
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 26.04.2010

Tidspunkt: 08:30

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

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 26/10 135/113 - Helgesen og Worum. Klage på godkjent oppføring av 
enebolig

PS 27/10 Dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for fradeling 
av tomt på eiendommen 3/8 i Inderøy kommune-Klage på 
kommunens vedtak.

PS 28/10 Søknad om fradeling av boligtomt på Liarende gnr. 9 bnr. 16

PS 29/10 Temasak:
Orientering – Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fradeling av tun v/Anne Berit Lein
Fradeling LNF-område og salg av tilleggsjord v/Alf Einar Fornes

PS 30/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 75/10 Bolighus på Kjerknesvågen

RS 76/10 Loavegen 49 - Ulstad. Ferdigattest for enebolig på 
eiendommen 071/001,

RS 77/10 Sandvollan skole -Inderøy kommune. Igangsettingstillatelse del 
2

RS 78/10 Sandvollan skole - Inderøy kommune. Igangsettingstillatelse 
del1

RS 79/10 Skjemstadmarka 10 -Nyberg. Endring av tillatelse - ansvarsrett

RS 80/10 Nessveet 4 - Holmen. Godkjent  endring på tak over 
inngangsparti og fasade

RS 81/10 Gangstadhaugen II - Inderøy kommune. Tillatelse til 
infrastruktur

RS 82/10 Skjemstadmarka 48 - Slapgård og Enes. Godkjent hytte.

RS 83/10 Høslandet - Hynne. Godkjent fradeling av to boligtomter.

RS 84/10 Vangshyllbakkan 83 - Halvorsen. Pålegg om retting, vedtak om 
tvangsmulkt

RS 85/10 Rostadvegen 230 - Tronstad. Pålegg om retting av ulovlig veg 
og vedtak om tvangsmulkt

RS 86/10 Elvevegen 5 -Nordbakk. Fornyet byggetillatelse for tilbygg på 
eiendommen 004/034, Elvevegen 5.

RS 87/10 Nordenget 23 - Stiftelsen Rostad. Tillatelse til fradeling av 
tilleggsareal.

RS 88/10 sandvollanvegen 363 - Kjølstad. Godkjent tilbygg
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RS 89/10 Nordenget 9 - Rostad. Godkjent garasje med dispensasjon.

RS 90/10 Loavegen 49 - Ulstad. Godkjent endring av tillatelse -
ansvarsretter

RS 91/10 Sakshaugvn. 40 - Værdal. Godkjent fasadeendring

RS 92/10 Gjellsåsvn. 35 - Bakken. Tillatelse til enebolig og garasje

RS 93/10 Nessetvegen 58 - Ferstad. Godkjent garasje

RS 94/10 Vudduv. 135 - Skjerve. Godkjent tilbygg

RS 95/10 Skjemstadmarka 10 - Nyberg. Ferdigattest for hytte på 
eiendommen 085/081,

RS 96/10 Flagveien 341 - Bakken. Godkjent garasje og øvingsrom med 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

RS 97/10 Skjemstadmarka 7 - Skjemstad. Godkjent endring av tillatelse -
ansvarsretter

RS 98/10 Stokkanv. 345 -Hallset. Godkjent tilbygging av våningshus

RS 99/10 Nergata 9 -Diesen. Godkjent innglassering av veranda

RS 100/10 Slåttasvevegen 7 -Sivertsen. Godkjent garasje

RS 101/10 Letnesvegen 409 - Letnes. Tillatelse til uttak av masse og 
flytting av flytebrygge.

RS 102/10 Vudduvegen 869 -Skjerve. Ferdigattest for enebolig og garasje

RS 103/10 Meieribakken 7 -Inderøyheimen. Godkjent endring av tillatelse 
til fasadeendring

RS 104/10 Sakshaugvegen 75 - Skogset. Godkjent enebolig på 
eiendommen 005/044.

RS 105/10 Leirringen 9 - Gran. Ferdigattest for enebolig

Saker til behandling

PS 31/10 Ordføreren orienterer

PS 32/10 Klima og Energiplan – videreføring og økonomiske 
konsekvenser.  ETTERSENDES
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/2127-13
Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 26/10 26.04.2010

135/113 - Helgesen og Worum. Klage på godkjent oppføring av enebolig med 
dispensasjon.

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge og vedtak fra Hovedutvalg natur den 15.2.2010 opprettholdes: 
Søknad om oppføring av enebolig i Nessveet 60 godkjennes med dispensasjon fra 
Bebyggelsesplan for boligområde Næss § 2-1 vedrørende takutforming jf. plan- og 
bygningsloven §§ 93 og 19-2.
Som begrunnelse vises det til saksutredning med vurderinger.

Vedlegg
1 Klage på vedtak. Nessveet borettslag
2 Klage på vedtak. Nessveet Velforening
3 Klage på vedtak. Jayaseela.
4 Vedrørende klage på vedtak. Helgesen 

og Worum

Henvisning:
PS 17/10    135/113 – Helgesen og Worum. Søknad om oppføring av enebolig Nessveet 60, 
med vedlegg.

Bakgrunn
Det ble den 23.11.2009 søkt om oppføring av enebolig i Nessveet 60 med dispensasjon fra 
planen vedrørende tak og takform samt plassering av garasje.
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Det ble i Hovedutvalg natur den 15.2.2010 innvilget dispensasjon for tak og takform. Plassering 
av garasje ble avslått.

Det er mottatt klage på vedtak fra nabo i sør, Nessveet Borettslag, Nessveet velforening og 
nabo i øst, Nessveet 62; Jayaseela.
Nessveet borettslag hadde ingen merknader etter nabovarsel til byggesaken og redegjør for at 
dette skyldes feil begått ved Inderøy Boligbyggelag som ikke fikk videresendt nabovarselet.

Nessveet Borettslag
Nessveet Borettslag klager på at det er søkt reguleringsendring på eiendommen. De 
framholder at reguleringsplanen også bør gjelde for Nessveet 60 og at boligen som planlagt 
skiller seg fra øvrige boliger på oversiden av vegen. Videre framholdes at den nye boligen 
utelukker eiendommen Nessveet 62 helt fra resten av området.

Nessveet Velforening
Velforeningen klager på at det er søkt reguleringsendring på eiendommen og framholder at det 
hittil har vært strenge krav til fasade, takvinkel, takhøyde og plassering av bolig og garasje på 
hver enkelt tomt. Videre fremholdes at det er Nessveet 62 som utgjør avslutningen på 
oversiden av feltet og at vurderingen gjort i vedtaket er en overkjøring av Nessveet 62.

Jayaseela
1. Jayaseela framholder at ”når man forandrer den eksisterende regulerte planen for området,
er det viktig at ingen blir ekskludert” og at ”Nessveet 62 blir fysisk ekskludert” ved at deres 
bolig blir ”gjemt bak den planlagte eneboligen” og at familien blir isolert. 
2. Videre stiller Jayaseela spørsmål ved kommunens saksbehandling vedrørende nabovarsel.
3. Det legges fram et forslag til løsning der det presiseres at ny bolig bør følge 
reguleringsplanen og bebyggelsen i Nessveet. Samtidig foreslås det at den nye boligen snus 90 
grader, noe som medfører en plassering avvikende fra bebyggelsesplanen.

Kommentar

Regulering
Rådmannen vil presisere at det ikke er søkt om reguleringsendring for eiendommen men at det 
er søkt og innvilget dispensasjon fra planen vedrørende tak og takform for tiltaket. Rådmannen
anser klagen som en klage på innvilget dispensasjon og at det er boligens utforming og 
plassering som er grunnlag for klagene.

Nabovarsel
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal kommunen skal ha gjenpart som viser hvilke naboer og 
gjenboere som er varslet og kopi av evt. nabomerknader. Verken søker eller kommunen har 
ansvar for å påse at rekommanderte sendinger mottas. Naboeiendommer er eiendom som har 
felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, 
gate, elv eller annet areal ligger imellom.
Nabovarsel er i saken gitt til alle naboer og gjenboere jf. Veiledning til forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 19. Opplysninger ved søknad og melding.
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Vurdering

Utforming
Med unntak av tak og takform vurderes bygningen å være i tråd med bebyggelsesplanens 
bestemmelser for utforming.  Boligens utforming ble vurdert i behandlingen av 
dispensasjonssøknaden, se saksframlegg til møte 15.2.2010 (side 4). 

Det er anført fra en av klagerne at rådmannens omtale av Nessveet 60 som en ”avslutning” av 
Nessveet oppfattes som ekskluderende for Nessveet 62.  Dette har selvsagt aldri vært 
meningen med formuleringen. Vurderingen er gjort i forhold til utformingen av den nye
bebyggelsen og ikke Nessveet som sådan. 
Sitat fra Rådmannens innstilling 15.2.2010:
”Omsøkte enebolig i Nessveet 60 kan slik oppfattes som at den avslutter området med ny 
bebyggelse sammen med rekkehusbebyggelsen i samme stil på motsatt side av vegen”

Vurderingen omhandler det bebygde miljø med vekt på takform . Rådmannen kan ikke se at 
valgte takform medfører at Nessveet 62 eller dets beboere ekskluderes fra boligfeltet.

Plassering
Boligens plassering er i henhold til gjeldende bebyggelsesplan, med lengde og bredde som 
illustrert på denne. 
Plan- og bygningslovens § 1-9. Forholdet til forvaltningsloven og klage sier blant annet at:

”Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller 
ved dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt”. 

Klage på plasseringen av boligen avvises jf. pbl § 1-9.

Dersom klage på plasseringen av boligen skulle vært tatt til følge, må det nedlegges midlertidig 
dele- og byggeforbud, og gjennomføres en prosess med endring av reguleringsplanen.

Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det foreligger nye momenter som tilsier at tidligere vedtak om 
godkjenning av enebolig og dispensasjon for tak og takform bør omgjøres. Klage på 
plasseringen av boligen avvises jf. pbl § 1-9. Det vises til tidligere vurdering.

Rådmannen vil tilrå til at vedtak fra Hovedutvalg natur den 15.2.2010 opprettholdes.
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Nessveet Borettslag
v/Anders Møllegaard
Nessveet 59
7670 Inderøy

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Styret i Nessveet Borettslag
nders Møllegaard

Q C- (1

Kopi: Inderøy kommune

Inderøy, 23. mars 2010

An . re ulerin sendrin for eiendom Gnr. 135 Bnr. 113 Nessveet 60 7670 Inderø

På grunn av feil begått ved Innherred Boligbyggelag fikk ikke vi nabovarsel på denne
eiendommen før fristen hadde gått ut.

Nå ser vi at det er søkt om reguleringsendring på eiendonunen som vi ikke er helt enige i. Vi
mener reguleringsplanen som gjelder for området bør gjelde også for denne tomten. Som det
nå er planlagt, skiller boligen seg ut fra resten av rekken med boliger på øvre side av vegen,
og utelukker eiendommen Nessveet 62 helt fra resten av området.

Rådmannen skriver også i sin innstilling: Sitat: «Omsøkte enebolig i Nessveet 60 kan slik
oppfattes som at den avslutter området med ny bebyggelse sammen med
rekkehusbebyggelsen i samme stil på motsatt side av vegen. Ved oppføring av omsøkte
enebolig får Nessveet en ny enebolig som gir en helhetlig avslutning på Nessveet.» sitat slutt.

Dette er etter vår mening helt feil, da det er Nessveet 62 som avslutter bebyggelsen.

111
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2 6 MARS 2010

Nessveet Velforening
7670 Inderøy

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Inderøy den 24.03.10

Uttalelse vedr. endrin av 'eldende re ulerin for Nessveet 60 G.nr.135
Bnr.113 i Nessveet boli felt i Inder .

Vi anser denne saken som relevant for velforeningen i byggefeltet, da den
berører flere av feltets beboere og er på den måten et felles anliggende.

1111111111111111,1101111111111111

Det er søkt om reguleringsendring for Nessveet 60 ut fra den reguleringsplanen
som er gjeldende for Nessveet boligfelt.
Inderøy kommune har tidligere vært svært nøye med at nye boligbyggere skal
respektere og holde seg til byggeskikken vi har på Straumen i tillegg til den
gjeldende reguleringsplanen for byggefeltet. Det har hittil strenge krav mht.
fasade, takvinkel, takhøyde og plassering av bolig og garasje på hver enkelt
tomt.
Kommunens grunnlag for å gi tillatelse til bygging av Nessveet 60 er etter vårt
syn nokså tynt. Vi siterer rådmannens innstilling: " Omsøkte enebolig i Nessveet
60 kan slik oppfattes som at den avslutter området med ny bebyggelse sammen
med rekkehusbebyggelsen i samme stil på motsatt side av veien."
Etter velforeningens syn er det Nessveet 62 som utgjør avslutningen på den
øverste byggerekka i feltet, det blir helt feil å se på Nessveet 60 som et gammelt
hus, som har stått der fra før byggefeltets opprinnelse, slik kommunen her gjør.
Velforeningen reagerer på en slik overkjøring av Nessveet 62, da vi ønsker at
de fortsatt skal være en del av det gode fellesskapet vi allerede har skapt i
byggefeltet her. Vi ønsker samtidig å inkludere nye naboer i fellesskapet.

Styret i Nessveet Velforening
v/Siv Anette Lorentzen (leder)

bk / re/thip/  
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Inderøy kommune
v/teknisk etat
7670 Inderøy

IIIII

1

II
26.03.10

Klage til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
angående Inderøy kommune's godkjenning av byggeplan for Nessveet 60, 7670 Inderøy.
Saksnr. PS 17/10 135/113-Helgesen og Worum. Søknad om oppføring av enebolig,
Nessveet 60.

1. Isolerende og ekskluderende
Plassering, lengde og eneboligens takform vil utgjøre en vesentlig og betydelig endring for
øvre delen av Nessveet, spesielt for oss som naboer i Nessveet 62. Avslutning/ende på
Nessveet blir betydelig forandret og gir betydelige konsekvenser for oss og for beboerne i
Nessveet med tanke på en enhetlig boligplassering.

Sitat fra rådmannen's forslag til vedtak  "Omsøkte eneboli skiller se a øvri e eneboli er i
rekka. Boli en orholder se i stedet til rekkehusbeb elsen å motsatt side av ve en... " .
Vi har observert at eneboligen skiller seg ut fra de andre eneboligene i øverste rekke av
Nessveet og forholder seg utseendemessig til rekkehusbebyggelse på andre siden av veien
(Nessveet borettslag)
Eneboligens lengde, takform og plassering gir derfor en ekskluderende og isolerende effekt
fra Nessveet boligfelt for oss på Nessveet 62.

Når man forandrer den eksisterende regulerte planen for området, er det viktig at ingen blir
ekskludert.
Ved godkjenning av bygg på tomta Nessveet 60, vil boligen på Nessveet 62 bli fysisk
ekskludert.
Vi på Nessveet 62 ønsker å være inkludert i bebyggelsen i Nessveet.
Når man forandrer den eksisterende reguleringsplanen fra å være inkluderende til en
ekskluderende og isolerende for noen, oppleves dette som strukturell vold.

Sitat fra rådmannens forslag til vedtak:  "Ved o arin av omsøkte eneboli år Nessveet en
n eneboli som r en enhetli avslutnin å Nessveet".
Vi ser definitivt ikke  "en enhelhetlig avslutning på Nessveet"  ved oppføring av den planlagte
eneboligen i Nessveet 60, da vår bolig (Nessveet 62) blir gjemt bak den planlagte eneboligen.
Den naturlige avslutningen er en realitet i den eksisterende reguleringsplanen, i den avsluttes
boligfeltet ved Nessveet 62, hvilket gir en naturlig sammenheng med de øvrige eneboliger i
rekke.
Vi og de andre beboerne in Nessveet forventet dette da vi kjøpte tomt og flyttet inn.
Rådmannen ønsker å ha en avslutning av boligfeltet på Nessveet 60, dette ble aldri forespeilet
oss, da vi kjøpte Nessveet 62 i 2001. Dette vil frata oss retten til å være en del av boligfeltet.

Når vi leter etter begrunnelse for dispensasjon i denne byggesaken, finner vi bare en eneste
grunn fra rådmannen. Den er:  "Ved o arin av omsokte eneboli år Nessveet en n
eneboli som r helhetli avslutnin å Nessveet" .  Og etter en samlet vurdering har Inderøy
kommune med dette besluttet at fordelene ved dispensasjonen er større enn ulempene.
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Tiltaket har fysiske og psykiske aspekter i seg. Rådmannen har ikke tatt menneskelige hensyn
ved anbefalingen, og heller ikke hensyn til den strukturelle betydningen av isolering av en
familie (Nessveet 62).

Kan Inderøy kommune foreta slike avvik fra tidligere avtaler med eksisterende beboere og fra
den reguleringsplan som foreligger for bebyggelsen av Nessveet?

Sitat fra rådmannens forslag til vedtak: "Nessveet 62 har tidli ere ått dis ensas. on a
re lerin sbestemmelsene vedrørende u ormin o lasserin . Denne b in en er en eldre
boli som ble ttet til tomta o den kan et inn kk av å ha stått der ør re lerin s lanen
ble utarbeidet."
Inderøy kommune var svært behjelpelige i 2001/2002 med å finne tomt til vår bolig i
Nessveet.
Ved flytting av bolig til Nessveet 62 i 2002, ble det tatt kontakt med Letnes arkitektkontor, for
å finne best mulig plassering av huset i forhold til eksisterende reguleringsplan. Dette ble gjort
for at vi skulle være en del av lanen for beb elsen i Nessveet.
Vi kjøpte Nessveet 62 for å være en del av boligfeltet og kjenner oss derfor ikke igjen i
rådmannens kommentar om at vi har et hus som er gammelt, og derfor ifølge rådmannen ikke
er akseptert som en naturlig del av boligfeltet.
Med rådmannen og kommunens vedtak føler vi at vi ikke blir hørt men tvert imot isolert av
Inderøy kommune.
Dette er ikke første gang at Inderøy kommune har overhørt våre tilbakemeldinger i
forbindelse med et utbyggingsprosjekt (2004/2005). Siste hendelse var en saksbehandlingsfeil
ved nabovarsel for rekkehusene i Nessveet borettslag, med belastende utfall for Nessveet 62.
Saksbehandlingsfeilen ble bekreftet av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag
fylkeskommune.

Vi flyttet til Inderøy i 2002 og ville bli en del av befolkningen i Inderøy. I ettertid ser vi at
våre uttalelser ved nabovarsling har lite innflytelse på Inderøy kommune og folkevalgte. Vi
ble ikke hørt ved nabovarsling i 2004/2005 og opplever nå samme avvisning fra Inderøy
kommune, som innflyttere har vi ingen medbestemmelsesrett for vårt nærområde.
Hva er egentlig Inderøys bosettingspolitikk?

2.  Spørsmål til saksbehandling i Inderøy kommune.

Ifølge sakspapirer utsendt i forbindelse med nabovarsel, ble nabovarselet sendt til følgende
parter:
Nessveet borettslag, Bjørn Bratsberg og Siv Anette Lorentzen, Frances og Benedikte
Jayaseela.
Nessveet borettslag mottok nabovarslet etter uttalelsesfrist p.g.a feilsending av nabovarsel fra
Innherred boligbyggerlag. Borettslaget fikk derfor ikke gjennomgått sakspapirene før etter
tidsfristen for uttalelse.
Hvordan kvalitetsikrer Inderøy kommune at slike sakspapirer kommer til rett adresse? Har
kommunen noen form for kvittering for mottatt nabovarsel?
Burde ikke kommunen avventet tilbakemelding på nabovarsel før rådmannen hadde
utarbeidet forslag til vedtak?
Bjørn Bratsberg og Siv Anette Lorentzen kom med en skriftlig tilbakemelding på nabovarsel,
men sakspapir fra Inderøy kommune tilbakeviser deres uttalelsesrett.
Hvis Bratsberg/Lorentzen ikke vurderes som nabo, hvem skulle da fått tilsendt nabovarsel? Er
ikke dette saksbehandlingsfeil?

2
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Inderøy kommune har ytterligere isolert oss i Nessveet 62 (Frances og Benedikte Jayaseela),
ved at vi er den eneste nabo som er varslet i tide og har hatt mulighet til å uttale oss før
fristen. Dette gir en dårligere mulighet til å få vektlagt relevante tilbakemeldinger og gir
svakere påvirkningsmuligheter for dagens beboere i Nessveet.
Man kan lett få det inntrykket av at Inderøy kommune/utbygger har en hensikt med en
uryddig/uoversiktlig saksgang når det gjelder nabovarsel?

Vil med dette informere Fylkesmannen om innsendt brev/uttalelse fra Nessveet borettslag
(nabo/brev datert 23.03.10) og Nessveet velforening (brev datert 24.03.10) angående klage på
vedtak for oppføring av eneboligen på Nessveet 60.
Brev/uttalelse representerer naboer og beboere i Nessveet boligfelt.

3. Forslag til løsning.

Den nye eneboligen i Nessveet 60 bør følge eksisterende reguleringsplan og bebyggelse i
Nessveet.
Eneboligens plassering bør i tillegg ta hensyn til eksisterende plassering av bolig på Nessveet
62.

a)Eneboligen på Nessveet 60 snus 90 grader med lengste husfasade vendt mot
friområde/skog. Denne plasseringen vil  være  fordelaktig for eneboligene i øverste rekke av
Nessveet, og vil ikke gi en isolerende/ekskluderende effekt for Nessveet 62.

b) Nessveet 62 kan være behjelpelige med å dele utgifter ved eventuelle merkostnader ved
spregningsarbeid på Nessveet 60 for å få en bedre plassering som nevnt under pkt.a)
Vi ønsker en best mulig løsning for Nessveet boligfelt og for denne byggesaken spesielt i
Nessveet 58, 60 og 62.

Hilsen

Benedikte og ances Jayaseela

3
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1748-10
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 27/10 26.04.2010

Dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for fradeling av tomt på 
eiendommen 3/8 i Inderøy kommune. Klage på kommunens vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak
Klagen fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag blir tatt til følge, og søknaden 
om fradeling av boligtomt på gnr. 3 og bnr.8 blir ikke innvilget.

Dette er med bakgrunn i hensynet til kulturlandskapet etter jordlovens § 1, og rettsvirkning av 
kommunedelplan Straumen etter plan og bygningslovens § 11 -6.

Vedlegg
1 Dispensasjon fra kommunedelplan - fradeling av tomt gnr. 003 bnr 008 - Klage på 

kommunens vedtak

Henvisning: 
1. Audhild og Tor Dahl: Søknad datert den 19.09.09 om fradeling av tomt fra eiendommen 

gnr.3/8.
2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Uttalelse til dispensasjonen, brev datert den 1.12.09
3. Inderøy kommune: Delegert vedtak den 8.12.09.
4. Audhild og Tor Dahl: Klage datert den 31.12.09 på avslag på søknad om fradeling.
5. Vedtak i hovedutvalg Natur, sak 12 /10
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Bakgrunn
Audhild og Tor Dahl søkte om å få fradelt inntil 1 dekar tomt på en haug omtalt som 
Juliehaugen på sin eiendom Fagervold gnr. 3/8 i Inderøy.
Søknaden ble behandlet administrativt med bakgrunn i jordlovens § 1 og plan og 
bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av vedtatt kommunedelplan. Søknaden ble ikke innvilget.
Audhild og Tor Dahl klaget på dette vedtaket, og saken ble behandlet i hovedutvalg Natur 
under sak 12/10 der hovedutvalget innvilget klagen. 

Fylkesmannens landbruksavdeling gav uttalelse i dispensasjonssøknaden der de gikk mot 
fradeling, og de ville bli orientert om søknaden ble innvilget. Kommunen sendte 
orienteringsbrev om vedtaket den 17.02.10, og fylkesmannen har påklaget dette vedtaket i 
brev datert den 3.03.10. 

Vurdering
Fylkesmannens skriver følgende i sin klage:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 1-9 klager Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
v/landbruksavdelingen på Inderøy kommunes vedtak i sak 12/10, om å gi dispensasjon fra 
kommunedelplan for Straumen for fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr. 3 bnr. 8 i 
Inderøy kommune.

Fylkesmannen minner videre om:
• Kommunen skal i sin plan og byggesaksbehandling ivareta nasjonale og viktige 

regionale interesser, samt lokale interesser og hensyn.
• Fylkesmannen gikk i mot dispensasjon ut fra klart innskjerpet jordvern og forvaltning av 

kulturlandskapet med bakgrunn i brev fra miljøvern- og landbruks og 
matdepartementet datert den 21.02.06.

• Det har ikke tidligere vært åpnet for spredt bebyggelse i landskapsrommet som 
omhyller Straumen sentrum

• Tomtestørrelse/omfang av omdisponeringen er ikke avgjørende, men bevaring av 
kulturlandskapet som er en merkevare for Inderøy, og at landskapet kring Straumen 
sentrum vurderes av landbruksavdelinga til å være av klar regional og nasjonal verdi. 

Med utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan Straumen, har fylkesmannen brukt de 
argumentene som Inderøy kommune selv benyttet i planprosessen med kommunedelplan 
Straumen. 

Inderøy kommune har ikke åpnet for spredt bebyggelse i nærområdet til Straumen, og denne 
linjen ble fastholdt i arbeidet med den gjeldende kommunedelplan. 

Det ble sett klare grenser i planen for ikke å ta i bruk nye områder i jordbrukslandskapet. Det 
ble åpnet for fortetting innenfor eksisterende bustadområder for å verne om dyrka jord og 
eksisterende landskapsbilde.

Med utgangspunkt i de vurderingene og de vedtak som ligg til grunn for godkjent 
kommunedelplan Straumen, jfr. også rådmannens opprinnelige innstilling i saken, velger 
rådmannen ut fra en samlet vurdering å tilrå at klagen fra fylkesmannen tas til følge.  I ettertid 
kan det stilles spørsmål ved om konsekvensene av føringene i kommunedelplanen – for så vidt 
gjelder denne type tiltak – har vært tilstrekkelig ”forutsett”.
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Konklusjon
De tilrås at klagen tas til følge.
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- 9 f4Åg

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Berit Lein
Tlf. direkte: 74 16 82 09
E-post: anne-berit.lein@frnnt.no

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Deres ref.: 2009/1748-8

Vår ref.: 2010/699
111111111111111111

Dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for fradeling av
tomt på eiendommen 3/8 i Inderøy kommune - Klage på
kommunens vedtak

Vi viser til Deres brev av 17.02.2010 med orientering om Hovedutvalg Natur sitt vedtak fattet
i sak 12/10 i ovennevnte sak.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §1-9 klager Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
v/landbruksavdelingen på Inderøy kommunes vedtak i sak 12/10, om å gi dispensasjon
fra kommunedelplan for Straumen for fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr. 3
bnr. 8, i Inderøy kommune.

Kommunen skal i sin plan- og byggesaksbehandling ivareta nasjonale og viktige regionale
interesser, samt lokale interesser og hensyn. Herunder skal også jordvern- og
kulturlandskapshensyn ivaretas. Fylkesmannen skal påse at nasjonale og viktige regionale
hensyn ikke blir skadelidende. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens (pb1) §1-9 kan statlig
organ påklage et vedtak dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets
saksområde.

Fylkesmannens landbruksavdeling gikk  imot  at det blir gitt dispensasjon i denne saken, jf. vår
uttalelse av 01.12.09, og ba om å bli orientert om et evt. positivt vedtak.

Inderøy kommune v/administrasjonen avslo søknaden etter delegert fullmakt 08.12.09.
Søknaden ble avslått med bakgrunn i høringsuttalelsene, jordlovens §1, og det ble ikke gitt
dispensasjon fra kommunedelplan Straumen. Dette begrunnet med at det ikke er åpnet for
spredt boligbygging i kommunedelplanen og at det etter en helhetlig vurdering var flere
forhold som talte mot en fradeling enn de som talte for.

Audhild og Tor Dahl påklaget vedtaket, og viser i sin klage til at de kan ta i bruk mindre areal
enn omsøkt, en bolig vil  være  en berikelse for kulturlandskapet og de har behov for større hus
til datteren og hennes familie. Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune behandlet klagen i sitt
møte 15.02.10. Hovedutvalget fattet her vedtak mot rådmannens innstilling, og ga
dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for fradeling av boligtomt på gnr 3 bnr 8,
under forutsetning av at dyrkajord ikke blir nedbygd. Vedtaket var ikke ytterligere begrunnet
og ble fattet med 7 mot 1 stemme

Landbruksavdelingen gikk, som nevnt ovenfor, i vår uttalelse av 01.12.09 imot at det gis
dispensasjon i denne saken. Dette bl.a. ut fra det klart innskjerpede jordvernet og

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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forvaltningen av kulturlandskapet, jf. bl.a. felles brev fra Miljøverndepartementet og
Landbruks- og matdepartementet til kommunene mil. datert 21.02.06 om Vern om jorda og
kulturlandskapet — kommunes ansvar innenfor nasjonale mål.

Landbruksavdelingen finner grunn til å minne om at innskjerpingsbrevet retter særlig fokus på
at grep i fht jordvern og kulturlandskap skal tas gjennom overordnede planer, og ikke
gjennom enkeltvise søknader og reguleringsplaner som ikke er i tråd med overordnet plan.

Inderøy kommune har etter landbruksavdelingens vurdering i sin samfunnsdel av
kommuneplanen, i kommuneplanens arealdelen og i kommunedelplan for Straumen nedfelt
gode og langsiktige grep i forhold til de klare regionale og nasjonale verdiene som kommunen
har mht dyrka jord og kulturlandskap. Gjennom gode planprosesser har kommunen nedfelt
hensynet til jordvernet og kulturlandskapet gjennom bl.a. klare grenser mellom utbygging og
LNF-områder. Med det som utgangspunkt er det lagt til rette for bl.a. boligbygging i form av
attraktive boligtomter både tett og mindre tett, i felt, klynger og i deler av kommunen også
spredt, uten at dette har blitt svært krevende ifht landbruksinteressene. Det er imidlertid i
kommuneplanverket aldri åpnet for spredt boligbygging i det landskapsrommet som omhyller
Straumen sentrum.

Like i nærheten av det omsøkte arealet ligger det, i tråd med kommunedelplan for Straumen,
gode muligheter for attraktive boligtomter, dette i allerede regulerte områder og i områder
under regulering. Her er hensynet til langsiktige og klare grenser ivaretatt.

Det omsøkte arealet ligger åpent i jordbrukslandskapet og vil, selv om selve tomta reduseres
til kun å bebygge "berghaugen"/reina bli liggende midt i et større sammenhengende
jordbruksområde og vil bryte med de prinsipper som har vært trukket mht klare grenser for
Straumen sentrum og boligområder i dette området.

Til de forhold som for øvrig framkommer i klagen slutter landbruksavdelingen seg til
rådmannens vurderinger. Heller ikke for landbruksavdelingen er tomtestørrelsen og omfanget
av omdisponert dyrka jord avgjørende for vurderingen som ledet til å gå i mot/påklage saken.

Som for rådmannen, er det avgjørende for landbruksavdelingen i denne saken at ny fradelt
boligtomt blir liggende midt i et større sammenhengende jordbrukslandskap og i strid med de
prinsipper for grenser mellom bebygde områder og LNF-områder som er trukket i
kommunedelplanen. Det at den omsøkte tomta i tillegg ligger like inntil områder frigitt til
boligformål i kommunedelplanen gjør også at saken blir en karakteristisk sak ifht de føringer
som ligger i det klart innskjerpede jordvernet/forvaltningen av kulturlandskapet.
Landbruksavdelingen kan ikke vurdere tomter spredt i dette sammenhengende
jordbruksområdet som en berikelse for kulturlandskapet, og landbruksavdelingen slutter seg
også til rådmannens vurderinger mht argumentasjonen fra klager om behovet for større bolig.

Kulturlandskapet på Inderøy framstår i dag som en merkevare både for Inderøy, for regionen
og også nasjonalt. Landskapet omkring Straumen sentrum som denne søknaden ligger i,
vurderes av landbruksavdelingen til å være av klar regional og nasjonal verdi.
Landbruksavdelingen er svært kritisk til å åpne for en dispensasjonspraksis vi her ser tendens
til, jf. innskjerpingen mht jordvern og kulturlandskap. Landbruksdirektøren vurderer den
utvikling vi her ser til å bevege seg i en retning som ikke er i tråd med nasjonale føringer på
området.
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Landbruksavdelingen kan ikke se at det er påvist forhold som taler for å gi dispensasjon i
denne saken satt opp mot forhold og grunner som taler imot.

Med hjemmel i pb1 §1-9 klager Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen, med
dette på kommunens vedtak i sak 12/10, om å gi dispensasjon fra kommunedelplan for
Straumen til fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr. 3 bnr. 8, i Inderøy kommune. Etter
en konkret vurdering av alle forhold ved saken kan landbruksavdelingen ikke se at hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og en kan heller ikke se at
fordelene ved å gi dispensasjon i denne saken vil  være  klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering, jf. pb1 §19-2.

For ytterligere begrunnelse vises det til vår uttalelse av 01.12.2009.

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
(e.f.)

Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Kopi til:
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Statens Vegvesen
Region Midt
Audhild K og Tor Dahl

Fylkets Hus

Fylkeshuset

ne Berit Lein
Seniorrådgiver
Landbruksavdelingen

7735 STEINK
JER

6404 Molde

7670 Inderøy
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/85-9
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 28/10 26.04.2010

Søknad om fradeling av boligtomt på Liarende gnr. 9 bnr. 16
Søknad omfatter 2 alternativ.

Søker: Kjell Gran, Risan 112

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om fradeling av ett dekar jordbruksareal blir ikke innvilget etter jordlovens § 9 
omdisponering og § 12 fradeling med bakgrunn i at arealet er hovedsaklig dyrka jord og et 
viktig element i jordbrukets kulturlandskap. 

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

Vedlegg
1 Gran Kjell - gnr 009 bnr 016 - Søknad om fradeling, boligtomt
2 Vedr. søknad om fradeling av areal til boligtomt - gnr 009 bnr 016
3 Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt og adkomst på eiendommen gnr 009 bnr 016
4 Fylkesmannens uttalelse til dispensasjon fra LNF-område - gnr 009 bnr 016
5 Kart 1
6 Kart 2

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling av inntil ett dekar (tomt og vei) 
jordbruksareal på Liarende gnr. 9, bnr. 16. Det er lagt frem to alternativ i søknaden. 
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Det søkes fortrinnsvis om tomt i sørvestre hjørnet av eiendommen med adkomst fra 
kommunal vei og langs eiendomsgrense fram til tomt. Som alternativ to søkes det om tomt i 
sørøstre hjørnet ved kommunal vei. 

Den omsøkte tomten er på ca. 800 m2 og med vei blir søknadsarealet ca. ett dekar 
jordbruksareal. Det meste av arealet er fulldyrka jord, men i begge alternativa er noe 
uproduktiv areal. I alternativ 1 er det ca. 135m2 kantskog mot nabogrense, og i alternativ 2 ca 
350m2 med kum og berggrunn. 

Søknaden om fradeling skal behandles etter jordlovens § 1(formål), § 9 (omdisponering) og § 
12 (fradeling) fordi dette gjelder dyrka og dyrkbar jord. 

Arealet det søkes fradeling på, ligger innenfor LNF- formålet i kommunedelplan Straumen. Det 
er ikke åpnet for spredt boligbygging i området, og derfor må det søkes om dispensasjon fra 
kommunedelplanen etter plan og bygningslovens § 19-1. Det kan gis dispensasjon dersom 
argumenter som taler for er flere enn de som taler mot. Kjell Gran har grunngitt sin 
dispensasjon med at omsøkt areal er en skråning med leire som ikke er lett å drive, samt at han 
trenger å bo i nærheten av bruket fordi han driver med oppdrett av hunder på fritiden. 

Søknaden har vært sendt på høring til aktuelle sektoretater som Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Det er komme uttalelser fra begge parter som 
er vedlagt saken. 

Vurdering
Småbruket Liarende med gnr. 9/16 ligger midt i et vakkert kulturlandskap ved Sundnes. Bruket 
er registrert med 21 dekar fulldyrka jord og 4 dekar annet markslag som består hovedsaklig av 
tunet på bruket. Jordbruksarealet er sammenhengende med dyrka areal mot nord, vest og sør 
og mot kommunal vei mot øst. 

I arbeidet med kommunedelplan Straumen ble det spesielt sett på området kring Sundnes og 
Sundnesnesset fordi dette var et attraktivt område for folk å busette seg på, samtidig som 
området består hovedsakelig av dyrka jord med et kulturlandskap som har vært varemerket for 
Inderøy i mange år. Tanken bak planen var å samle boligbygging nederst på Sundnesnesset 
mellom skogpullene, og sette en klar grense for videre utbygging i de store 
landbruksområdene mot riksveien. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vurdert dispensasjonssøknaden og gitt uttalelse der de 
viser til kommunedelplan Straumen der det ikke er avsatt område til spredt boligbygging.
Fradeling av enkeltsøknader som ligger i et sammenhengende produktivt jordbruksområde kan 
gi uheldig konsekvenser for hovedmålet LNF, og kan dessuten danne presedens for senere 
tilsvarende søknader. Deres vurdering er at boligtomter skal sees i en helhetlig sammenheng 
med rullering av kommunens arealdel/kommunedelplan. Fylkeskommunen mener at det i 
søknaden ikke har kommet frem sterke argumenter for å fravike gjeldende kommunedeplan,
og derfor frarår de dispensasjon for begge de omsøkte tomtealternativene. 
Når det gjelder kulturminner, er det avklart at det ikke er i konflikt med registrert kulturminne,
men minner om aktsomhets- og meldeplikten etter § 8.2 i kulturminneloven. 
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Når det gjelder uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, er det kommet merknader fra 
landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og kommunal og administrasjonsavdelingen. 
Merknadene fra Fylkesmannen kan oppsummeres som følger: 

• Minner om at jordvernet og forvaltning av kulturlandskapet er vesentlig innskjerpet 
med henvisning om brev fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet datert den 21.02.06. 

• Minner om at det er kommunedelplan Straumen som er styringsverktøy for 
arealbruken i området, og at Inderøy kommune har lagt ned mye godt arbeid med gode 
planprosesser og lagt langsiktige grep for boligbygging i området. 

• Minner om at kulturlandskapet på Inderøy er en merkevare, og omsøkt areal ligg 
innenfor kulturlandskap som har en klar regional og nasjonal verdi. 
Landbruksavdelingen ønsker ikke at kommunedelplan Straumen mister sin verdi med 
bit for bit utbygging. Det at terrenget er klart hellende, og at alternativene er lagt i mot 
ytterkant av eiendomsgrensen blir ikke tillagt vekt siden det i begge alternativene er 
tomter på dyrka mark som ligger i et større sammenhengende og svært verdifullt 
jordbruksområde/kulturlandskap. 

• Etter landbruksavdelingens vurdering er det tilstrekkelig tilrettelagt for boliger i 
regulerte felt innenfor kommunedelplan Straumen, og det bør holdes fast på og ikke 
dispensere for spredt boligbygging i og inntil Straumen.
Landbruksavdelingen går mot at det gis dispensasjon for fradeling av tomt til 
boligformål fra eiendommen som omsøkt, og ønsker å bli orientert dersom det blir gitt 
dispensasjon. Miljøvernavdelingen råder kommunen til å avslå søknaden ut fra samme 
argumenter som landbruksavdelingen har.

• Kommunal og administrasjonsavdelingen minner om nødvendig 
samfunnsikkerhetshensyn skal vurderes ved søknader om dispensasjon. 

Søknaden omfatter dyrka areal og skal behandles etter jordloven. I jordlovens § 1 er formålet 
å legge til rette slik at landbruksarealene i landet blir brukt slik mest mulig gagnlig for 
samfunnet, og de som har yrket sitt der. Arealene skal disponeres på en måte som gir tjenlig og 
variert bruksstruktur med hovedvekt på busetting, arbeid og driftsmessige gode løysinger. 
Ressursene skal disponeres for fremtidige generasjoner og ta vare på areal og kulturlandskap. 
Når det gjelder § 9 og § 12 som gjelder omdisponering og fradeling, skal det tas hensyn til drifts 
og miljømessige ulemper, og det skal tas hensyn til godkjent arealplaner som foreligger samt 
kulturlandskapet. 

Begge de omsøkte tomtene ligger midt et rikt landbruks- og kulturlandskapsområde der det er 
store sammenhengende dyrka areal. Den ene tomten ligger midt i dyrka arealet, mens 
alternativ to ligger nærmere offentlig veg og annen bebyggelse. Men likevel vil begge 
alternativene legge beslag på dyrka mark innenfor et sammenhengende landbruksareal. Å 
plassere fradelte tomter i jordbrukslandskapet kan medføre drifts- og miljømessige ulemper,
også om tomtene blir plassert tett i grensen til naboeiendommer. 

Siden arealene ligger midt i et av det vakreste kulturlandskap Inderøy kommune har, bør det 
unngås at en bit for bit bruk av landskapet blir omdisponert til boligformål slik som 
sektormyndighetene har påpekt. Rådmannen kan derfor ikke tilrå fradeling ut fra jordlovens 
bestemmelser om omdisponering og fradeling av dyrka jord.
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Når det gjelder dispensasjon, kan kommunen gi varig eller midlertidig etter plan og 
bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen kan gis dersom hensynene bak bestemmelsene ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Argumenter som taler for en dispensasjon: 
• Tomtealternativ to ligger inntil kommunal veg og vil ikke ha behov for adkomst. 

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

innenfor regulerte felt.
• Omsøkt areal ligger innenfor et vakkert kulturlandskap med viktige jordbruksområde. 

Bygging av bolig vil legge beslag på viktig dyrka jord. 
• Oppgitte fritidssysler som begrunnelse for fradelingen vil ha mindre betydning siden 

disse aktivitetene fremdeles skal foregå på småbruket Liarende og vil være prisgitt av 
brukets eier. 

Etter en samlet vurdering av argument som taler for og mot en dispensasjon fra 
kommunedelplan Straumen, samt hensyn til høringsuttalelsene, mener rådmannen at det ikke 
bør innvilges dispensasjon for fradeling for noen av de omsøkte tomtene på Liarende gnr. 9 
bnr. 16.

Rådmannen merker seg at bestemmelsene i kommunedelplan Straumen i flere saker utfordres 
vedrørende spredt boligbygging. I den grad det skal åpnes for spredt boligbygging i dette 
området, så er det etter rådmannens vurdering viktig først å ta opp kommunedelplanen til 
revisjon.

Konklusjon
Kjell Gran søker om fradeling av tomt på Liarende gnr 9 bnr 16 der det blir lagt fram to 
alternativ. 

Begge alternativene ligger i et viktig jordbruks- og kulturlandskap, og vil legge beslag på 
fulldyrka jord. Med bakgrunn i jordlovens bestemmelser om å ta vare på dyrka areal og 
kulturlandskap, mener rådmannen at det ikke bør innvilges fradeling på noen av de omsøkte 
alternativene. 

Rådmannen mener videre at dispensasjon ikke kan innvilges fordi det er flere forhold som taler 
mot en dispensasjon enn for etter plan og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i 
kommunedelplan Straumen. 
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INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 37, 7670 1NDERØY

Navn og adresse på kjøper:  

*  TYPE AREAL:

D Skogsmark ›i(Dyrka

*  DELING I HENHOLD TIL:

FRADELINGSSØKNAD

*  EIENDOMMEN DET SØKES FRADELING FRA:

J' iq D  6.1,-~ 1 ).2  Gnr.: ...... Bnr  • 01  Bniksnavn- 1P
Grunneier:  

Tlf/mobilnr  9 E-post  L #2,tA-PV.t-1 tk) , Nio

*  DET SØKES OM:

.X Fradeling av boligtomt, ca areal:  go..Ci  l"{  
U Fradeling til annet formål, hva:  ca areal:  
U Fradeling av tilleggsareal til gnr  bnr.  ca areal:  
U Punktfeste

EI Reguleringsplan
Privat forslag

fl Beite o.l.

*  ANDRE OPPLYSNINGER (f.eks. rettigheter som berøres)

II

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.:

Annet, beskriv  

Adkomst .0,»s-/fy1kesveg 13 Komm.veg li Privat veg
Æ Ny avkjørsel fra offentlig veg
D Utvidet bruk av eksist. avkjørsel

Vann  21(  Offentlig vannverk D Privat fellesvannverk
D Annet, beskriv:  

Avløp fl Offentlig avløpsanlegg
_0/ Privat enkeltanlegg, hva:  
?11Privat fellesanlegg, hva:  nitel )st-i).)f21  
D Søknad om utslippstillatelse vedlegges D Utslippstillatelse gitt tidligere

'pvabv-L9/1-  aL6-  
ht«,),x,k,Q,L .-t:Lkj~t  1A4L1,(,44.  
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•  NABOOPPGAVE
(eiendommer som grenser inntil omsøkt areal og andre som skjonnsmessig må være med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gnr. Bnr. Fur. Eier/festers navn adresse
01,14  

* UNDERSKRIFT AV GRUNNEIER.

rStrkt •  J-P\)  1/4 V.;

It.)\4eteD

NB! GJENPART AV NABOVARSEL/KVITTERING FOR AT VARSEL ER GITT/SENDT MÅ
VEDLEGGES).

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

7

 )140ILLC) ( L 1-10

sted dato unde s ift

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

SAICSGANG FRADELING BOLIGTOMT/TILLEGGSAREAL

1. Søknad med vedlegg sendes Inderøy kommune.

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

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

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 tin 1 sina av sk'øte. Se tinglysing.no

g:Imalerlfradeling-08.doc
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Kjell Gran
Risan 112 A
7670 Inderøy

Inderøy kommune

7670 Inderøy

VEDR. SØKNAD OM FRADELING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL.

Begrunnelse for at jeg ønsker å bygge på omsøkt område følger nedenfor:

Det omsøkte arealet ligger i en helning på ca. 20 grader, og er en skråning av hard leire.
Høydeforskjell på arealet er ca. 9 m i sør/nord retning. Arealet er ikke enkelt å håndtere som
dyrkajord.

jeg driver med oppdrett av hunder, og bruker nå eksisterende driftsbygning til hushold for dem.
Slik virksomhet egner seg dårlig i et boligområde. Jeg har dessuten behov for å være i umiddelbar
nærhet til hundene i forbindelse med foring og tilsyn.

Når jeg snart går over i pensjon, har jeg som ønske å kjøpe meg hest og noen ponnier. Jeg trenger da
tilgang til eksisterende driftsbygninger og en innhengning på ca. 1 dekar for ridning og sosial
avkopling.

Dyrkajorda er fortsatt tenkt brukt til grasproduksjon (høy og rundballer).

Det omsøkte arealet er nært til kloakkrenseanlegg og tilkopling av kommunalt vann.

Med hilsen

Kjeil Gran

Li

Inderøy, 03.02.10

IIII
018800

IIIIII
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TIWNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

II
Dato:  26.02.2010

Inderøy - Søknad om fradeling av boligtomt og adkomst på eiendommen
Liarende gnr 9 bnr 16 - Søker Kjell Gran

Ugradert

Vi viser til oversendelse datert 18.01.10, og til nytt kart med to alternativ inntegnet,
mottatt 24.02.10.

Saken gjelder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt
med atkomst, ca 1 da. Arealet består stort sett av dyrka jord.

Søknaden er ikke begrunnet, men søker peker på at tomta(alt l), i eiendommens
sørvester hjørne, er lite egnet til jordbruk da den er sterkt hellende, tilkomstvegen er
også lagt i hellende areal. Alternativ Il er plassert i sørøstre hjørne av eiendommen,
med direkte tilknytning til offentlig veg. Begge tomtealternativ berører dyrka mark,
alternativ Il i mindre grad enn alternativ I som også omfatter atkomstveg inn til tomta.

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan er kommunens redskap til å styre
blant annet lokalisering av spredt boligbygging. Omsøkte tomter ligger innenfor
kommunedelplan for Straumen sentrum. Ingen områder er avsatt til spredt utbygging
innefor dette sentrumsnære området som kommunedelplanen omfatter. Vi anbefaler
at spredt boligbygging i størst mulig grad avklares i kommuneplanens
arealdel/kommunedelplan og at det deretter bygges ut i henhold til denne. Omsøkte
tomter ligger relativt sentralt, ca 2,8 km vest for Straumen sentrum, og i et større
sammenhengende jordbruksområde og et flott kulturlandskap ned mot sjøen.
Fradeling av enkeltsøknader som ligger i et sammenhengende produktivt
jordbruksområde kan gi uheldige konsekvenser for hovedformålet LNF, og kan
dessuten danne presedens for seinere tilsvarende saker. Vår vurdering er at en
fradeling til boligformål bør vurderes i en helhetlig sammenheng ved rullering av
kommuneplanens arealdel/kommunedelplan. Det har ikke framkommet sterke
argumenter for å fravike gjeldende kommunedelplan. Ut fra ei samla vurdering vil vi
frarå dispensasjon for begge de omsøkte tomtealternativ.

Kulturminner
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) §3. (Denne
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv,
askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt,
jfr også KML §8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.
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Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

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

Med hilsen
/

L
Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

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

Grete Sildnes
overarkitekt

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

Side 2
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- 5 MARS 2010

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

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

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Vi viser til Deres oversendelse av 18.1.2010.

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

111111111111111111111611,111111111111111
Deres ref.: 2010/85-3 var uatu.

Vår ref.: 2010/523 Arkivnr: 423.1

Fylkesmannens uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i
kommunedelplan for Straumen for fradeling av boligtomt og
adkomst på eiendommen Liarende 9/16 i Inderøy kommune

Bakgrunn
Saken gjelder fradeling av ca. 0,8 daa tomt til boligformål, samt adkomstvei, fra eiendommen
gnr. 9 bnr. 16 i Inderøy kommune.

Tiltaket ligger innenfor LNF- område i kommunedelplan for Straumen.

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

Saken er forelagt fylkemannens fagavdelinger som etter dette har følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Det omsøkte arealet ligger vest for Sundnes gård og i et større sammenhengende
jordbrukslandskap. Det er framlagt to alternative tomteløsninger hvor begge stort sett består
av dyrka jord. Tomt skal være på ca 0,8 da, og for alternativ 1 kommer i tillegg adkomstveg
slik at samlet vil tomten innebære at ca 1 da dyrket jord blir omdisponert.

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

Landbruksavdelingen finner grunn til å minne om at 'ordvernet o forvaltnin en av
kulturlandska et er vesentli innsk.e et, bl.a. gjennom felles brev fra
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet datert 21.02.06 Vern om jorda
og kulturlandskapet — kommunens ansvar innenfor nasjonale mål. Dette har sin bakgrunn i de
to siste regjeringers fastsatte nasjonale mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de
mest verdifulle jordressursene innen 2010. I innskjerpingsbrevet rettes det særlig fokus på at
våre jordressurser og vårt kulturlandskap mange steder er truet av omfattende omdisponering
og et høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs, en bit-for-bit-nedbygging. Det rettes i
innskjerpingsbrevet særlig fokus på at grep ifht jordvern må tas i kommuneplanen, og at de

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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løsninger en kommer fram til i kommuneplanen må få en forpliktende oppfølging i
påfølgende reguleringsplaner og enkeltsaker.

Side 2 av 3

Regjeringen har etter dette fulgt opp disse klare signalene fra innskjerpingsbrevet i de årlige
St.prp.nr.1 . De siste års omdisponeringsstatistikk viser at en relativt stor andel av
omdisponeringstallene fra Nord-Trøndelag er enkeltsaker i form av
dispensasjonssaker/jordlovssaker. Landbruksavdelingen finner derfor grunn til nå å være
tydelig på at det er kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplaner, som skal være
styrende for arealbruken, og ikke dispensasjonssaker og reguleringsplaner som ikke er i tråd
med overordnet plan, jf. innskjerpingsbrevet. Dette er særlig sentralt når dyrka jord berøres og
spesielt i relativt sentrumsnære områder og i områder med utbyggingspress.

Det er med andre ord kommuneplanen som er kommunens overordnede styringsverktøy for
arealbruk og Inderøy kommune har gjennom gode prosesser lagt ned mye godt planarbeid i
bl.a. kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Straumen. I disse planene har
kommunen lagt langsiktige grep for bl.a. boligbygging, både i form av feltutbygginger, både
tett og mindre tett, klynger og spredt-områder, alt dette godt forankret i kommuneplanens
samfunnsdel, hvor gode og langsiktige retningslinjer for arealpolitikken i Inderøy kommune
ble lagt både mht kulturlandskap og jordvern.

Ingen av de skisserte tomtene er i tråd med kommunedelplan for Straumen. Begge
tomtealternativene ligger ifht det klart innskjerpede jordvernet, svært krevende til på dyrka
jord, og dette i et aktivt drevet og større sammenhengende landbruksområde. Tomtene ligger i
tillegg åpent og eksponert til i et storskala og svært verdifullt jordbrukslandskap.

Kulturlandskapet på Inderøy utgjør i dag en merkevare, og i dette omsøkte området utgjør
kulturlandskapet en klar regional og nasjonal verdi. Landbruksavdelingen kan ut fra regionale
og nasjonale jordvern- og kulturlandskapshensyn ikke se på at kommunedelplan for Straumen
bit for bit mister sin verdi gjennom slike enkeltsaker. Det at terrenget er klart hellende og at
tomtealternativene er lagt i ytterkant mht eiendomsgrenser finner ikke landbruksavdelingen å
kunne tillegge vekt. Begge alternativene innebærer uansett tomt på dyrka jord, tomtene vil bli
omkranset av fulldyrka jord, vil kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper, og dette i et
større sammenhengende og svært verdifullt jordbruksområde/kulturlandskap.

Etter landbruksavdelingens vurdering er det ikke mangel på tomter innenfor kommunedelplan
for Straumen. Kommunedelplan for Straumen legger til rette for et stort antall tomter i
attraktivt beliggende regulerte felt, og kommunedelplanen har så langt landbruksavdelingen er
kjent med aldri tilrettelagt for spredt boligbygging i og inntil Straumen sentrum.

Landbruksavdelingen vurderer denne saken til å være et karakteristisk eksempel på en
dispensasjonssøknad som representerer en uheldig bit-for-bit utbygging i et aktivt
jordbrukslandskap. Landbruksavdelingen vurderer en evt fradeling til boligformål i dette
området til klart å være i strid med nasjonal føringer på området.

Landbruksavdelingen vil derfor på grunnlag av ovennevnte  gå imot  at det gis dispensasjon
for fradeling av tomt til boligformål fra eiendommen gnr 9 bnr 16, som omsøkt.

Vi ber om å bli orientert dersom det likevel blir gitt dispensasjon for fradeling.
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Fra Miljovernavdelingen:
Omsøkte tiltak ligger innenfor LNF- område i kommundelplan for Straumen hvor det ikke er
tillatt med spredt boligbygging. Tiltaket ligger i et åpent kulturlandskap hvor man ut fra
landskapsmessige hensyn bør unngå en fragmentering av landskapsbilde gjennom en bitvis
nedbygging. Kommune bør i stedet henvise ny bebyggelse til allerede planavklarte
byggeområder, og miljøvernavdelingen råder derfor kommunen å avslå søknaden.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Fylkesmannen minner om at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn også skal vurderes og
ivaretas ved søknader om dispensasjon. Dette kommer bl.a. frem av pb1§ 19-2, 3.1edd:
"Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges scerlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet".  DSB sin veileder
"samfunnssikkerhet i arealplanleggingen" inneholder en sjekkliste som kan benyttes til en
vurdering av slike forhold (se www.fmnt.no under hovedtema samfunnssikkerhet og
undertema samfunnsplanlegging).

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
(e.f.)
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Anne Berit Lein
Sertiorrådgiver
Landbruksavdelingen

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

Saksbehandlere:
Miljøvernavdelingen: John Haugen, tlf. 74 16 81 51
Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Camilla Støre, tlf. 74 16 83 37
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein, tlf. 74 16 82 09
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Fra: Ole Tronstad 
Sendt: 8. mars 2010 10:18
Til: Postmottak
Emne: VS: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Til journalføring
 

Fra: Ole Tronstad 
Sendt: 8. mars 2010 10:03
Til: 'Brit Iren Snerting'
Kopi: Jon Arve Hollekim
Emne: SV: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Takk for henvendelsen.
 
Det er tankevekkende problemstillinger du reiser.  Kommunestyret er opptatt av etablering av unge familier 
i kommunen og ønsker å tilrettelegge for det. Dine spørsmål vil bli videreformidlet til politiske fora for 
drøfting.
 
Med vennlig hilsen
 
 
Inderøy kommune
Ole Tronstad
ordfører
tlf 99587042   eller 74124202
 
 
 

Fra: Brit Iren Snerting [mailto:bi_snerting@hotmail.com] 
Sendt: 6. mars 2010 15:31
Til: Ole Tronstad
Emne: Bolighus på Kjerknesvågen
 
Kjære Hr. Ordfører Tronstad

En sak om levede bygder.

Min samboer og jeg flyttet i fjor høst hjem fra Trondheim etter endte studier, til Kjerknesvågen og 
ønsker å etablere oss her. 
Nå leier vi bolig som en kortsiktig løsning og er på utkikk etter et sted vi kan kjøpe som står til våre 
ønsker og vår lommebok, aller helst her på Kjerknesvågen. 
Etter å ha sett oss litt rundt ser vi at det er flere små gamle hus hvor vi kunne ha tenkt oss å bo som 
ser ut til å stå tomme i området, men det viser seg å være feriehus. 
Det er fint på Våjen, så jeg skjønner at det er et atraktivt sted å ha feriebolig. 
Folk utenfra kan bidra med mye bra i et lokalsamfunn. Samtidig tror jeg verdien av å ha fastboende 
er større. 
Jeg har selv vært i telefonisk kontak med eieren av et hus som i følge nære naboer for det meste står 
tomt.  Og han skal selge til sommeren!
Men måten han ønsker å gjøre det på er å selge privat ved å annonsere i Adresseavisen, "for det er jo 
så mange Trondhjemmere som synes det er så fint å ha feriebolig på Kjerknesvågen". Han ga klart 
uttrykk for at han ønsket å tjene på dette salget og så sjansen for det som størst om han satset på 
trondhjemmere. Jeg har forståelse for argumentasjonen. 

Page 1 of 2
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Men jeg synes dette er trist, og kan ikke skjønne at det er en god utvikling for et såpass lite 
lokalsamfunn som Kjerknesvågen. 
Vi ønsker å bo her, og bidra i lokalsamfunnet, men vi har liten mulighet til å konkurere med 
veletablerte kjøpere som ønsker seg hus nr.2 på landet.

Hva kan kommunen gjøre for å sikre flere fastboende i de små grendene? 
Kan kommunen gi de som ønsker å bli fastboende forkjøpsrett, eller vedta boplikt i bolighus?
Kan kommuen oppfordre selger til å selge til de som ønsker å bo her fast framfor de som ønsker å 
bruke det som feriebolig?
Kan kommunen oppfordre de som ønsker seg feriebolig på Inderøya til å kjøpe regulerte hytter eller 
hyttetomter istedet for bolighus?

Dette er en sak som engasjerer meg av private grunner, men også av prisipielle og ideologiske 
grunner. Jeg kommer fra ei lita grend, er stolt av det og ønsker at grendene på Inderøya skal leve 
videre. Da tror jeg det trengs folk som bor her hele året. 

Jeg forventer ikke at kommunen skal kunne gjøre noen forskjell i vår sak, vi får møte opp på visning 
til sommeren og se hvordan det går.
Men jeg synes vår situasjon er et viktig bilde som kommunens politikere bør gjøres oppmerksom på 
med tanke på framtida og et levende lokalsamfunn. 

Mvh Brit Iren Snerting

Windows 7: Se direkte-TV fra den bærbare PCen. Finn ut mer.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.03.2010 2009/918-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Andreas Ulstad
Loavegen 49
7670  INDERØY

Ferdigattest for enebolig på eiendommen 071/001, Loavegen 49.

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 22.5.2009 med endring av tillatelse – ansvarsretter- gitt 
8.3.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Nordbohus byggeservice AS Venusvn. 12 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.1.2010 2009/1773-12
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

Inderøy kommune
Enhet for kommunalteknikk
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

Melding om vedtak

Igangsettingstillatelse for resterende deler av tiltak, tilbygg og ombygging av 
Sandvollan skole

Viser til rammetillatelse datert 1.12.2009 og søknad om igangsettingstillatelse del 1 mottatt 
8.12.2009 og igangsettingstillatelse del 2 mottatt 11.1.2010. Siste dokument mottatt er søknad 
om lokal godkjenning av foretak mottatt 26.1.2010.
Første igangsettingssøknad gjaldt igangsetting av bygningsmessige arbeider unntatt rør, sprinkler 
og elektro (brannvarsling).

Søknaden del 2 gjelder igangsetting av bygningsmessige arbeider rør, sprinkler og elektro 
(brannvarsling).

Følgende foretak gis ansvar i henhold til søknad om ansvarsrett:
Coop Inn-Trøndelag BA, org.nr: 938548005;
UTF/KUT, innvendige rørleggerarbeider tiltaksklasse 2.
NVS AS, avd, Norsk Sprinkler Trondheim, org.nr: 965808752; 
KUT, installasjoner/sprinkleranlegg, tiltaksklasse 3.
Elnan AS, org.nr: 942596936; 
UTF/KUT, ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 2.

Foretakene har sentral godkjenning for funksjonene.

Semi Elektro AS, org.nr: 983881858, har søkt og fått lokal godkjenning for funksjonene;
UTF/KUT, brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg tiltaksklasse 2.

Vedtak:
Igangsettingstillatelse for resterende deler av tiltaket innvilges, jf. rammetillatelse datert 
1.12.2009

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 a nr.2, og i henhold til delegert 
myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages. 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, Postboks 37     7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.12.2009 2009/1773-10
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

Inderøy kommune
Enhet for kommunalteknikk
Vennalivegen 37
7670  INDERØY

Melding om vedtak

Igangsettingstillatelse for deler av tiltak, tilbygg og ombygging av Sandvollan 
skole

Viser til rammetillatelse datert 1.12.2009 og søknad om igangsettingstillatelse mottatt 8.12.2009.

Søknaden gjelder igangsetting av bygningsmessige arbeider unntatt rør, sprinkler og 
elektro (brannvarsling).

Følgende foretak gis ansvar i henhold til søknad om ansvarsrett:
Stein Arild Risan AS, org.nr: 979674341;
UTF/KUT grunn- og betongarbeider, tiltaksklasse 2.
Byggmestran AS, org.nr: 986798676; 
UTF/KUT, tømrer-, stål-, maler- og blikkenslagerarbeider tiltaksklasse 2.

Foretakene har sentral godkjenning for funksjonene.

Vedtak:
Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket innvilges, jf. rammetillatelse datert 1.12.2009

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til "[Klikk her og skriv klageinstans]" . 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.
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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 til:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.03.2010 2010/175-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bente og Hans Nyberg
Skjeflov. 2 b
7600  LEVANGER

Endring av tillatelse - ansvarsrett

Det er søkt om endring av tillatelse til tiltak for oppføring av hytte på eiendommen 085/081 datert 
10.12.07.
Endringen gjelder ansvar for fundamenteringsarbeider. Murmester Slålie ble godkjent som 
PRO/KPR/UTF/KUT for fundamenteringsarbeidene. Ansvar for UTF/KUT fundamenteringsarbeider  
tiltaksklasse 1 overføres med dette til foretaket Gjul & Rabban AS, org.nr. 980162907.

For øvrig gjelder tillatelsen som gitt den 10.12.07.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggvurdering Ysland Nergjerdet 21 7310 GJØLME
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.03.2010 2010/285-2
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

Inge Holmen
Nessveet 4
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for endring på inngangsparti og fasade

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/025  

Adresse:
Nessveet 4, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inge Holmen  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om endring av tak over inngangsparti og fasade registrert mottatt her 23.2.2010.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Endring av tak over inngangsparti samt utskifting av dør og vindu på eiendommen 135/025 
godkjennes.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksvurdering:

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

Gjeldende plan for området er Kommunedelplan for Straumen 14.12.2005
Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 
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Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ellen Giskås Utøyv. 230 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.03.2010 2010/209-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, «REF»

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

Inderøy Kommune
Vennalivegem 37
7670  INDERØY

v/Jorunn By

Tillatelse til tiltak , infrastruktur Gangstadhaugen II

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
L42

Adresse:
Gangstadhaugen, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inderøy kommune  

Ansvarlig søker:
Planstyring AS  

Tiltakets art:
Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak for infrastruktur registrert mottatt her8.2.2010.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: VA-nett og opparbeidelse av veg
Planstatus:  Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, 17.12.1997
Planformål: Veg og boligområde

Ansvarsoppgaver:
Planstyring AS, org.nr. 920612741; SØK/PRO/KPR, anlegg, konstr. og installasjoner, tiltaksklasse 2
Anton Letnes AS, org.nr. 919605960; UTF/KUT, anleggstiltak, tiltaksklasse 2

Kontrollerklæringer: Prosjektering

Tegningsliste:

• Kart

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Naboer er ikke varslet i forbindelse med byggesaken men er i eget skriv fra teknisk etat varslet om 
anlegsstart og framdrift. For å sikre klageadgang til tiltaket, sendes vedtaket som kopi til de berørte 
naboer.

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 legging av VA-nett og opparbeidelse av veg i henhold til reguleringsplan for 
Gangstadhaugen II.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Planstyring AS, org.nr. 920612741; SØK/PRO/KPR, anlegg, konstr. og installasjoner, 
tiltaksklasse 2

− Anton Letnes AS, 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.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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.
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Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Planstyring AS Bomveien 13 7725 STEINKJER

Jorunn By

Petter Magne Bremset Hustadlandet 319 7670 INDERØY

Mona Ellingen/ 
Dagfinn Sundet

Fjordgløttvegen 19 7670 INDERØY

Johan Moberg Gangstadmarka 23 7670 INDERØY

Astrid Aasen / Perry 
Frøysadal

Nessetvegen 11 7670 INDERØY

Inger Einvik Øyvind 
Skogvold

Gangstadmarka 32 7670 INDERØY

Bente Olderen og Stig 
Grande

Gangstadmarka 35 7670 INDERØY

Roar Heggstad Gangstadmarka 41 7670 INDERØY

Aud og Bjørn Olderen Gangstadmarka 39 7670 INDERØY

Kjell J Skage Bjønnavegen 16 7670 INDERØY

Gerda Granli og Einar 
Fjær

Bjønnavegen 15 7670 INDERØY

Jarle Taraldsen Harevegen 2 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.02.2010 2009/170-12
Saksbehandler Deres referanse
Karstein Kjølstad, 74124205

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

Berørte parter se liste

 

Utbygging av Gangstadhaugen II - informasjon om anleggsstart og framdrift

Inderøy kommune har inngått kontrakt med Letnes AS om utbygging av ledningsanlegg og veg for 9 
tomter i området iht godkjent reguleringsplan. Planlagt anleggsstart er i kommende uke.

Det kan bli avstengt vassforsyning når det skal skje tilkoblinger og dessuten kan vegen bli stengt i 
perioder. 

Kontaktperson hos Anton Letnes AS er Aril Stavran og hos Inderøy kommune er undertegnede 
kontaktperson.

Med tanke på varsling er det praktisk om vi får en epostadresse til hver husstand. Adresse kan sendes til 
karstein.kjolstad@inderoy.kommune.no eller ringes til servicekontoret  7412 4200

Med hilsen

Karstein Kjølstad
Rådgiver
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Adressater:
Petter Magne Bremset Hustadlandet 319 7670 INDERØY
Mona Ellingen/ Dagfinn Sundet Fjordgløttvegen 19 7670 INDERØY
Johan Moberg Gangstadmarka 23 7670 INDERØY
Astrid Aasen / Perry Frøysadal Nessetvegen 11 7670 INDERØY
Inger Einvik Øyvind Skogvold Gangstadmarka 32 7670 INDERØY
Bente Olderen og Stig Grande Gangstadmarka 35 7670 INDERØY
Roar Heggstad Gangstadmarka 41 7670 INDERØY
Aud og Bjørn Olderen Gangstadmarka 39 7670 INDERØY
Magne J Opheim Gangstadmarka 37 7670 INDERØY
Kjell J Skage Bjønnavegen 16 7670 INDERØY
Gerda Granli og Einar Fjær Bjønnavegen 15 7670 INDERØY
Jarle Taraldsen Harevegen 2 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2010 2010/18-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Kristian Enes og Hanne Reidun Slapgård
Esptunet 6
7083  LEINSTRAND

Godkjent tiltak for hytte på eiendommen 085/092, Skjemstadmarka 48

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/092

Adresse:
Skjemstadmarka 48, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kristian Enes og Hanne Reidun Slapgård  

Ansvarlig søker:
Ysland trading  

Tiltakets art:
Nytt bygg – boligformål under 70 m2

Bruksareal i m2:
62,7  

Det vises til søknad om oppføring av hytte samt søknad om tilkobling til avløpsnett registrert mottatt her
5.1.2010.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon mottatt 26.3.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 085/092, Skjemstadmarka 48

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Ysland Trading; SØK
− Rusånes Fabrikker AS; PRO/KPR arkitektur og konstruksjonsteknikk hytte m/fundament 

tiltakskl.1
− Mikael Wiik AS; UTF/KUT Grunn- og betongarbeider tiltaksklasse 1
− Kvernmo AS; UTF/KUT tømrerarbeider kl.1.
− Skogn VVS A/S; PRO/KPR/UTF/KUT; Rørinstallasjoner; Sanitær, tiltaksklasse 1
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hytte, BRA 62,7 m2, T-BRA 80 m2

Planstatus: Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt 20.06.06

Planformål: Fritidsbebyggelse

Ansvarsoppgaver:
Ysland Trading ORG: 980563014; SØK
Rusånes Fabrikker AS, ORG: 928759393; PRO/KPR arkitektur og konstruksjonsteknikk hytte 
m/fundament tiltakskl.1
Mikael Wiik AS, ORG: 980478181; UTF/KUT Grunn- og betongarbeider tiltaksklasse 1
Kvernmo AS, ORG: 983049052; UTF/KUT tømrerarbeider kl.1.
Skogn VVS A/S ORG: 975934497; PRO/KPR/UTF/KUT; Rørinstallasjoner; Sanitær, tiltaksklasse 1
Kontrollerklæringer:
Rusånes Fabrikker AS og Skogn VVS A/S, KPR
Tegningsliste:

• Situasjonsplan mottatt 26.3.2010
• Fasadetegninger m/ terrengsnitt mottatt 26.3.2010
• Plan- og fasadetegninger mottatt 5.1.2010

Saksvurdering:

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

Det har underveis i behandlingen vært noe uklart hvorvidt det er nødvendig med dispensasjon for 
tiltaket når det gjelder grad av utnytting og møneretning. Slik tiltaket foreligger nå er det ikke nødvendig 
med dispensasjon.

Grad av utnytting
Det er søkt om oppføring av hytte med BRA 62,7 m2/ T-BRA 80 m2(m/ parkering).
Areal avsatt til parkering er 17,3 m2, dette er 0,7 m2 mindre enn det som kan være tilstrekkelig jf. 
Miljøverdepartementets veileder T-1459 ”Grad av Utnytting”. Avviket er minimalt og det etableres i 
samsvar med plan felles parkering for hyttene utenfor tomta samtidig er avstand fra veg til den omsøkte 
parkeringsplassen er svært kort og opptar minimalt av tomtearealet. 
Arealet på 17,3 m2 anses derfor som tilstrekkelig slik at T-BRA = 80 m2 og innenfor bebyggelsesplanens 
bestemmelser.

Plassering
Det har vært vist alternative plasseringer av hytte i søknaden, situasjonsplan mottatt 26.3.2010 legges til 
grunn for tillatelsen. Hytta er vist plassert med møneretning parallelt med kote i henhold til 
bebyggelsesplan.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ysland Trading Nergjerdet 21 7310 GJØLME
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.03.2010 2009/2278-7
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Jon Hynne
Høsvegen 230A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Høslandet - Hynne. Godkjent fradeling av to boligtomter.

Det vises til søknad mottatt og journalført her 21.12.2009, med oppdatert kart for tomter og 
vegføring mottatt og journalført her 12.02.2010.

Bakgrunn: 
Det søkes om fradeling av to boligtomter med areal 1 - 1,2 daa.

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til landbruk- natur og friluftsområde hvor det er 
tillatt med spredt boligbygging. I området Høeslandet tillates det inntil 2 boligtomter i 
planperioden.

Kommuneplanen har krav om at nye avkjørsler ikke skal legges over dyrka jord eller 
eksisterende tun. Vegføring foreslått i endret situasjonskart strider mot denne bestemmelsen og 
krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Tomtenes plassering er på skogsmark og kommer ikke i strid med registrerte kulturminner,
biologisk mangfoldregistreringer eller turstier. Det er ikke registrert kvikkleire eller vanskelige 
grunnforhold i området.

Søknaden er nabovarslet i henhold til plan- og bygningslovens krav, med nytt nabovarsel som 
følge av innsending av ny situasjonsplan.

Husene skal tilknyttes offentlig vannverk og vil får separat eller felles avløssystem basert på 
infiltrasjon eller annen løsning. 

Protest fra nabo:
Tove Hernes eier gnr 142 bnr 16 (hytte) i området har sendt to protester på søknaden.

14.12.09 ble det protestert på løsningen om utvidet bruk av eksisterende veg som går over gnr 
142 bnr 16. Hun ønsket ikke å gi tillatelse til økt bruk av vegen over sin eiendom og bestrider i 
brevet at Jon Hynne har rettighet til å bruke denne vegen for fradeling av nye eiendommer. 
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Hynne sendte 12.02.2010 en revidert situasjonsplan hvor tomtene er tegnet mer detaljert og ny 
vegføring er skissert utenom tomta til Hernes. Det ble utsendt nytt nabovarsel i forhold til denne 
endringen.

Hernes har i brev datert 10.02.2010 protestert også på denne løsningen basert på problemer med 
økt trafikkbelastning og støy nær innpå hytta. Hun ønsker primært at de nye tomtene får adkomst 
fra nordsiden, sekundert at den nye vegen legges lavt i terrenget og at vegetasjonen som skjermer 
hennes eiendom spares i størst mulig grad. 

Vurdering: 

Tomtenes plassering i terrenget vurderes å være gjennomtenkt og bra. En av tomtene kommer 
delvis utenfor området avsatt til spredt boligbygging, men avgrensingen av disse arealene i 
kommuneplanen er relativt grov, og vi anser ikke at dette forholdet strider med intensjonene i 
planen. 

Vegføringen, slik den er skissert på søknaden, synes å være den mest fornuftige løsningen. En 
veg fra nordsiden vil måtte bli 5-600 m lang og medfører nedbygging av betydelig mer dyrka
jord. Dette vil bli et uforholdsmessig stort inngrep i forhold til alternativet med adkomst fra sør 
slik det er omsøkt. 

I og med eier- og vegrettighetsforholdene som er avdekket gjennom innspill fra nabo, vil den 
skisserte løsningen i praksis være den eneste aktuelle adkomsten til arealet kommunen har avsatt 
til spredt bebyggelse. 

Adkomstvegen vil riktig nok måtte gå i åkerkanten over en strekning på ca 50 m, og vil trolig 
medføre nedbygging av noe dyrkajord. Arronderingsmessig har det ingen betydning for 
jordbruksdriften, og arealet opplyses å være grunnlendt, skyggefullt og ha lav verdi som 
dyrkningsjord.

Siden bruk av eksisterende veg ikke lar seg gjennomføre av hensyn til eierforholdene, er denne 
løsningen den som gir minst negative konsekvenser for nedbygging av dyrka jord og skogsmark. 
Plan- og bygningslovens krav om overvekt av argumenter for å innvilge dispensasjon vurderes 
derfor å være oppfylt.

Dersom det tas hensyn til innspillene fra Hernes i utforming av den nye vegen, vurderes de 
negative konsekvensene som påpekes ikke å være vektige nok til å nekte fradeling eller 
vegbygging. 

Vedtak:

1. Delingstillatelse for to boligtomter på inntil 1,2 daa som omsøkt, innvilges herved av 
Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Endelig plassering 
og utforming av tomtene fastsettes i terrenget ved oppmålingsforretning.

2. Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens pkt 2-3 for å anlegge adkomstveg 
delvis over dyrka jord som vist i situasjonsplan. 
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Det gjøres oppmerksom på at å bygge veg er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor bl.a. ansvarlig entreprenør skal godkjennes for prosjektering og utføring av 
byggearbeidet.

Det oppfordres om at det tas særlig hensyn til naboens innspill når veganlegget prosjekteres.

Klageadgang

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Tove Hernes Hellerudgrenda 63 D 0672 OSLO
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2010 2008/1012-12
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

Wenche Halvorsen
Wessels gt. 19
7043  TRONDHEIM

Delegert vedtak

Pålegg om retting, riving og tvangsmulkt

Bygningsmyndigheten har registrert at det på ovennevnte eiendom er oppført tilbygg og
vi viser til vedtak den 15.1.2009 med pålegg om riving. Frist ble satt til 30.6.2009. 
Da byggverket ikke er rettet i samsvar med ovennevnte vedtak, innebærer dette et vesentlig 
brudd på plan- og bygningslovgivningen.

Det er den.. mottatt en skriftlig redegjørelse der det framgår at deler av det ulovlige tilbygget er 
revet men at det fortsatt gjenstår noe rivingsarbeid.

Vi viser til varsel om pålegg av 4.3.2010.  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 113 gis 
følgende pålegg:

Det ulovlige forhold skal rettes, tilbygg på uthus rives og bygningen tilbakeføres innen 
20.06.2010.

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være bygningsmyndigheten i hende innen samme dato.

Etter bygningsmyndighetens oppfatning står pålegget i rimelig forhold til ulovligheten jf. plan-
og bygningsloven § 116 b.

Vi gjør oppmerksom på at De selv har ansvaret for umiddelbart å gi underretning til kommunen 
når hele eller deler av pålegget er etterkommet.

Tvangsmulkt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 116 a, 2. pkt. fastsettes herved en tvangsmulkt på 
et engangsbeløp på kr 15 000 som påløper om ikke pålegget er etterfulgt innen fristen. I
tillegg ilegges en løpende tvangsmulkt på kr 1 000 pr. dag fristen oversittes. 

- engangsbeløp forfaller første virkedag etter fristens utløp.
- løpende mulkt forfaller i daglige terminer og løper både på fri- og virkedager.
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- Blir en klage over vedtak om tvangsmulkt gitt oppsettende virkning, jfr. 
Forvaltningslovens FVL § 42, løper tvangsmulkten fortsatt, men den forfaller ikke før 
klagen er avgjort i klagers disfavør. Forfallsdag er i disse tilfeller første virkedag etter at 
fylkesmannens vedtak er kommet til klagerens kunnskap, og da med det beløp 
fylkesmannen har fastsatt.

Tvangsmulkt ilegges samtidig med pålegg da det også tidligere er gitt pålegg om retting uten at 
dette er gjennomført. Beløpet er satt ut i fra ulovlighetens omfang; det dreier seg om tiltak i 
strandsone etablert uten tillatelse og delvis på annen manns grunn.

Det ble i gjentatt varsel om pålegg datert 4.3.2010 også varslet om at det ville kunne bli fastsatt 
tvangsmulkt samtidig med pålegg. Det ble samtidig varslet om at kommunen i tillegg til 
tvangsmulkten kan utstede forelegg etter plan- og bygningsloven § 114. Et slikt forelegg vil 
kunne få samme rettsvirkning som en rettskraftig dom og fullbyrdes etter reglene for dommer. Et 
forelegg vil kunne tinglyses som en heftelse på eiendommen. Se vedlagte kopier av lovteksten i 
§§ 116 a og 114. 

Bygningsmyndigheten gjør oppmerksom på det straffansvar som kan inntre ved overtredelse av 
plan- og bygningslovgivningen, jf. plan- og bygningsloven §§ 110, 111 og 112. 
Lovbestemmelsene vedlegges til orientering.

Pålegget og vedtaket om tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se 
vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til saksbehandler som kan treffes på telefon 74 12 42 
86. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir saksnummeret som er 2008/1012.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Solveig Bosnes Pedersen Utøyvegen 1050 7670 INDERØY
Turid og Svein Alte 7530 MERÅKER
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MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om.

Klagerett
De har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan De klage til?
Klagen sendes kommunen, som tar standpunkt til den.

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom 
De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette 
brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi 
årsaken til at De ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom De mener kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny 
klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen
De må presisere:

- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt 
gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens 
§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med byggesakskontoret.

Kommunen kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for 
saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse 
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da 
vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i 
forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
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Utdrag fra plan- og bygningsloven:

Kap. XVIII. Straffansvar. 

§ 110. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 
1. Prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når dette kan føre 

eller har ført til personskade eller vesentlig materiell skade, 

2. utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter § 93, jfr. § 96, eller er i strid med 
vilkårene i slik tillatelse, eller tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a eller 86b. 

3. bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk, konstruksjon eller areal uten at det foreligger nødvendig 
tillatelse etter § 93, eller er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a og 86b, eller uten at 
det er gitt dispensasjon etter denne lovs § 7 for tiltak eller bruk i strid med arealdel av kommuneplan, 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan, eller §§ 17-1, 31 eller 33 i denne loven. 

4. prosjekterer, utfører eller lar utføre et tiltak uten at arbeidet blir forestått av henholdsvis ansvarlig 
prosjekterende som er godkjent etter § 93 b, eller ansvarlig utførende som er godkjent etter § 98, 

5. bruker eller lar bruke byggverk m.v. som nevnt i § 99 uten at det foreligger ferdigattest, midlertidig 
brukstillatelse eller nødvendig driftstillatelse, 

6. utfører kontroll av et tiltak i strid med de bestemmelser som er gitt om dette i eller i medhold av denne lov. 

7. gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene eller den sentrale 
godkjenningsordningen. 

Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 
26 (se dens II - i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488). 

§ 111. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 
1. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 7, 

2. setter et CE-merke på et produkt uten at forutsetningene for dette er tilstede, eller som for øvrig ikke gir de 
opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses 
nødvendig for å kunne føre tilsynet. Medvirkning til omsetning av et slikt produkt straffes på samme måte. 

3. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 89 første ledd første punktum til å holde byggverk og 
installasjoner i stand. 

4. ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 91 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller 
om å rydde tomta, 

5. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 100 til å treffe sikringstiltak, 

6. ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 106 nr. 2 om å treffe tiltak for å avhjelpe plage fra bygningstekniske 
installasjoner. 

Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 12 april 1996 for nr. 2, 1 juli 1997 for øvrige endringer). 

§ 112. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer: 
1. påbud eller forbud i denne lov, forskrift eller vedtekt, eller 

2. særskilt pålegg eller forbud, gitt med hjemmel i noen slik bestemmelse, når kommunen først skriftlig har gjort 
ham kjent med at straffansvar kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne 
frist er oversittet. 

Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997). 

Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v. 

§ 113. Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid 
 Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene 

gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan 
plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller 
opphør av bruk. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil 
kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. 
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 Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etter § 114 er 
utferdiget. 
Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 
 Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme 

pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller 
forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges. Forelegget 
skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledd, og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot. 

 Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Blir søksmål 
ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes 
etter reglene for dommer.

 Forelegg kan ikke påklages. 
Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 115. Tvangsfullbyrding 
 Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og 

bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet 
mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14. 

 Plan- og bygningsmyndighetenes pålegg kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at 
dom eller forelegg kreves, når det gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller 
andre, dersom pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Kommunens pålegg er særlig tvangsgrunnlag dersom 
pålegget gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller andre, og pålegget ikke er 
etterkommet innen fastsatt frist. Det samme gjelder når midlertidig dispensasjon etter § 7 er tatt tilbake, eller når 
påbudt arbeid som vilkår for midlertidig brukstillatelse etter § 99 nr. 2 ikke er utført, eller pålegg om å fjerne eller 
rette skilt m.v. etter §§ 86 a og 107 ikke er etterkommet innen fastsatt frist. 
Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 
1997), 25 april 2003 nr. 26 (se dens II - i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488). 

§ 116. Erstatning 
 Den som i medhold av denne lov blir pålagt å fjerne eller rette et forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven, har rett til erstatning av det offentlige, når arbeidet er utført i samsvar med tillatelse etter § 
93, dersom han, og i tilfelle også den som har handlet på hans vegne, har gått frem på forsvarlig måte og vært i god 
tro, og feilen klart gikk frem av søknaden. 
Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 116a. Tvangsmulkt 
 Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og bygningsmyndighetene 

fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist. 
Tvangsmulkten kan fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper da fra fristoversittelsen for retting. Der 
tvangsmulkt ikke er fastsatt samtidig med pålegg, kan det ved overtredelse av pålegget fastsettes ny frist. Det kan 
fastsettes at mulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, og/eller at den ilegges som et engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag 
for utlegg. Vedkommende myndighet kan nedsette eller frafalle pålagt mulkt når særlige grunner taler for det. 
Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 116b. Rimelighet og samordning 
 Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for 

samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte. Ved utferdigelsen 
av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av 
overtredelsen. 

 Finner plan- og bygningsmyndighetene at overtredelsen er av bagatellmessig betydning, kan de helt avstå fra å 
forfølge ulovligheten med sanksjoner. Beslutning om dette er ikke å anse som enkeltvedtak. 
Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), endret ved lov 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2010 2010/349-2
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

Arnulf Tronstad
Bogaveien 124
7724  STEINKJER

Delegert vedtak

Pålegg om retting av ulovlig forhold – veg.

Bygningsmyndigheten har registrert at det på ovennevnte eiendom er anlagt veg som ikke er i 
samsvar med vedtak i arkivsak nr. 07/00571.

Vi viser til vedtak i planutvalg den 20.11.07, saksnummer 0028/07, og 11.3.2008, saksnummer 
006/08, stadfestet av Fylkesmannen 17.6.2008. Da anlagte veg ikke er i samsvar med ovennevnte 
vedtak, innebærer vegen og bruken av denne et vesentlig brudd på plan- og 
bygningslovgivningen.

Vi viser til forhåndsvarsel om pålegg av 5.3.2010. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 113
gis følgende pålegg:

Det ulovlige forhold skal rettes innen 20.06.2010.

Fastsettelse av frist for retting er satt i samråd med tiltakshaver.

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være bygningsmyndigheten i hende innen samme dato.

Etter bygningsmyndighetens oppfatning står pålegget i rimelig forhold til ulovligheten jf. plan-
og bygningsloven § 116 b.

Vi gjør oppmerksom på at De selv har ansvaret for umiddelbart å gi underretning til kommunen 
når hele eller deler av pålegget er etterkommet.

Tvangsmulkt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 116 a, 2. pkt. fastsettes herved en tvangsmulkt på 
et engangsbeløp på kr 50 000 som påløper ved fristens utløp. I tillegg ilegges en løpende 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. dag fristen oversittes.
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- engangsbeløp forfaller første virkedag etter fristens utløp.
- løpende mulkt forfaller i daglige terminer og løper både på fri- og virkedager.
- Blir en klage over vedtak om tvangsmulkt gitt oppsettende virkning, jfr. 

Forvaltningslovens FVL § 42, løper tvangsmulkten fortsatt, men den forfaller ikke før 
klagen er avgjort i klagers disfavør. Forfallsdag er i disse tilfeller første virkedag etter at 
fylkesmannens vedtak er kommet til klagerens kunnskap, og da med det beløp 
fylkesmannen har fastsatt.

Tvangsmulkt ilegges samtidig med pålegg da det også tidligere (i 2008) er gitt pålegg om retting 
uten at dette er gjennomført. Beløpet er satt ut i fra ulovlighetens omfang; det dreier seg om tiltak 
i strandsone etablert uten tillatelse samt unnlatelse til å rette de ulovlige forhold etter avslag på 
søknad og pålegg om retting.

Det ble i gjentatt varsel om pålegg datert 5.3.2010 også varslet om at det ville kunne bli fastsatt 
tvangsmulkt samtidig med pålegg. Det ble samtidig varslet om at kommunen i tillegg til 
tvangsmulkten kan utstede forelegg etter plan- og bygningsloven § 114. Et slikt forelegg vil 
kunne få samme rettsvirkning som en rettskraftig dom og fullbyrdes etter reglene for dommer. Et 
forelegg vil kunne tinglyses som en heftelse på eiendommen. Se vedlagte kopier av lovteksten i 
§§ 116 a og 114. 

Bygningsmyndigheten gjør oppmerksom på det straffansvar som kan inntre ved overtredelse av 
plan- og bygningslovgivningen, jf. plan- og bygningsloven §§ 110, 111 og 112. 
Lovbestemmelsene vedlegges til orientering.

Pålegget og vedtaket om tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se 
vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til saksbehandler som kan treffes på telefon Feil! Fant 
ikke referansekilden.Feil! Fant ikke referansekilden.. Det er viktig at De ved alle 
henvendelser oppgir saksnummeret 2010/349.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om.

Klagerett
De har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan De klage til?
Klagen sendes kommunen, som tar standpunkt til den.

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom 
De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette 
brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi 
årsaken til at De ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom De mener kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny 
klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen
De må presisere:

- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt 
gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens 
§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med byggesakskontoret.

Kommunen kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for 
saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse 
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da 
vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i 
forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
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Utdrag fra plan- og bygningsloven:

Kap. XVIII. Straffansvar. 

§ 110. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 
1. Prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når dette kan føre 

eller har ført til personskade eller vesentlig materiell skade, 

2. utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter § 93, jfr. § 96, eller er i strid med 
vilkårene i slik tillatelse, eller tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a eller 86b. 

3. bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk, konstruksjon eller areal uten at det foreligger nødvendig 
tillatelse etter § 93, eller er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a og 86b, eller uten at 
det er gitt dispensasjon etter denne lovs § 7 for tiltak eller bruk i strid med arealdel av kommuneplan, 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan, eller §§ 17-1, 31 eller 33 i denne loven. 

4. prosjekterer, utfører eller lar utføre et tiltak uten at arbeidet blir forestått av henholdsvis ansvarlig 
prosjekterende som er godkjent etter § 93 b, eller ansvarlig utførende som er godkjent etter § 98, 

5. bruker eller lar bruke byggverk m.v. som nevnt i § 99 uten at det foreligger ferdigattest, midlertidig 
brukstillatelse eller nødvendig driftstillatelse, 

6. utfører kontroll av et tiltak i strid med de bestemmelser som er gitt om dette i eller i medhold av denne lov. 

7. gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene eller den sentrale 
godkjenningsordningen. 

Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 
26 (se dens II - i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488). 

§ 111. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: 
1. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 7, 

2. setter et CE-merke på et produkt uten at forutsetningene for dette er tilstede, eller som for øvrig ikke gir de 
opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses 
nødvendig for å kunne føre tilsynet. Medvirkning til omsetning av et slikt produkt straffes på samme måte. 

3. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 89 første ledd første punktum til å holde byggverk og 
installasjoner i stand. 

4. ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 91 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller 
om å rydde tomta, 

5. tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 100 til å treffe sikringstiltak, 

6. ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 106 nr. 2 om å treffe tiltak for å avhjelpe plage fra bygningstekniske 
installasjoner. 

Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 12 april 1996 for nr. 2, 1 juli 1997 for øvrige endringer). 

§ 112. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer: 
1. påbud eller forbud i denne lov, forskrift eller vedtekt, eller 

2. særskilt pålegg eller forbud, gitt med hjemmel i noen slik bestemmelse, når kommunen først skriftlig har gjort 
ham kjent med at straffansvar kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne 
frist er oversittet. 

Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997). 

Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v. 

§ 113. Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid 
 Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene 

gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan 
plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller 
opphør av bruk. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil 
kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. 
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 Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etter § 114 er 
utferdiget. 
Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 
 Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme 

pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller 
forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges. Forelegget 
skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledd, og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot. 

  Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Blir søksmål 
ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes 
etter reglene for dommer. 
  Forelegg kan ikke påklages. 

Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 115. Tvangsfullbyrding 
 Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og 

bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet 
mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14. 

 Plan- og bygningsmyndighetenes pålegg kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at 
dom eller forelegg kreves, når det gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller 
andre, dersom pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Kommunens pålegg er særlig tvangsgrunnlag dersom 
pålegget gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller andre, og pålegget ikke er 
etterkommet innen fastsatt frist. Det samme gjelder når midlertidig dispensasjon etter § 7 er tatt tilbake, eller når 
påbudt arbeid som vilkår for midlertidig brukstillatelse etter § 99 nr. 2 ikke er utført, eller pålegg om å fjerne eller 
rette skilt m.v. etter §§ 86 a og 107 ikke er etterkommet innen fastsatt frist. 
Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 11 juni 1993 nr. 85, 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 
1997), 25 april 2003 nr. 26 (se dens II - i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488). 

§ 116. Erstatning 
 Den som i medhold av denne lov blir pålagt å fjerne eller rette et forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven, har rett til erstatning av det offentlige, når arbeidet er utført i samsvar med tillatelse etter § 
93, dersom han, og i tilfelle også den som har handlet på hans vegne, har gått frem på forsvarlig måte og vært i god 
tro, og feilen klart gikk frem av søknaden. 
Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 116a. Tvangsmulkt 
 Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og bygningsmyndighetene 

fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist. 
Tvangsmulkten kan fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper da fra fristoversittelsen for retting. Der 
tvangsmulkt ikke er fastsatt samtidig med pålegg, kan det ved overtredelse av pålegget fastsettes ny frist. Det kan 
fastsettes at mulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, og/eller at den ilegges som et engangsbeløp. 
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag 
for utlegg. Vedkommende myndighet kan nedsette eller frafalle pålagt mulkt når særlige grunner taler for det. 
Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997). 

§ 116b. Rimelighet og samordning 
 Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for 

samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte. Ved utferdigelsen 
av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av 
overtredelsen. 

 Finner plan- og bygningsmyndighetene at overtredelsen er av bagatellmessig betydning, kan de helt avstå fra å 
forfølge ulovligheten med sanksjoner. Beslutning om dette er ikke å anse som enkeltvedtak. 
Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (se dens III - i kraft 1 juli 1997), endret ved lov 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.03.2010 2010/292-3
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

Willy Nordbakk
Elvevegen 5
7670  INDERØY

Forlenget byggetillatelse for tilbygg på eiendommen 004/034, Elvevegen 5.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/034

Adresse:
Elvevegen 5, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Willy Nordbakk  

Ansvarlig søker:
Jon Aksel Johnsen  

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

Bruksareal i m2:
50 m2  

Det vises til søknad om forlengelse av byggetillatelse registrert mottatt her 24.2.2010.

Det er tidligere godkjent garasje og tilbygg på eiendommen. Det er oppgitt at garasjen er ferdig men at 
tilbygget ikke er igangsatt. Det søkes om forlengelse av byggetillatelse for tilbygg.

Tiltaket er fortsatt i henhold til gjeldende plan og bygningsmyndighetene har ingen innvendinger til 
tiltaket.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygg på eiendommen eiendommen 004/034, Elvevegen 5 i henhold til søknad av 
6.7.2007. 

Viser for øvrig til godkjenning datert 20.07.2007.

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

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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:
Jon Aksel Johnsen Sagmesterveien 4 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.03.2010 2010/238-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296 «REF»

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

Runde Dyrstad
Nordenget 23
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Nordenget 23 - Stiftelsen Rostad. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal.

Det vises til søknad mottatt og journalført her 10.02.2010.

Det søkes om fradeling av et areal på 155 m2. Arealet skal benyttes som tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 26 bnr. 9.

Gjeldende arealplan for området er reguleringsplan for Nordenget vedtatt 29.01.1975. Arealet er 
her avsatt til felles garasjetomt. 

Området er i bruk som garasje for gnr 26/9 og som adkomstveg for denne tomta. Det ansees som 
lite sannsynlig og praktisk at arealet i framtiden vil benyttes til garasjetomt for flere eiendommer. 

Fradelingen blir å anse som fradeling til uendret bruk, og det gis i henhold til plan- og 
bygningsloven § 94 fritak fra krav om nabovarsling.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges for ca 155 m2 som tilleggsareal for gnr. 26 bnr. 9.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.03.2010 2010/465-2
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

Karstein Kjølstad
Sandvollanvegen 363
7670  INDERØY

Godkjent tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
125/001  

Adresse:
Sandvollanvegen 363, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Karstein Kjølstad  

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

Bruksareal i m2:
44  

Det vises til melding om tilbygg garasje og tak over terrasse registrert mottatt her 23.3.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av garasje 44 m2, Utvidelse av tak over terrasse
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-formål
Tegningsliste: 

• Plan- og fasadetegning
• Situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Det søkes om tilbygging til sokkeletasje for garasje. Det etableres terrasse oppå garasjen med utgang fra 
første etasje. Eksisterende tak utvides med 2,5 meter slik at dette dekker deler av terrassen.
Nærmeste avstand til nabogrense er over 50 meter. Nærmeste avstand til vegmidte - privat veg - er 10 
meter.
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Det er gitt nabovarsel til en nabo, eiere av eiendommen 127/002. Kommunen fritar fra å varsle øvrige 
naboer da deres interesser ikke berøres av arbeidet jf. Plan- og bygningslovens § 94, nr 3, 2 ledd.

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

Vedtak:
Tilbygg med garasje godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 86a.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.03.2010 2010/161-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Stiftelsen Rostad v/Ole Hegdal
Rostad
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
026/001

Adresse:
v/eiendom 026/003, Nordenget 9

Tiltakshaver:
Stiftelsen Rostad v/Ole Hegdal  

Ansvarlig søker:
 

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
64 m2  

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 4.2.2010.
Siste dokument til saken er søknad om dispensasjon mottatt 12.2.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje, BYA 65 m2
Planstatus: Kommuneplanens arealdel, 14.05.07.
Planformål: LNF-formål, sprett boligbebyggelse
Tegningsliste:

• Situasjonskart mottatt 4.2.2010
• Tegninger mottatt 4.2.2010

Saksvurdering:

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

Tiltaket er vurdert i henhold til Kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningslovens § 19-2 og § 19-
3, dispensasjon.

Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-1 sier blant annet at:
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Det er forbod mot all bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden.

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 i planen er å hindre nedbygging av landbruksareal og sikre gode vilkår for 
LNF-formål. Tiltakshaver, Stiftelsen Rostad, fremholder behovet for en garasje for sin avdeling i 
Nordenget 9. På grunn av terrengforhold er det ikke hensiktsmessig å oppføre denne på 
boligeiendommen. Det er i stedet valgt nærmeste egnede areal som ikke er dyrket mark. Området er 
markert som produktiv skog, jf. skog og landskap.
Dersom garasjen hadde vært søkt oppført på eiendommen Nordenget 9, kunne tiltaket vært innenfor 
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel da denne åpner for at det han bygges uthus med et samlet 
areal på inntil 80m2. Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er ulemper ved tiltaket såfremt garasjen 
plasseres så nært eiendommen Nordenget 9 som mulig.

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje med midlertidig dispensasjon jf. pbl § 19-3 fra Kommuneplanens 
arealdel på eiendommen 026/001.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Garasjen plasseres så tett opptil eksisterende bebyggelse som mulig. Situasjonsplan med 

nøyaktig plassering av bygningen ettersendes dersom plasseringen avviker fra søknaden.
- Ved eventuelt salg av eiendommen 026/003 må område for garasje fradeles og 

innlemmes i denne. Dersom dette ikke gjøres ved salget, bortfaller grunnlaget for 
dispensasjonen og garasjen må rives.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93 samt plan- og bygningsloven § 19-3, midlertidig 
dispensasjon.

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
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ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.03.2010 2009/918-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Andreas Ulstad
Loavegen 49
7670  INDERØY

Godkjent søknad om endring av tillatelse - ansvarsretter

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
071/001

Adresse:
Loavegen 49, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Andreas Ulstad  

Ansvarlig søker:
Nordbohus Byggeservice AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
147 m2  

Viser til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her den 15.2.2010

Endringen gjelder ansvarsretter.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
Sveberg rør AS ORG: 919853409; PRO/KPR/UTF/KUT Sanitæranlegg, anlegg for vannbåren varme, 
tiltaksklasse 1
Storli & Stornes AS ORG: 975862402; UTF/KUT Våtrom, mur, puss, flis og betongarbeider, tiltaksklasse 1

- Nordbohus Byggeservice AS trekkes samtidig fra de overnevnte ansvarsområdene.

For øvrig opprettholdes vedtak av 22.5.2009 i sin helhet
−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Nordbohus Byggeservice AS Venusvegen 12 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.3.2010 2010/104-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Marius Værdal
Sakshaugv. 40
7670  INDERØY

Godkjent fasadeendring

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
007/005  

Adresse:
Sakshaugvegen 40, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marius Værdal  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om fasadeendring registrert mottatt her 20.1.2010.

Meldingen er omgjort til søknad jf. mangelbrev datert 3.2.2010.
Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksvurdering:

Det er etterspurt fasadetegninger av eksisterende situasjon, dette er ikke mottatt men
bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den likevel som 
tilstrekkelig til å foreta behandling.

Tiltaket gjelder utskifting av vinduer og etterisolering av fasade for å gjøre huset mer energieffektivt og 
oppnå bedre utsikt.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Søknaden er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 93
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.03.2010 2010/39-4
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

Bjørn Roy Bakken
Lensmyra 3
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
170/013

Adresse:
Gjellsåsvegen 35, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Bjørn Roy Bakken  

 

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

 Nytt bygg – ikke boligformål – over 70 m²  

Bruksareal i m2:
84m2 og 

 115 m2  

Det vises til søknad om oppføring av enebolig og garasje registrert mottatt her 7.1.2010.
Siste dokument til saken er tegninger av garasje mottatt 3.3.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av 
Enebolig BYA 95,88m2, BRA 84 m2 og
Garasje BYA 120 m2, BRA anslagsvis 115 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Røra vedtatt 8.3.2010
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver: Bjørn Roy Bakken - selvbygger
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av enebolig og garasje/uthus på nyetablert boligtomt i Gjellsåsvegen.
Da detter er til gunst for søker er søknaden behandlet etter ny kommunedelplan for Røra vedtatt 
8.3.2010. Eiendommen er her tatt inn som areal for boligfomål slik at dispensasjon fra formålet ikke 
lenger er nødvendig.

Det oppføres en enkel bolig i en etasje med saltak og et uthus/garasje med pulttak. Boligen plasseres i 
øst med nærmeste avstand til nabogrense på 1,5 meter jf. situasjonskart. Det er vedlagt erklæring fra 
nabo med samtykke til dette.
Bygningsmyndigheten vil for øvrig kommentere at dør fra det minste soverommet og bad med fordel 
kunne vært hengslet motsatt av det som framgår av tegningene, dette for å unngå sammenstøt.

Det er søkt om personlig ansvarsrett som selvbygger etter GOF § 17 nr.2 for tiltaket.
Den som søker om ansvarsrett etter § 17 nr.2 må sannsynliggjøre at han har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 
Kompetanse og erfaring må tillegges vekt.

Tiltakshaver har redegjort for tidligere praksis med snekring og oppføring av bygninger. Omsøkte bygg er 
for øvrig relativt ukompliserte når det gjelder konstruksjon og tiltakshaver har gjennom gjentatt kontakt 
med bygningsmyndighetene vist at han ønsker og er i stand til å sette seg inn i gjeldende regelverk (TEK).

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 oppføring av enebolig og garasje på eiendommen 170/013, Gjellåsvegen 35.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- 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. 
- Det benyttes kvalifiserte aktører til de områder tiltakshaver ikke selv er kvalifisert; 

dette kan være tekniske installasjoner, rør- og sanitærarbeider med mer. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Tiltakshaver Bjørn Roy Bakken godkjennes som selvbygger på bakgrunn av tidligere praksis etter GOF 
§ 17 nr.2. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93, 93 b og GOF § 17 nr.2.
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Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den ansvarlige, her tiltakshaver, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar 
med tillatelsen og gjeldende bestemmelser og anmode om ferdigattest.
For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.03.2010 2010/242-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Alf Ferstad og Mona Værdal Ferstad
Nessetveien 58
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/008

Adresse:
Nessetvegen 58, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Alf Ferstad og Mona Værdal Ferstad  

Ansvarlig søker:
 

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
44  

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 15.2.2010. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BYA 46 m2, BRA 44 m2, takvinkel 35 o

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen, reguleringsendring av 18.10.84.
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

• Situasjonsplan mottatt 2.3.2010
• Reviderte tegninger mottatt 2.3.2010

Saksvurdering:

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

Garasjen plasseres i sørvest med avstander nærmere enn 4 meter. Det er vedlagt erklæring fra nabo 
med samtykke til plassering 3 meter fra nabogrense og kommunen som berørt nabo samtykker til en 
plassering 1,5 meter fra nabogrense.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 197/008, Nessetvegen 58.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.03.2010 2009/2151-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Marianne og Per Arve Skjerve
Vudduvn. 135
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
119/002

Adresse:
Vudduvegen 135, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marianne og Per Arve Skjerve  

Ansvarlig søker:
 

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

Bruksareal i m2:
40  

Det vises til melding om innbygging av balkong og tilbygg registrert mottatt her 27.11.2009.
Meldingen ble omgjort til søknad etter pbl. § 93 jf. mangelbrev datert 16.12.2009.
Siste dokument til saken er tegninger av eksisterende bygning mottatt 4.3.2010.

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Innbygging av balkonger i to etasjer samt tilbygging i første etasje. BYA 32 m2, BRA 40 m2
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF- område
Tegningsliste:

• Situasjonsplan mottatt 2.3.2010
• Plan- og fasadetegninger mottatt 27.11.2009.
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Saksvurdering:

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

Tiltaket kommer 38 meter fra skjæringspunktet i kryss, vegloven setter byggegrense på 40 meter.  
Statens vegvesen v/ Gunnar Johnsen har pr. e-post til tross for dette kommentert at saken ikke behøver 
å behandles av vegvesenet. 
Bygningsmyndighetene kan ikke se at tiltaket er til hinder for sikt i krysset.

Bygningsmyndigheten har tidligere kommentert at tiltaket med fordel kunne vært bearbeidet med 
henblikk på estetikk. 
Tilbygget utformes i en moderne stil i kontrast til det mer tradisjonelle uttrykket på bygningen for øvrig. 
Innbygging av balkong i andre etasje gjøres med vinduer som minner om det som er på bygningen for 
øvrig men i en annen dimensjon enn disse. Samtidig plasseres vinduene helt ut i hjørnet noe som ikke 
samsvarer med bygningen for øvrig eller den byggeskikk denne representerer. Løsningen i andre etasje 
er derfor verken lik første etasje eller en videreføring av eksisterende uttrykk og tiltakene gjør at 
bygningen framstår som en blanding av hele tre forskjellige uttrykk.
Tiltakshaver har ikke bearbeidet tegningene etter anmodning og kommunen vurderer at tiltaket under 
tvil kan aksepteres.

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygg på eindommen 119/002, Vudduvegen 135.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- 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.
Vi gjør spesielt oppmerksom på TEK § 8-21 Krav til energieffektivitet som også gjelder for 
uoppvarmede glassgårder. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.03.2010 2010/175-7
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bente og Hans Nyberg
Skjeflov. 2 b
7600  LEVANGER

Ferdigattest for hytte på eiendommen 085/081, Skjemstadmarka 10.

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 10.12.07 samt endring av tillatelse – ansvarsrett- den 
15.03.10.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggvurdering Ysland Nergjerdet 21 7310 GJØLME
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.3.2010 2010/259-2
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

Morten Bakken
Flagveien 341
7670 INDERØY

 

Godkjent oppføring av garasje/uthus med dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
149/006

Adresse:
Flagveien 341, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Morten Bakken  

Ansvarlig søker:
Faanes & Gjølga as  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
66,6 m2  

Det vises til søknad om oppføring av garasje og øvingsrom registrert mottatt her 16.2.2010.
Søknaden er fremmet som søknad om enkle tiltak etter plan- og bygningslovens § 95 b. Da søknaden 
betinger dispensasjon må søknaden omgjøres og behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 
93. 

 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje og øvingsrom
Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy vedtatt 14.05.07
Planformål: LNF-formål. 
Ansvarsoppgaver: Faanes og Gjølga AS, hele tiltaket
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og ligger i LNF-område. Tiltaket betinger 
dispensasjon fra planen. Bygningen skal ikke tilknyttes vann og avløp. 

Det er søkt om dispensasjon fra tekniske forskrifter vedrørende energikrav da bygningen ikke 
tilfredsstiller minstekravene i TEK. Bygningen med garasjen får et bruksareal på 66,6 m2 mens 
øvingsrommet får et BRA på 46,6 m2. For fritidsbolig med BRA under 50 m2 gjelder ikke energikravene. 
Søker fremholder at rommet vil ha et sporadisk og svært lavt oppvarmingsbehov som blir dekket av 
vedfyring fra lokalprodusert (egen) ved.
Det kan diskuteres hvilken kategori bygningen her faller inn under og det er noe uklart hva som kan 
kreves i henhold til forskriften men kommunen finner det ikke helt urimelig å sammenligne bygningen 
med en fritidsbolig slik bruken her er skissert. Behovet for dispensasjon faller dermed bort. Hensikten 
med de nye forskriftene er imidlertid at alle nye bygg, uansett tiltenkt bruksmønster og brukstid fra 
start, skal sikres en god bygningskropp. Unntak vil kunne åpne for mye uheldig og vanskelig kontrollerbar 
manipulering – og en dårligere bygningsmasse som resultat. 
Bygningsmyndighetene vil derfor på det sterkeste oppfordre tiltakshaver til å oppføre bygningen slik 
at den tilfredsstiller minstekravene i TEK § 8 – 21 c, gjerne bedre. Dette både med tanke på evt. endret
bruk av rommet, energibruk og verdi av bygningen (jf. innføring av energimerkeordningen). 

Tiltaket er vurdert i henhold til kommuneplanens arealdel og pbl § 19-2, dispensasjon.

Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-1 som blant annet sier at:
Det er forbod mot all bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden.

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.

Hensynet bak bestemmelsen er å hindre utbygging i LNF områdene for å sikre areal til Landbruk-, Natur-
og Fritidsbruk. 
Tiltaket søkes oppført på en gammel husmannsplass og bygningen legges til tunet. Søker anfører at 
bygningen kan anses som et uthus og at plasseringen ikke går ut over dyrket areal videre anføres at det 
er ønskelig å opprettholde bosetting på eiendommen. Området som bebygges er registrert som ”annet 
areal” og bygningsmyndigheten kan ikke se at en dispensasjon kommer i konflikt med hensikten bak 
bestemmelsen i arealplanen. Bygningen vil med sin plassering gjøre tunet mer fullendt i henhold til 
tradisjonell byggeskikk i Trøndelag.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjon fra 
komuneplanens arealdel er klart større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 
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Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Inderøy vedtatt 14.05.07, for 
oppføring av garasje og øvingsrom på eiendommen 149/006, Flagveien 341. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Faanes og Gjølga AS, org.nr. 976650697 som PRO/KPR/UTF/KUT tiltaksklasse 1

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjon og § 93.

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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:
Faanes & Gjølga as Vågav. 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.03.2010 2010/283-3
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

Lorns Olav Skjemstad
Konstknektveien 21
7374  RØROS

Godkjent endring av tillatelse - ansvarsretter

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/076

Adresse:
Skjemstadmarka 7, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Lorns Olav Skjemstad  

Ansvarlig søker:
Lorns Olav Skjemstad  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
80  

Det vises til søknad om ansvarsretter registrert mottatt her 23.2.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

 
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Coop Inn-Trøndelag BA avd. S-rør, org.nr: 938548005; PRO/KPR/UTF/KUT, utvendig 
sanitæranlegg tiltaksklasse 1

− Farbu & Gausen AS, org.nr: 980396762; UTF/KUT, innvendig VA-ledninger, tiltkakl. 1

For øvrig gjelder tillatelsen som gitt den 18.1.2007 i sak 06/01074 K2000

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
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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.

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:
Coop inn-trøndelag BA avd S-rør Postboks 2027 7707 STEINKJER
Farbu & Gausen AS Vågavegen 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.03.2010 2010/354-2
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

Knut Sivert Hallset
Stokkanvegen 345
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
053/001  

Adresse:
Stokkanvegen 345, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Knut Sivert Hallset  

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

Bruksareal i m2:
17  

Det vises til melding om tilbygg og fasadeendring registrert mottatt her 5.3.2010.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Da meldingen gjelder flere 
tilbygg er meldingen omgjort og behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93.
Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tilbygging på eiendommen 053/001 godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 93

Saksopplysninger:

Tiltak: Div. mindre tilbygg på eksisterende våningshus
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- formål
Tegningsliste: 

• Plan og fasadetegninger
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• Situasjonsplan (er svært unøyaktig, se plantegning for eksakte mål)

Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder: 
- tilbygging av kjøkken, BRA ca 3,3 m2

- tilbygging spisestue, BRA ca 4,3 m2

- karnapp, stue, BRA ca. 2 m2

- innbygging og tilbygging av inngangsparti, totalt ca. 7,6 m2

Bygningen får et mer tidsriktig utseende som følge av tiltakene.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

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

Vi gjør oppmerksom på at dersom tiltaket innbefatter endringer av rør og føringer som berører begge 
boenhetene i bygningen er dette tiltak som er søknadspliktig og belagt med ansvar og kontroll. Dette 
av hensyn til både lyd og brannsikkerhet.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
18.03.2010 2010/402-2
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

Knut Diesen og Hilde Ranheim
Nergata 9
7670  INDERØY

Godkjent innglassering av veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/006  

Adresse:
Nergata 9, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Knut Diesen og Hilde Ranheim  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
10,5  

Det vises til melding om innglassering av veranda registrert mottatt her 12.3.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak:
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum
Planformål: Bolig/forretning/kontor; område for bevaring av bygningsmiljø
Tegningsliste: 

• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Bygningen er en halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig og to verandaer er tidligere oppført i stil med 
bygningen for øvrig. Tiltaket medfører innglassering av eksisterende veranda på bygningens vestre 
halvpart. Eiendommen er regulert til bevaring av bygningsmiljø og utforming og detaljering anses som 
svært viktig; eksisterende bærekonstruksjoner, rekkverk og ornamentering/detaljering beholdes. 
Det er søkt om dispensasjon fra TEK vedrørende krav til energieffektivitet. 
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Tiltaket er vurdert i henhold til pbl § 88 med dispensasjon fra pbl § 87; TEK § 8-21. Energieffektivitet
Det søkes om dispensasjon for etablering av tak og gulv som ikke tilfredsstiller gjeldende krav til u-verdi.

Plan- og bygningsloven § 88. Dispensasjon fra § 87 sier:

 Kommunen kan dispensere fra bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven for de tiltak som er 
nevnt i § 87, når det finnes forsvarlig ut fra helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn, og 
tiltaket ikke fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med loven enn det er fra før. Kommunen 
kan sette vilkår for dispensasjonen.

Søknaden begrunnes med at det er ønskelig å beholde eksisterende konstruksjon og ikke avvike fra 
horisontal linjeføring og detaljering fra ”naboveranda”. Videre fremholdes at tiltaket vil gi et positivt 
energibidrag til bygningen og ha et beskjedent oppvarmingsbehov.

Bygningsmyndigheten vurderer at det er svært viktig at tiltaket tilpasses eksisterende bygning og at 
utførelsen blir avgjørende for om resultatet blir heldig. Tiltaket medfører ikke at bygningen kommer 
ytterligere i strid med plan- og bygningsloven.

Dispensasjonen innvilges.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 88 gis dispensasjon fra TEK § 8 – 21. Energieffektivitet for 
innglassering av veranda på eiendommen 135/006, Nergata 9.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 86a og 88 

Øvrige opplysninger:

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

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.
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Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
18.03.2010 2010/404-2
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

Geir Sivertsen
Slåttasvevegen 7
7670  INDERØY

Godkjent garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/065  

Adresse:
Slåttasvevegen 7, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Geir Sivertsen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
55  

Det vises til melding om oppføring av garasje registrert mottatt her 12.3.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BYA 60 m2, BRA 55 m2, riving av eksisterende carport.
Planstatus: Reguleringsplan for Småland 03.08.73, sist endret 09.05.05.
Planformål: Bolig

Tegningsliste: 

• Plan- og fasadetegninger
• Situasjonsplan noe unøyaktig, ettersendes

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av garasje med plassering delvis på naboeiendom, det vil bli foretatt en endring 
av grensene som en konsekvens av tiltaket. Det er vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til 
plassering 0 meter fra grense. 

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

Vedtak:

Oppføring av garasje på eiendommen 194/065, Slåttasvevegen 7 godkjennes under følgende vilkår:
- Situasjonskart med nøyaktig plassering i forhold til nye nabogrenser ettersendes.
- Garasjen kommer ikke over 2 meter lenger nordøst enn eksisterende bolig (parallelt med 

denne) jf. reguleringsplanens bestemmelse for avstand til veg.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

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

Naboer/gjenboere har frist på 14 dager til å komme med merknader. Fristen regnes fra den dato 
nabovarsel er underskrevet eller rekommandert varsel er sendt. Når fristen er utløpt uten at det er 
innkommet merknader, kan arbeidet påbegynnes.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Olveig Pettersen Slottasvevegen 9 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.03.2010 2009/2233-5
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Magne Letnes
Letnesv. 409
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Tillatelse til uttak av masse og flytting av flytebrygge.

Det vises til søknad mottatt og journalført 19.12.2009 supplert med kart og ansvarsoppgave fra 
Anton Letnes AS 19.02.2010.

Det søkes om å ta ut ca 1000 m3 løsmasse (leir) og ca 200 m3 fjell. Fjellmassen skal brukes i ny 
molo og leirmassene skal deponeres på land og vil utbedre grunnlendt landbruksjord.

Gjeldende arealplan i området er reguleringsplan for Letneslandet vedtatt 1994 og 
kommuneplanens arealdel. Området hvor uttak av masse skal skje er regulert i reguleringsplanen 
til småbåthav/gjestehavn. Områder hvor masse skal deponeres er landbruksgrunn regulert til 
henholdsvis til campingplass i reguleringsplanen og landbruk-, natur og friluftsområde i 
kommuneplanens arealdel.

Tiltaket vurderes ikke å stride mot reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel. 

Det er tatt prøver av løsmassene som skal tas ut. Analysene er vurdert av fylkesmannen. Massene 
ansees som rene og tiltaket er ikke i strid med forurensingsloven.

Områdene som skal fylles opp med løsmasse er grunnlendt beitemark, og det vurderes ikke at det 
medfører fare for ras eller utgliding. 

Anton Letnes AS er ansvarlig for prosjektering og utføring av sprengning og anleggsarbeidet for 
øvrig. Det foreligger sentral godkjenning som dekker tiltaket.

Vedtak:

Det gis tillatelse til masseuttak, bygging av molo og flytting av flytebrygge i henhold til 
søknad. 

Deponering av masser kan skje som angitt på situasjonskart journalført 19.02.2010. Det 
forutsettes at massene legges slik at det ikke medføre fare for utrasing.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93.
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Øvrige opplysninger: 
Dersom det under arbeidet 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. 
Ansvar for prosjektering og utføring tilligger ansvarlig foretak i henhold til ansvarsoppgave.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr plan- og bygningsloven § 96.

Klageadgang

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Anton Letnes AS v/Svein Ivar Norum Utøyvegen 760 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.03.2010 2009/1014-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Sofie Skjerve
Vudduvegen 875
7670  INDERØY

Ferdigattest for ny bolig og garasje på eiendommen 089/005, Vudduvegen 869

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Sveberg Rør, org.nr: 919853409, har søkt og fått ansvar for PRO/KPR/UTF/KUT sanitær- og varmeanlegg 
itiltaksklasse 1, foretaket har sentral godkjenning.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 15.6.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Faanes & Gjølga as Vågavegen 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2010 2009/2099-10
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

Godkjent endring av tillatelse

Det vises til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her 3.3.2010. Det søkes om etterisolering 
og fasadeendring på ytterligere fasader av Gnr. 135/Bnr.005 Inderøyheimen, Meieribakken 7.

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til etterisolering og fasadeendring på ytterligere fasader av Inderøyheimen 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Avfallsplan for resterende deler sendes inn før tiltaket igangsettes
- Sluttrapport som omfatter hele tiltaket sendes inn ved anmodning om ferdigattest

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

For øvrig opprettholdes tillatelsen som gitt den 26.11.2009.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Grande AS Industrivegen 2 7650 VERDAL
Jorunn By
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.3.2010 2010/284-2
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

Hilde og Gunnar Skogset
Øvregata 27
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for enebolig på eiendommen 005/044, Sakshaugvegen 75.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
005/044

Adresse:
Sakshaugvegen 75, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Hilde og Gunnar Skogset  

Ansvarlig søker:
Selbuhus Industrier A/S  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
176 m2  

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon for mønehøyde registrert mottatt her
23.2.2010.
Siste dokument til saken er søknad om ansvar for oppsetting av ringmur som selvbygger mottatt
10.3.2010  

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig BYA 160 m2, BRA 176 m2. Plassering av garasje (ikke oppføring)

Planstatus: Reguleringsplan for Vennesborg, sist revidert 15.10.2007
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver:
Selbuhus Industrier A/S; SØK tiltaksklasse 1. PRO/KPR Bolig med byggtekniske installasjoner, tiltaksklasse 
1 og UTF/KUT Bygning og installasjoner over ringmur og utsetting av bolig i mark, tiltaksklasse 1
Anton Letnes AS;UTF/KUT graving av tomt m/fylling og planering, grøfter og stikkledninger, tiltakskl. 1
Murmestrene Tisløv AS; UTF/KUT bygn. og installasjoner: innredning av bad 2.etg, tiltaksklasse 1
Trønderrør AS; UTF/KUT Bunnledninger og røropplegg bad 2.etg, tiltaksklasse 1
For utføring av ringmur er det søkt som selvbygger etter GOF § 17 nr.2
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Kontrollerklæringer:
Selbuhus, prosjektering

Høringsinstanser:
- Fylkeskommunen vedr.  utgravinger jf sak 2010/30 på eiendommen 005/046 (vilkår i 

planen)

Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan-, snitt og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av ny enebolig på Vennesborg. Plassering av garasje er også med i søknaden. 
Oppføring av garasje må behandles som en egen byggesak når dette blir aktuelt.

Dispensasjon
Tiltaket er vurdert i henhold til reguleringsplan for Vennesborg, bestemmelsenes § 1. Som sier at:
”Det kan bygges frittliggende eneboliger med maks høyde terrengsmøne på 6,5 m. (…). Husenes 
møneretning må gå i retning nordøstsørøst”

Boligen har en mønehøyde på 6,8 meter, 30 cm over det planen tillater.
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 bestemmelsene om møneretning og høyde er å holde husenes høyde nede og å sikre at 
bebyggelsen får en enhetlig karakter. Søknaden begrunnes med at det er vanskelig å få gode typehus 
med 2 etasjer med mønehøyde under 6,8 m og at dette er blitt vanskeligere med dagens krav til 
isolasjon.

Høyde
Bygningsmyndigheten vurderer argumentasjonen for dispensasjonen som svært tynn og er skeptisk til å 
gi dispensasjon på grunnlag av at det er valgt å søke om å oppføre lite tilrettelagt byggverk. Det dreier 
seg imidlertid i dette tilfellet om en svært liten høydeforskjell på 30 cm som neppe vil være synlig for det 
blotte øye og naboene har ingen innvendinger. 

Møneretning
Omsøkte bolig oppføres i en mer tradisjonell stil med to vinkelbygg og tilnærmet dobbel møneretning -
der hovedmøneretning går på tvers av den regulerte. Det er nylig gitt dispensasjon for møneretning på 
nabotomta, Vennesborgvegen 1, boligene er imidlertid i svær forskjellige. Hele området er preget av en 
variert bebyggelse fra flere tiår og omsøkte bygg vil ikke skille seg vesentlig fra dette og møneretningen 
vil samsvare med samtlige bebygde naboeiendommer.
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Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonene er klart større 
enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen 005/044, Sakshaugvegen 75.

Det innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for Vennesborg, sist revidert 15.10.2007, for 
mønehøyde og møneretning

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Nord – Trøndelag fylkeskommune kontaktes før oppstart av gravearbeder på tomtene slik at 
de kan foreta en overvåkning for å fange opp eventuelle automatisk fredete kulturminner i 
undergrunn. Se vedlegg

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Selbuhus Industrier A/S, org.nr: 976593626; 
SØK tiltaksklasse 1. 
PRO/KPR Bolig med byggtekniske installasjoner, tiltaksklasse 1 og 
UTF/KUT Bygning og installasjoner over ringmur samt utsetting av bolig i mark,
tiltaksklasse 1

− Anton Letnes AS, org.nr: 919605960; 
UTF/KUT graving av tomt m/fylling og planering, grøfter og stikkledninger, tiltakskl. 1

− Murmestrene Tisløv AS, org.nr: 961114411; 
UTF/KUT bygn. og installasjoner: innredning av bad 2.etg, tiltaksklasse 1

− Trønderrør AS, org.nr: 920333621; 
UTF/KUT Bunnledninger og røropplegg bad 2.etg, tiltaksklasse 1

− For utførelse av ringmur; Gunnar Skogset som selvbygger etter GOF §17 nr.2

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19- 2. Dispensasjon og § 93 samt GOF § 17 nr.2

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 
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teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Vedlegg
1 Vedrørende arkeologiske utgravinger og oppstart av bygging

Kopi med vedlegg til:
Selbuhus Industrier A/S 7580 SELBU
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Fra: Eirik Solheim [mailto:eirik.solheim@ntfk.no] 
Sendt: 22. januar 2010 14:26
Til: Pål Søndrol Gauteplass
Emne: SV: Vennesborg
 
Hei!
 
Viser til ytterligere samtale med tiltakshaver Tore Wold. Det er blitt avtalt at 
kulturminnemyndigheten ved Nord-Trøndelag fylkeskommune kontaktes ved oppstart av 
gravearbeider på tomtene nord og sørvest i planområdet. Vi vil da gjennomføre en overvåking av 
gravearbeidet for å fange opp eventuelle automatisk fredete kulturminner i undergrunn. Dette vil 
kunne gå parallelt med oppstart av arbeider på nevnte tomter, og vil ikke forsinke gjennomføring 
av tiltak. På tomt i sørvest vil vi gjennomføre ordinære undersøkelser når værforholdene tillater 
det.
 
Mvh
 
Eirik Solheim
Konservator/Arkeolog
Nord-Trøndelag Fylkeskommune - www.ntfk.no
Fylkets Hus, N-7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 12 73
Mobil: 99 26 36 62
E-post: eis@ntfk.no
 
 
 
Fra: Pål Søndrol Gauteplass [mailto:pal.s.gauteplass@inderoy.kommune.no] 
Sendt: 22. januar 2010 09:54
Til: Eirik Solheim
Kopi: Jorunn By; Inger Johanne Todal Morset; 'Tore privat'
Emne: SV: Vennesborg
 
Jfr. mottatt e-post og  telefonsamtale i dag med Tore Wold som referere til samtale med deg.
 
Kan du bekrefte at vi på denne bakgrunn kan innvilge byggetillatelser på de to tomtene som er mest berørt 
av tidligere inngrep – forutsatt at det kun er ledningsanlegg til disse som berører undergrunnen. Begge disse 
planlegges med oppfylling på eksisterende terreng for selve bygningene.
 
 
mvh
 
Pål S Gauteplass
arealplanlegger
Inderøy kommune
Tlf. 74124296
 
 
 
 
 

Fra: Eirik Solheim [mailto:eirik.solheim@ntfk.no] 
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Sendt: 22. januar 2010 09:31
Til: towo@online.no
Kopi: Pål Søndrol Gauteplass
Emne: Vennesborg
 
Heisann!
Viser til telefonsamtale i dag. Vi vil med dette bekrefte at vi aksepterer graving av kabelgrøfter i 
forbindelse med etablering av infrastruktur på deler av det regulerte boligområdet. Kabelgravingen 
vil i vesentlig grad foregå i tidligere gravde traseer.
 
Vi vil imidlertid minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen 
treffer på automatisk fredete kulturminner under arbeidet. Dette pålegget må videreformidles til 
de som skal foreta arbeidet.
 
Kravet om arkeologiske undersøkelser opprettholdes, og vil søkes gjennomført så raskt som mulig 
når værforholdene tillater det. Tentativt medio april. Disse undersøkelsene vil primært 
konsentreres til uforstyrret område.
 
mvh
Eirik Solheim
Konservator/Arkeolog
Nord-Trøndelag Fylkeskommune - www.ntfk.no
Fylkets Hus, N-7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 12 73
Mobil: 99 26 36 62
E-post: eis@ntfk.no
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2010 2009/1203-8
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ingrid Gran v/ Anders Gran
Kongens gt. 3
7715  STEINKJER

Ferdigattest for enebolig for enebolig på eiendommen 004/005, Leirringen 9

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 14.8.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
SPAR- BYGG A/S Sjøfartsgata 9 7725 STEINKJER
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