om oppføring av ny enebolig og garasje i Vennesborgvegen 1. Bygningene oppføres i 
mur og i en etasje. Boligen oppføres med takterrasse, taket på boligen er vist med splittet 
røsting og en takvinkel på 10 grader. Fasaden vil framstå i en kombinasjon av pusset mur og 
tre. Det monteres solfangere på tak.

Boligen har et bruksareal (BRA) på 214,69 m2 og et bebygd areal (BYA) på 250,95 m2.
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Garasjen har et bruksareal (BRA) på 40,71 m2 og et bebygd areal (BYA) på 48,74 m2.

Boligen oppføres etter passivhusstandarden; gjennom tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra 
god tetthet, varmegjenvinning og utnyttelse av solenergi får boligen et totalt energibehov på 
ca. 25% av energibehovet i en vanlig bolig.

Garasjen søkes plassert i nabogrense mot nord og nærmeste avstand til nabogrense i øst er 1 
meter. Det er vedlagt erklæringer fra naboer med samtykke til dette.

Det søkes dispensasjon fra Reguleringplan for Vennesborg, sist revidert 15.10.2007, for tak,
møneretning og takvinkel på boligen.

Vurdering

Dispensasjon
Tiltaket er vurdert i henhold til reguleringsplan for Vennesborg, bestemmelsenes § 1.1 som sier 
at:

• Det kan bygges frittliggende eneboliger med maks høyde terrengsmøne på 6,5 m. Husa 
skal ha saltak med takvinkel mellom 27 – 40 grader.

• Husenes møneretning må gå i retning nordøstsørøst Ved byggesøknad skal det legges 
ved ei estetisk skildring av bygget.

Kommentar: 
Ved formulering av bestemmelsen om møneretning har det sneket seg inn en feil i 
bestemmelsene - angitt retning er ikke mulig-; riktig retningsangivelse skal være 
nordvest-sørøst. 

Det søkes dispensasjon for tak, møneretning og takvinkel. Taket er vist med en slak takvinkel
på 10 grader. Dispensasjonssøknaden begrunnes med at bygningen representerer framtidas 
standard for boligbygg mht energibruk og at det derfor ønskes et bygg som representerer et 
moderne uttrykk i form av takkonstruksjon og takvinkel.

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 bestemmelsene om møneretning, saltak og takvinkel er å få en 
fellesnevner for bebyggelsen i området samt å sikre utsikt fra tomtene.

2) Fordeler versus ulemper ved en dispensasjon:

At bygget skiller seg noe ut i utseende gjenspeiler at det benyttes en ny byggemetode. 
Det er grunn til å tro at passivhus vil bli standard krav for alle boliger i nær framtid og 
Inderøy kommune får med dette et energiriktig og framtidsretta bygg som eksempel til 
etterfølgelse. 
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Omsøkt møneretning er tilnærmet øst-vest og følger retningen på tomta. Å legge 
boligen denne vegen er hensiktsmessig for å unngå oppfylling da boligen oppføres uten 
kjeller. Den lave høyden på bygningen samt at eiendommen ligger lengst opp i sitt felt 
gjør at det ikke er fare for at bygningen vil hindre lys og utsikt for andre.

Bygningen framstår både med materialvalg og takvinkel som noe annerledes enn øvrige 
boliger i Inderøy. Valg av møneretning skiller seg ikke nevneverdig ut fra bebyggelsen 
rundt men vil sannsynligvis bli forskjellig fra møneretning på framtidig bebyggelse på de 
to boligtomtene sør for eiendommen.

Området er i dag preget av en variert bebyggelse fra flere tiår og Rådmannen anser verken
takvinkelen eller møneretningen som problematisk i seg selv. Taket sammen med takterrassen 
og valg av mur som byggemateriale vil riktignok skille seg noe ut, men gir samtidig et lavt bygg 
som ikke vil dominere sine omgivelser i vesentlig grad. 

Etter en samlet vurdering anser bygningsmyndighetene fordelene ved en dispensasjon som
klart større enn ulempene. 

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at det gis byggetillatelse med dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser om takvinkel og møneretning for oppføring av enebolig i Vennesborgvegen 1.
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7. 50

Pros ekt:

Vennesborg

ARCHICAD EDUCATIONAL VERSION

Beskrivelse

Tiltakshaver

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4
7670 Inderøy

prosjekterende:
Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4 Tlf 0047 41 44 66 85
7670 Incterøy

Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Tegffing:
Plan

Virt

Sign KoMr.

Dato:

Dato 9/12-2009

Målestokk:

1:100

Tegningsnr.:

A-1

FT.
Mions
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ARCHICAD EDUCATIONAL VERSION

31,1/41, th.A.

• Fasade

Index Dato

GRAPHISO

BeskrIvelse

Prosjekt:

Vennesborg
Tiltakshaver:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen4
7670 Inderøy

Prosjekterende:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4 Tlf 0047 41 44 66 85
7670 Inderøy

Alle rettigheter Ulhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

TegnIng:

Fasade Øst

Virtual Building So

SIgn Kontr.

Dato:

Dato 9/12-2009

Målestokk:

1:100

TegnIngsnr.:

E-3

FT,
lutions
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ARCHICAD EDUCATIONAL VERSION

C:)
C:)

. .

•

1

• Fasade

Index Dato

GRAPHISO

BeskrIvelse

Pros ekt:

Vennesborg
TIltakshaver:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4
7670 Inderely

Prosjekterende:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4 Tlf: 0047 41 44 66 85
7670 Inderøy

Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

TegnIng:

Fasade Vest

Virtual Building So

SIgn Kontr.

Dato:

Dato 9/12-2009

Målestokk:

1:100

TegnIngsnr.:

E-4

FT,
lutions
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ARCHICAD EDUCATIONAL VERSION
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Prosjekt:

Vennesborg

•

Tiltakshaver:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4
7670 Inderøy

Prosjekterende:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4 TIr 0047 41 44 66 85
7670 Inderøy

GRAPHISO

FasadE

Index Dato BeskrIvelse SIgn Kontr.

Alle rettigheter hlhører utførende for prosjekteringen. kopiering  Dato:
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato 9/12-2009

TegnIng: Målestokk:

Fasade Sør 1:100  

TegnIngsnr.:

E-5

FT,
Miyirtual Building Solutions
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ARCHICAD EDUCATIONAL VERSION

rR,1441., J  -L, f rx, SA.A rA,

Index Dato

Pros ekt:

Vennesborg
TIltakshaver:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4
7670 Inderøy

4.2

Prosjekterende:

Jens A. Jensen/Jorunn By
Einhaugen 4 Tif 0047 41 44 66 85
7670 Inderøy

GRAPHISO

Beskrivelse SIgn Kontr.

Alle rettigheter blhører utførende for prosjekteringep kopiering  Dato:
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Dato 9/12-2009

TegnIng: Målestokk:

Fasade Nord 1:100  

TegnIngsnr.:

E-6

FT,
Virtual Building Solutions
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S knad om dis ensas'on.

Det søkes med dette om dispensasjon fra Planbestemmelsene for Reguleringsplan Vennesborg.

Søknaden gjelder dispensasjon fra pkt.1.1 i bestemmelsene når det gjelder møneretning, tak og
takvinkel.

Bygning som omsøkes skal bygges etter passivhusstandarden. Denne representeres hvordan

framtidas standard for bolighus forventes bli m.h.t. energibruk. Det ønskes derfor et bygg som
representerer et moderne utrykk i form av takkonstruksjon og takvinkel.

Utvendig vil bolig og garasje fremstå med murpusset fasader kombinert med treverk. I forbindelse
med tak-terrassen er det plassert solfangere, som skal være en av de miljøriktige energibærerne for
boligen.

Jfr. situasjonsplan er bygningene plassert så langt opp mot Vennesborgveien som mulig. Dette for å
unngå unødvendig fylling. Det er usikkert om boligen kommer i konflikt med kommunal
ledningstrase. Om nødvendig vil da boligen bli trukket ca 1- 1,5 meter sør og tilstrekkelig antall

meter øst (ca 2-3 meter).

Med hilsen

Jens A. Jensen og,191runn By

Elnhaugen 4

7670 Inderøy

11111111111111111111,111111111111111 legg
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ERKLÆRING

II

Undertegnede eier av eiendommen gnr. ber. . i Inderøy

kommun gir eieren av  gnr. bnr. L-.11.(7  rett til å plassere5

04-(,t,S)e_  inntili. m fra vår felles grense.
Denne avtale følger av plan- og bygningslovens § 70 nr. 2

Peir
Und-xskrift Underskrift

II I III
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1748-7
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 12/10 15.02.2010

Klage på avslag på fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, bnr. 8 i Inderøy.

Søker: Audhild K Dahl og Tor Dahl, Sakshaugvegen 98, 7670 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Natur opprettholder avslaget på søknad om fradeling av boligtomt på gnr. 3, bnr. 
8. Dette er med bakgrunn i hensynet til kulturlandskapet etter jordlovens § 1, og rettsvirkning 
av vedtatt kommunedelplan Straumen, etter plan og bygningslovens § 11-6.

Vedlegg
1 Dahl Audhild Kristensen og Tor - gnr 003 bnr 008 - Søknad om fradeling av tomt -

Sakshaugveien 98
2 Kart
3 Uttalelse i fradelingssak, gnr 003 bnr 008
4 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet - fradeling av areal/tomt fra gnr 003 bnr 008
5 Søknad om fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, bnr. 8
6 Dahl Audhild K  og Tor - Klage på avslag om søknad om fradeling av tomt

Bakgrunn
Audhild og Tor Dahl søkte om å få fradelt inntil 1 dekar tomt på en haug omtalt som
Juliehaugen på sin eiendom Fagervold gnr. 3/8 i Inderøy.

Omsøkt areal ligger inntil dyrka areal og mot Sakshaugvegen i øst. 

Søknaden ble behandlet etter jordloven med bakgrunn i at det er en landbrukseiendom. I 
tillegg ble den behandlet etter plan og bygningsloven med bakgrunn i kommunedelplan 
Straumen. 
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Siden omsøkt areal ligger innenfor LNF-formålet i planen, må det søkes dispensasjon fra 
planen.

Søknaden ble sendt på høring til berørte parter og høringsbreva fra fylkeskommunen og 
fylkesmannen ligger vedlagt.

I kommunens delegasjonsreglement er det gitt administrasjonen lov til å vedta fradeling inntil 
2 dekar, og Inderøy kommune behandlet saken administrativt den 8.12.09.

Søknaden ble avslått med bakgrunn i høringsuttalelsene, og jordlovens § 1 med hensynet til 
kulturlandskapet. Det ble heller ikke innvilget dispensasjon fra kommunedelplan Straumen.
Det er ikke lov med spredd boligbygging innenfor planens LNF-formål, og etter en helhetlig 
vurdering var det flere argument som talte mot en fradeling enn de som talte for. 

Audhild og Tor Dahl har påklaget vedtaket, og Inderøy kommune har mottatt klagen innenfor 
gitte frister. 

Vurdering
I en klagebehandling blir det sett på om det er nye moment /opplysninger i klagen som gjør at 
behandlingen av søknader bør få en annen konklusjon. Klageren har sett opp sine moment 
punktvis.

1. Søkeren er fleksibel med hensyn til arealet til tomt og kan akseptere at dette blir 
redusert. I det delegerte vedtaket er ikke tomtestørrelsen avgjørende fordi den berører 
lite dyrket jord, og dette er trukket fram som et argument som taler for en 
dispensasjon. Det som har vært avgjørende for vedtaket et at det blir et nytt bygg som 
ligger midt i et sammenhengende område med dyrka areal.

2. Søker mener at arealet er egnet til boligbygging og beriker kulturlandskapet. En viser til 
vurderingene i saksframlegget om kulturlandskapet, og spesielt til fylkesmannens 
uttalelse om at søknaden blir vurdert som uheldig bit for bit utbygging i 
jordbrukslandskapet og dermed medfører presedens for lignende saker. 
Inderøy kommune har ført en streng holdning i forhold til spredd boligbygging innenfor 
området til kommunedelplan Straumen. 

3. Søkerne mener at det eldste huset på småbruket er for lite og uegnet for en stor 
familie, og derfor vil ikke bruket gi mulighet for to generasjoner å bu på eiendommen i 
dag. Det er opplyst at datteren flytter ut av kommunen januar 2010, men ønsker å 
flytte tilbake dersom det blir bygging på fradelt tomt.
Når det er to hus og to generasjoner på en landbrukseiendom, er med tanke på det er 
behov for arbeidskraften til å drive landbrukseiendommen. Dette er en liten eiendom 
og dyrka arealet er bortleid. 
Siden det alt er to hus på eiendommen, skulle det være tilstrekkelig for to familier. Det 
er ikke uvanlig at generasjonene bytter hus i tråd med behovet for plass. 
Med utgangspunkt i størrelsen på bruket og dermed behov for kårhus, kan et alternativ 
være å dele fra eksisterende hus uten at dette medfører driftsmessige ulemper for 
bruket. 
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Konklusjon
Audhild og Tor Dahl klager på delegert vedtak den 8.12.2009 med at de kan ta bruk mindre 
areal enn omsøkt, samt berikelse av kulturlandskap og behov for større hus til datteren og 
hennes familie. 
Etter en samlet vurdering av de ulike punktene, kan ikke rådmannen se at det er kommet nye 
argument som ikke var kjent eller som ville bli vektlagt i behandlingen av det delegerte 
vedtaket og som vil gi grunnlag for endringer i delegert vedtak av 8.12.09.  
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Audhild K. Dahl / Tor Dahl
Sakshaugveien 98
7670 INDERØY

Inderøy kommune
7670  INDERØY

19.09.09

SØKNAb OM FRAbELING AV TOMT FRA EIENbOMMEN
GNR./BNR.3/8

1111111111111111111111111111111

Vi viser til samtale bl.a. med Todal Morset om overnevnte sak og
søker med dette om å få fradelt inntil ett mål tomt på den delen
av gnr./bnr. 3/8 som lokalt kalles Juliehaugen (se hvitt kryss på
vedlagte gårdskart).
Med  tanke på avkjøringsvei fra kommunal vei til Solhaugen bolig-
felt, kan nevnes at det allerede eksisterer  en driftsvei like nord
for det høyeste punktet på Juliehaugen (ikke markert på kartet).

Den omsøkte tomta er tiltenkt vår datter som for tida bebor den
eldste boenheten på vår eiendom Fagervold (gnr./bnr. 3/8). Hun
arbeider i Steinkjer kommune og bor her.

Vi håper på snarlig behandling i nødvendige fora og ser fram til
positivt svar.

Med hilsen
Audhild Kristense.n ba I t-or uahl

-

Vedlegg : Gårdskart for 1729 -- 3 / 8 / 0
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Gårdskart for
1729 - 3/8/0

50 0 50 100 Meter

Målestokk : 1: 3000

drfil
IN11/1"NIJOS

Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret

5/1
9/5

27250

•

27500

dirwr.."7.

Kartet skal vise all dyrka mark på eiendommen.

Skogteiger som ligger langt fra hovedteigen, eller
som har et annet gårds- og bruksnummer enn
hovedteigen, er i en del tilfeller utelatt  fra kartet.

Arealstatistikken  omfatter hele eiendommen,
uavhengig av hva kartet viser.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene.
Markslagsgrenser • • •  •  Gamle markslagsgrenser

Eiendomsgrenser
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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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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

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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Audhild K. Dahl / Tor Dahl
Sakshaugveien 98
7670 INDERØY

Inderøy kommune
Ncering og plan
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

1111111111111111111111111111111111
31.12.09

Klage på avslag om søknad om fradeling av ett dekar landbruksareal /
søknad om fradeling av tomt på eiendommen gnr. 3, bnr. 8.

Viser til søknad om fradeling 19.09.09 og avslag på denne søknaden datert
08.12.09.
Vi påklager vedtaket med følgende uttalelse:

1 Søkerne har i utgangspunktet ikke bedt omett dekar landbruksareal,
men "inntil ett". I vår formukring inngår en mulig fkksibilitet med
tanke på å imøtekomme kravet om å to hensyn til bruken av
landbruksarealet rundt omsøkte fradeling av tomt.
Dersom tomtearealet blir stipukrt til mål blir det etter våre
vurderinger ingen negative konsekvenser for landbruksvirksomhet i
området.

2 Arealet som er påtenkt brukt til boligformål, vil etter våre
synspunkter være vekgnet til formålet og berike kulturlandskapet.

3 I argumenteringa fra "plan/landbruk" påpekes at "småbruket gir
mulighet for to generasjoner å bu på eiendommen i dag".
Det eldste huset er et lite hus og uegnet for stor familie. Eierne
oppgraderer p.t. huset i sin nåværende form. Vår datter flytter i januar
2010 til annen kommune. Ved eventuell bygging på omsøkt
fradelingstomt ønsker hun å flytte tilbake - med familie - til Inderøy.

Med dette synes det ikke å være "en overvekt av argument som taler mot
fradeling".
Undertegnede ber om velvilje i klagebehandlinga / søknaden om fradeling.

Med vennlig hilsen
"t(AiL

ahl r Dahl
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/586-15
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 13/10 15.02.2010

Reguleringsplan for Lillesund-Sundsøya.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling § 12-11 legges vedlagte forslag til 
reguleringsplan for Lillesund-Sundsøya ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Reguleringskart
3 Reguleringsbestemmelser
4 Innspill ØK-eiendomsutvikling
5 Foreslått boligprosjekt
6 Tilbakemelding på foreløpig plankart for Lillesund 1
7 Tilbakemelding på foreløpig plankart for Lillesund 2
8 Tilbakemelding på foreløpig plankart for Lillesund 3
9 Tilbakemelding på foreløpig plankart for Lillesund 4
10 Tilbakemelding på foreløpig plankart for Lillesund 5

Henvisning:

Sak 0022/2005 Planutvalget – oppstart privat regulering
Sak 0017/2007 Planutvalget – Bebyggelsesplan for Straumen borettslag.
Sak 0020/2008 Planutvalget – forespørsel om kjøp av boligtomt/vedtak om reguleringsarbeid.
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Bakgrunn
Det har i flere runder vært ideer til planarbeid i privat regi på deler av dette området. Med 
unntak av eiendommen Brustad (Straumen borettslag) har det ikke kommet til noe konkret 
planforslag.  

Etter en ny søknad om kjøp av areal og omdisponering av areal i 2008 vedtok planutvalget 
bygge- og deleforbud for området, samtidig med at det ble vedtatt igangsatt arbeid med en 
kommunal reguleringsplan for arealet.

Tidligere reguleringsarbeid: 
Det ble første gang varslet oppstart av planarbeid i 2006 i forbindelse med forslag om privat 
regulering av området til bolig og sjøbuer. Mange av innspillene den gang er fortsatt relevante
for dagens situasjon: 

Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling: 
- Første prioritet for området bør være å ivareta områdene langs sjøen til felles bruk og 

ikke bygge ut disse områdene til private formål. 

Fra Fylkeskommunen: 
- Ivareta muligheten for gangtrafikk mellom Uddutangen og Grytneset.

Fra Statens vegvesen: 
- De anser ikke områdets plassering, inneklemt mellom riksvegen og sjøen, som optimal 

for boligbygging, men ser samtidig positivt på fortetting i sentrumsnære områder.
- Ønsker en samlet regulering for alt areal mellom riksvegen og sjøen for å få helhetlig 

planlegging for området
- Forutsetter at reguleringen opprettholder mulighet for gangtrafikk mellom Uddutangen 

og Grytneset under Straumbrua.
- Ber om at det vurderes om ny adkomst eller supplerende adkomst via industriområdet 

til utbyggingsarealene er mulig.

Andre innspill: 
- Positivt at området blir tatt i bruk i stedet for å ligge brakk og gro igjen slik det har gjort 

til nå.
- Det må tas hensyn til nausteiernes tinglyste rettighet til adkomst fra offentlige veg.
- Det må tas hensyn til utsiktsforholdene for de to eneboligene i området.
- Protest fra Sundsøya Eiendom AS i forhold til den gang forslag om rorbubebyggelse i 

nærområdet til industriområdet. Påpeker problemer med støy og larm fra 
industrivirksomheten.

- Innspill fra Sundsøya Eiendom AS fra 2006 med angitt areal de ønsker utvidelse på.
- Innspill fra eiere av ”Røde Kors-tomta” som protesterer mot Sundsøya Eiendom AS sitt 

ønske om utvidelse av industriområde.
- Innspill fra beboere og grunneiere i området som protesterer mot at Sundsøya Eiendom 

AS får utvide slik de ønsket. Ønsker at det ryddes opp, tas vare på en utsiktskorridor og 
rehabiliterer området ”… slik at det kan bli en naturperle som vektlegger utsikten og 
velkomsten til bygda.”
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- Innspill fra Sundsnesset vel om at ubebygde områder ved innfarten fra øst ivaretas som 
friområde og slik understreker Straumens egenart for besøkende.

Kommunal planoppstart 2009: 
Det ble i november 2009 vedtatt at kommunen skulle utarbeide ny reguleringsplan for 
området. 

Det ble utarbeidet en skisse til plassering av boligbygg og garasjeanlegg i forbindelse med 
søknad om kjøp av areal (vedlegg 4)

Eierne av ”Røde Kors-tomta” – ØK eiendomsutvikling og eier av båtbyggeriet – Trygve Johnsen 
har framlagt sitt forslag til planløsning for området (vedlegg 5).

Det er varslet oppstart av planarbeidet og sendt ut en skisse til reguleringsplan som i grove 
trekk er lik det nå fremlagte reguleringsforslaget. Forslaget er sendt til samtlige grunneiere 
innen området og det har kommet følgende innspill på dette: 

Innspill fra Boann AS (interessenter til kjøp av boligtomt)
- Ønsker at siktsonen trekkes lengre mot øst – slik at det blir plass til bebyggelse på 40 m 

langs riksvegen. Mener den viktigste utsiktssonen er over industriområde og hindres 
mest av noen av bygningene her. 

- Ønsker ikke at parkeringsplass for turgåere og fiskere trekkes inn i boligområde av 
trafikksikkerhetshensyn. Ønsker at denne trafikken skal gå via industriområde.

Innspill fra  ØK-Eiendomsutvikling (eier av ”Røde Kors-tomta”)
- Viser til tidligere innsendt skisse som de mener har en del kvaliteter som ikke er tatt inn 

i kommunens planforslag.
- Mener hovedvannledningen bør legges om for å bedre utnyttelsen av området.
- Mener lekeplassen opp for naustrekka må reguleres til byggeområde. 
- Ønsker en noe annen trase for veien og plassering av parkeringsplassen i samsvar med 

det tidligere innsendte forslaget (vedlegg 5).
- Mener utsiktskorridoren bør trekkes lengre vest slik at den også ivaretar trafikken fra 

Sundsand. Mener 12 m.o.h. mønehøyde er for høyt for nye bygninger her.

Lillesund Eiendom (båtbyggeriet – Trygve Johnsen)
- Mener foreslått vegløsningen er ok og håper eksisterende leilighet i båtbyggeriet kan 

godkjennes som bolig.

Sundsøya eiendom AS (industriområde)
- Ingen kommentar til forslaget.

Svein og Møyfrid Jule (beboere)
- Protesterer på bygging mellom boligene og sjøen (”Rødekorstomta”). Ønsker at det 

legges utsiktskorridor også for dem.
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- Ut fra egen erfaring er de bekymret for at grunnforholdene er usikre og vil ikke tilrå ny 
bebyggelse i området.

- Er kritisk til kommunens skjøtsel av områdene sine, og ønsker at områdene ryddes, 
tilplantes og tas i bruk som parkareal.

Odd Jarle Brakstad (nausteier med røtter fra Lillesund)
- Håper at planen vil realisere utbygging av områdene som har ligget brakk som villniss i 

mange år. Er kritisk til skjøtsel av både privat og kommunal grunn i området.
- Mener veterinærtomta bør reguleres til boligbygging, og at områdene på nedsiden av 

vegen bør tilrettelegges for lettere næringsbygg og kontorer
- Det må tas hensyn til utsikten fra de to boligene som ligger i området fra før.
- Arealene ovenfor naustene bør være grøntområde, lekeplass og parkering.
- Adkomstrettigheten for nausteierne må ivaretas.
- Er positiv til løsningene for stier med tilknytning og parkeringsløsningen.

Dorthe og Øyvind Sund (grunneier Sundsøya). Muntlig innspill om følgende forhold: 
- Ønsker å dele fra arealet øst for gårdsvegen slik at dette blir en stor tomt på ca 8 daa til 

huset ved sjøen og kaiområdet.
- Ønsker å makebytte arealet med kommunen som Sundsøya industriområde bruker mot 

vegarealet forbi ”Gammelsaga” 
- Har ingen ting i mot at stien langs sjøen og Grytneset benyttes mye av fritidsfiskere så 

lenge de ikke tråkker over åkeren eller gjennom tunet som det er en del eksempler på. 
Har heller ikke motforestillinger om at det offentlige kan få kjøpe arealet for å sikre det 
for framtiden.

Inderøy dyreklinikk AS
- Muntlig innspill; ønsker å beholde tomta til blandet formål næring/bolig som de 

tidligere har fått godkjenning til.

Inderøy Høyre: 

- Utsiktskorridoren er viktig.
- Parkmessig opparbeidelse med parkering og tilknytning til sti ut til Grytneset.
- Det bør tilrettelegges for småindustri i tilknytning til eksisterende næringsareal.
- Å regulere Lillesund til boligområde er ikke hensiktsmessig – det er næringsareal det er 

mangel på.

Oppsummert viser innspillende de viktigste utfordringene og arealkonfliktene i området: 

- Det er bred enighet om området er skjøttet dårlig og at tiden er overmoden for en 
opprydning.
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- Det er enighet om at utsiktsonen for de reisende mot Straumen, Einhaugen, Børgin er 
viktig, men noe uenighet om plassering og hvordan den bør framstå.

- Turstiene er det stort sett enighet om.
- Det er uenighet om hvor parkeringsplass for fritidsfiskere/turgåere bør plasseres og om 

adkomsten skal gå via Industriområdet eller boligområdet.
- Det er uenighet om arealet ovenfor naustene (F-1) skal bygges ut eller være fellesareal.
- Det er generelt uenighet om i hvor stor grad og hvor det skal tillates ny bolig-

/næringsbebyggelse i området.

Vurdering
I følge ny planlov skal det utarbeides en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. Det vises til denne planbeskrivelsen (vedlegg 1) for beskrivelse av - og bakgrunn for -
de løsninger som er valgt.

Vurdering av generelle utredningskrav etter ny planlov:

- § 4-1 Planprogram.
Reguleringsendringen vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
kommer ikke inn under krav om planprogram.

- § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger ved saksutredningen. Det vises til denne for 
beskrivelse av de ulike delene av reguleringsplanen og bakgrunnen for løsningene som 
er valgt.

Reguleringsendringen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
kommer dermed ikke inn under krav om konsekvensutredning 

- § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått.  

Det er avdekket at følgende forhold kan ha betydning:

§ Grunnforhold/rasfare

§ Flomfare

§ Trafikkforhold

Det vises til planbeskrivelsen for utredning av disse temaer.

- § 5-1 Medvirkning
Samtlige berørte grunneiere er blitt varslet om oppstartet planarbeid, og har fått 
tilsendt foreløpig plankart til uttalelse.

Barn og unges representant i plansaker har også fått tilsendt planforslaget.
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- §12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Planarbeidet er varslet med annonse i Trønderavisa/kommunens nettside og brev til 
berørte naboer. 

Overordna myndigheter er ikke varslet spesielt om dette planarbeid da det tidligere er 
gitt uttalelser ved flere anledninger til saken. Uttalelsene er innarbeidet i planforslaget i 
den grad de er relevant.

Konklusjon

Området er viktig for Straumen og Inderøy i og med at det innholder et stort næringsområde 
og at det samtidig utgjør mye av førsteinntrykket besøkende til Straumen får. 

Det viktigste forholdet en må ta politisk stilling til er om kommunen skal ta seg råd til å holde 
av og bekoste skjøtsel på det kommunale arealet mellom Industriområdet og 
bolig/næringsarealene lengre vest, eller om deler kan selges til private til utbyggingsformål. 

Det gjøres også oppmerksomt på at hovedutvalget har mulighet å legge flere alternative 
planforslag ut til ettersyn.

Rådmannen mener det utarbeidede reguleringsforslaget inneholder løsninger som både gir 
grunnlag for nærings- og boligutvikling samtidig som det ivaretar utsiktsoner og en bedre 
skjøtsel av området. Samtidig vil ikke en slik løsning belaste kommunale driftsbudsjett mer en 
nødvendig.

Rådmannen anbefaler at det vedlagte forslaget legges ut til offentlig ettersyn.
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Reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya 

Planbeskrivelse

Datert 03.02.2010

Bakgrunn: 

- Forespørsel om oppstart av privat reguleringsplan 2005
- Forespørsel om oppstart av privat reguleringsplan 2006
- Søknad om omdisponering av næringsareal til bolig 2008
- Søknad om kjøp og utbygging av boligareal 2008
- Vedtak om gjennomføring av kommunal reguleringsplan 2008

Generelt: 

Innspill til planarbeidet: 
Innspillene i forbindelse med forhåndsvarsling og utsendt planforslag oppsummerer hva som 
er de viktigste utfordringene og arealkonfliktene i området: 

- Det er bred enighet om området er skjøttet dårlig og at tiden er overmoden for en 
opprydning.

- Det er enighet om at utsiktsonen for de reisende mot Straumen, Einhaugen, Børgin er 
viktig, men noe uenighet om plassering og hvordan den bør framstå.

- Det er enighet om at gjennomgående turstier og tilrettelegging for parkeringsplasser 
er viktig. Turstiene er det stort sett enighet om.

- Det er uenighet om hvor parkeringsplass for fritidsfiskere/turgåere bør plasseres og 
om adkomsten skal gå via Industriområdet eller boligområdet.

- Det er uenighet om arealet ovenfor naustene (F-1) skal bygges ut til bolig eller være 
felles grøntareal.

- Det er stor uenighet om i hvor stor grad det skal tillates ny bolig-/næringsbebyggelse
i området.

Målsetning med planarbeidet: 

Formålet med reguleringsplanen er følgende: 

- Rydde opp i usikkerheten omkring arealbruken for de forskjellige tomtene og 
tilrettelegge for at det kan igangsettes utbygging på arealene som avsettes til dette.

- Reguleringsmessig ivareta utsiktsoner mot Straumsundet og Børgin for de som kjører 
langs riksvegen.

Side 70



Reguleringsplan for Lillesund og Sundsøya – Planbeskrivelse side 2 av 7

- Sikre et gjennomgående turstinett for framtiden med tilknytning mellom Grytneset, 
Uddutangen, Sundsand og Straumen sentrum. 

- Tilrettelegging med parkeringsplass for fritidsfiskere og turgåere til Grytneset som er
et av de mest populære steder for fritidsfiske i hele fylket.

- Om mulig - få til løsninger og avtaler om varig løsning med skjøtsel av offentlige og 
private arealer som i framtiden blir liggende ubebygd.

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse:

Jfr. gjennomgang i veileder for risiko og sårbarhetsanalyser vurderes det at følgende 
naturgitte forhold kan ha betydning for dette: 

§ Grunnforhold: 
I deler av industriområdet er det tidligere registrert meget bløt og kvikk 
moreneleire. Det er også innspill fra beboerne i område om bløt leiere og 
endringer i terrenget. Områdets nærhet til Straumen gjør at området må falle inn 
under NVEs retningslinjer for utbygging langs vassdrag. Det må derfor stilles krav 
om geoteknisk utredning og oppfylling av eventuelle avbøtende tiltak før vesentlig 
ny bebyggelse kan tillates i området.

§ Flomfare: 
Deler av området ligger lavt over havnivå.  Følgende tall er plukket fra 
saksutreding i Trondheim kommune (2008):

Kilde: Trondheim kommune

På denne bakgrunn stilles det i reguleringsplanen krav om minimums høyde for 
gulvnivå på kote 4,0 for nye boliger.  Dette skal med god margin gi tilstrekkelig 
sikkerhet innenfor et 100 års perspektiv.

Industriområdet på Sundsøya ligger så lavt at det er vanskelig å stille denne type 
krav her. Det må derfor tas andre forbehold for ny bebyggelsen her, slik at 
bygningene og innbo kan tåle slike vannivåer. 

§ Trafikkforhold:

Trafikksituasjonen er vurdert av Statens vegvesen i tidligere innspill fra 2005. Det er her 
nevnt følgende forhold som viktige: 

• Planfri tilknytning til gang-/sykkelvegnettet under Straumbrua.

• Utbedring av adkomstforholdene i samsvar med vegnormalen.
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• Tilstrekkelige frisiktsoner på 10x100 m.

Alle disse punktene som har betydning for samfunnssikkerhet er det stilt krav i forhold til i 
reguleringsbestemmelsene. 

Økonomiske forutsetninger for planarbeidet: 

Hovedvannledning til Inderøya går tvers gjennom området. Det er stor dimensjon på dette 
ledningsanlegget og de er dermed kostbar å flytte på. Det vil ikke være regningsvarende for 
private utbyggere å bekoste dette.

Det meste av utbyggingsarealene kan tilpasses ledningstraseen og fordelen med en 
omlegging vurderes ikke å stå i forhold til kostnadene for det offentlige. Traseen med en 6 m 
bred sikkerhetssone foreslås derfor regulert til hensynssone hvor det ikke tillates 
bebyggelse. Bebyggelsen for øvrig må tilpasses denne.

Inderøy kommune har ikke kunnet – og vil neppe i framtiden heller kunne prioritere drift av 
større grøntområder innen dette planområdet.  

Beskrivelse av planløsning og konsekvenser for de enkelte områdene:

Område B-1 (Brustad)

ca 2,1 daa. Eiet av ØK Eiendomsutvikling AS. Grande eiendom AS har etter våre opplysninger 
avtale om utbygging av området. 

Godkjent bebyggelsesplan med 8 leiligheter opprettholdes slik den er vedtatt. Det er 
regulert inn gjennomgående gangveg fram til Straumbrua slik at hele området sikres 
gangforbindelse til ”Tidevannspromenaden” og det ordinære gang-/sykkelvegnettet. Det har 
ikke kommet innspill om endring av denne planen.

Bebyggelsesplanen forutsetter mindre arealer med makebytte/kjøp av kommunal grunn.

Området F-1 – N-1

1,7 daa. Eiet av Inderøy kommune. Det er fradelt og solgt 5 nausttomter som har rettighet til 
adkomstveg fra den kommunale vegen og ned. I kommunedelplanen er området delt 
mellom byggeområde for naust og parkering. Kommunens hovedvannleding skjærer tvers 
over dette arealet.

Ca 750 m2 foreslås avsatt til byggeområde for eksisterende nausttomter inkl. 
adkomst/parkering. Det foreslås felles adkomstveg med utbyggingsarealene øst for området.
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Ca 500 m2 foreslås avsatt til lekeplass/grøntareal. En kan ikke se at det er grunnlag for å 
legge noe byggeområde her slik det er innspill på. Arealet bør i stede inngå i en åpen 
siktsone fra riksvegen som er ubebygd eller kun har lav bebyggelse. Alternativt kan arealet 
avsettes til fellesparkering for samtlige brukere av området. 

Ca 300 m2 er tidligere godkjent som adkomst til B-1. Det forutsettes at det inngås avtale om 
kjøp av dette arealet fra kommunen når det er aktuelt å ta det i bruk.

Fjæra mot Straumsundet foreslås regulert til grøntsone. 

Området BFK-1 (Veterinærtomta)

2,7 daa eiet av Inderøy dyreklinikk. Regulert som næringsformål i Kommundelplan for 
Straumen. Godkjent i planutvalget 2005 for blandet bebyggelse næring/bolig. 

Den foreslås regulert til blandet bebyggelse ”Bolig, Forretning, Kontor”. Den vestlige delen 
inngår nå i en foreslått siktsone som begrenser bruken av tomta noe. Denne delen av tomta 
vil fortsatt kunne brukes til parkering, garasjer i samsvar med bestemmelsene for området.

Område NKI-1 (båtbyggeriet)

Totalt 1,9 daa eiet av Lillesundet eiendom (Trygve Johnsen). Avsatt til næringsformål i 
kommunedelplanen.  Bebygget med et næringsbygg (båtbyggeri) på utfylling i fjæra. Det er 
søkt om omdisponering av eksisterende leilighet i bygget og tomta er i innspill foreslått 
regulert til kombinert formål ”Næring, Kontor, Bolig”

Selve næringsbygget m/lagerplass (700 m2) foreslås regulert til kombinert formål ”Næring, 
Kontor, Industri” i samsvar med dagens bruk. Det er ikke ønskelig å åpne generelt for bolig i 
reguleringsplanen. En eventuell ombyggig til boliger ned mot fjæra vil ha mye sterkere 
privatiserende effekt for strandsonen enn næringsbygget har i dag. Dette trenger ikke være 
til hinder for at en boenhet som ligger internt i bygget kan godkjennes tatt i bruk som bolig.

De øvre delene av tomta foreslås at kan utnyttes sammen med arealene videre østover i et 
samlet boligprosjekt, jfr. beskrivelse av B-2

Område B-2 (Røde kors tomta med mer)

”Røde kors tomta” eiet av ØK- eiendomsutvikling (Madsen/Holand) er ca 1 daa og regulert til 
næring i kommunedelplanen.  I innspill foreslås det å utvide tomta med en del tilliggende 
kommunale arealer.

Område B-2 foreslås regulert til tett småhusbebyggelse. Arealene nedenfor 
hovedvannledingen (B-2b) foreslås utnyttet til f. eks naust tilknyttet de nye boligene. Naust 
vil utgjøre en naturlig fortsettelse av den maritime bebyggelsen med naustene i N1 og 
båtbyggeriet. Naustene vil også være en overgang som en halvoffentlig sone mellom 
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boligene og fjæreområdet. Det er naturlig at naustområdet tilhører boligene i B-2 siden de 
ligger i nær så nær tilknytning til dette området.

Område B-2a ovenfor hovedvannledningen utgjør 500 m2 fra tomta til båtbyggeriet, 650 m2 
fra ”Røde kors tomta” og ca 350 m2 kommunal grunn. 

Område B-2b nedenfor vannledningen utgjør 220 m2 fra båtbyggeriet, 140 m2 fra ”Røde 
kors tomta” og 300 m2 kommunal grunn.

Det forutsettes felles utnyttelse og avtale om kjøp av kommunal grunn for å få til denne 
løsningen.

Det er i innspill ønsket at området ikke bebygges, eller at bebyggelse begrenses av hensyn til 
de to eksisterende boligene (B-3). 

Fra tidligere er det aller meste av området avsatt til byggeområde og er i privat eie. Å 
omregulere til f. eks grøntsone her vil sette kommunen i et erstatningsansvar. Områdene har 
tidligere vært regulert til byggeområde, og beboerne har måtte påregne at tomtene før eller 
siden bebygges.

Området B-3 (to eksisterende eneboliger)

De to eksisterende eneboligene er avsatt til bolig i kommunedelplanen, og reguleres til 
samme bruk som før. 

Område B-4/Utsiktsone (ubebygd kommunalgrunn)

Det kommunale arealet mellom riksvegen, sjøen og næringsområdet er totalt ca 6 daa. Ca 1 
daa er i bruk til industriområde (lager, trafikkareal). I kommunedelplanen er arealene 
ovenfor hovedvannledningen avsatt til boligformål. Mellom vannledningen og sjøen er 
området avsatt til offentlig friområde.

En av de viktige avklaringene i reguleringsplanen er om hele eller deler av dette området kan 
bebygges, eller om det i stede bør ligge som et parkbelte.

Å avsette område til park/grøntareal forutsetter at området blir stelt og at det avsettes 
midler til dette for framtiden. En full parkmessig opparbeidelse og skjøtsel ansees som lite
aktuelt da arealets beliggenhet ikke er spesielt egnet til en offentlig park. Det viktige for 
området vil være å holde høg vegetasjonen nede og holde området noenlunde ryddig. Ved 
regulering til grøntareal vil dette bli en oppgave for kommunal drift. 

Alternativt kunne tilbakeføring til dyrkajord være en mulighet – men arealet er trolig for lite 
til å få til noen rasjonell drift.

I planforslaget foreslås det at området deles mellom byggeområde for industri (NKF-1),
byggeområde for bolig (B-4) og offentlig grøntbelte i stien mot Sundsand og arealene ned 
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mot fjæra. Ved salg av boligtomt må kommunen stille krav om at kjøperne påtar seg skjøtsel 
i samsvar med bestemmelsene på den delen av boligtomten som inngår i utsiktsonen. 
Arealet vil kunne brukes til garasjer, parkering, uteareal men ikke til høy bebyggelse eller 
vegetasjon. Det samme vil gjelde for Industriområde.  Salg av tilleggsareal, som allerede er 
tatt i bruk til Sundsøya eiendom, gjøres under forutsetning av at de påtar seg skjøtsel for ”sin 
del” av utsiktsonen. Arealene her vil kunne benyttes til trafikkareal, parkering, grøntareal og 
lagring.

På denne måten vil en få tilrettelagt for noe boligutbygging, gitt mulighet for noe 
næringsutvikling samtidig som en plasserer ansvaret for framtidig drift på private aktører. 
Stiene og friområdet mot sjøen må kommunen eller nærliggende velforeninger skjøtte.

Av den kommunale eiendommen i dette området foreslås det at 3 daa avsettes til bolig, 1,2 
daa til Industri og det resterende til veg, parkering og grøntarealer. En bredde på 36 m vil 
være tilgjengelig for boligbebyggelse med begrensning på mønehøyde.

Område NFK-1 (Sundsøya eiendom AS)

Området avsettes til videreføring i av dagens bruk. Det legges ingen begrensninger for høyde 
på bebyggelsen utover plan- og bygningslovens generelle krav på maksimalt 8 m 
gesimshøyde og 9 m mønehøyde.

Det legges til noe areal fra privat eier på Sundsøya (750 m2) og fra Inderøy kommune (1,8 
daa). Dette er arealer som allerede benyttes av Industriområdet til lagring/trafikkareal. 

Område NKF-2 (”Gammelsaga”)

Område reguleres til Næring/Industri/Forretning. På bakgrunn av bygningens beliggenhet i 
sjøkanten og eksponering mot riksvegen, settes det strenge begrensninger i forhold til 
utbygging på området. Det åpnes for at eksisterende bygning kan moderniseres og 
oppgraderes, men at den eksteriørmessig i hovedsak bør fremstå som i dag. Innvendig er det 
ingen begrensninger utover reguleringsformålet.

Sundsøya gård 

Eier av Sundsøya, Øyvind og Dorthe Sund, ønsker å dele fra området øst for gårdsvegen med 
den gamle drivhustomta, kaianlegget, bolighuset og ca 4 daa dyrka areal. Totalt 8 daa.

Administrasjonen vil ikke anbefale at det fradeles dyrkajord fra gården. Det foreslås derfor at 
den eksisterende boligen kan fradeles med egen tomt (B-5). De øvrige jordbruksarealene bør 
fortsatt tilhøre landbrukseiendommen.

Det er fremmet ønske om makebytte av areal mellom industriområde og bygningen 
nærmest ”gammelsaga”. Pga eierforholdene har ikke kommunen mulighet til å imøtekomme 
dette ønske. Arealet som er tatt i bruk til industriformål må eventuelt kjøpes ut dersom det 
oppnås enighet om prisen. Det aktuelle arealet er ca 750 m2. 
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For det gamle kai-området forutsettes det videreføring av dagens bruk.

Grøntbelte/turstier/parkering

Stien ut til Grytneset foreslås regulert til offentlig grøntsone. Fylkesmann har gitt 
tilbakemelding på at det vil være gode muligheter for statlig tilskudd til å sikre dette arealet 
for framtiden.

Gjennomgående turveg mot Uddutangen og ”tidevannspromenaden” må gå langs 
adkomstvegen og regulert gangveg over B-1 (Brustad). Grøntbeltet langs sjøkanten er mot 
Straumbrua bare framkommelig ved fjære sjø. 

Turstien mot Sundsand er lagt hvor det etter terrengforholdene er mest naturlig. 
Krysningspunktet med riksvegen passer i forhold til adkomst til gang-/sykkelvegen på 
motsatt side.

Det foreslås å legge en offentlig parkeringsplass på nedsiden av B4. Parkeringsplassen er 
trukket noe ned mot sjøen slik at det gir mulighet for å legge den i skjæring inn i terrenget. 
En slik plassering med avskjermende vegetasjon bør ikke være til særlig sjenanse for 
boligene. 

Plasseringen er sentral i området i forhold til stiene mot Grytneset, langs fjæra i 
Straumsundet eller mot Sundsand.

Det er i innspill foreslått to andre alternative forslag til plassering. Adkomsten via 
industriområde (jfr. innspill fra Boann AS)vurderes å komme i konflikt med næringsdriften, 
og er også lite tiltalende for brukerne. Det er generelt lite gunstig med fritidstrafikk inne på 
industriområde og det vil sikkert være ønskelig for de næringsdrivende å kunne stenge av 
tilkomsten til industriområdet på kveldstid og i helgene.

Et annet forslag (ØK- eiendomsutvikling)er å legge parkeringen lengre ut mot fjæra. Vi 
vurderer at de sjønære områdene bør være mest mulig uberørt og parkerte biler her vil få en 
veldig eksponert plassering. For utsikten fra riksvegen er det en fordel om parkeringen er 
mest mulig avskjermet.
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REGULERINGSPLAN FOR SUNDSØYA-LILLESUND

REGULERINGSBESTEMMELSER

Datert 02.02.2010

1. Fellesbestemmelser.

1.1. Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
- Boliger 
- Bolig/Forretning / Kontor
- Næring/Kontor/Industri
- Naust

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)
- Kjøreveg
- Gang/sykkelveg
- Parkeringsplass
- Kai
- Vann-/avløps anlegg
- Energinett - strømforsyning.

Grøntstruktur (§12-5 pkt 3)
- Anlegg for lek
- Park/Turveg

Landbruk, natur og friluftformål (§12-5 pkt 5)
- Område for landbruk

Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 pkt 6)
- Friluftsområde i sjø

1.2. Tidligere planvedtak:
Bebyggelsesplan for Straumen borettslag, vedtatt 28.08.2007, skal fortsatt gjelde og 
hjemles i denne reguleringsplanen.

1.3. Rekkefølgekrav
Før det gis tillatelse til nye boliger innenfor område B-1, B-2, B-4 eller BFK-1 skal 
gangsti under Straumbrua tilknyttet Sundsnessvegen være opparbeidet med 
minimumsstandard 1,5 m bredde, godt framkommelig for sykkel/barnevogn.

Før det gis tillatelse til nye bygninger innen B-2, B-4 og BFK-l skal det foreligge 
fredsstillende en geoteknisk utredning som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet i forhold 
til bebyggelsen det søkes om.

Side 78



Reguleringsplan for Lillesund – Sundsøya,  Reguleringsbestemmelser Side 2 av 4

1.4. Sikkerhet mot springflo/havstinging.
Gulvnivå på nye boligbygg innen området skal ligge høyere enn kote 4 m. 

For ny nærings- eller naustbebyggele lavere enn kote 4 skal det i prosjekteringen tas 
hensyn til muligheten for oversvømmelser slik at skader på bygninger og inventar 
minimaliseres.

1.5. Automatisk fredede kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven 
§ 8.2.

1.6. Byggehøyde og utnyttelsesgrad:
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til 
plan- og bygningslovens kap. III.

1.7. Støy:
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) 
gjøres bindende for planområdet. 

Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755 
enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene.

1.8. Byggegrenser:
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet. Garasje 
kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra vegkant. Garasje plassert 
parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke hindrer 
sikt for trafikkavviklingen.

Byggegrensen mot riksveg er som vist i plankartet og kan kun fravikes etter godkjenning 
fra Statens vegvesen.

Byggegrense mot sjø er angitt på plankartet. For arealer hvor det ikke er påtegnet egen 
byggegrense er byggegrensen lik formålsgrensen.

1.9. Spesialområde Frisiktsoner: 
Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over 
tilstøtende vegers planum.

1.10. Krav til parkeringsdekning: 
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning: 

Forretningsbebyggelse: 2 plasser pr 100 m2 forretningsareal
Boligenheter over 100 m2 BRA 2 plasser pr enhet
Boligenheter under 100 m2 BRA 1, 5 plasser pr enhet
Boligenheter/hybel under 60 m2 BRA 1 plass pr boenhet.

2. Byggeområder
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Områdene kan bebygges med inntil 26 % - BYA hvor ikke annet er angitt på plankart eller 
i tidligere godkjent bebyggelsesplan.

Ansvar for eventuell skjerming mot støy/innsyn mellom bolig- og industriområde påligger 
boligområdene.

2.1. Byggeområde for boliger:

Type boligbebyggelse er angitt på plankartet.  Det vises til definisjon av boligtyper i 
Miljøverndepartementets veileder ”Grad av utnytting – T-1459”.

Hvor det på plankartet er angitt ”konsentrert småhusbebyggelse” tillates også 
”frittliggende bebyggelse”.

Bebyggelsen kan ha mønehøyde inntil 7,5 m over planert terreng hvor det ikke er angitt 
maksimal kotehøyde for bebyggelsen.

Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre 
tilbygg og frittstående bygg underordnet hovedbygget tillates med andre takformer.

2.2. Byggeområder for næring, kontor, industri

Område NKI-1
Kan benyttes til lettere næringsdrift og industridrift som ikke medfører støy eller på annen 
måte virker sjenerende for nærliggende boligbebyggelse. Deler av eksisterende bygg kan 
benyttes som bolig, under forutsetning av at dette ikke medfører økt privatisering av 
utearealene mot Straumsundet.

Maksimal mønehøyde for ny bebyggelse er begrenset til mønehøyde på eksisterende 
bygning.

Område NKI-2
Området kan benyttes til industri, forretning, og næringsdrift.

Maksimal gesims og mønehøyde settes til henholdsvis 8 og 9 m over planert terreng.

Område NKI-3 (gammelsaga)

Eksisterende bygning kan oppgraderes og utvikles til industri, forretning og næringsdrift. 

Det tillates mindre tilbygg eller frittstående bygninger som er tilpasset eksisterende 
bygning.

2.3. Byggeområder - Naust
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Naust skal bygges i tradisjonell byggestil med saltak. Maksimal gesimshøyde og 
mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 m og 5 m målt til gjennomsnittlig planert 
terreng. Maksimal grunnflate skal ikke overstige 40 m2 – BYA.

Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs plattinger i 
tilknytning til naustene. Det tillates ikke større vindusflater enn 0,5 m2 pr bygg.

3. Grøntstruktur:

Innen områder avsatt til grøntstruktur kan det tillates bygninger og anlegg som har 
naturlig tilknytning til områdets bruk og ikke hindrer allmennhetens tilgang.

Området foran regulert naustbebyggelse kan benyttes til båtopptrekk og anlegg til 
båtopptrekk så fremt det ikke hindrer vanlig ferdsel i fjæra.

Område F-3 kan opparbeides og møbleres som rasteplass.
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Inderøy kommune

7670 Inderøy

INNSPILL TIL  REGULERINGSPLAN FOR LILLESUND

Status:

11111111111101111,11111111111111
Viser til tidligere innspill og politisk behandling av dette. Vi ,  0K  eiendomsutvikling (Kjell

Madsen/Øivind Holand) og Trygve Johnsen er eiere av følgende eiendommer i området

gnr/bnr 136/19 (Brustad), 136/134 (båtbyggeriet) og 136/136 (Røde Kors-tomta), og

samarbeider om en felles løsning for området. Våre planer er forelagt Lorns Johnsen, Røra

mek. verksted. Han er meget tilfreds med forslagene.

Lillesund-området har etter at kommunen kjøpte mesteparten av det, blitt liggende urørt og

dermed grodd igjen. Arealene er ikke til forskjønnelse for innkjøringen til Straumen. Samtidig

er arelene viktige både som velkomstområde for sentrum og utsikts-/forbindelesområde til

Straumsundet og Børgin.

Eksisterende regulering er etter vårt syn lite strukturert, lite tjenlig for våre interesser

samtidig som en ikke ivaretar verdiene i områdets beliggenhet i nærheten av Straumen,

Straumsundet og Børgin.

Målsetning:

1. Skape en helhetlig løsnning

2. Gi atkomst og forbindelse til strandarealer og nærområder

3. Sikre en viktig utsiktskorridor mot Straumsundet og Børgin

Planforslag A:

Våre forslag omfatter arealene øst for lokalvegen samt arealene ved Sundsøya Industrier.

Arealene er nummerert fra nord mot sør.

1. Reguerlringsplanen for Brustad 136/19 opprettholdes som før.

2. Kommunens areal mellom Brustad og båtbyggeriet er vanskelig utnyttbar pga. behov

for atkomst til naustene, en diagonal kryssing av viktige rørledninger og høyspent.

Arealet er ustelt, gror igjen og er skjemmende for området. I eksisterende

reguleringsplan har arealet formål lek og parkering. Ut fra naboområdenes bruk kan

vi ikke se at det er behov for dette. Vi er også redde for at arelet vil bli liggende

uopparbeid i lang tid.
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Vårt forslag er at en regulerer for bolig gjennom et sambruk mellom:

Atkomsten til Brustad og atkomst til naustene

Atkomsten til båtbyggeriet og atkomsten til naustene

Deler av eiendom for båtbyggeriet legges til tomt 2

Avløpsledninger legges om mens det bygges bolig(er) på begge sider av

hovedvannledning og høyspent.

3. Båtbyggeriet reguleres til kombinert formål: næring, kontor, bolig

4. Røde Kors-tomta utvides og omreguleres til bolig. Etter vårt forslag vil korridoren

mellom tomt 3 og 4 være unødvendig pga endret formål i sør. Det foreslås at arealet

legges til tomt 4 eller deles mellom 3 og 4. Arealet mot Straumsundet foreslås

regulert til friområde slik kommunen har foreslått i tidligere skisse. Dette medfører at

deler av tomt 4 omreguleres til friområde, men foreslås erstattet med treknaten

mellom tomt 4 og friområdet.

5. Området sør for Røde Kors-tomta og gnr/bnr foreslås til regulert til friområde for å

sikre området til utsiktskorridor og lek.

6. Naboområdet til Sundsøya Industrier utvides som vist på planskissen. Området

foreslås avgrenset med en støyskjerm.

Trafikkområder:

Lokalvegen foreslås forlenget og ender i en parkeringsplass ved eindomsgrensa til

gårdsbruket Sundsøya. Parkeringsplassen skal betjene trafikk til friområde og være

utgangspunkt for gangforbindelsen til Uddutangen og fiskeområder langs fjæra. Det er pr i

dag også en parkeringsplass nord for brufoten.

Det foreslås anlagt gangveg fra lokalvegen med forbindelse med gangvegen langs riksveg

755. Forslått plassering er gjort ut fra terrenghensyn samt å unngå oppdeling av friområdet.

Overgangen fra gangvegen ved Sundsøya Industrier er trafikkfarlig. Vi foreslår at reguleres

en gangveg ned til industriområdet som vist på planskissen.

Eksiterende regulering båndlegger et bredt areal for lokalvegen. Ut fra en god

arealutnyttelse og skjøtsel synes arealet for bredt. Vi foreslår at overskytende areal

reguleres som del av tomtene til øst for vegen. Dette blir kanskje nødvendig for en god

løsning for tomt 2.

PlanforslagB.

De 2 planforslagene er tilnærmet like, men har en forskjell ved foreslått friområde i sør. I

planforslag B er arealet ved Røde Kors-tomta økt i retningen mot sør med 10 m. For å bevare

utsiktskorridoren bør bygninger på dette arealet lengst mot sør holdes lave og helst med

møneretning mot malstrømmen. En evt slik utvidelse må vurderes i forhold til

utsiktskorridoren.
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Viktig utsiktskorridor:

Straumen er bl.a. kjent som straumsted. Den visuelle og fysiske kontakten til Straumsundet

har imidlertid blitt gjenbygd. Inderøy er kjent for et vakkert kulturlandskap. For at dette i

vesentlig grad skal opprettholdes er det meget viktig å i vareta en siktkorridor med retning

Straumsundet og Børgin. Lillesundet forøvrig vil over overskuelig tid bli gjenbygd slik at den

visuelle kontakten til bl.a. Straumsundet vil forsvinne for resten av området. Vi foreslår

derfor at område 5 sikres som leke- og utsiktsområde gjennom regulering til friområde.

Forsloget om bygging av boliger i dette området anbefaler vi på det sterkeste at det utgår.

Naboene i området er i mot gjenbygging og har gjort en innsats i å bevare utsikten.

I regulringsbestemmelsene bør det inngå at vegetasjonen fjernes for å videreutvikle utsikten,

og at vegetsjon over 2 m fjernes i ettertid

731( eiendomsutvikling

Inderøy 29.12.08

Trygve sen
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2  1 OKT.2009

1.1111EgUND EIENDOM
NEOCATA 17 W

7670

VEDR. PLANARBEID FOR LILLESUNDET

V/Pal Søndrol

Deres ref. 2009/679-5

Viser til Deres brev av 07.10.09, vedr. ny reguleringsplan for Lillesundet.

Med vennlig hilsen

• sund E.

rygve Jo nsen

Styreformann

II

Org. Nr. 976646177

Dato: 19.06.08

Melder herved fra om at vi synes  planforslaget er OK for  vår del.

Vi håper på at muligheten for bruk av eksisterende leilighet i båtbyggeriet

kan godkjennes.

Vedr. omleggingen av adkomstvei til fellesadkomst for naustene, er dette ok,

men regner med at kostnadene med omleggingen blir fordelt på brukerne.

Viser til at det i dag står et (Tror det er et tele-skap) skap i veien for den nye

veitraseen som sikkert må flyttes.
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v/Gauteplass
7670 Inderøy

Uttalelse planarbeid Lillesundet.

Inderøy 231009

Vi har sett gjennom forslaget fra Inderøy kommune og ser gode muligheter for en utbygging av omsøkt
tomt. Det vi trenger er å få på plass noen endringer i forhold til nåværende forslag. Disse endringene vil
ikke hindre sikt fra vei.

Buffersone:
Vi foreslår en endring på vårt utkast ved at vi legger den lengste rekken med hus i et parallelt løp med
eksisterende boliger — altså mer tilbaketrukket enn det opprinnelige skisser viser. I lengderetning vil dette
utgjøre 40 meter lengde og bredden blir 12 meter. Det vil da bli plass for 5 boliger og et fellesareal slik
våre opprinnelige planer viser. Garasjene legges som en støyskjerming mot industriområdet øst på tomten.

Utsiktskorridor:
Vi har full forståelse for viktigheten av å presentere Straumen gjennom en god utsiktskorridor fra
Sundsøya mot Straumbrua og Straumen. I hovedsak skal en slik utsiktkorridor betjene bilister som
kommer fra Røra-siden. De som kommer over Flaget vil allerede ha fått en storslått utsikt over Inderøya
og omliggende fjorder. Vi mener vi hele tiden har tatt hensyn til dette ønsket gjennom våre planer. Når nå
de høye bygningene trekkes lenger tilbake, mener vi det er med å forsterke utsiktskorridoren. Imidlertid er
det vår oppfatning at utsiktkorridor for bilister vil være mye viktigere før man passerer omsøkt tomt —
allerede ved passering av Sundsøya næringseiendom. Vedlagt bilde — merket 2 — viser hvordan
utsiktkorridoren oppleves fra gangveien i det man passerer Sundsøya næringseiendom. Her vil man kunne
få god sikt mot Straumbrua og Straumen også med bebyggelse slik vi har foreslått og ønsker. Det som
skjermer mest i denne korridoren er taket på sponlageret på Sundsøya næringseiendom. Dette ruver over
de andre bygningene og «stjeler» mye av utsikten mot Straumen.
På veien bak omsøkt tomt vil utsikten fortsatt være god innover Børgin og mot Einhaugen som følge av
lav bebyggelse (lavere enn eksisterende boliger i området) og tilbaketrukket husrekke.

Parkeringsplass:
Vi reager på kommunens planer om parkeringsplass for turgåere og fiskere inne i boområdet. Vår
oppfatning er at en bør prøve å begrense trafikk inne i boligområdene og heller føre den dit den er til minst
mulig sjenanse. Slik vil en ivareta godt og trygt bomiljø.
Vi vil derfor foreslå at parkeringsplass for turgåere/fiskere reguleres inn i utkanten av Sundsøya
næringsområde.

For å belyse våre planer og forslag til endringer i planforslaget ber vi om befaring av området og tomten
sammen med politikere og kommunens saksbehandler og ev. administrasjon. Vi vil være tilgjengelige på
kort varsel.

Avslutningsvis vil vi nok en gang be om at vårt prosjekt vurderes som det pilotprosjektet det vil  være  i
Inderøy kommune. Det skal bygges passivhus etter framtidens krav både for boform, byggestandard og
miljøstandard. Vi tør å hevde at man her kan få et prosjekt som vil sette en standard kommunen vil være
stolt av og kan gi en ny dimensjon til kommunens profil utad.

Vedlegg: Bilder som illustrasjon til utsiktkorridor.

For B ANN AS

Per
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Målestokk 1:2000

Side 92



á

Side 93



IIIII IIIII

Side 94



Marit RøIi

Fra: Pål Søndrol Gauteplass
Sendt: 26. oktober 2009 13:53
Til: arkiv
Emne: VS: Foreløpig plankart Lillesund

Journalføres på :

2009/586

mvh

Pål S Gauteplass
arealplanlegger
Inderøy kommune
Tlf. 74124296

Fra: Svein Jule [mailto:svein.jule@Iafopa.no]
Sendt: 22. oktober 2009 20:57
Til: Pål Søndrol Gauteplass
Kopi: Mayfrid Jule
Emne: Foreløpig plankart Lillesund

Kommentar til foreløpig plankart Lillesund.

11

Vi vil med dette komme med følgende kommentarer til foreløpig plankart for Lillesund

I dag besitter vi den ene eneboligen som ligger på opprinnelige Lillesund.
Vi vil protestere på at det bygges mellom oss og sjøen. Kan ikke se hvordan dette lar seg gjøre.
I bakken ligger hovedledninger for vann og kloakk samt høyspent, hovedtelefonkabel og fiberkabel.
Massen på tomten består i hovedsak av kvikkleire. Nivået som tomten ligger på blir ved stormflo oversvømmet.
På grunn av dette vil vi fraråde bygging på det sterkeste.

Ser også at det er lagt inn utsiktssoner på området enkelte plasser.
Vi som er opprinnelige oppsittere ønsker også en slik utsiktskorridor fra vår eiendom.

II011

Det siste året har vi blant annet merket med bekymring at terrenget på vår tomt er blitt forandret.
Blant annet med skade o på grunnmur på nabohus samt at vår støttemur på oversiden av vårt hus er blitt deformert
grunnet jordpress.
Det kan være flere årsaker til dette, riksveien eller at Matsen og Holand foretok en omfattende utfylling av tomten
nedenfor oss.
Det er sendt bekymringsmelding til kommunen og veivesenet grunnet dette.

Vil også nevne at i løpet av de årene vi har hatt tilhold på Lillesund så har inngående malstrøm endret betydelig
retning.
Malstrømmen hadde en helt annen retning for 25 år siden enn den har i dag.
Dette er derfor bekymringsfullt om noe skjer med grunnforholdene eller utglidning. Noe har i alle fall skjedd i løpet av
disse årene

Angående "Vetrinærtomten" har vi følgende kommentar.
Vårt nabohus skal etter planen nå overtas av en av våre sønner.
I den forbindelse ønskes det å kjøpe en del av denne som tilleggstomt til nabohuset.
Eventuelt kjøpe hele tomten.
Resterende "Veterinærtomt" ønskes bebygd med et lite verksted med hybel eventuelt utleierom over.

Generelt når det gjelder de kommunale områdene på Lillesund fremstår det i dag som et igjengrodd område.
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Den største feilen som ble gjort da dette området ble tatt til industriområde var å grave igjen "Lillesundet".
Tenk hvilken naturperle for Straumen dette hadde vært om det fortsatt hadde eksistert.

Vårt forslag til endringer for området er at kommunale områder ryddes, tilplantes og tas i bruk som parkareal.
Det er tross alt det første folk og turister ser når de kommer til Inderøya sørfra.

Vennlig hilsen
Mayfrid og Svein Jule

Ønsker bekreftelse på mottatt kommentar.

17ennlig hifsen
Lafopa industrier

Svein Jule

+47 90 55 30 46
fax +47 740 73 160
svein.-ule@ta o a.no

2
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Odd Jarle Bragstad

Skjetnemarkveien 23 c

7081 Sjetnemarka

Inderøy Kommune

Vennaliveien 37

7670 Inderøy

Att.: Planlegger Pål S. Gauteplass

IIllhIIIiIllhIiIIIiiiiiiiiiiig

Sjetnemarka 26. Oktober 2009

Ad. Innspill/uttalelse oppstart planarbeid for Lillesund oversendes som avtalt.

Lillesundområdet har hatt ulike reguleringsformål opp gjennom årene siden 1977. Jfr.
mitt brev av 09.01.06 der jeg påpekte manglende langsiktig planløsning og
tilrettelegging. Årene har igjen gått uten at området i Lillesund har blitt tilrettelagt ved
endelig politisk vedtak. Slik kan det bare ikke fortsette. Derfor håper jeg nå at det blir
realisert bygging på området da det for lengst er solgt tomtegrunn.

Å se hvordan ubebygde tomtearealer i dag er skjøttet, synes jeg er deprimerende
med tanke på hvordan det så ut da mine forfedre eide Lillesund.

I dag ser det mer eller mindre ut som utmark, nærmest villnis. Noe rydding av
tomteeierne kunne man forventet i et boområde. Dette gjelder også kommunal grunn.
Så har området mot brua (Brustad) kommet under samme betegnelse. Noe må i alle
fall gjøres for å rette på dette (i alle fall) også inntil området er bebygd. Området som
helhet ligger tross alt ved innfartsåren til Straumen.

Da det for fiere år siden ble lagt ut og solgt tomter i området, hadde nok de fleste håp
om at noe skulle skje. Kun Trygve Johnsen (Båtbyggeriet) har gjort noe på sin tomt i
området.
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I 2005/2006 ble det gjort forespørsel fra interessenter om privat regulering. Derved
meldte ønsket om omregulering seg igjen (bolig, nærings- og kontorer og/eller i
kombinasjon). Hver regulering har vist seg å ta år og er omdiskutert. Jeg håper at
Inderøy kommune denne gang kommer til en administrasjons og politisk løsning som
blir endelig vedtatt og blir liggende fast. Noe kommunal kapital må vel også til i
budsjett sammenheng.

Det foreløpige tilsendte plankart, ser på mange måter greit ut.

Innspill/merknader slik jeg ser det.

- Boliger kun ovenfor adkomstvei i området mot RV 755 fra sør øst til og med
"Veterinærtomta". Det skulle være plass til 3 nye boliger, 1 stk sør øst mot Sundsøya
og 2 på "veterinærtomta" (evt. en 2-mannsbolig). Brustadtomta skulle vel være grei
som boligområde.

- Lettere næringsbygg, kontorer eller i kombinasjon nedenfor adkomstvei sør øst for
båtbyggeriet. Dette området er svært begrenset p.g.a. hovedvannledning etc.

- Mulig med naust sør øst for båtbyggeriet.

- Det må tas hensyn til de 2 boligene som er der fra før slik at utsikten mot "Børgin"
og Straumen beholdes.

God og nødvendig løsning

Arealene ovenfor naustene opparbeides til et grøntområde og gjerne i kombinasjon
med lekeplass. Resten av arealet forblir parkering til felles benyttelse og samtidig
adkomstveg til naustene. Mulig at evt. lekeplass fysisk sett må holdes adskilt fra
parkering ved gjerde eller lignende

Som naust og tomteeier vil jeg igjen minne om den tinglyste retten vi har til adkomst
over området. Denne retten må på ingen måte endres/svekkes. Felles adkomstveg
med andre utbyggingsinteressenter tok jeg opp muntlig med Inderøy kommune i juni
1995. Saksbehandler K. Granlund syntes dette var fornuftig og han skulle notere seg
dette. Det var bare å utbedre daværende veg ned til sjøen.

Ved tomtesalget, det var vel samme året, ble henvendelsen ikke tatt til følge.

Det offentlige friområdet i  sør øst  (sti mot Sundsand og Grytneset) og offentlig
parkering og snuplass synes jeg er svært fornuftig selv om en må krysse riksvegen
for å komme til Sundsand.(Fotgjengerfelt). Dette vil jeg koble sammen med en
forlenget og utbedret adkomstveg i området slik at man også kan benytte denne over
Brustad, under brua og koble det hele sammen med den nye anlagte
"Tidevannspromenaden"
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På denne måten kan man oppfylle mange kriterier som er blitt stilt.

Vei og sti er sammenhengende for turer helt fra Uddutangen til Gryteneset og
Sundsand.

Likeså må nok denne ruta også benyttes for å komme på den andre siden av
riksveien til gangfelt mot Straumen og felt i retning sør øst. (Hvis ikke fotgjengerfelt
ved brua over riksvegen).

Det å legge tursti lengre ned mot sjøen fra brua og sør øst, ser jeg som vanskelig og
kronglete, nesten umulig ved flo sjø og særlig ved ekstra høy vannstand. Det må ikke
gjøres endring i fjæra med oppfylling eller lignende i den hensikt og komme fram der.
Dette vil være å gå for langt og virke skjemmende, etter mitt syn.

Adkomsten til fjæra får man jo ved å benytte området ovenfor naustene og fra
offentlig friområde i sør øst.

Lykke til med planleggingen og videre behandling i kommunen.

Med vennlig hilsen

Odd Jarle Bragistad

' —t2
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Marit Røli

Fra: Pål Søndrol Gauteplass
Sendt: 2. november 2009 08:44
Til: arkiv
Emne: VS: No Subject

Journalføres - SAK  nr. 2009/586

Fra: Øivind Holand [mailto:oivind.holand@ntebb.no]
Sendt: 1. november 2009 22:40
Til: Pål Søndrol Gauteplass
Kopi: kjell.madsen@moller.no
Emne: Re: No Subject

TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL PLANKART FOR LILLESUND.
Viser til ditt brev av 7. okt og svarmail med forlenget frist for tilbakemelding.

TIDLIGERE UTTALELSE:
ØK Eiendomsutvikling og Trygve Johnsen har tidligere sendt inn felles forslag som grunnlag for
planløsning. Partene synes vårt forslag har en del kvaliteter/muligheter som ikke er overført planforslaget.
Vi ber derfor om at vårt innspill følger som orientering under den politiske behandling.

UTTALELSE FRA ØK EINDOMSUTVIKLING:
Innledningsvis påpekes det faktum at arealet nedenfor vegen mot Straumsundet er vanskelig utnyttbart pga.
den kommunale hovedvannledningen. En forstår ikke hvorfor den ikke den gang ble lagt langs vegen. Dette
bør være med som moment under planutformingen.

• En støtter ikke forslaget om opparbeidelse av lekeplass nordvest for båtbyggeriet. En kan ikke se
behovet for lekeplassen da det er regulert tilsvarende ved brua og mulighet finnes lengst sør i
området. Med kommunal eierskap ser en for seg at arealet vil bli liggende uopparbeidet og lite til
forskjønnelse for omgivelsene.

• Felles atkomst til boliger øst og sør for båtbyggeriet støttes, men det må reguleres også mulighet for
atkomst til "Røde Kors-tomta" direkte fra samlevegen.

• For å få størst mulig dybde på tomtene nedenfor vegen (i forhold til vannledningen) bør vegen
/byggegrensen trekkes lengst mulig vestover.

• Samlevegen bør føres lengre rett fram en vist i forslaget og parkeringsplassen plasseres mer likt vårt
opprinnelige forslag

• Utsiktskorridoren er forminsket og dreid i forhold til vårt forslag. Å plassere denne over
industriområdet vil være direkte uheldig. Hensikten med utsiktskorridoren må være å framvise et
positivt kulturlandskap. Industriområdet kan i sin natur aldri gi et positivt inntrykk. Retningen på
utsiktskorridoren favoriserer trafikk med retning fra Røra samtidig som den ikke vil gi fri sikt når en
kommer fra Sundsand. Dette synes uheldig. Hvis utsiktskorridoren begrenses slik det framgår av
forslaget synes en mønehøyde på 12 moh å være for stor, en vil ikke ha mulighet til god sikt over
mønet.

Øivind Holand

i
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.01.2010 2009/1596-4
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

Straumen velforening 
v/Agnar Foshaug
Nergata 2
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent omarbeidelse av parkeringsplass ved 1000 års stedet.

Det vises til mottatt byggemelding vedrørende opparbeidelse av deler av parkeringsplassen ved 
Inderøys 1000-års sted. Det søkes om å omarbeide ca 80 m2 av eksisterende parkering til 
grøntanlegg med benker og beplantninger.

Samtlige naboer, Per Vatn og Muustrøparkens venner er varslet om tiltaket.

Det har kommet innspill fra Per Vatn angående utformingen av anlegget. Straumen vel har gitt 
tilbakemelding på at de vil samarbeide med Per Vatn om å justere utforming og møblering.

Tiltaket er i samsvar med reguleringsplan for Straumen, vedtatt 03.05.2009.

Inderøy kommune godkjenner tiltaket som omsøkt. Mindre endringer i selve utformingen og 
plassering av benker og bed kan gjennomføres uten ny søknad.

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 93 godkjennes mottatt søknad om omarbeidelse av 
arealet.

Det forutsettes at eventuelle endringer i utforming planlegges i samarbeid med 
interessentene for Muustrøparken. Eventuelle justerte tegninger oversendes Inderøy 
kommune.
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Gebyr: 

Med hjemmel i gebyrforskriften pkt. 7 gis velforeningen fritak for behandlingsgebyr.

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

Kopi til:
Per Vatn Furuvegen 5 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.01.2010 2010/107-2
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

Dag Kyrre Rostad
Skippervegen 16
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for rehabilitering av pipe

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/046

Adresse:
Skippervegen 16  

Tiltakshaver:
Dag Kyrre Rostad  

Ansvarlig søker:
Brødrene K & R Austad A/S  

Tiltakets art:
Rehabilitering av pipe  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad etter plan- og bygningsloven § 95b, enkle tiltak registrert mottatt her 20.1.2010.

Saksvurdering:

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

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 rehabilitering av pipe på eiendommen 085/046.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Brødrene K & R Austad A/S, org.nr. 928977412, for funksjonene UTF/KUT tiltaksklasse 2. Foretaket 
har sentral godkjenning.                    
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95.

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.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. 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 for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene K & R Austad A/S Lensmyra 36 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.12.2009 2009/2243-2
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 10.12.09.

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
19.1.2010 2009/1700-4
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

AS Røra Fabrikker 
Stasjonsvegen 21
7670  INDERØY

Rammetillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/008

Adresse:
Stasjonsvegen 21  

Tiltakshaver:
AS Røra Fabrikker

Ansvarlig søker:
Grimstad & Tønsager AS   

Tiltakets art:
Tilbygg, varemottak  

Bruksareal i m2:
 38m2  

Det vises til søknad om rammetillatelse for nytt varemottak registrert mottatt her 19.1.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg BYA 41,5 m2, BRA 38 m2, støttemur og biloppstilling samt innredning av nytt fryselager i 
sokkeletasje.
Planstatus: Kommunedelplan for Røra
Planformål: Industri
Ansvarsoppgaver: Grimstad & Tønsager AS, SØK/PRO/KPR
Kontrollerklæringer: Grimstad & Tønsager KPR
Annet: Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra vegloven jf. avstand til veg samt erklæring med 
samtykke til oppføring av bygning 2 meter fra nabogrense.
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.

Det søkes om nytt varemottak oppført i vest, en etasje, med vegger i betong og flatt tak.

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 nytt varemotak på AS Røra fabrikker 172/008.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Grimstad & Tønsager AS, PRO/KPR arkitektur og bygningsteknikk, tiltaksklasse 2

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.

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

Kopi:
Grimstad & Tønsager AS, Innherredsvn. 9        7014  TRONDHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.1.2010 2008/1096-4
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

Anton Letnes Maskinentrepenør AS
Utøyvegen 760
7670  INDERØY

Ferdigattest for påbygg/tilbygg til lager/kontor på eiendommen 043/007

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 26.11.2008.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Lyngstad Arkitekter AS, Jakob Weidemanns gate 8     7713  STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.01.2010 2009/2190-5
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

Coop Inn-Trøndelag BA

7670  INDERØY

Delvis godkjent tiltak for skilt

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/020 og 135/003

Adresse:
 Øvregata 21 og 23  

Tiltakshaver:
Coop Inn-Trøndelag BA  

Ansvarlig søker:
Svenil AS

Tiltakets art:
oppføring av skilt  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppføring av skilt registrert mottatt her 4.12.2009.
Siste dokument til saken er kvittering for nabovarsel mottatt 14.12.2009. Frist for nabomerknader gikk 
ut 25.12.2009. 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av skilt på tre fasader; nordvest, nordøst og sørøst
Bokstavskilt coop prix: 170 cm. i bredde, høyde ikke angitt. Anslagsvis 100 cm sammenstilt.
Bokstavskilt coop byggmix: 170 cm. i bredde, høyde ikke angitt. Anslagsvis 110 cm sammenstilt.
Bokstavskilt åpningstider: 170 cm. i bredde, høyde 20 cm.
Plate, bakgrunn/ramme til reklame, aluminium: 294 cm x 248 cm

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 04.05.09
Planformål: Forretning/kontor. Området er markert for bevaring av bygningsmiljø

Ansvarsoppgaver:
Svenil AS, organisasjonsnummer 939347267 har søkt og fått lokal godkjenning for funksjonene 
PRO/KPR/UTF/KUT tiltaksklasse 1 for montering av skiltreklame

Kontrollerklæringer:
Kontrollerklæringer er ikke vedlagt
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Tegningsliste:

• Fasadeillustrasjoner

Saksvurdering:

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

Bygningen har i dag skilt for foretaket coop prix og coop byggmix, disse søkes utskiftet til nye skilt. Det 
søkes om et større antall skilt enn det som er i dag.
Belysning er ikke illustrert i søknaden og det forutsettes at denne gjøres diskret med hensyn på fasaden 
for øvrig. Fasadeillustrasjonene er ikke i målestokk eller helt nøyaktige og vi forutsetter at ingen skilt blir 
større i forhold til sine omgivelser enn det som er vist på illustrasjonene.

Fasade nordvest
På fasaden i nordvest blir antall skilt/bokstaver uforandret men plasseringen endres noe. Prix og 
byggmix får tilnærmet lik utforming med hhv. gul og grønn farge på sarg og plasseres rett ovenfor 
hverandre. Fasaden får med dette et noe ryddigere preg til tross for at en større del av fasaden benyttes. 

Fasade nordøst
Fasaden vender ut mot Øvregata og er sammensatt av to bygninger, en murbygning i nr. 23 og en 
trebygning i nr. 21. Murfasaden har i dag skilting for apotek i tillegg til ett skilt for coop prix samt et par 
mindre skilt ved inngang til kontorer i andre etasje. På fasaden i nordvest langs øvregata er det i dag ett 
bokstavskilt for coop prix på teglfasaden i nr.23. Det søkes her om å skifte ut dette samt oppføre enda 
ett skilt til på samme fasade, for coop byggmix. Samtidig søkes det om foliering av deler av vindu og dør 
ved inngangsparti på trefasaden i nr. 21.

Fasade sørøst
Fasaden i sørøst har ikke skilt eller reklame i dag. Det søkes oppført to skilt for henholdsvis coop prix og 
coop byggmix, med åpningstider samt en stor plate i aluminimum som bakgrunn/ramme til reklame.

Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 04.05.09:
Området er regulert for bevaring av bygningsmiljø og reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.2 sier blant 
annet at
”(…)skal ikke forstyrre oppfattelsen av hovedbygningenes form og volum. Løsningene som velges skal 
harmonere med tradisjonell utforming.(…).
Fasadeutforming, detaljer og materialbruk skal opprettholdes.(…)”.

Fasade nordvest:
Bygningsmyndighetene har ingen merknader til oppføring av skilt på nordvestfasaden.

Fasade nordøst:
Med å oppføre nok et skilt på fasaden for coop byggmix samt å gjennomføre en omfattende foliering av 
vinduene på trefasaden vil bygningens eksteriørkarakter forandres. Bygningsmyndigheten har forståelse 
for at fasaden bør aktiveres mot gata, men inntrykket framstår som noe kaotisk. At omsøkte folie er gul 
og trefasaden er malt i gult, gjør at folieringen framstår noe mindre markant enn den ellers ville gjort. 
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”Foliesøylen” vil likevel bli framtredende og det ville vært en fordel om folien hadde vært noe 
transparent.
Bygningsmyndigheten har etter en helhetsvurdering kommet til at det under tvil kan aksepteres foliering 
av inngangsparti og oppføring av nok et skilt på teglfasaden. 

Utskifting av skilt godkjennes
Oppføring av nytt skilt godkjennes
Foliering av vindu godkjennes

Fasadeillustrasjonene er ikke i målestokk og vi forutsetter at nye skilt på fasaden ikke monteres 
høyere opp enn eksisterende skilt på fasaden slik at det blir god avstand mellom underkant vindu og 
overkant skilt.

Fasade sørøst:
Bygningsmyndigheten har forståelse for at tiltakshaver ønsker å profilere sin virksomhet men ved å 
oppføre omfattende skilt på nok en fasade vil bygningens eksteriørkarakter forandres og oppfattelsen av 
bygningens fasadeutforming forstyrres slik at bygningen kommer i bakgrunnen.
Oppføring av skilt på fasaden mot sørøst anses for å komme i strid med reguleringsplanen.

Oppføring av skilt med mer på fasade sørøst godkjennes ikke

Bygningsmyndigheten vil bemerke at det ved eventuelle senere søknader om skilt på fasaden kan bli 
aktuelt å kreve at det utarbeides en skiltplan for bygningen for å sikre et helhetlig uttrykk som ikke 
kommer i strid med reguleringsplanens bestemmelser.

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av bokstavskilt på fasade nordvest som omsøkt

Det gis tillatelse til oppføring av bokstavskilt på fasade nordøst; oppføring, utskifting av skilt og 
foliering.

Søknad om tillatelse til oppføring av bokstavskilt på fasade sørøst, avslås jf. reguleringsplanens 
bestemmelser pkt. 2.2

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det forutsettes at eventuell belysning av skilt på fasaden gjøres diskret med hensyn på fasaden 

for øvrig.
• Kontrollerklæringer for PRO og UTF vedlegges anmodning om ferdigattest
• Skiltene på fasade nordøst ikke monteres høyere opp enn eksisterende skilt på fasaden

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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Svenil AS, alle funksjoner, tiltaksklasse 1.
−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 107 samt reguleringsplan for Straumen, 
bestemmelsenes pkt. 2.2.

Øvrige opplysninger:

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 jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og 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
28.1.2010 2009/1319-9
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

Knut Fjerstad
Veronica Ervik
Okstadbrinken 3
7075 Tiller

 

Melding om vedtak

Igangsettingstillatelse for riving og oppføring av hytte med anneks på 
eiendommen 057/010, Noremsvegen 146.

Viser til rammetillatelse datert 12.10.2009 og søknad om igangsettingstillatelse mottatt 7.1.2010.
Siste dokument i saken er kontrollerklæring mottatt 27.1.2010.
Søknad om utslippstillatelse er mottatt 19.1.2010 og behandles i egen sak, saksnummer 2010/101

Søknaden gjelder riving og oppføring av hytte med anneks.

Følgende foretak gis ansvar i henhold til søknad om ansvarsrett:

Hallem Maskin organisasjonsnummer 954772101
UTF/KUT grunn- og gravearbeider kl.1 

Mikael Wik AS organisasjonsnummer 980478181
UTF/KUT betong- og tømrerarbeid kl.1

Foretakene har sentral godkjenning for funksjonene.

Kvelstad Rør og Varmepumpe AS organisasjonsnummer 885300162 – har søkt og fått lokal 
godkjenning for funksjonene: 
PRO/KPR/UTF/KUT, sanitæranlegg, tiltaksklasse 1
Tiltaksklasse er ikke angitt i søknad om ansvarsrett men det antas at kl. 1 er tilstrekkelig.

Kontrollerklæringer er mottatt for:
PRO/KPR, Letnes Arkitektkontor AS
PRO/KPR, Kvelstad Rør og Varmepumpe AS
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Vedtak:
Igangsettingstillatelse for riving og oppføring av hytte på eiendommen 057/010 innvilges, jf. 
rammetillatelse datert 12.10.2009

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 a nr.2, og i henhold til delegert 
myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Letnes Arkitektkontor AS, Pb. 37    7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.1.2010 2009/2272-3
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

Øystein Heggdal
Rostadvn. 200
7670  INDERØY

Delvis godkjent tiltak for driftsbygning og omlegging av veg med ny avkjørsel

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
025/001  

Adresse:
 Rostadvn 200  

Tiltakshaver:
Øystein Heggdal  

Tiltakets art:
Tilbygging av driftsbygning, avkjørsel og veg  

Bruksareal i m2:
 1327  

Det vises til melding om tilbygging av driftsbygning registrert mottatt her 18.12.2009.

Saksopplysninger:

Tiltak: Avkjørsel, veg og tilbygg til driftsbygning; 1327 m2
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.5.2007
Planformål: LNF- formål
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Det søkes om omfattende tilbygging av eksisterende driftsbygning samt omlegging av veg. 
Situasjonsplanen er vist med en ny avkjørsel fra Rostadvegen. Eiendommen har i dag flere avkjørsler tett 
etter hverandre og med hensyn på trafikkbildet anses det som uheldig og unødvendig med nok en 
avkjørsel i området. Bygningsmyndighetene vurderer at eksisterende avkjørsel kan flyttes slik at samlet 
antall avkjørsler opprettholdes.

Tiltaket er for øvrig i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tilbygg/oppføring av driftsbygning godkjennes, under forutsetning av at eksisterende avkjørsel flyttes 
slik at samlet antall avkjørsler ikke øker.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81 og veglovens § 41

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
29.01.2010 2009/1324-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, «REF»

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
Enhet for kommunalteknikk
7670 INDERØY

Godkjent tiltak for innsetting av heis. Inderøy ungdomsskole.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/051

Adresse:
Vennalivegen 33  

Tiltakshaver:
 Inderøy kommune

Ansvarlig søker:
 TRIO bygg as  

Tiltakets art:
 Innsetting av heis  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om innsetting av heis registrert mottatt her 3.7.2009.
Siste dokument til saken er plantegninger som viser plassering av heisen mottatt 28.1.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til innsetting av heis i Inderøy ungdomsskole

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Ved anmodning om ferdigattest vedlegges erklæring om at det opprettholdes et tilstrekkelig 

antall rømningsveger for brann jf. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Trio bygg as som UTF/KUT for innsetting av heis
− KWS Rehab AS, org.nr 977 288 948 som PRO/KPR kl.1 installasjon av løfteinnretning og UTF/KUT 

kl.1 løfteinnretning

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Saksvurdering:

Søknaden gjelder innsetting av heis i skolebygg. Heisen er vist plassert på samme sted som eksisterende 
vindeltrapp. Det er ikke vedlagt noen vurderinger i forhold til tiltakets konsekvenser for evt. rømning ved 
brann. Det forutsettes at tiltaket ikke endrer situasjonen slik at den kommer i strid med lover eller 
forskrifter.

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

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

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.

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:
TRIO bygg as Stiklestad alle 1 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.1.2010 2009/1973-6
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

Inger og Oddvar Hjelsvold

7517  HELL

Delegert vedtak

Godkjent tiltak for hytte med dispensasjon

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/090

Adresse:
 Skjemstadmarka 8                  

Tiltakshaver:
 Oddvar og Inger Hjelsvold

Ansvarlig søker:
 Kjelstad Hytter AS

Tiltakets art:
 Oppføring av hytte                    

Bruksareal i m2:
 87,50      

Det vises til søknad om oppføring av hytte med dispensasjon registrert mottatt her 29.10.2009.
Siste dokument til saken er begrunnelse for dispensasjon mottatt 9.12.2009.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hytte
Planstatus:Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt, 20.06.06
Planformål: fritidsbebyggelse
Ansvarsoppgaver:
Kjelstad Hytter AS; SØK/PRO/KPR, bygninger tiltaksklasse 2 UTF/KUT, trearbeider tiltaksklasse 2
Farbu & Gausen AS; UTF/KUT, anlegg konstruksjoner og installasjoner tiltaksklasse 2
Murmester Bjørnar Slålie AS;UTF/KUT, mur, puss og flisarbeider tiltaksklasse 2
Trønderrør AS; PRO/UTF/KUT, rørinstallasjoner tiltaksklasse 2

Foretakene har sentral godkjenning for funksjonene
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Kontrollerklæringer:
Kjelstad Hytter AS
Trønderrør AS
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Fasade- plan- og snittegninger

Saksvurdering:

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

Dispensasjon
Hytta søkes plassert med møneretning på tvers av koteretning og i strid med 
bebyggelsesplanen.
Det er søkt dispensasjon for tiltaket og det er vurdert i henhold til bebyggelsesplan for 
Skjemstadaunet hyttefelt, 20.06.06, bestemmelsenes pkt. 3.1 vedrørende møneretning og 
innpassing i terrenget.

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 tilpasning og å unngå hytter som ruver i terrenget 
2)fordeler og ulemper:
Søknaden er begrunnet med ønsket om utsikt fra hytta samt at samme møneretning er valgt på 
omkringliggende hytter, den er videre begrunnet med terrengtilpasning og at hytta ikke vil ruve 
i terrenget eller eksponere seg i samme grad som øvrige hytter. Tomta ligger mellom to 
adkomstveger og heller både mot sør og vest.
Bygningsmyndigheten har etter en befaring på tomta på selvstendig grunnlag kommet til at 
terrenget på tomta varierer slik at omsøkt møneretning ikke behøver å medføre en dårligere 
terrengtilpasning enn en møneretning som følger kartets koteretning.
Ulempene ved å gi dispensasjon omhandler i hovedsak faren for presedens og en undergraving 
av bebyggelasesplanen, faren for dette vurderes imidlertid å være liten da vurderingen gjøres 
med utgangspunkt i den spesifikke tomta. En dispensasjon med vilkår om maksimum høyde fra 
eksisterende terreng til veranda/terrasse på 1,2 meter, i henhold til søknaden, vurderes ikke å 
gi uheldig presedens.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er 
klart større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.
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Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 085/090 med dispensasjon fra 
bebyggelsesplanen vedr. møneretning.

Tillatelsen gis på følgende vilkår: høyde mellom eksisterende terreng og verandagolv må ikke 
overstige 1,2 meter

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Kjelstad Hytter AS, org.nr. 993919640;
− SØK/PRO/KPR, bygninger tiltaksklasse 2
− UTF/KUT, trearbeider tiltaksklasse 2
− Farbu & Gausen AS, org.nr. 980396762;
− UTF/KUT, anlegg konstruksjoner og installasjoner tiltaksklasse 2
− Murmester Bjørnar Slålie AS, org.nr. 980649342;
− UTF/KUT, mur, puss og flisarbeider tiltaksklasse 2
− Trønderrør AS, org.nr. 920333621;
− PRO/UTF/KUT, rørinstallasjoner tiltaksklasse 2

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.

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 til:
Kjelstad Hytter AS 7580 SELBU

Side 126



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.02.2010 2010/144-3
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

Edin Tore Tunset
Sundnesnesset 11 A
7670  INDERØY

Ferdigattest for påbygg og tilbygg til enebolig på eiendommen 009/050

Tiltaket gjelder utvidelse av inngangsparti, overbygd vindfang og utvidelse av stue og kjøkken.

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 15.5.2008

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Odd Kulsli Volen 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.1.2010 2010/102-2
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

Stein Vidar Løseth
Grandmarka 66
7670  INDERØY

Ferdigattest for riving og tilbygging av inngangsparti samt overbygg til 
kjellernedgang på eiendommen 159/005.

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 18.6.2008.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Brødrene Sundli AS, Risan 90    7670  INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.01.2010 2009/298-19
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

Kjølstad/Lundås
Hyllavegen 23
7670 INDERØY

Ferdigattest for tilbygg/ombygging til barnehage på eiendommen 181/017

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 26.3.2009 samt endring av tillatelse gitt den 15.4.2009 
og 16.9.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
NK Prosjektering v/ Njål Kolsvik, Russervegen 6    7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
3.2.2010 2010/109-2
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

Ola Morten og Mary Wist
Nessetvn. 843
7670  INDERØY

Godkjent tilbygg, sentralfyr

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
088/001  

Adresse:
Nessetvegen 843, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Ola Morten og Mary Wist  

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²  

Bruksareal i m2:
30m2  

Det vises til melding om tilbygg registrert mottatt her 20.1.2010.

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: Tilbygging av sentralfyr, vedlager og vanntank.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-formål, gårdstun
Høringsinstanser: Nord-Trøndelag fylkeskommune avklart i sak 2009/1920
Tegningsliste: 

• Plan- og fasadetegninger vedr. sentralfyr i sak 2009/1920
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Saksvurdering:

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

Tilbygget oppføres i sør- øst i en etasje (sokkel) og stiller så vidt over terrenget inn mot tunet. 

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. 

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
19.1.2010 2009/457-17
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

Ida og Ole Petter Kjerkreit
Haakon den Godes v. 27
0373  OSLO

Ferdigattest for riving og oppføring av hytte på eiendommen 142/010, 
Høslandet 107.

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. 

Sveberg Rør AS, organisasjonsnr. 919853409, har ettersendt søknad om ansvar for PRO/KPR/UTF/KUT 
sanitæranlegg tiltaksklasse 1 og kontrollerklæringer. Foretaket har sentralt godkjenning for funksjonene.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse vedtatt i Hovedutvalg Natur den 20.4.9, vedtak oversendt 
4.5.2009.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
TRIO bygg AS Stiklestad allé 1 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2127-10
Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 17/10 15.02.2010

135/113 - Helgesen og Worum. Søknad om oppføring av enebolig, Nessveet 60

Rådmannens forslag til vedtak

1. Søknad om oppføring av enebolig i Nessveet 60 godkjennes med dispensasjon fra 
Bebyggelsesplan for boligområde Næss § 2-1 vedrørende takutforming jf. plan- og 
bygningsloven §§ 93 og 19-2.

2. Søknad om dispensasjon fra Bebyggelsesplanen for plassering av garasje avslås med 
hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 93 samt Bebyggelsesplan for boligområde 
Næss sist endret 10.09.02, bestemmelsenes § 2-4.

Vedlegg
1 Merknad fra nabo i Nessveet 62, Jayaseela, datert 30.11.09
2 Merknad fra eier av  Nessveet 56. 
3 Tegninger
4 Situasjonskart
5 Merknad fra nabo etter møte, datert 15.01.10
6 Brev fra tiltakshaver datert 13.01.10
7 Terrengsnitt
8 Kommentar til nabomerknad og begrunnelse for dispensasjon
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Bakgrunn
Søknaden
Det søkes om oppføring av enebolig i Nessveet 60. Det søkes samtidig om plassering av en 
frittstående garasje, men ikke om oppføring av denne.

Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 04.05.09 og 
Bebyggelsesplan for boligområde Næss sist endret 10.09.02

Det søkes om dispensasjon fra Bebyggelsesplanen vedrørende takform, takvinkel og plassering 
av garasje.

Omsøkte bolig oppføres i et moderne uttrykk med pulttak og integrert carport/garasje med 
takterrasse. I tillegg søkes det om plassering av en framtidig garasje. Utforming av garasje må 
byggesaksbehandles i egen sak når oppføring blir aktuelt.

Boligen har et bebygd areal, BYA, på 156,6 m2 og et bruksareal, BRA, på 256,80 m2.
Garasje er vist med BYA 18,0 m2.

Nabomerknader
Det er mottatt merknader fra nabo i Nessveet 62.

Vurdering
Eiendommen ligger i et boligområde på Næss regulert og utbygd de siste 8 år. Området er 
bebygd med eneboliger, boliger i rekke og leilighetsbygg.

Nabomerknad
Det er mottatt merknader fra nabo i øst, eier av Nessveet 62, Jayaseela, vedrørende garasjens 
plassering og boligens avstand til nabogrense samt høyde og lengde på enebolig. Etter at 
fristen for merknader var gått ut er også boligens utseende kommentert.

Tilsvarende merknad vedrørende estetikk og plassering av garasje er mottatt fra eier av 
Nessveet 56, tre hakk lenger ned i vegen. Disse eierne defineres ikke som naboer eller 
gjenboere jf. plan- og bygningsloven, og det er derfor Jayaseelas merknader som er behandlet i 
vedtaket.

Jayaseela skriver at plassering av boligen 2 meter fra nabogrense samt høyden på boligen vil 
endre sol - og utsiktsforholdene for deres eiendom betydelig. Videre skriver de at bygningen 
etablerer en for- og en bakside og virker avvisende mot deres eiendom, og at den vil redusere 
muligheten til å se forbi og over eiendommen sammenlignet med en bygning utformet i 
samsvar med reguleringsplanen.

Vedrørende plassering av garasje skriver Jayaseela at omsøkte plassering vil hindre sikt ved 
utkjøring fra deres garasje og gjøre trafikksituasjonen uoversiktlig. Videre hevdes det at 
plassering av bolig og garasje mot øst til sammen gir en isolerende effekt for Nessveet 62.
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Plassering av garasje og boligens utforming drøftes under dispensasjonsvurderingen.

Når det gjelder plassering av bolig og lengden av denne har Rådmannen forståelse for 
Jayaseelas bekymringer for at sol - og utsynsforholdene endres når nabotomta nå bebygges. 
Takets mønehøyde på 7,1 meter er imidlertid lavere enn tillatt mønehøyde på 7,5 meter (jf. 
reguleringsplan for Straumen sentrum) og valget av pulttak gjør at mønet kommer lenger unna 
naboeiendommen enn det ville gjort ved en saltaksløsning. Boligen har for øvrig vinduer på alle 
sider og Rådmannen kan ikke se at fasaden mot øst er spesielt lukket eller på annen måte 
bærer preg av å være en bakside.

Boligen er i tråd med gjeldende bebyggelsesplan på alle disse områdene med unntak av 
takutforming og konsekvensene for nabo vurderes ikke å være større enn det som må
påregnes i tettbebygd strøk.

Dispensasjon: 

Tiltaket er vurdert i henhold til Bebyggelsesplan for Næss, bestemmelsenes §§ 2.1 og 2.4:

Takform
Bestemmelsenes § 2.1 Utforming sier at:
”Utforming av eneboliger:
Husene skal oppføres med saltak eller valmtak. Takvinkler settes til mellom 27-40 grader. 
(…).
Hovedregelen er at alle husene oppføres som trehus. Innslag av andre materialer kan tillates 
under forutsetning av at trematerialet er dominerende. Variasjon mellom stående og liggende 
trepanel tillates, mens det på alle takflater skal benyttes ensartet tekkingsmateriale med 
takstein i rød farve.
Det tillates forskjellig vindusutforming fra bolig til bolig, forutsatt at hvert enkelt hus er 
tilpasset feltet som helhet. (…).”

Det søkes om oppføring av en enebolig med pulttak og integrert carport med takterrasse. 
Taket er vist belagt med sinkplater i tråd med boligens øvrige uttrykk.

Søknaden er begrunnet med et ønske om et moderne uttrykk og en tilpasning til borettslaget 
med kjeda eneboliger på motsatt side av vegen.

Det vises til at det tidligere er gitt dispensasjon vedrørende utforming og plassering på 
nabotomta; Nessveet 62. 

Nabo fremholder at det er ønskelig at boligens takutforming følger reguleringsplan for å gi et 
mer enhetlig uttrykk for Nessveet.
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Garasje:
Bestemmelsenes § 2.4 Plassering på tomta sier at:
”Garasje og bolighus skal plasseres i vist avstand fra gate. Denne avstand er konstant, og evt. 
variasjoner i bygningens grunnflate opptas ved utnyttelse av tomteareal beliggende vekk fra 
gate og som angitt på plankartet.”

Plassering av garasje er på planen vist vest på eiendommen, 6 meter fra vegkant og med 
innkjøring vinkelrett fra denne. Omsøkte garasje er vist øst på eiendommen, 2 meter fra 
vegkant og med innkjøring parallelt med veg.

Søknaden er begrunnet med at innkjøring parallelt med veg gir en tryggere trafikksituasjon og 
at plasseringen ikke er til hindrer for utsikt fra Nessveet 62.

Nabo fremholder at en plassering av garasje som vist vil sperre utsyn og gjøre utkjøring fra 
Nessveet 62 mer uoversiktlig.

Lenger ned i vegen, i Nessveet 50, er det tidligere gitt dispensasjon til å plassere garasje 2 
meter fra vegkant på grunnlag av særlige behov.

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 bestemmelsene:

Takform:
Hensynet bak bestemmelsen i planen vedrørende utforming er å sikre et bygningsmiljø 
med felles referanser. 

Plassering av garasje:
Bestemmelsen vedrørende plassering har til hensikt å sikre en felles plassering av 
garasjer med gode siktforhold samt tilstrekkelig med areal for parkering på egen 
eiendom foran garasjeport.

2) Vurdering av dispensasjon

Takform:
Omsøkte enebolig skiller seg fra øvrige eneboliger i rekka. Boligen forholder seg i stedet 
til rekkehusbebyggelsen på motsatt side av vegen når det gjelder utseende og 
utforming. Eiendommen ligger nest innerst i vegen bare etterfulgt av Nessveet 62.
Nessveet 62 har tidligere fått dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedrørende 
utforming og plassering. Denne bygningen er en eldre bolig som ble flyttet til tomta og 
den kan gi inntrykk av å ha stått der før reguleringsplanen ble utarbeidet.
Omsøkte enebolig i Nessveet 60 kan slik oppfattes som at den avslutter området med 
ny bebyggelse sammen med rekkehusbebyggelsen i samme stil på motsatt side av 
vegen. Ved oppføring av omsøkte enebolig får Nessveet en ny enebolig som gir en
helhetlig avslutning på Nessveet.
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Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved en dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende utforming er klart større enn ulempene og at det
foreligger grunnlag for dispensasjon.

Garasje:
Ved plassering av garasje 2 meter fra vegkant er innkjøring parallelt med veg beste 
løsning. Plasseringen mot nabogrense i øst gjør imidlertid at nabo i nr. 62 får vesentlig 
dårligere siktforhold ved inn- og utkjøring fra sin carport.
Det er tidligere gitt dispensasjon for plassering av garasje 2 meter fra vegkant i nr. 50, 
denne er for øvrig plassert vest på eiendommen slik planen viser og er ikke til hinder for 
sikt ved inn- og utkjøring fra naboeiendommene.

Etter en samlet vurdering kan ikke bygningsmyndighetene se at fordelene ved en dispensasjon
for plassering av garasje er klart større enn ulempene. Det foreligger ikke grunnlag for 
dispensasjon.

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at det gis byggetillatelse for oppføring av enebolig med dispensasjon 
fra bebyggelsesplan for Næss vedrørende takutforming, men at dispensasjon for plassering av 
garasje avslås.
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3 0  Nov,2009

Benedikte og Frances Jayaseela
Nessveet 62
7670 Inderøy

Nordbohus byggservice as
v/Bjørn Winge
Venusveien 12
7650 Verdal

An ående nabovarsel for eiendom Gnr.135 Bnr.113 Nessveet 60 7670 Inder

Vi ønsker at 4-metersgrense til naboeiendom opprettholdes ved oppføring av enebolig,
og ikke 2 meter som vist i nabovarsel.

Ut fra tegning antar vi at det søkes om oppføring av et mindre bygg. Dette ser ut til å blokkere
sikt ved inn-/utkjøring fra vår eiendom. Vi ønsker at plassering og avstand fra veiskulder for
dette bygget følger reguleringsplan.

Vi ønsker at eneboligens høyde og lengde holdes innenfor reguleringsplan, da plassering av
eneboligen gir en blokkerende effekt for vår eiendom.
Det er ønskelig med en plassering av eneboligen som ivaretar utsikt og sol-forhold for vår
eiendom.

,/•.,(.11-/
Benedikte og

Kopi: Inderøy kommune

s Jayaseela

1111#1,111111

Inderøy 30.11.09

CV")-etk.
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Bjørn A. Bratsberg                                                                                 Inderøy 03.12.2009
Nessveet 56
7670 Inderøy

Nordbohus byggservice as
v/Bjørn Winge
Venusveien 12
7650 Verdal

Ang. nabovarsel for eiendom Gnr.135, Bnr.113 Nessveet 60, 7670 Inderøy

Da vi bygde i Nessveet var det strenge forskrifter om valg av hustype, takvinkel, farge og 
plassering i forhold til byggelinje. Dette har ført til at bebyggelsen i Nessveet har et homogent 
preg, og viser seg som et eksempel på god byggeskikk. Det planlagte huset i Nessveet 60 vil i 
dette henseende stikke seg ut og ødelegge for den fine helheten som feltet har. Videre reagerer 
vi negativt på at det søkes om å trekke garasjen nærmere vegen enn reguleringsplanen viser. 

Bjørn Bratsberg og Siv Anette Lorentzen

Kopi: Inderøy kommune
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Denne tegningen tilhører

NORDBOHUS
Etterligning knf. lov om åndsverk av 12.05.1961

STRAK REV.

FASADER Scale 1 : 100

Byggherre: Inger Lise Helgesen og Jørgen Worum
Næssjordet
INDERØY

Date 18.11.09 Drawn by: Delineo

Date

Date

Date rev. 19.11.09
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X 7085300

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr:  135-113

Adresse:

Saksbehandler:  JER

Inger Lise Helgesen og Jørgen Worum
Byggeadr.:
Nessveet 60
7670 INDERØY

Måle

Dato: /  / .Gt/t/7

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

INDERØY

KOMMUNE
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X 7085300

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr:  135-113  Målestokk:  1:500

Adresse: Dato: 12.11.2009

Saksbehandler: JER

Inger Lise Helgesen og Jørgen Worum
Byggeadr.:
Nessveet 60
7670 INDERØY

1 /1

2 f3

0 c---

135/ 13 135/114,

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

INDERØY

KOMMUNE
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Frances og Benedikte Jayaseela
Nessveet 62
7670 Inderøy

Inderøy kommune
Teknisk avdeling
v/Inger Johanne Morseth
7670 Inderøy

An " nde o førin av boli i Nessveet 60.

Møte mellom eiere av Nessveet 60 og 62 ble holdt 6.01.10. Det er uenighet når det gjelder
plassering av bolig og garasje på tomta i Nessveet 60.
Boligens lengde (15,5m) og garasjens plassering i følge skisse vil gi følgende ulemper for
Nessveet 62.

- Boligens lengde er på 15,5m og total høyde over 7m, og er planlagt bygd 2 m langs
tomtegrensa. Dette vil endre utsikt og sol-/lysforhold betydelig for Nessveet 62.
Eiendommene som er oppført på øvre side av veien i Nessveet (Nessveet 50,52,54,56 og 62)
har alle en samsvarende plassering på sine tomter som gir gode utsikt og solforhold for de
respektive eiendommene. Bolig skissert på Nessveet 60 vil avvike fra dette og gi en
fortettende effekt for Nessveet 62.
Den lange bygningen etablerer en "for-" og en "bakside" og vil virke avvisende mot nr 62 og
avslutte et naturlig veiforløp etablert av bygningene som trapper seg oppover i Nessveet.
Kontinuiteten brytes ved at bygningen legger seg på tvers av bevegelsesretningen i nesten
hele tomtens bredde.. Den avskjærende virkningen forsterkes ved at terrenget flater ut i denne
øvre del. Muligheten til å se forbi og over reduseres sammenlignet med husene lenger ned i
veien.
Plassering av bolig viser at det vil bli gjort minimalt med grunnarbeid sammenlignet med
Nessveet 50,52,54 og 56 hvor det var betydelig sprenging for å f best mulig boligareal og
plassering.

- Skissert plassering av garasje avviker fra reguleringsplan, sperrer utsyn og gjør utkjøring fra
Nessveet 62 mer uoversiktlig. Vi oppfatter at trafikksikkerheten reduseres. Garasje og
boligplassering vil gi en isolerende effekt for Nessveet 62 i forhold til resten av Nessveet. Det
er derfor ønskelig med plassering av garasje i henhold til reguleringsplan, som de andre
boligene i Nessveet 50,52,54,56 og 62. Garasje plassert i henhold til reguleringsplan vil gi en
bedre åpenhet mellom eiendommene.

- Det er ønskelig at boligens takutforming følger reguleringsplan for å gi et mer enhetlig
uttrykk for Nessveet 50,52,54,56,60 og 62.

Vi håper på en god byggeprosess og en god løsning for Nessveet.

Ijilsen

Frances og Benedikte Jayaseela

111111111111111111111111111111
Inderøy 15.01.10
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Inger Lise Helgesen - Jørgen Worum
Nordsiveien 22 f
7600 Levanger 13.01.10.

Inderøy kommune
v/byggesaksbehandler 
Inger Johanne Todal Morset
7670 Inderøy

Ang Byggesøknad med dispensasjon for Helgesen-Worum, Nessveet 60

Viser til byggesøknad, samt foreløpig melding fra Inderøy kommune av 17.12.09.

Det er avholdt et møte med naboer den 06.01.10 i anledning kommentarer i nabovarsel. På 
grunn av at det ikke er oppnådd enighet om et felles referat, mangler derfor dette. 

Vi opprettholder opprinnelig søknad, da vi ikke kan se at nabos merknader gir grunn til 
endring.  

Vi oppfattet i møtet, at nabo ikke hadde innsigelser mot valgt type enebolig, takvinkel og 
takform, som dispensasjonssøknaden omhandler. Nabo er opptatt av husetes plassering på 
tomta, som vi mener er innenfor reguleringsbestemmelsene, og derfor noe som naboene ikke 
kan påklage.

Begrunnelse for dispensasjonsøknad

• Reguleringsplanen er gammel, og ikke i samsvar med dagens byggestil 
• Vi ønsker å bygge en bolig som er tilpasset våre ønsker og behov for funksjonalitet
• Det oppfattes av u.t at svært mange boligbyggere i Nessveet i større eller mindre grad 

har fått innvilget og bygget sine hus og garasjer, med ulike dispensasjoner.
• Viser bl a til at eneboliger i rekke, Nessveet 57-69, er bygd i lignende stil som det vi 

søker om.
• Boligen til Jayaseela er selv et eksempel på avvik fra reguleringsbestemmelsene, både 

i utforming og plassering
• Vi mener derfor at likhetsprinsippet må etterfølges.

Vi håper på snarlig og positiv tilbakemelding på vår søknad.

Med hilsen

Inger Lise Helgesen Jørgen Worum
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Hei
 
Vi sender med dette over skisse på tverrsnitt, samt et brev fra tiltakshaver i forhold til samtale 
med nabo Jayaseela.
 
Som begrunnelse for valget av eneboligtypen er dette for at huset skal stå  i stil med øvrig 
bebyggelse, og tiltakshaver ønsker et moderne uttrykk på boligen sin.
 
Vi vil samtidig påpeke at det søkes kun om enebolig, slik at garasje evt. vil søkes på et senere 
tidspunkt.
 
Vedr. kommentar fra Bratsberg: Når det gjelder tilpasning til øvrig bebyggelse viser vi til at dette 
er valgt nettopp med tanke på det. Borettslaget med kjeda eneboliger nedenfor er bygd i samme 
stil. I forhold til garasje er denne plassert slik med tanke på utsikt mm for Jayaseela, samt at 
innkjøring/utkjøring blir tryggere, Flere garasjer i nabolaget har en noe uoversiktlig ut-
/innkjøring, på grunn av at de står plassert så nær vegen at de ved inn-/utkjøring får  noe 
utilstrekkelig oversikt i forhold til trafikk gående på vegen. Påpeker igjen at søknad ikke gjelder 
garasje. 
 
 
Med vennlig hilsen
Kristin Gravvold
Nordbohus Byggservice AS
Venusvegen 12
7650 VERDAL
Tlf: 74 07 60 65 / 48 06 01 03
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