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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 18/10 Detaljreguleringsplan for Nessjordet/Straumen sentrum

PS 19/10 Reguleringsplan for Vikan hytteområde (tidl. Hestberga)

PS 20/10 Søknad om fradeling av tun på Grandvollan gnr. 161, bnr. 1 i 
Inderøy.

PS 21/10 Søknad om reduksjon av vanngebyr etter vannlekkasje - gnr 
197 bnr 001 –

PS 22/10 Søknad om  redusert vannavgift i forbindelse med lekkasje og 
gårdsdrift.- gnr 153 bnr 001

PS 23/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Nytt administrasjonsbygg legges fram som orientering.

RS 63/10 Noremsvegen 60 - Ørdal. Godkjent  tilbygg driftsbygning 
056/001,

RS 64/10 Letnesvegen 17 - Gausen.  Godkjent byggemelding, påbygg 
bolighus.

RS 65/10 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen 
vedrørende bygging av bølgedemper i Straumen.

RS 66/10 Kvamsholmen - Jørstad. Ferdigattest for naust. 015/006-11,

RS 67/10 Øvregata 23 - Alliance apotek. Delvis godkjent tiltak for skilt

RS 68/10 Grindberg - Telenor. Rammetillatelse for basestasjon 
mobilkommunikasjon

RS 69/10 Nessjordet - Inderøy kommune. Godkjent opparbeidelse av 
boligfelt med veg, vann og avløp

RS 70/10 Utøyvegen 410- N.T. Vangs Mekaniske. Ferdigattest for 
brannvarslingsanlegg på eiendommen 014/019,

RS 71/10 Kastvollvegen 10 - Vårdal. Godkjent tilbygging av bolig

RS 72/10 Meieribakken 4 - Gaus Invest AS. Disp. 
dokumentasjon/tetthetsmåling

RS 73/10 Nausthaugen 12 - Kvernmo. Godkjent pergola

RS 74/10 Godkjenning av forpaktningskontrakt

Saker til behandling
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PS 24/10 Temasak:

PS 25/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/105-7
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 18/10 15.03.2010

Detaljreguleringsplan for Nessjordet/Straumen sentrum

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagte forslag til reguleringsplan for 
del av Straumen sentrum ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før 2. gangs behandling av reguleringsplanen skal det framlegges en digital terrengmodell av 
det nye forretningsområdet som illustrerer høyde og omfang av den planlagte bebyggelsen. 

Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Reguleringskart (ettersendes)
3 Reguleringsbestemmelser (ettersendes)
4 Skisser fra Letnes arkitektkontor 
5 Forhåndsuttalelse - Nord-Trøndelag fylkeskommune
6 Forhåndsuttalelse - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Henvisning:
Reguleringsplan for Straumens sentrum, vedtatt 03.05.2009
Sak 14/10 Formannskapet. Godkenning av avtale med Grande eiendom AS. 

Bakgrunn
Opprinnelig reguleringsplan for Straumen sentrum og Nessjordet lå ute til offentlig ettersyn 
som to alternative forslag i 2007. Før denne reguleringsplanen ble sluttbehandlet ble det 
gjennomført en utbyggings-/arkitektkonkurranse for Nessjordet i 2008/09. Grande 
eiendom/Letnes arkitekter innleverte her det eneste bidraget i konkurransen.
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Våren 2009 var det fortsatt usikkerhet om en kom til enighet med vinner av konkurransen og 
om selve planløsningen holdt mål. I sluttvedtaket for reguleringsplanen ble det derfor ikke tatt 
stilling til endelig trafikkløsning og utformingen av selve sentrumsområdet.

Etter at denne ”foreløpige” reguleringsplan ble vedtatt i mai 2009 er følgende trinn i 
utbyggingsprosessen gjennomført:  

- Det er gjennomført arkeologiske utgravinger og området er frigitt for utbygging.

- Det er igangsatt bygging av veger og teknisk infrastruktur for boligområdene i samsvar 
med den vedtatte reguleringsplanen.

- Det er gjennomført salg av eneboligtomtene og igangsatt salg av område B5.

- Det er inngått en opsjonsavtale om salg og utbygging av sentrumstomta til Grande 
eiendomsutvikling A S, godkjent av Formannskapet 17.02.2010.

Neste trinn nå er gjennomføring av reguleringsprosessen i forhold til utformingen av 
sentrumsområdet, og dermed få på plass endelig trafikkløsning for Nessjordet.

Formannskapets godkjenning av opsjonsavtale med Grande eiendomsutvikling 17.02.10 
medfører ingen juridiske bindinger for Hovedutvalg Natur til reguleringsprosessen. 

Det vises for øvrig til vedlagt planbeskrivelse i forhold til innholdet i det framlagte
reguleringsforslaget.

Vurdering

De endringene som er foreslått i planløsningen for Nessjordet kommer som følge av en prosess 
hvor planløsningen er tilpasset juryens opprinnelige tilbakemeldinger, utnyttingskrav i forhold 
til tomtepris, krav fra framtidige leietagere og tilbakemeldinger fra administrasjonen.

Forslaget har etter rådmannens vurdering nå en rimelig balanse mellom de arkitektoniske og 
forretningsmessige idealløsninger.

Vedlagte skisser for forretningsområdet er foreløpig ikke så gjennomarbeidet at de kan gjøres 
bindende for utbyggingen. Reguleringsplanen må derfor i kart og bestemmelser angi rimelige 
rammer for videreutvikling av prosjektet. 

Ideelt sett burde vi i samband med offentlig ettersyn kunne presentert et ferdig byggeprosjekt,
og en eventuell digital terrengmodell sammen med reguleringsplanen. For å opprettholde 
ønsket framdrift, som også er avtalt i opsjonsavtalen med Grande eiendomsutvikling, er det 
ikke mulig å avvente behandling av reguleringssaken til flere detaljtegninger er på plass.

Reguleringsplanen må i denne behandlingen være utformet såpass detaljert at krav om en 
egen detaljplan for sentrumstomta kan frafalles. Samtidig må bestemmelser og plankart gi
faste rammer med rimelig rom for fortsatt videreutvikling av detaljene i prosjektet.
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Endelig utforming av bebyggelsen og anlegget vil når byggeprosjektet er ferdig prosjektert bli 
behandlet som en byggesak.

Vurdering av generelle utredningskrav etter ny planlov:

- § 4-1 Planprogram.
Reguleringsplanen er detaljering av tidligere godkjent kommunedelplan og 
reguleringsplan. Utforming av sentrumsområdet og endringene som for øvrig foreslås 
vurderes ikke å ha slike virkninger for miljø og samfunn at det kommer inn under krav 
om planprogram.

- § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.
Utforming av sentrumsområdet og endringene som for øvrig foreslås vurderes ikke å ha 
slike virkninger for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om 
konsekvensutredning 

- § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. Ingen deler av 
utbyggingsområdet eller utbyggingen anses å ha eller med føre vesentlig fare eller 
risiko.

§ 5-1 Medvirkning

Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere og barnas representant i plansaker 
er varslet skriftlig om planarbeidet. 

Det er gjennomført møte med Statens vegvesen og Trønderbilene AS for å se på 
løsninger for trafikkavvikling og kollektivtransport.

- §12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens webside. 

Det har så langt ikke kommet innspill til planarbeidet.

Konklusjon

Siden dette planvedtaket går på utleggelse til offentlig ettersyn, mener rådmannen det er 
tilrådelig å behandle saken selv om ikke alle detaljer for utbyggingsprosjektet er på plass. Før 
sluttbehandling vil en ha tilgjengelig mer tegningsmateriell, og en har mulighet for å vedta 
ytterligere krav til utforming dersom en ser behov for det. 

Rådmannen anbefaler at derfor at foreslått reguleringsplan for Nessjordet, og reviderte 
bestemmelser for Straumen sentrum legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen ønsker 
samtidig at det stilles krav om mer illustrasjonsmateriell før reguleringsplanen sluttbehandles. 
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Vi viser til oversendelse datert 22.01.10.

Inderøy - Reguleringsplan for Straumen sentrum og Nessjordet

Side 1

IIIII1

Det varsles oppstart av detaljregulering for Straumen sentrum og Nessjordet. Nylig
vedtatt reguleringsplan for Straumen tok ikke endelig standpunkt til kryssløsning mot
fylkesvegen. Arbeidet skal videreføre resultatet av utviklingskonkurransen som ble
gjennomført for Nessjordet i 2008/2009.

II
Ugradert

Det er lagt fram to alternative skisser til løsning. Begge alternativ viser rundkjøring som
tilknytning til fylkesvegen. Alternativ 1 har kryssing for myke trafikkanter i plan som
gatetun, har tosidige busslommer langs fylkesvegen og tilførselsveg og parkering
sørvest for ny sentrumsbebyggelse. Alternativ 2 har kryssing for myke trafikkanter i
undergang med fylkesvegen i bru over. Videre er all parkering på bakkenivå samla nord
og øst for sentrumsbebyggelsen, har kun gangveg mellom fylkesveg og
sentrumsbebyggelse og tosidig bussholdeplass vest for fylkesvegen. Begge alternativ
viser utfylling i sjø med badestrand og gjestebrygge.

Vi legger vekt på at Straumen sentrum skal knyttes sammen med ny
sentrumsbebyggelse på Nessjordet på en best mulig måte. Vi mener dette kan skje på
en god måte i alternativ 2 med planfri kryssing for myke trafikkanter. Dette alternativet
synes og mest rasjonelt i forhold til vegareal. Med bare gangveg mellom fylkesvegen og
nytt sentrumsareal kan en få en grønn korridor langs hovedvegen. Busstasjon virker
mest ryddig som ensidig utgave. En ulempe ved dette alternativet kan være at det ikke
gir rom for utbygging langs gata vest for fylkesvegen, slik alt. 1 gjør. Lokalisering av
bebyggelse og aktivitet opp mot fylkesvegen vil bidra til å styrke forbindelsen mellom
dagens sentrum og planlagt utviklingsområde. Torg/møteplass/skulpturpark bør
videreføres i detaljreguleringen og inkludere egnet leikeareal på bakken i forhold til
boliger i sentrumsbebyggelsen.

Reguleringsbestemmelsene bør omfatte utbyggingsrekkefølge og rekkefølgekrav for
utbygging og etablering/ferdigstilling av infrastruktur. Krav om universell utforming og
konkretisering av krav til leikeareal må og tas med.

IIII
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Med hilsen

7.)+4. L    

-)

7

Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Saksbehandler:
Grete Sildnes, overarkitekt, tlf 74 11 12 58

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

Side 2

Ltk-{,L-WLÅ.
Grete Sildnes
overarkitekt
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1 8 FEB. 2010

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen
Tlf. direkte: 74 16 81 51
E-post: joh@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 Inderøy

IIII

Forhåndsuttalelse til oppstart av detaljregulering av Straumen
sentrum og Nessjordet i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 22.1.2010.

Bakgrunn
Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare kryssløsning på rv.755 i forhold til øvrige veier
og bebyggelse på Nessjordet. Det er utarbeidet skisser til 2 alternative løsninger.

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

Fra Landbruksavdelingen:
Næssjordet ble lagt inn som langsiktig utbyggingsgrep til sentrumsformål i kommunedelplan
for Straumen i 1986, og reguleringsplan for området ble vedtatt i 2009 uten at det ble tatt
endelig standpunkt til kryssløsning. I vår uttalelse til reguleringsplanen, datert 25.05.07,
tydeliggjorde landbruksavdelingen forutsetningen for frigivelsen om en høg utnytting av
området, og fokuserte også på at uttrykk, arkitektur, estetikk, materialvalg m.v. må gis
vesentlig vekt slik at både Straumen og dette området etter endt utbygging vil framstå som et
tett og godt sentrums-/og boområde med kvaliteter i harmoni med kvalitetene i omgivelsene.

Landbruksdirektøren er mao opptatt av at kommunen ved detaljplanlegging av Nessjordet
sikrer et helhetlig og langsiktig grep sett i sammenheng med Straumen sentrum. Sett i lys av
det klart innskjerpede jordvernet er det faktisk helt spesielt i dag å planlegge utbygging for et
så stort og sammenhengende jordareal som her. Området er imidlertid tidligere frigitt forutsatt
høg utnytting, og landbruksdirektøren vil  være  tydelig på at området må utnyttes godt mht
framtida, da en ytterligere frigivelse av dyrka jord i tilknytning til Straumen sentrum vil være
uhyre krevende mht det klart innskjerpede jordvernet. Det vil derfor være sentralt å
husholdere godt med Nessjordet, herunder sikre en høg og bymessig utvikling av området.
Dette innebærer også en kritisk avveining av forholdet mellom næring og bolig, og dette må
også ses i lys av hvordan gamle Straumen sentrum utvikles. Av de foreliggende skissene kan
det se ut til at nedre (sørøstre) del av F/K/B -1 skisseres som bolig i en eller annen
rekkeløsning. Landbruksdirektøren vil  være  kritisk dersom det ikke legges til rette for å
utnytte reguleringsplanen opp mot maks utnytting, herunder også mht byggehøyder, og
minner om at landbruksdirektøren ved uttalelsen til reguleringsplanen var opptatt av at min.
utnytting burde ligge opp mot maks utnytting.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Statens hus Telefax: 74168053

7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

IIII
/år dato: 16.02.2010

Vår ref.: 2010/578 Arkivnr: 421.4

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Landbruksdirektøren forutsetter at kommunen i detaljreguleringen av området følger opp
rammene fra reguleringsplanen, herunder legger vekt på å finne arealøkonomiserende
vegløsninger og ikke minst parkeringsløsninger. Av de foreliggende skissene kan det se ut til
at alternativ 2 er mest rasjonalt mht vegareal og parkering. Landbruksdirektøren forutsetter for
øvrig at det planlegges for parkering i kjeller.

Landbruksdirektøren forventer at Inderøy kommune vil følge opp dette på en god måte
gjennom detaljregulering av området, og vi deltar gjerne i en dialog i løpet av planarbeidet.

Fra Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen vil ha fokus på at de løsninger som blir valgt ivaretar myke trafikkanters
ferdsel i område. Barn og unges interesser må ivaretas i det videre planarbeidet jf. rundskriv
T-2/08 Barn og planlegging.

Planforslaget skisserer en utfylling i Borgenfjorden for å etablere et bade-/friområde.
Sjøområdene langs Straumen er kartlagt som grunne strømmer og er registrert som svært
viktig område for fugl. Utfyllingen vil redusere viktig beiteareal for en rekke arter av
vannlevede fugl, spesielt andefugler som stokkand og ærfugl. Områder er kjent for sin rike
forekomst av spesielt ærfugl om vinteren. Miljøvernavdelingen vil gi faglig råd om å avstå fra
å planlegge slike utfyllinger i sjøen.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS-analyse i arbeidet med planen i tråd med pb1
§4-3, og viser til DSB sin veileder "samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Denne kan lastes
ned fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag sine nettsider under tema
samfunnssikkerhet/samfunnsplanlegging. De vurderinger som gjøres i forbindelse med ROS-
analysen skal synliggjøres i forslaget til plan.

Med hilsen

,-
c 1,3

ørnar Wiseth(e.f.)
Nestleder
Miljøvernavdelingen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Landbruksavdelingen:
Miljøvernavdelingen:
Kommunal- og adm.avd.:

Fylkeshuset
Fylkets Hus

Anne Berit Lein — 74 16 82 09
John Haugen — 74 16 81 51
Per Arne Stavnås — 74 16 80 52

-
JOlin Ha4en
Rådgiver
Milj øvernavtlelingeh

6404 Molde
7735 STEINKJER
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/274-2
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 19/10 15.03.2010

Reguleringsplan for Vikan hytteområde (tidl. Hestberga)

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagte forslag til reguleringsplan for 
Vikan hytteområde ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endringer: 

1. Planområdet utvides fram til fram til eksisterende veg, slik at alt vegareal som skal 
bygges kommer inn i planen.

2. Det tas inn følgende rekkefølgekrav i bestemmelsene om sikring av tomtene mot lokale 
steinsprang fra de bratteste skrentene:

”Før det igangsettes arbeid på den enkelte tomt, skal de ansvarlige foretak for 
anleggsarbeidet vurdere fare for steinsprang i bakenforliggende terreng og 
eventuelt gjennomføre sikringstiltak.” 

Vedlegg:

1 Planbeskrivelse og bestemmelser
2 Plankart
3 Uttalelse - Fylkesmann i Nord-Trøndelag
4 Uttalelse - Nord-Trøndelag fylkeskommune
5 Kart til forhåndshøring.

Henvisning:
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Sak 10/09, 15. juni 2009 Hovedutvalg Natur - Forhåndsvurdering av forslag til omregulering.

Bakgrunn
Bebyggelsesplan for Hestberga hyttefelt ble vedtatt i mai 2008 etter at områdene ble frigjort 
for utbygging gjennom kommuneplanens arealdel i 2007.

Karstein Vikan har fremmet ønske om vesentlige endringer for sin del av hytteområde. Det er 
ønske om å flytte flere av tomtene lavere ned i terrenget som er bratt og kupert.  
Konsekvensen er at flere av hyttetomtene vil komme innom 100 m beltet fra sjøen.

Hovedutvalget behandlet forespørsel om å regulere om området i juni 2009. Hovedutvalget 
gav da råd i forhold til en utarbeidelse av planen. Fylkesmannen hadde i sitt innspill en litt 
annen vurdering enn kommunen – og søker ble i saken oppfordret til å få til en befaring med 
representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling for å se på området.

Dette ble gjennomført i juli 2009. Fylkesmannen gav i etterkant av denne befaringen en 
uttalelse som er vedlagt i vedlegg 4, jfr. også kartet i vedlegg 5. Kartet i vedlegg 5 viser også 
hvordan bebyggelsesplanen opprinnelig var utformet.

Planforslaget er nå utformet i samsvar med fylkesmannens uttalelse når det gjelder hva slags 
areal som berøres – men det er tatt inn en hyttetomt mer på dette arealet.

Kommunens vurdering fra juni 2009 var at arealet som avgrenses av regulert veg i opprinnelig 
bebyggelsesplan utgjorde en naturlig avgrensing av byggeområdet. Fylkesmann støtter ikke 
denne vurderingen. Fylkesmannen vurderer at områder som ligger bakenfor eksisterende 
bebyggelse – som de anser som ”bygningspåvirket strandsone” kan godkjennes for utbygging. 
Områdene lengre øst anses som upåvirket areal, hvor de ikke ønsker å dispensere fra 100 m 
beltet.

Tomtens plassering og utforming er siden sist behandling også justert som følge av at 
kommunen har fått nytt detaljert kartgrunnlag med 1m høydekurver. Tomtenes 
minimumsavstand til strandlinjen varierer fra 40 til 60 m. Samtlige tomter ligger innenfor 
området som fylkesmannen definerer som ”bygningspåvirket strandsone”.

Planforslaget er en endring av bebyggelsesplan for Hestberga hyttefelt, men den fremmes i 
samsvar med kommunens krav som en reguleringsplan. Dette fordi arealet ligger utenfor det 
som er avsatt som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det blir en vesentlig endring i 
forhold til det kommunestyret opprinnelig har vedtatt, og det er derfor kommunestyret som 
må godkjenne planforslaget. Siden det fremmes endring bare for den ene halvdelen av det 
opprinnelige planområdet er det naturlig at planen også gis et nytt navn.

Vurdering

Forslag til reguleringsplan følger opp i grove trekk Hovedutvalg Naturs vedtak fra juni 2009 og 
Fylkesmannens uttalelse til saken.
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I tillegg er det tatt inn et område for en småbåthavn/flytebrygge. Denne vil dekke båtplass for 
eksisterende og nye hytter i området. Det planlegges ikke bølgedempere og det blir et 
sommeranlegg som skal tas inn om vinteren. 

Kommunen og Fylkesmannen har tidligere godkjent lignende anlegg i nærområdet.

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 som vedlegg til saksutredningen.
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. 
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. Ingen deler av 
utbyggingsområdet eller utbyggingen anses å ha eller føre til vesentlig fare eller risiko. 
Enkelte tomter av området er imidlertid såpass bratt at det i mindre skala kan 
forekomme steinsprang. Det tas derfor inn som et rekkefølgekrav at nærliggende 
skrenter må vurderes og eventuelt renskes for løse steinblokker før byggearbeid 
igangsettes på den enkelte tomt.

§ 5-1 Medvirkning

Eiere av nærliggende hytter er varslet i forbindelse med forhåndsvurdering av planen i 
2009. Det er supplert med et senere varsel til hytteeiere som ligger i nærområde av den 
planlagte båthavnen som ikke var en del av forhåndsvurderingen.

Ut fra utbyggingens begrensede omfang anser rådmann det ikke nødvendig å 
tilrettelegge spesielt for medvirkning fra barn og unge eller andre grupper etter 
planlovens § 5-1, 2. ledd, utover ordinært offentlig ettersyn.

- §12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens webside. 

Det har ikke kommet nye innspill. Ett tidligere innspill var vedlagt forhåndsvurdering av 
endringsforslaget i juni 2009.

Konklusjon

Rådmannen mener planforslaget følger opp de råd som Hovedutvalget gav i juni 2009.

Planlagt småbåthavn vurderes å være en naturlig del av hytteutbygging og har en avskjermet 
plassering. 
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Rådmannen tilrår at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn.
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Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms

Adresse:  Sentralbord: 815 59 980 Bankgiro: 8601.05.53735
Ingvald Ystgaards veg 13A, Telefaks: 73 80 12 01 Org.nr: 980 486 990
N-7047 Trondheim E-post: firmapost@nord.skog.no Internett: www.sn.no

REGULERINGSPLAN FOR

Vikan hyttefelt

Inderøy kommune

Eiendom: gnr.87 bnr. 1
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 1
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 2

1. REGULERINGSBESTEMMELSER

1.1 Bebyggelse og anlegg

Bestemmelsene gjelder for ny bebyggelse innenfor området.

1.1.1. Fritidsbebyggelse, konsentrert
a) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus på hver tomt.
b) Største tillatte bruksareal (BRA) på fritidsbolig = 80m2 inkl. uthus. I tillegg kan 
det bygges uoverbygd anlegg og parkering inntil BRA=20m2.
c) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på 
tomta. 
d) Det tillates ikke planering ut over det som er nødvendig for en hensiktsmessig 
plassering av hytte og uthus/anneks.
e) Største tillatte mur - eller pilarhøyde er maksimalt 40cm i flatt terreng og 
maksimalt 70cm i skrånende terreng. Avstanden måles over gjennomsnittlige 
terreng. 
f) Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets 
plassering i terrenget. 
g) Terrasse skal tilpasses terrenget og avstand mellom terrasse og terreng skal 
maksimalt være 80 cm. Rekkverket skal ha jordfarger som harmonerer med øvrig 
bebyggelse på tomta. 
h) Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 25° og 35°. 
i) Hovedmøneretning skal følge kotene i terrenget.
j) Største tillatte mønehøyde skal ikke overstige 5,5m. for hytte målt fra overkant 
møne, til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. 
k) Største tillatte gesimshøyde skal ikke overstige 3,5m. 
l) Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes 
materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelser (tre, naturstein, 
skifer etc.). 
m) Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått og sort).
n) Taktekking skal være av tre eller torv.
o) Inngjerding av tomtene tillates ikke.
p) Flaggstenger tillates ikke.
q) Legges strøm frem til hyttene, skal strøm legges i kabel som i størst mulig grad 
skal følge vegtrasè. 

1.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

1.2.1 Kjøreveg, privat 
a) Veg skal tilpasses terrenget. 
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 3

b) Maks vegbredde skal være 5m inkl veggrøft. 

1.2.2 Parkeringsplass, privat
a) Vegen skal også kunne benyttes som traktorveg. 
b) P-plass: T1-T4 skal benytte P-plass 5

 T5-T8 skal benytte P-plass 4

1.3.   Landbruks-, natur – og friluftsformål samt reindrif 

1.3.1 Landbruk
a) Området skal benyttes til landbruksdrift, her som skogbruk. 

1.4 Småbåtanlegg

1.4.1 Småbåtanlegg
a) Småbåthavna skal ha flytende konstruksjoner
b) Det skal tilrettelegges for maks 12 småbåtplasser

Utarbeidet: 18.02.2010

Reguleringsplan godkjent:

K-styrets vedtak:
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 4

2. REGULERINGSPLANKART, VEDLEGG

Side 24



Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 5

3. PLANBESKRIVELSE

3.1 Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill

a) Bakgrunn for planarbeidet
Det foreslåtte planområdet er i kommuneplanens arealdel for Inderøy avsatt til område 
for fritidsbebyggelse med muligheter for bygging av 10 hytter. Arealet er derimot sett 
i sammenheng med naboeiendommen 188/1 og det ble den 19.05.08 vedtatt en felles 
reguleringsplan for de to eiendommene, kalt Hestberga hyttefelt. Det har i ettertid 
vist seg at tomteløsninger forH2-H4 i Felt B, ikke var salgbare tomter grunnet avstand 
fra sjø og relativt bratt og skyggefullt terreng. Det har gjennom dialog med 
fylkesmannen og Inderøy kommune blitt besluttet å flytte 4 tomter ned mot sjøen. Det 
ble derfor stilt krav om ny reguleringsplan for området hvor de nye tomtene inngår. 

b) Plansart og medvirkning: 
Planstart er meldt igangsatt i Trønder-Avisa og to naboeiendommer som blir berørt av 
tiltaket, er orientert. Fylkesmannen var på befaring i området senest 10. juli 2009. På 
bakgrunn av dette ble det åpnet for å legge til rette for ei ny tomt i vest, ei ny tomt på 
plangrensen jfr. plan fra 08. Senere har de også stilt seg positiv til at det legges til 
rette for et tomt øst for H1, jfr plan fra 08. Dette da det ses på som etablering av ny 
bebyggelse bak eksisterende bebyggelse (naust). 

3.2 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon
a) Beliggenhet: 
Planområdet ligger i som en del av arealet på eiendommen 187/1 mellom Sandvollan og 
Kirkenesvågen i Inderøy kommune. Avstanden til Straumen er 1.6 mil, til Steinkjer 2 mil 
og til Trondheim ca 11 mil.

b) Landskap og vegetasjon:  
Innenfor planområdet det både gran, bjørk og furu. 

c) Eksisterende bebyggelse: 
Det er to hytter mellom planområdet og sjøen.

d) Infrastruktur:
Det går en traktorveg gjennom området. 

e) Friluftsliv:  
Strandområdene er relativt lite brukt i friluftssammenheng. Det er gode 
fiskemuligheter i sjøen.
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 6

3.3 Beskrivelse av reguleringsplanen

a) Område for fritidsbebyggelse: 
Antall hytter i planen er foreslått til 7. Området kan romme dette antallet uten at 
feltet fremstår som tett og går på bekostning av natur og miljøverdier. 

Tomtene vedner mot nord-vest, med gode solforhold, spesielt om sommeren. Det er 
flott utsikt mot sjøen. 

Hyttene skal tilpasses terrenget og hovedmøneretning skal som nevnt tidligere følge 
hovedretning på terrenget. Tomtene bør ikke planeres, verken for å tilpasse hytta, eller 
for å oppnå et flatt uteområde. Det skal etterstrebes å beholde tomtenes naturlige
vegetasjon. Der terrenget er skrått, skal hytta evt. bygges i nivåer for å tilpasses 
terrenget.

For å få et helhetlig preg på feltet, skal hyttene og en fargesetting som holder seg til 
jordfarger (svart, brunt og grått).  For å utnytte utsikt og solforhold, bør hyttene ha 
større vindusflater mot sør og nord-vest. Her bør også stue og kjøkken lokaliseres. 

b) Landskapstilpasning:
Planforsalget har kommet frem til at de foreslåtte tomtene vil medføre minst 
terrenginngrep i området. For å unngå bratte tomter, går dette på bekostning av 
nærhet til sjøen. Det er derimot både ei hytte og naust i nedkant av de foreslåtte 
tomtene, samt ei hytte ved sjøen i vest, så strandsonen er i så måte allerede berørt. 

Under oppføring av hytta, må terrenget søkes å behandles på en skånsom måte. Løvtrær 
og tuntrær på tomtene skal søkes bevart. Formålet med dette er å oppnå skjerming 
mellom hyttene, redusere innsyn og bedre lokalklimaet på tomta. Videre har trærne en 
viktig landskapsestetisk verdi. 

c) Skogbruk:
Det skal fortsatt kunne drives skogbruk i området.

d) Friluftsliv:
Langs sjøen er det flotte strandområder med svaberg. Et fint område for fiske, bading 
og annen rekreasjon og området vil være et naturlig friluftsvalg for hyttefolket. 

e) Kulturminner:
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men skulle det dukke opp noe 
som kan være av arkeologisk interesse, skal Nord-Trøndelag fylke kontaktes. 

f) Infrastruktur:
Dagens traktorveg som går fra Vikan og nordover langs sjøen, benyttes i dag som 
adkomstveg til eksisterende hytter. Denne vegen skal også benyttes av nye hytteeiere i 
området. Vegen skal ikke utvides eller opparbeides ut over vanlig vedlikehold, og  
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Detaljplan for Vikan hytteområde, Inderøy kommune

Vinter 2010 7

eksisterende kulturminne ved vegen vil ikke bli berørt. Fra 187/1-6 er vegen i dag ikke 
kjørbar for bil, men den skal oppgraderes til enkel kjøreveg. Vegen skal ikke kunne 
benyttes av tømmerbil. Inn i hyttefeltet blir det ikke opparbeidet veg, da terrenget er 
for bratt. Parkering skal skje som vist på plankartet, på P-plass 4 og 5.

Det skal legges opp til miljøvennlig privetløsninger som ikke medfører forurensende 
utslipp.  På markedet i dag finnes det flere gode og funksjonelle privetløsninger, for 
eksempel Bio-do og El-do som ikke krever utslippstillatelse og heller ikke en omfattende 
og kostbar utbygging av ledningsnett og inngrep i terrenget.  

Det tas sikte på at vann kan legges inn i hyttene. Markedet kan i dag tilby renseanlegg 
for gråvann, anlegg med slamfilter, pumpekum og biofilter, hvor slamfilteret tømmes i 
kompostholder. Dette vil være en egnet løsning i området, men en installasjon av 
renseanlegg krever utslippstillatelse og renseløsningen må også installeres av godkjent 
håndverker iht. plan- og bygningsloven. 

Side 27



T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

P-plass 4

Traktorveg/bilveg

P-plass 5

Småbåtanlegg

187/1/0

188/1/0

186/1/0

187/6/0

609600,000000

609600,000000

609800,000000

609800,000000

610000,000000

610000,000000

70
92

80
0,0

0
0

0
0

0

70
92

80
0,0

0
0

0
0

0

70
93

00
0,0

0
0

0
0

0

70
93

00
0,0

0
0

0
0

0

70
93

20
0,0

0
0

0
0

0

70
93

20
0,0

0
0

0
0

0

Tegnforklaring

Plangrense

Formålsgrense

Sti

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Arealformål
1122 - Fritidsbeb. - konsentrert

2011 - Kjøreveg

2082 - Parkeringsplasser

5110 - Landbruksformål

6100 - Ferdsel

6740 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone

¯

1 = 2 000

Kartmålestokk: 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN

1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSNR. DATO SIGN.

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.

Kartgrunnlag: FKB og ortofoto

Plandata er digitalisert fra FKB og ortofoto

Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av Allskog

Ekvidistanse 5 m

REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR 
VIKAN HYTTEOMRÅDE

Offentlig ettersyn fra ... til ...

Kommunestyrets vedtak: 

  

Kartprodusent: Allskog

      

      

      

      

18.02.2010

S
id

e 2
8



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen
Tlf. direkte: 74 16 81 51
E-post: joh@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 INDERØY

0 4 SEPT, 2009

Vi viser til Deres oversendelse datert 24.08.09.

Deres ref.: Vår dato: 2.9.2009

Vår ref.: 2009/3264 Arkivnr: 421.4

Forhåndsvurdering av forslag til endring av bebyggelsesplan for
Hestberga hyttefelt, Inderøy kommune

Bakgrunn
Bebyggelsesplan for Hestberga hyttefelt ble vedtatt i kommunen den 19.5.2008. Den
inneholder 7 hytter på eiendommen til Vikan (Felt B) og 9 hyttetomter på eiendommen
Hembre (Felt A).

Il

I forbindelse med utsetting av tomter og salgsarbeid ser tiltakshaverne at det er behov for å  få
gjort endringer i planen. Endringsforslaget begrunnes med at tomtene vil bli bedre tilpasset
eksisterende terreng og at terrenginngrepene blir mindre. Dette gjelder spesielt for felt B
(Vikan)

For eiendommen Hembre, felt A, er det mindre endringer i utforming av to tomter, samt
forespørsel om flytting av to tomter.

For eiendommen Vikan, felt B, er det en større endring ved at 6 av totalt 7 tomter ønskes
flyttet nærmere adkomstvegen og sjøen.

Bebyggelsesplanen vil slik den nå foreslås være i strid med arealet som er godkjent i
kommuneplanens arealdel. Et eventuelt planforslag må derfor behandles som en reguleringsplan.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen minner om fra 1.7.2009 trådte den nye planloven i kraft. Ny reguleringsplan
må utarbeides som en detaljregulering og må følge de nye kravene til utforming av kart og
bestemmelser. Det samme gjelder for planprosessen.

Saken har vært forelagt landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen som etter dette har
følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ingen merknader til forslaget til endringer.

Fra Miljevernavdelingen:
Miljøvernavdelingen viser til uttalelsen av 28.5.2009 hvor vi beskriver grunnlaget for de
nasjonale føringene for bygging i strandsonen. Ny planlov har i ettertid trådt i kraft med et

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø jf. PL§ 1-8. Dette er en videreføring og
innskjerping av § 17-2 i den gamle loven.

I den framlagte planendringen for eiendommen Hembre, felt A, ligger hytte H2 innenfor 100-
metersbeltet. I felt B, Vikan, medfører planendringen at alle hyttene flyttes inn i 100-
meterssonen. Dette er en vesenlig endring i forhold til opprinnelig plan hvor alle hyttene, med
unntak ev ei, lå utenfor 100-metersbeltet langs sjø.

Miljøvernavdelingen har vært på befaring i område, senest 10. juli 2009 og vil på bakgrunn av
den stå fast ved vår holdning uttrykt i forhåndsuttalelse av 28.5.2009, at hytte nr. H1, H2 og
H3, i felt B, ikke vil  være  skadelidende for miljøkvalitetene i strandsonen. Disse hyttene
ligger bakenfor eksisterende hytter i område. Men hytte H4 — H7 vil vi varsle innsigelse til.
Det samme gjelder for hytte H2 i felt A.

Etter Miljøvernavdelingens vurdering vil hensynet til miljøverdier i strandsonen og spesielt
100-metersbeltet langs sjøen bli skadelidende dersom det gis tillatelse til endring av
bebyggelsesplanen som forslått for hytte H2 i felt A og hytte H4 — H7 i felt B.

Med hilsen

vei bu'Ren (f.)
Miljøverndirektør

J 2 n u
R dgiver

.jøvernav elinge

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDEIAG

FYLKESKOMMUNE

Inderøy  -  Bebyggelsesplan på deler av gnr 188 bnr 1 og gnr 187 bnr 1  -
Hestberga Hyttefelt - Endring av bebyggelsesplan

Vi viser til oversendelse dafert 11.5.2009.

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

Dato: 29.5.2009

11111111111111111111111
Ugradert

Generelt:  
De foreslåtte endringene av bebyggelsesplanen innebærer at 6 hytter i det vestre
delområdet blir trekt lenger ned på høyde med den nederste tomta og lagt på en
rekke langs sjøen. I det østre delområdet er to av tomtene opp mot fylkesvegen lagt
lenger ned i terrenget og nærmere sjøen.

I våre tidligere uttalelser til planen, sist i høringsuttalelsen, dat. 10.4.2008, uttrykte vi
at det her bør legges særlig vekt på landskapsmessig innpassing. Vi kjente videre
ikke til regionale interesser skulle tilsi at det ikke bør tillates en hyttebygging som
omsøkt og hadde ut fra det ikke øvrige merknader til planforslaget.

Hyttene i vestre del vil ligg, bakenfor eksisterende hytter skogsbilvei/ adkomst til
området og det uttrykkes også i oversendelsen fra kommunen at, sitat;
"I forhold til problematikk opikring strandsonen vil eksisterende traktorveger og bratt

terreng danne naturlige`grenser mellom strandsone og byggesone."

Vi vurderer at planendringen i vesentlig grad må avklares av kommunen som
planmyndighet ut fra lokale interesser og forhold og vi har ingen merknader til saken

Vi anser at avklaringer i saken i hovedsak tilligger kommunen som planmyndighet

Kulturminner:  
Det er ikke kjent fredete ku,lturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor
ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget
må videreformidles til de-Som skal foreta arbeidet.,

Postadr: Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon: 74 11 10 00
Besøksadr: Seilmakergt. 2, Steinkjer Telefax:

E-post:
74 11 10 51
postmottak@ntfk.no

Org.nr. 938 967 091 Hjemmeside: www.ntfk.no
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Det oppfordres til bruk av htt ://askeladden.ra.no for kontroll om tiltak berører
kulturminner. Registrering av ikke kjente kulturminner kan skje via
htt ://www.mittkulturminne:no

Etter fullmakt

Karl-Heinz Cegla
fagansvarlig arealplanlegging

Saksbehandler:
Ivar Guntvedt, overarkitekt,,tlf: 74111271
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf: 74111273

Ivar Guntvedt
overarkitekt

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

Arkivsak. Nr.:
2010/21-3
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/10 15.03.2010

Søknad om frådeling av tun på Grandvollan gnr. 161, bnr. 2 i Inderøy.
Søker: Asbjørn Oksås, Grandmarka 198, 7670 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Med heimel i jordlovas §1og §12 blir det innvilga frådeling av tun inntil 5 dekar på eigedomen 
Grandvollan gnr. 161, bnr. 2. 

Det blir sett som vilkår at frådelinga medfører at restarealet blir drive saman med bruket Oksås 
i Steinkjer kommune som ei driftseining. Brukaren kan ikkje påventa å få sett opp nytt 
våningshus på Grandvollan.

Det blir også gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel sitt LNF-formål etter plan og 
bygningslov §19-2

Vedlegg
1 Oksås Asbjørn gnr 161 bnr 002 - Søknad om fradeling, boligtomt
2 Gårdskart

Bakgrunn
Asbjørn Oksås eig og driv Grandvollan gnr. 161, bnr 1 i Inderøy. I tillegg eig han bruket Oksås i 
Sparbu i Steinkjer kommune. Disse to eigedommane har vore drive saman som ein driftseining 
over lang tid. I samband med at dottera overtar Oksås i Sparbu, ynskjer Asbjørn Oksås å dela 
frå tunet på Grandvollan, og at restarealet blir selt og drive saman med Oksås. Avstanden 
mellom Grandvollan og Oksås er målt til 12 km. 
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Det omsøkte arealet til tun er på 5 dekar. Tunet består av våningshus frå 1984, 
korntørke/redskapshus frå 1977 og eit eldre fjøs frå 1908.

Eigedomen sitt areal er på 82 dekar dyrka jord og  24 dekar skog med til saman eit 
landbruksareal på 106 dekar. 

I dag er det kornproduksjon på dyrka arealet.

Asbjørn Oksås grunngjev søknaden med at det er alt to husvære  på Oksås, og dermed ikkje 
behov for fleire husvære innanfor driftseininga. Det er bekrefta av Steinkjer  kommune at 
våningshuset  på Oksås har to husvære. 

Vedtak om frådeling av tomter inntil 2 dekar er delegert. Sidan dette gjeld frådeling av eit tun 
på 5 dekar , og frådelinga medfører samtidig at ein landbrukseigedom i Inderøy kommune
forsvinn, blir denne saka lagt fram for politisk behandling.

Det er sendt nabovarsel og Inderøy kommune har ikkje motteke noko uttale frå naboar.

Søknaden skal behandlast etter jordlovens §1 og §12 –deling, rundskriv M-4/2003 og PBL §93, 
bokstav h. Søknad om frådeling skal behandlast som ein dispensasjon etter plan og 
bygningslova §19 sidan frådeling av tun på gardbruk er i strid med LNF-formålet. Sidan dette 
gjeld landbrukseigedom, vil søknaden først og fremst bli behandla etter jordlova. 

Vurdering
I jordlova §1 står det at jordviddene skal nyttast på ein måte som er mest gagnleg for 
samfunnet, og dei som har yrket sitt der. Det skal takast omsyn til framtidige generasjonar,  og 
areala skal disponerast slik at det gjev ein tenleg og variert bruksstruktur med tanke på 
samfunnsutviklinga. 
I jordlovas §12 som omhandlar deling, står det at eigedommar som skal nyttast til 
landbruksproduksjon, kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Samtykke kan gjevast 
dersom samfunnsinteresser av stor verdi talar for det, eller deling er forsvarleg ut frå 
avkastninga til eigedommen. Det skal takast omsyn til drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket og kulturlandskapet. 
Lova gjeld likeeins for bruk som har fleire gnr. og bnr., men blir driven som ei driftseining. 
Etter rundskriv  M-4/2003, tar delingsforbodet sikte på å hindra frådeling av bygningar som er 
naudsynt for drift av eigedommen.

Bruka Grandvolla og Oksås har vore driven som ei driftseining over lang tid og har hatt same 
eigar sidan 1996. Sjølv om den driftsmessige avstanden er forholdsvis stor med 12 km, vil ikkje 
dette by på problem med dagens produksjon og maskiner. Med bakgrunn i at det blir godkjent 
ein avstand inntil 17 km mellom mjølkeprodusentar i ei samdrift, er det akseptabelt med inntil 
12 km som omsøkt. 

Den omsøkte arealet med tunet og noko dyrka areal har teke høgde for ei god arrondering 
med tanke på ei rasjonell drift på restareala. Det kan difor aksepterast frådeling inntil 5 dekar 
tomt med tanke på at heile tunet blir frådelt, og at det skal vera litt areal att frå bygningar til 
nabogrense. Frådeling av tomta vil ikkje ha vesentleg innverknad på kulturlandskapet sidan 
bygningane alt finns i dag. 
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Eigedommen er avgrensa mot Lorvikbekken i nord, og naboeigedommen gnr. 161/3 i sør som 
ligg inntil offentleg veg. Det dyrka areal er fint arrondert med strandlinje til Børgin. Veg til 
eigedommen blir same gardsveg som til dyrka arealet på gnr. 161/2. Det bør tinglysast vegrett 
til tomta som er omsøkt frådelt.
Med tanke på behandling etter plan og bygningslova §93, h, skal søknaden vurderast etter 
kommuneplanens arealdel med formål LNF. Tunet vil framleis liggja som med LNF-formål, men 
ikkje lenger landbruksformål. Sidan frådelinga ikkje vil medføra drifts og miljømessige ulemper 
for drifta på bruket og området, blir det vurdert som at det er fleire argument som taler for ein 
dispensasjon eller mot, og det blir gjeve dispensasjon etter plan og bygningslova § 19-2.

Konklusjon
Med bakgrunn i jordlovas §1 og §12 blir tilrådd å dela frå tunet med inntil 5 dekar på 
Grandvollan gnr. 161/2. Dette er med bakgrunn i ei samla vurdering av bruket sine 
produksjonsareal, og at frådelinga ikkje medfører driftsmessige og miljømessige ulemper for 
Grandvollan og området elles. Det blir sett som vilkår at restareala blir drive saman med bruket 
Oksås i Steinkjer kommune som ei driftseining. 
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INDERØY KOMMUNE
Venualivegen 37, 7670 INDERØY

* EIENDOMMEN DET SØKES FRADELING FRA:

Gnr 161  Bnr  • .2 Bruysnavn. £2tagiike  •
7-7

Grunneier: L7‘ -5 V ri7  

Tif/mobilnr  1 i 7 7 / 7  E-post  

*  DET SØKES OM:

D Fradeling av boligtomt, ca areal:   
fl Fradeling til annet formål, hva:   ca areal:  
o Fradeling av tilleggsareal til gnr.  bnr.  ca areal:  
o Punktfeste

Navn og adresse på kjøper  4/\'‘:  

*  TYPE AREAL:

itt Skogsmark g Dyrka  fl  Beite o.l. 0 Annet, beskriv  

*  DELING I HENHOLD T1L:

fl Reguleringsplan
Privat forslag

FRADELINGSSØKNAD

1111991

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.:

Adkomst Riks-/fylkesveg LI Komm.veg Privat veg
oNy avkjørsel fra offentlig veg
fl Utvidet bruk av eksist. avkjørsel

Vann Offentlig vannverk  fl  Privat fellesvannverk
oAnnet, beskriv.  

Avløp D Offentlig avløpsaniegg
)8: Privat enkeltanlegg, hva:  
LIPrivat fellesanlegg, hva:  
0 Søknad om utslippstillatelse vedleggesCiCUtslippstillatelse gitt tidligere

*  ANDRE OPPLYSNINGER (f.eks. rettigheter som berøres)
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• NABOOPPGAVE
(eiendommer som grenser innlil omsokt areal og andre som skjennsmessig må were med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gnr. Bnr. For. Eier/festers navo adresse
3

/k/ . .  f?/),o-

*  UNDERSKRIFT AV GRUNNEIER.

3. Søknad blir oversendt til:
- Vegrnyndighet hvis avkjørsel til riks- eller fylkesveg.
- Ev. andre.

/1-C 134:-71-  

NB! GJENPART AV NABOVARSEL/KVITTERING FOR AT VARSEL ER GJTT/SENDTMÅ
VEDLEGGES).

• LEGG VED KART SOM VISER HVORDAN DELINGEN ØNSKES UTFØRT.
MÅ INNTEGNES SÅ NØYAKTIG SOM MULIG!

Cir4Lti.kLP  W s()‘//'- c-&°
30/

sted dato underskrift

****** ******** ***** ******* ****** ***** ************ **** ***** ********************* ******* *********

SAKSGANG  FRADELING BOLIGTOMT/TILLEGGSAREAL

I. Søknad med vedlegg sendes Inderøy kommune.

2. Saksbehandler vil kontrollere om alt er riktig utfylt, utfyllende opplysninger hentes evt. inn.

4. Søknader behandles etter plan- og bygningsloven samt etter jordloven (obs! eget behandlingsgebyr) for arealer
utenfor regulerte områder. Saksbehandling og behandlingstid vil variere etter sakstype.

5. Når delingstillatelse foreligger, vil kommunen gi nærmere beskjed om tid for oppmåling.

6. Når oppmåling er foretatt vil kommunen sende målebrevet til tinglysing. Det tinglyste målebrevet vil deretter bli
oversendt til søkeren med krav om oppmålings- og tinglysingsgebyr.

7. Partene må deretter selv ordne med fin 1 sin av sleøte. Se tinglysing.no

g:kmakrYradeling-08.doc
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Gårdskart utskrift A4

Gårdskart
1729 - 161/2/0

Må'lestokk: 1:2000

Skog-
lanclgkap

Ajourføringsbehov meldes
til landbrukskontoret

Utskriftsdato: 15.12.2009

Grandvollen

76.5 161 9°141

,3\

Grandvollen

f ,

196---

2.6

-.00

Ilti-n• 1 / cr•arelel,n,i /... - , •

.5

•

0.
•

Side 1 av 1

Kartet viser en presentasjon av
valgt type gårdskart for den valgte
landbrukseiendommen. I tillegg
vises bakgrunnskart for
gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i
dekar av de ulike arealklasser for
landbrukseiendommen

Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Eiendomsgrenser
Gamle markslagsgrenser fra

N5raster
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/28-2
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/10 15.03.2010

Søknad om reduksjon av vanngebyr etter vannlekkasje - gnr 197 bnr 001 -

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om redusert gebyr for vann avslås.

Vedlegg
1 Frøysadal Perry - gnr 197 bnr 001 - Søknad om reduksjon av vangebyr etter vannlekkasje, 

vannforbruk i 2009

Bakgrunn
Fra eier av eiendommen gnr 197 bnr 001, Perry Frøysadal, er mottatt søknad om redusert 
vanngebyr. Brev datert 04.01.2010 er vedlagt. Her er gjort rede for bakgrunnen for søknaden. 
Målt vannforbruk har vært dobbelt så stort som normalt. 

Historikk fra vannmålere :      2005 2994 m3
2006 6224  (lekkasje)
2007 3158
2008 3446
2009 5927 (lekkasje) 

Vurdering
Rådmannen tar utgangspunkt i vedtatte retningslinjer fra sak 025/06 i møte i Komite natur i 
møte 23.05.2006 der konklusjonen er at utgangspunkt for rådmannens innstilling kan være 
følgende: 
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• Gebyr reduseres kun hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket 
på 50 % i forhold til tidligere år og hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke 
ville ha oppdaget lekkasjen. 

• Stipulert forbruk settes da til gjennomsnitt av foregående 3-4 år med et tillegg av 20 % -
minimum 400 m3 som betales gebyr for iht gebyrregulativ. I tillegg betales det for 
forbrukt vann og avløp som er belastet avløpsnettet med 1 kr pr m3 vann og 1 kr pr m3 
for avløp. 

Rådmannen legger til grunn at eier har ansvar for å følge med i forbruket over året. I vedtaket i 
hovedutvalget i 2006 er det lagt inn som et vilkår for å få redusert gebyr at det skal være utøvd 
rimelig aktsomhet. 

Rådmannen vil påpeke at dette er det andre tilfelle det skjer overforbruk på denne 
eiendommen. Som søker selv anfører så burde og kunne forholdet vært oppdaget.  Ut fra 
gjeldende retningslinjer er det – av hensyn til presedens - vanskelig å tilrå søknaden 
etterkommet. 

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at søknad om redusert gebyr for vann avslås.
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Perry Frøysadal
Nessetv. 11
7670 Inderøy

Inderøy kommune Sakshaug
7670 Inderøy

Vannforbruket vårt i 2009.

rMled

-t»
PerrV Brøysa

IIII
Sandvollan 04.01.10

Vannforbruket i 2009 betrakter jeg som et normalår. Forbruket i 2008 var 3.149 m3

Hei, og godt nytt år. Jeg har lest av vannmåleren og fikk bekreftet mine mistanker om at det
har gått kommunalt vann opp i vårt private oppkom.

Før jeg forklarer mer, vil jeg minne om en lignende sak på gården året 2006. Se mitt brev
datert 03.03.07 samt Deres svarbrev "Søknad om reduksjon av vanngebyr" datert 30.03.07
med saksnr. 07/00236-005.

Etter den episoden ble vannmåleren fulgt med utover i 2007 og den fungerte som den
skulle. Forbruket i 2007 og 2008 var normalt.

IIII

Så i 2009 er det gjort en tabbe igjen. Privat og kommunal vannledning møtes i et
forgreningssystem i fjøset med nødvendige stengekraner. På de 2 beitene nærmest det
private oppkommet bruker jeg vanligvis av det private vannet. Våren 2009 ble forsøket på å
åpne stengekranene ved siden av disse drikkekranene mislykket. De er trege og tunge å
betjene. Da ble det kommunale vannet via fjøset koblet til. Jeg var bortreist og fikk referat da
jeg kom hjem. Disse 2 beitene brukes ikke mye så det går ikke mye vann der. Derfor tenkte
jeg at jeg kobler om ved anledning engang jeg er ute på disse beitene. Men hele saken ble
glemt i en hektisk hverdag.

Da jeg skulle stenge av disse drikkekarene for vinteren, oppdaget jeg at ikke alt var som det
skulle være. Begge stengekranene stod på litt åpning slik at kommunalt vann som har høyere
trykk enn det private, kom gjennom og opp i oppkommet. Slik hadde det stått hele
sommerhalvåret.

Selv om informasjon og rutiner ble innskjerpet etter episoden i 2006, må jeg innrømme at
jeg ikke føler meg helt bekvem når jeg skriver dette brevet. Jeg burde ha kontrollert
øyeblikkelig. Men likevel, jeg ber om forståelse nok en gang og håper at Inderøy kommune
viser romslighet ved beregning av det endelige oppgjøret for vannforbruket i 2009.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/51-2
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 22/10 15.03.2010

Søknad om  redusert vann og kloakkavgift i forbindelse med lekkasje, gnr 153 
bnr 001
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Austad Øyvind - gnr 153 bnr 001 - Søknad reduksjon vannavgift i forbindelse med lekkasje 
og gårddrift.
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Vedlegg

1

Bakgrunn
Eier Øyvind Austad har i brev datert 05.01.2010 orientert om unormalt vannforbruk i 2009. Det 
opplyses at det skyldes en lekkasje i et rom i driftsbygningen som sjelden brukes. Dermed har 
lekkasjen skjedd i flere dager før den vart oppdaga. 

Totalt forbruk i 2009 er avlest til 504 m3 og normalforbruket er ca 250 m3. Forbruket i 2009 er 
dermed det dobbelte av det som har vært normalt.

Eieren ber samtidig om fritak for å betale avløpsavgift for vann som går inn i gårdsdrifta. Eier 
opplyser at dette anslås til 30 m3 pr år. Det søkes om fritak for det som er innbetalt for mye fra 
2002 til og med 2009. 

Vurdering
Rådmannen tar utgangspunkt i vedtatte retningslinjer fra sak 025/06 i møte i Komite natur i 
møte 23.05.2006 der konklusjonen er at utgangspunkt for rådmannens innstilling kan være 
følgende: 

• Gebyr reduseres kun hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket 
på 50 % i forhold til tidligere år og hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke 
ville ha oppdaget lekkasjen. 

• Stipulert forbruk settes da til gjennomsnitt av foregående 3-4 år med et tillegg av 20 % -
minimum 400 m3 som betales gebyr for iht gebyrregulativ. I tillegg betales det for 
forbrukt vann og avløp som er belastet avløpsnettet med 1 kr pr m3 vann og 1 kr pr m3 
for avløp. 

Rådmannen legger til grunn at eier har ansvar for å følge med i forbruket over året. I vedtaket i 
hovedutvalget i 2006 er det lagt inn som et vilkår for å få redusert gebyr at det skal være utøvd 
rimelig aktsomhet. I dette tilfellet er det ikke rimelig å forvente at lekkasjen kunne vært 
oppdaget tidligere. 

I vedtaket i sak 025/06 har hovedutvalget ment at det skal være et overforbruk på 400 m3 før 
kan gis redusert gebyr. I dette tilfellet har overforbruket vært ca 250 m3 og det oppfyller ikke 
vilkår i vedtaket fra 2006.

Når det gjelder søknad om redusert gebyr for vann som er brukt i gårdsdrifta så mener 
rådmannen at regelverket er klart. Eier må dokumentere dersom det skal legges ulik 
vannmengde til grunn for avløp og vannforsyning. Inntil dette er gjort kan det ikke innrømmes 
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redusert avløpsgebyr. Det registreres at eier vil installere egen måler for framtidig 
dokumentasjon.

Konklusjon
Søknad om redusert gebyr for vann og avløp avslås. 
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Øyvind Austad
Tlf. 93017163
Flagvn. 480

7670 Inderøy

Inderøy Kommune

Vennalivegen 37

7670 Iderøy

Reduksjon vannavgift i forbindelse med lekkasje og gårddrift.

Venig hilsen

Ivind Austad

O7 JAN. 2010 HU
5/1-2010

I jula så hadde vi en vannlekkasje som førte til et enormt vannforbruk. Lekkasjen oppsto i et rom i

driftbygningen som sjelden brukes og derfor ble ikke lekkasjen oppdaget før det gikk flere dager.

Etter avlesning av vannmåler viser det seg at vi har brukt 504 M3. Normalt bruker vi ca 230 M3. Jeg

vii derfor med dette be om fritak for vannavgift for vannet som "forsvant" under lakkasjen. Dvs at vi

blir fakturert et normalt årsforbruk på 230 M3.

I tillegg ønsker jeg å be om fritak for avløpsavgift for vann som brukes i forbindelse gårdsdrifta. Siden

vi tok over Følstad Gård i 2002 har vi blitt fakturert avløpsavgift for alt vannforbruk. Dette er noe jeg

selvfølgelig burde ha bedt om tidligere, men det har altså ikke skjedd. Jeg ber derfor om fritak for

avløpsavgift på 30 M3 årlig fra 2002 (8 *30 = 240 M3). For å få dette på stell skal jeg nå montere

målere slik at det blir greit å se hva som brukes på gårddrifta og på privat'n.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.2.2010 2010/230-2
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

Anita Ørdal
Noremsvegen 60
7670  INDERØY

Godkjent melding om tilbygg driftsbygning 056/001, Noremsvegen 60 - Ørdal

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
056/001  

Adresse:
Noremsvegen 60, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Anita Ørdal  

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

Bruksareal i m2:
230 m2  

Det vises til melding om tilbygg til driftsbygning registrert mottatt her.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av sauefjøs. BYA 243 m2, til totalt BYA 647 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.

Markslag der det bygges er vist som annet og innmarksbeite jf. gårdskart.

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

Tilbygg til sauefjøs på eiendommen 056/001 godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

Kopi til:
Kristin Volden
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
23.02.2010 2010/281-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inge Gausen
Letnesvegen 17
7670  INDERØY

Godkjent melding om påbygg, gnr 83 bnr 32, Letnesvegen 17 - Gausen

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/032  

Adresse:
 

Tiltakshaver:
Inge Gausen  Inge Gausen

Tiltakets art:
 Påbygg over eksisterende del av bolighus  

Bruksareal i m2:
 12  

Det vises til melding om påbygg registrert og mottatt her 23.02.2010

Saksopplysninger:

Tiltak: Påbygg bolighus, 12 m2 i andre etasje.
Planstatus: Reguleringsplan for Nausthaugen
Planformål: Bolig

Tegningsliste: 

- Situasjonsplan.
- Tegning av plan og fasade.

Tiltaket er nabovarslet og varslede naboer har samtykket til tiltaket.

Tiltaket berører ikke siden mot fylkesvegen og det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 94 fritak 
for nabovarsel til Statens vegvesen og gjenboere sør for fylkesvegen.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling.
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Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. Bygningsmyndigheten har ingen merknad til det 
omsøkte tiltaket.

Vedtak: 

Påbygg på bolighus på eiendommen gnr 83 bnr 32 godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven § 81.

Øvrige opplysninger:

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. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.02.2010 2010/76-6
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

Straumen Båtforening v/Kjell Brynjar Johansen
Øvergt.31
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen vedrørende bygging 
av bølgedemper i Straumen.

Søker: Straumen Båtforening v/Kjell Brynjar Johansen

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger med bakgrunn i PBL § 19-2 dispensasjon fra kommunedelplan 
Straumen etter PBL § 11-6, virkning av kommuneplanens arealdel.
Søknaden gjelder etablering av bølgedemper i Straumen småbåthavn. Etter en samlet 
vurdering vil en bølgedemper gi flere fordeler enn ulemper for å sikre båthavna mot 
vanskelig værforhold.

Bakgrunn: 
I kommunedelplan Straumen er det regulert inn småbåthavn ved Næss med 57 båtplasser. 
Straumen båtforening søker dispensasjon fra kommunedelplanen på grunn av at de vil montere 
bølgedemper utenfor formålet til dagens regulerte småbåthavn. Bakgrunnen for søknaden er å 
sikre båthavna og båtene for slitasje fra vær og vindforhold.
Bølgedemperen blir liggende ca. 25m sørvest og 15m nordøst ut fra eksisterende havn slik at den 
blir liggende i området med formål allmenn vannareal. 

Søknaden om dispensasjon skal behandles etter plan og bygningslov § 19 med bakgrunn i § 11-6 
Virkning av kommuneplanens arealdel.  

Vurdering: 
Søknad om dispensasjon etter § 19 i ny planlov krever grunngitt søknad. Det kan gis 
dispensasjon etter § 19-2 dersom hensynet til bestemmelsene det dispenseres fra eller formålet i 
loven ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempende etter 
en samlet vurdering. 

Søknad om dispensasjon er sendt på høring til berørte parter og det er gitt følgende uttalelser: 
• Nord-Trøndelag fylkeskommune har ingen planfaglige merknader ut fra regionale 

hensyn. 
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen merknader ut fra regionale og nasjonale 

interesser. Miljøvernavdelinga stiller seg positiv til omsøkt bølgedempende tiltak. Tiltaket 
bør utføres i naturfarger for å bli minst mulig synlig i landskapet. 
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• Kystverket har ingen merknad i forhold til formålet i havne og farvannsloven. Kystverket 
minner om at selve tiltaket skal behandles etter havne og farmannsloven. Det er Inderøy 
kommune som er lokal havnemyndighet og innhenter nødvendige uttalelser i samband 
med byggesøknaden. 

Det søkes om å sikre et eksisterende båtanlegg med utbygd havn og båter som ligger ute hele 
året, mot dårlige værforhold uten at det blir foretatt vesentlig inngrep i naturen. Ulempen kan 
være at en legger beslag på større areal i Børgin, men dette er i mindre grad uten at det legger 
noen hindringer for den allmenne ferdselen og bruken av Børgin for øvrig. 
Siden ingen av høringsfristene har negative merknader til søknaden, og tiltaket er med å sikre en 
viktig båthavn i Straumen, ser Inderøy kommune at fordelene er større enn ulempene med 
tiltaket, og dispensasjonssøknaden blir innvilget.

Det blir fakturert gebyr for dispensasjon med høring kr. 3400.-

Med hilsen

Kristin Volden

Kopi til:
Inger Johanne Todal Morset
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.2.2010 2010/156-3
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

Inge Jørstad
Kvamshaugan 111
7670  INDERØY

Ferdigattest for naust. 015/006-11, Kvamsholmen

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 den12.11.2008

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.01.2010 2010/46-2
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

Alliance Apotek
Pb. 413 Skøyen
0213  OSLO

Delvis godkjent tiltak for skilt

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

Adresse:
 Øvregata 23  

Tiltakshaver:
Alliance Apotek  

Ansvarlig søker:
PROMA AS  

Tiltakets art:
 Oppføring av skilt/foliering av vindu  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om enkle tiltak for oppføring av skilt registrert mottatt her 7.1.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av skilt på fasade mot Øvregata:
Utskifting av uthengskilt og skilt på fasade (på bånd mellom vinduer 1 og andre etasje).
Foliering av 3 vinduer 1 etasje samt oppføring av to plakatrammer på vindu i 1 etasje. 
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 04.05.09.
Planformål: Forretning/kontor. Området er markert for bevaring av bygningsmiljø
Ansvarsoppgaver: PROMA AS; PRO/KPR/UTF/KUT kl.1, skilt og reklameinnretninger
Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene.
Kontrollerklæringer: KPR mottatt
Tegningsliste:

• illustrasjoner
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Saksvurdering:

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

Bygningen har i dag skilt med samme plassering som omsøkte skilt.
Foliering av vindu og oppføring av plakatrammer kommer i tillegg.

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

Uthengskilt
Nytt uthengskilt er vist med samme dimensjoner som eksisterende. Bygningsmyndigheten har ingen 
merknader til utskiftingen.

Skilt på vegg
Eksisterende skilt på vegg er uten belysning og noe ”utskåret”. Omsøkt skilt er plate, innvendig belyst 
med liten tilpasning til fasaden. 
Bygningsmyndigheten har forståelse for behovet for skilt på fasaden men anser omsøkt skilt slik det 
framgår av illustrasjonen som en forflatning og en lite heldig løsning for fasaden for øvrig og i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser.
Vi ser imidlertid at det i vedlagte produktark er vist et bokstavskilt som vi mener kunne passe bedre på 
fasaden dersom det oppføres uten innvendig belysning. Viser for øvrig til andre skilt på fasaden med 
utvendig belysning. 
Dersom bokstavskilt med utvendig belysning tilsvarende eksisterende lys på fasaden og dagens 
størrelse/plassering på skilt ønskes oppført, er det ikke nødvendig med en ny byggesøknad for dette.

Foliering av vindu
Vinduene er ikke foliert i dag. Omsøkte folie er vist i opak utgave over tre av i alt sju store vinduer i 
første etasje. Slik folien framstår av vedlagte illustrasjon virker den dominerende på fasaden og uheldig 
for bygningsmiljøet. At folien etterlater en 55 cm bred stripe øverst i vinduet er bra for lys i 
bakenforliggende rom men er med på å forstyrre fasaden ytterligere. Dette kunne vært løst ved valg av 
en transparent folie der overgangen mellom vindu og folie var adskillig mindre.
Dersom tilsvarende folie i transparent utgave ønskes oppført, er det ikke nødvendig med en ny 
byggesøknad for dette.

Plakatrammer på vindu
Det er ikke plakatrammer på vindu i dag
Bygningsmyndigheten anser at belyste plakatrammer montert som omsøkt vil forstyrre 
fasadeutformingen på en uheldig måte og komme i strid med reguleringsplanens bestemmelser.

Omsøkte skilt på vegg, foliering av vindu og plakatrammer på vindu anses å forstyrre fasadens uttrykk 
og bygningsmiljøet for øvrig slik at de kommer i strid med reguleringsplanens bestemmelser pkt. 2.2.

Øvrig del av søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til 
godkjente ansvarsprofiler. 
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Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til utskifting av uthengskilt på eiendommen 135/003. 
Det gis også tillatelse til bokstavskilt på vegg samt oppføring av transparent folie på vinduer.
Oppføring av plakatrammer på vindu samt plateskilt og viste foliering av vindu godkjennes ikke.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Bokstavskilt på fasaden ikke kommer høyere opp på fasaden enn eksisterende skilt
• Det benyttes utvendig belysning tilsvarende andre skilt på fasaden
• Det benyttes transparent folie på vindu

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− PROMA AS, org.nr. 966597879; PRO/KPR/UTF/KUT kl.1, skilt og reklameinnretninger

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

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
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Byggesaksbehandler
Kopi:
PROMA AS Industrivegen 0 2050 JESSHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.01.2010 2010/42-2
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

Telenor Mobil 
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Rammetillatelse for oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
157/001

Adresse:
 Grindberg, 7670 INDERØY

Tiltakshaver:
Telenor Mobil 

Ansvarlig søker:
 Pro Invenia v/Sturla Lorås                       

Tiltakets art:
 

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon registrert mottatt her
7.1.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon, 4m2, samt trestolpe maks 15 meter
Planstatus: Kommunedelplanens arealdel
Planformål: LNF-formpl spredt bebyggelse
Ansvarsoppgaver: PRO INVENIA AS; SØK/PRO/KPR kl.1. Har sentral godkjenning for funksjonene.
Kontrollerklæringer: PRO INVENIA AS, kontroll av prosjektering
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Tegninger og bilder

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Valg av plassering av basestasjonen er gjort i samråd med grunneier og kommunen for å sikre en mest 
mulig hensiktsmessig plassering med god dekning uten at denne hemmer utskilling av evt. nye 
boligtomter.
Det er valgt trestolpe i stedet for mast for at tiltaket skal passe bedre inn i landskapet.
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Tiltaket er vurdert i henhold til kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven § 19-2, 
dispensasjon.

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser sier at ”det er forbud mot all bygg- og anleggsverksemd 
som ikke er stadbunden” men åpner likevel for nye boliger i område merket for ”spreidd busetnad”.
Oppføring av basestasjon for mobilkommunikasjon krever derfor dispensasjon fra planen.

Dispensasjon
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 er å hindre nedbygging av LNF - områdene samt å sikre bosetting med 
muligheter for nye tomter i kommunen. 
Vi kan ikke se at tiltaket kommer i vesentlig konflikt med hensynet bak bestemmelsene i 
kommuneplanen.
2)
Fordelene ved tiltaket er at det sikres mobildekning i området Røra noe som er viktig for å sikre 
bosetting i området. Tiltaket kan sies å ha en samfunnsnyttig funksjon.  
Ulempene ved tiltaket er at det oppføres en liten basestasjon i område med løvskog og at kraft og 
samband må føres fram til denne. Ulempene anses som minimale.

Etter en samlet vurdering anser bygningsmyndighetene at fordelene ved dispensasjonen er klart større 
enn ulempene.

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og rammetillatelse til oppføring av basestasjon for 
mobilkommunikasjon på Gnr:157/Bnr:001.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

PRO INVENIA AS, organisasjonsnummer 989405179:
PRO/KPR bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1, fundamentering og montasje av elektrostolpe og 
utstyrshytte. Tilkobling av kraft og montasje av radioutstyr

−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 93.
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Øvrige opplysninger:

Tiltaket kan ikke igangsettes før kommunen har mottatt søknad om og gitt igangsettingstillatelse. 
Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet 
innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi ansvarlig søker:
Pro Invenia v/Sturla Lorås, Otto Nielsens vei 12  7004  TRONDHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.02.2010 2010/207-2
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

Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670  INDERØY

Att. Jorunn By

Godkjent opparbeidelse av boligfelt med veg, vann og avløp

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/132

Adresse:
Nessjordet, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inderøy kommune  

Ansvarlig søker:
Planstyring AS  

Tiltakets art:
Nytt anlegg - vei  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om opparbeidelse av boligfelt med veg, van og kloakk registrert mottatt her
5.2.2010.

 

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Opparbeidelse av boligfelt med veg, van og kloakk
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 4.5.2009
Planformål: Byggeområde, sentrumsfunksjoner og tett bebyggelse
Ansvarsoppgaver:

• Planstyring AS: SØK/PRO/KPR anleggstiltak, tiltaksklasse 2
• Anton Letnes A/S: UTF/KUT anleggstiltak, tiltaksklasse 2

Kontrollerklæringer:
Planstyring AS, prosjektering
Tegningsliste:

• situasjonskart
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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 opparbeidelse av boligfelt med veg, van og kloakk på eiendommen 135/132 i 
henhold til reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt 4.5.2009.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

• Planstyring AS, org.nr. 920612741:
SØK/PRO/KPR anleggstiltak, tiltaksklasse 2

• Anton Letnes A/S, org.nr. 919605960:
UTF/KUT anleggstiltak, 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.

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.

Side 64



, saksnr. 2010/207-2

Side 3 av 3

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:
Planstyring AS Bomveien 13 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.03.2010 2009/1330-4
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

T.N. Vangs Mekaniske Verksted AS
Utøyvegen 410
7670 INDERØY

Ferdigattest for brannvarslingsanlegg på eiendommen 014/019, Utøyvegen 410.

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 3.7.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Siemens AS Divisjon Building Technologies, Bratsbergveien 5     7493  TRONDHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
2.3.2010 2009/2081-7
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

Erik Vårdal
Kastvollvegen 10
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent tiltak for tilbygging av bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/033

Adresse:
Kastvollvegen 10                         

Tiltakshaver:
Erik Vårdal          

Ansvarlig søker:
 Byggmester Løkke AS               

Tiltakets art:
 Tilbygg boligformål under 70 m2                                     

Bruksareal i m2:
 40 

Det vises til søknad om tilbygg til enebolig registrert mottatt her 13.11.2009.
Siste dokument til saken er reviderte tegninger mottatt 12.1.2010.

Saksopplysninger:
Tiltak: Tilbygg til enebolig, 2 stk;
Sørvest:
Nordøst: BYA: 50 m2, BRA 40 m2
Planstatus: Reguleringsplan for Småland sist endret 9.5.2005
Planformål:Bolig
Ansvarsoppgaver:
Byggmester Løkke AS, Org.nr 955545575; SØK/PRO/KPR, bygningstiltak, tiltaksklasse 1
Verstad Byggevirksomhet AS Org.nr 956831555; UTF/KUT, tømrerarbeider tiltaksklasse 1
Kontrollerklæringer:
Byggmester Løkke AS
Verstad Byggevirksomhet
Tegningsliste:

• Situasjonsplan er ikke oppdatert etter endringer i søknaden mottatt 12.1.2010, ny 
situasjonsplan må sendes inn.

• Plan- og fasadetegninger mottatt 12.1.2010
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Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som 
tilstrekkelig til å foreta behandlingen.
Tiltaket gjelder tilbygging på begge gavlene. Nytt tilbygg med bad og soverom og trapp/tak over 
inngang på gavl mot nordøst og tilbygging av stue, terrasse og veranda mot sørvest.

Tiltaket er noe revidert underveis i søknadsprosessen. I første etasje er det lagt til 1,8 meter på 
stue mot vest og veranda er trukket tilsvarende fram.
Det er ikke mottatt nye nabovarsler for denne endringen. 
Da endringen må anses som vesentlig i forhold til naboer settes det som vilkår for tillatelsen 
at kvittering for nye nabovarsel sendes inn samt at tiltaket ikke kommer nærmere 
nabogrense enn 4 meter.
Dette for å sikre naboenes klageadgang og unngå eventuelle problemer i ettertid.

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 på eiendommen 194/033, Kastvollvegen 10.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Ansvarlig foretaks skal benytter kvalifiserte fagfolk for fagområder som ikke kan dekkes 

av egen kompetanse. 
- Tiltaket ikke kommer nærmere nabogrense enn 4 meter.
- Oppdatert situasjonsplan og kvittering for nye nabovarsel ettersendes før tiltaket 

igangsettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
- Byggmester Løkke AS; SØK/PRO/KPR
- Verstad Byggevirksomhet AS; UTF/KUT

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Vi minner om at tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og viser spesielt til 
energikrav i teknisk forskrift. 

Side 68



, saksnr. 2009/2081-7

Side 3 av 3

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 og evt. tilknytning for 
vann og avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes 
innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Løkke AS Bogaveien 20 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.03.2010 2009/1284-17
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

Brødrene Sundli AS
Risan 90
7670  INDERØY

Melding om vedtak

Godkjent søknad om dispensasjon fra krav om dokumentasjon/tetthetsmåling.

Viser til søknad om dispensasjon mottatt 9.1.2010

Søknad om dispensasjon gjelder teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 8-21a, krav 
til dokumentasjon vedr. lufttetthet

Tiltaket gjelder ombygging, påbygging og tilbygging av Meieribakken 4.
Tilbygget har hhv en og to nye yttervegger mens resterende vender mot eksisterende 
tømmerkasse og produksjonslokaler:

Nye vegger er utført i henhold til teknisk forskrift § 8-21 a, energitiltaksmetoden med unntak av 
dokumentasjon på lufttetthet.
Søknaden begrunnes med at lufttetthetsmålinger er vanskelig å gjennomføre da de nye veggene 
ligger i rom som i betydelig grad grenser til eksisterende bygningsmasse.
Videre anføres det at det er foretatt kompenserende tiltak i eksisterende bygningsmasse med 
etterisolering, ny vindsperre og utskifting av vinduer med lav u-verdi slik at bygningsmassen 
totalt sett får mye bedre varmeisolasjon og tetthet enn tidligere.

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.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre energieffektive bygninger, kravet til dokumentasjon skal
vise at forskriftskravene er oppnådd. 
Bygningsmyndighetene ser at det kunne vært foretatt midlertidige tettinger mot eksisterende 
bygningsmasse underveis i arbeidet for å sikte at utførelsen blir best mulig og at kravet er 
oppfylt. De kompenserende tiltak som er utført er imidlertid omfattende og totalt sett kan disse 
være mer verdifulle for bygningsmassen og energikravene som helhet. Forutsatt at det utførte 
håndverket er av god kvalitet er det heller ikke usannsynlig at kravet til tetthet er oppfylt.

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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Vedtak:
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven § 8-21a, krav til dokumentasjon vedr. lufttetthet, for tilbygg i 
Meieribakken 4.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dispensasjoner vedrørende forskriftenes energikrav 
vanligvis ikke kan påregnes. Det forventes at de ansvarlige selv finner praktiske løsninger som 
gjør at kravene oppfylles på alle nivå slik at eksempelvis tetthetsmålinger kan foretas også ved 
tilbygging/ombygging.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen 
kom fram.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Letnes Arkitektkontor AS,  pb.37  7651 VERDAL
Gaus Invest AS, Meieribakken 4    7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.02.2010 2010/167-2
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

KVERNMO AS
Industrivegen 8
7650  VERDAL

Att. Kari Oddfrid Kvernmo

Godkjent melding for pergola i Nausthaugen 12

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/076  

Adresse:
Nausthaugen 12, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
KVERNMO AS  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om oppføring av pergola registrert mottatt her 29.1.2010.

Saksvurdering:
Meldingen inneholder en illustrasjon som viser pergolaløsning på terrasse over carport. Tegninger for 
eksisterende situasjon er ikke vedlagt og tiltaket er ikke inntegnet og målsatt på vedlagte situasjonsplan.
Det fremgår imidlertid av illustrasjonen og forutsettes for behandlingen av meldingen at pergolaen 
ønskes oppført i en størrelse på anslagsvis 2m x 6m. 

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tiltak for oppføring av pergola på eiendommen 83/76, Nausthaugen 12 godkjennes

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

Side 72



, saksnr. 2010/167-2

Side 2 av 2

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.

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:
Nausthaugen Inderøy borettslag NAUSTHAUGEN 4-24 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.01.2010 2010/148-2
Saksbehandler Deres referanse
Ketil Verdal, 74124288

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

Per Bjarne Ulvin

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr. 32/12 Ulvinhaugen - Godkjenning av forpaktningskontrakt

Bakgrunn:

Eier: Per Bjarne Ulvin
Leier: Nils Ulvin

Forpaktningsavtalen gjelder slaktegrishus på egen tomt (gnr. 32/12). Det er ikke innmark knyttet 
til tomta. Forpaktningsavgift er avtalt mellom partene. Forpaktningstida er 5 år. Det er ikke 
planlagt skjønn ved tiltredelsen.

Per Bjarne Ulvin har overtatt farsgården gnr 32/2 – Ulvin lille, fra 1. Januar 2010. Han eier i 
tillegg et slaktegrishus med produksjon inntil konsesjonsgrensen for svin. For å tilfredsstille 
reglene etter lov om svine- og fjørfeproduksjonen, må han forpakte bort eller selge 
slaktegrishuset. Nils Ulvin skal derfor forpakte grisehuset og drive denne for egen regning og 
risiko.

Vurdering:

En forpaktningskontrakt skal godkjennes av Inderøy kommune og behandles etter lov om 
forpaktning.

Forpaktningskontrakten tilfredsstiller kravet til skriftlighet og inneholder oversikt over de 
rettigheter og plikter en forpakting medfører. Avtalen sier ikke noe om skjønn ved tiltreding og 
fratreding jf. § 11. Kommunen kan avgjøre om dette er nødvendig eller ikke. 

Kommunen anser skjønnsforretning som unødvendig da begge parter er godt kjent med 
slaktegrishuset.

En anbefaler at kontrakten godkjennes og at skjønn ikke holdes.
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Vedtak:

Inderøy kommune godkjenner forpaktningskontrakten etter forpaktningsloven § 4 mellom 
Per Bjarne Ulvin (eier) og Nils Ulvin (forpakter) for leie av gnr. 32/12 - Ulvinhaugen i Inderøy 
kommune.

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

Ketil Verdal
Rådgiver

Kopi til:
Nils Ulvin 7670 INDERØY
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