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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/105-27
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 47/10 21.06.2010

Inderøy kommunestyre 31/10 21.06.2010

Reguleringsplan for Nessjordet - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med 

rettsvirkning for de områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og 
bestemmelser legges til grunn for vedtaket.

2. Fylkesmannen innsigelse vedrørende områdene i sjøen tas ikke følge 
(Antallsbegrensning for småbåthavna og utfylling av friområde i sjø). Kommunen 
anmoder om megling med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Vedlegg
1 Plankart - datert 4. juni 2010
2 Reguleringsbestemmelser - datert 9. juni 2010
3 Planbeskrivelse - datert 7. mars 2010
4 Søknad om dispensasjon fra RPR (kjøpesenter)
5 Tilleggsnotat vedrørende utnyttelsesgrad.
6 3 D – skisser

Uttalelser fra: 
7 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
8 Nord-Trøndelag Fylkeskommune
9 NTNU
10 Sametinget
11 NVE
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12 Eldres råd
13 Rådet for funksjonshemmede
14 Inderøy SV
15 Inderøy Venstre
16 Inderøy Slakteri
17 Per og Hilde Flatberg
28 Frances og Benedikte Jayaseela
19 Inderøy Røde kors
20 Ninni Rotmo Olsen
21 Statens vegvesen

Henvisning:
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, Natur 18/10 - 15.03.10 
Nessjordet – Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom A/S.  Fsk 14/10 – 17.02.10
Utbygging og detaljplanlegging av Nessjordet. Fsk 12/08 - 13.02.2008
Utbyggingskonkurranse Nessjordet. Fsk  - 90/09

Bakgrunn
Reguleringsplan for Nessjordet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 15. mars 2010 og har 
ligget til ettersyn fram til 30. april 2010.

Letnes arkitektkontor har i samsvar med Hovedutvalgets vedtak ved utleggelse til offentlig 
ettersyn utarbeidet skisser i 3D format for å illustrere byggehøyder for sentrumstomta. 
Fasademessig er bygningene ikke ferdigprosjektert og illustrasjonene viser bebyggelsen svært 
forenklet. 

Det har kommet inn til sammen 17 innspill til reguleringsplanen. Innholdet i innspillene er ikke 
referert men vedlagt saken i sin helhet.

Innspillene er temavis drøftet under ”Vurderinger”

Vurdering

Småbåthavn / utfylling i sjø. 
Inderøy kommune har foreslått å fjerne antallsbegrensningen på 57 båtplasser i båthavna. I 
praksis åpner planen for ca 20 - 25 ekstra båtplasser på utsiden av den ytterste flytebrygga. Det 
ble også foreslått å ta med utfylling av bade/friområde i Børgin som ble foreslått i 
konkurranseforslaget ”VEV”.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse mot begge disse forholdene. 
Kommunen har da ikke anledning til å egengodkjenne reguleringsplanen for disse områdene. 
Når innsigelsen er fremmet mot et avgrenset geografisk område, kan kommunen vedta med 
rettsvirkning øvrige deler av reguleringsplanen. 

Miljøvernavdelingen argumenterer i første rekke med hensyn til ærfuglbestanden og de 
uheldige konsekvenser økt båttrafikk gjennom Straumsundet vil ha. Videre ønsker de på 
generell basis ikke etablering av tilrettelagt badeplass, og i alle fall ikke som utfylling i sjøen.
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Rådmannen har forståelse for ærfuglproblematikken i den grad det måtte være noe sikkert 
grunnlag for at denne aktivitetsøkningen representerer noe problem for bestanden. Dette 
synes så langt ikke dokumentert. For så vidt gjelder etableringen av friområdet, viser 
rådmannen til at Nessjordet, og strandsonen her, blir en del av sentrumsområdet i Straumen
og at økt menneskelig aktivitet er en konsekvens av dette. Tilrettelegging av badeplass på ett 
sted vil konsentrere den menneskelige aktiviteten fremfor å spre den over hele 
strandstrekningen.

Rådmannen går inn for at kommunen opprettholder sitt forslag, og vil be om megling i saken.

Utnyttelsesgrad: 
Fylkesmannen har i høringsprosessen gitt tilbakemelding til administrasjonen på at de ønsker 
en gjennomgang av angitt maksimums utnyttelsesgrad og også et forslag på krav om 
minimums utnyttelse for området. Tallene for maks utnyttelsesgrad var videreført fra tidligere 
regulering og det er ikke tatt høyde for senere endringer i forskriftene om at også 
parkeringsareal skal inn i beregningsgrunnlaget. Dette gir en del utslag for tomter avsatt til tett 
bebyggelse. 

Rådmann har på grunnlag av illustrasjonsplanen for forslaget ”VEV” laget en beregning av 
foreslått utnytting som Fylkesmannens landbruksavdeling har lagt til grunn for uttalelsen. De 
forutsetter at kommunen innarbeider de nye tallene i reguleringsplanen, alternativet vil være 
innsigelse på dette forholdet.

Endringene foreslått i vedlegg nr 5 er innarbeidet på vedlagt plankart.

Byggehøyder:
Letnes arkitektkontor har fremlagt 3D illustrasjoner som viser volum og høyde av bebyggelsen. 

Takhøyden (som også blir fasadehøyden) er ut mot riksvegen 10 m og når ca kote 22. Dette er 
tilsvarende høyde som toppen av mønet på bankbygget. 

Leilighetene i bakkant får fasadehøyde på 15 m og når ca kote 25. Bakenforliggende 
boligbebyggelse har mønehøyder på henholdsvis kote 24,1 (Bragstad), 21,5 (Lønvik) og 24,7 
(Reitan).

Det er nødvendig med en høy utnyttelse av området. I det opprinnelige vinnerprosjektet for 
utbygging på området lå inne 4 etasjer – og flere leiligheter på dette plan.  Det forslaget som 
nå foreligger innebærer at bygget senkes i terrenget (forutsatt undergang under riksveg) og 
antall leiligheter begrenses.

Rådmannen er noe usikker om det rent estetisk er den beste løsning med 4 etasjer over 
bakkenivå og 3 etasjer over takhagen. I utgangspunktet er det nærliggende å tro at bygget blir 
mer i harmoni med omgivelsene om en fjerner den 4. etasjen. Om ønskelig kan disse 
leilighetene legges inn på den vestre delen av takhagen slik at bebyggelsen får en 
hesteskoform rundt takhagen slik det var tegnet i det opprinnelige konkurranseforslaget.

Rådmannen går – ut fra en samlet vurdering inn for -  at det åpnes for en 4. etasje på området.
I så måte vektlegges hensynet til høy utnyttelsesgrad. Rådmannen merker seg også at det ikke 
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foreligger innsigelser fra naboer på dette punkt. Utformingen underlegges en nærmere 
vurdering i den videre prosjektering og behandling. 

I avtalen med Grande om opsjon på kjøp er i utgangspunktet forutsatt 3 etg over bakkeplan.

Grøntområder: 
En del innspill kritiserer at tidligere skisserte grøntområder og parkanlegg er fjernet til fordel 
for mer bebyggelse og parkering. Andre innspill gjenspeiler at det er to måter å se dette på. 
Enten er det mest miljøvennlig å ha mye grøntanlegg i sentrumsområdet, eller det er mest 
miljøvennlig å bygge ut som mye som mulig for å spare andre uberørte områder for framtidig 
nedbygging. 

Det optimale er antagelig et sted i mellom disse ytterpunktene. Rådmannen mener det i første 
rekke et handelssentrum som skal bygges, og at tyngdepunktet for kultur og parkanlegg 
fortsatt bør knyttes til gamle Straumen og Muustrøparken. Rådmannen har imidlertid en viss 
forståelse for Nord-Trøndelag Fylkeskommune sterke anbefaling om at det bør legges inn 
lekeareal på bakkenivå for leilighetene i sentrumsområde, og at dette bør kunne kombineres 
med et mindre parkanlegg.

Det er drøftet noen ulike alternativer med utbygger, både med annen organisering av 
parkeringsplassene, og med å ta i bruk noe av parkeringsarealet lengst nord til lekeplass/park. 
Det har foreløpig ikke kommet fram noen endelig løsning.

Det foreslås derfor at det i planbestemmelsene settes et krav om å sette av minimum 350 m2 
leke/parkareal innen områdene som er regulert for sentrumsbebyggelse. Reguleringsformålet 
for parkering lengst nord mot omsorgsboligene endres samtidig fra parkering til 
sentrumsområde slik at en åpner for å kunne bruke deler av dette arealet også til grøntanlegg.

Parkeringsplasser: 
Størrelsen på parkeringsanleggene må stå i forhold til forretningsarealet. Nessjordet skal være 
det viktigste handelssentrumet for kommunen, og ingen er tjent med at parkeringsanleggene 
er underdimensjonert. Det er satt minimumskrav til parkeringsdekning i 
reguleringsbestemmelsene som oppfylles i de vedlagte skissene og vesentlig reduksjon i 
parkeringsarealet er ikke tilrådelig.

Målsetningen både for miljø og næringsliv må være at befolkningen tar færre handleturer til 
nabokommunene og heller flere til Straumen. Da må det tilrettelegges for attraktive 
forretninger og gode parkeringsforhold. 

Medvirkning i planprosessen: 

I praksis er det nå brukt over 4 år fra tomteanskaffelse til man nå nærmer seg realisering. Det 
er gjennomført to konkurranser med informasjonsrunder rundt prosjektet og politisk nivå har 
hatt  Nessprosjektet med næringstomta til behandling i ulike sammenhenger. (sist gang i 
forbindelse med behandling av opsjonsavtale med Grande Eiendom A/S.)
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Denne siste reguleringsrunden er riktig nok gjennomført over en relativt kort periode. Det har 
vært behov for – fra et gitt tidspunkt – å prioritere fremdrift i utredningen; jfr. 
også behovet for å få tilrettelagt for bolig og næringsarealer i sentrum/Inderøy.

Etter rådmannen skjønn er det gitt godt rom for reell medvirkning i utviklingen av dette 
prosjektet. Jeg kan vanskelig se at ikke alle fakta og hensyn av relevans og betydning etterhvert 
må være utredet, se referanse til tidligere saker/saksbehandling.  

Miljøprofil: 
Ny teknisk forskrift som trådte i kraft sommeren 2009 forutsetter økte isolasjon og 
tetthetskrav som vil gi 25 % nedgang i energibehovet. Minst 40 % av energien til oppvarming 
skal kunne dekkes fra alternative energikilder. 

De nye kravene har konsekvenser også for byggekostnaden. Rådmannen mener det ikke er 
tilrådelig å legge ytterligere generelle krav og kostnader til prosjektet ved f. eks å kreve 
passivhusstandard for all ny bebyggelse

Ved salg av de forskjellige utbyggingsfeltene for boliger skal imidlertid miljøhensyn være et av 
elementene for valg av utbygger. Prosjekt med f. eks passivhus eller andre fremtidsretta 
løsninger vil kunne komme inn som svært aktuelle alternativ. Kommunen må imidlertid da 
være forberedt på at en neppe kan oppnå full markedspris for tomteareal til denne type 
prosjekter.

Brannstasjon: 
Det har framkommet flere interessenter til både brannstasjonsbygget og tomta. Rådmannen 
står fortsatt fast på at bygget bør rives av følgende grunner: 

- Bygningen orienterer seg feil i forhold til den nye ”gågata” mellom Nessjordet og 
Straumen. Det blir en dårlig gateutforming ved å la den stå.

- For å oppnå universell utforming av gangvegsystemet bør terrenget ved brannstasjonen 
senkes.

- Ved etablering av ny undergang må et betydelig antall parkeringsplasser erstattes.
- En sentral plassering for kollektivtrafikken bør prioriteres fremfor private interesser.

Som følge av utbyggingen på Ness og Venna blir det løpet av de nærmeste årene betydelig 
ledige bygningsmasse både i Straumen sentrum og i Samfunnshuset. Det bør ikke by på 
problemer å huse de fleste av de gode formål og ideer i ledig bebyggelse.

Konklusjon
Det er fortsatt mye detaljering som gjenstår før prosjektet er ferdig utviklet, og en må påregne 
justeringer i planen ettersom mer av detaljprosjekteringen kommer på plass. Rådmannen 
mener det likevel er riktig å få på plass reguleringsvedtaket nå, slik at ikke dette bremser 
framdriften i utbyggingen. 

Byggesaksbehandlingen gir begrensede styringsmuligheter innenfor det som reguleringsplanen 
åpner for og en er avhengig av en viss velvilje og samarbeide med utbygger for å påvirke 
sluttresultatet.
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Det vises til den ekstra  styringsmulighet som Inderøy kommune har gjennom avtalen om 
opsjon på på kjøp. 

For å sikre styring med videre utforming av området er det imidlertid eksplisitt satt krav om at 
både utomhusplan (parkering, torg, parkanlegg) og skiltplan skal behandles og godkjennes av 
Hovedutvalg Natur.

Oppsummering av vesentlige endringer gjort i reguleringsplanen etter offentlig ettersyn: 

- Tillatt utnyttelsesgrad er justert i samsvar med notat godkjent av Fylkesmannens 
landbruksavdeling.

- Sentrumsområdet er i stedet for blandet byggeformål (Forretning, kontor, bolig)
regulert til ”Sentrumsområde”

- Parkeringsarealet nord for Sentrumsområdet – reguleres også til ”Sentrumsområde” for 
å eventuelt kunne benytte område både til parkering og parkformål.

- Det er spesifisert at et vist areal skal innarbeides som leke/parkareal innenfor 
sentrumområdet.

- Uspesifiserte byggeområde (B1,B2,B3) er spesifisert til byggeområde for 
bolig/tjenesteyting. Dette samsvarer med tiltenkt formål, dvs. bolig / offentlige boliger, 
eventuelt med mindre innslag av service/næring.

- Det spesifiseres på plankartet hva som er offentlig og hva som er privat veg siden 
tegnereglene ikke skiller på dette.

- Vegtraseen gjennom sentrumsområdet er noe justert og det er lagt inn fortau i hele 
lengden.

- Tegnforklaringen er rettet i forhold til balløkke, styrt møneretning, og 
fotgjengerkryssing.

- Reguleringsbestemmelsene pkt 1.9 er justert i samsvar med innspill fra NVE.
- Krav om vannboren varme i bestemmelsene er tatt ut i samsvar med innspill fra 

Fylkesmannen

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den nå foreligger. 
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Arealformålsgrense

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)

LINJESYMBOLER m.m.

N

Nordpil

Ekvidistanse 1 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign.

1. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Offentlig ettersyn perioden:

Kommunestyrets vedtak

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Planen utarbeidet av:
Plankart dato

Revidering av plankart Dato Sign.

Målestokk: 1:1000

Byggegrense

Samferdsel og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)

Reguleringsplan for Nessjordet

04.06.2010Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

Grøntstruktur (§12-5 pkt. 3)

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

I n d e r ø y    k o m m u n e

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse

Institusjon

Bolig - tjenesteyting

Lekeplass

Sentrumsformål

Forretning/kontor

Kjøreveg

Fortau

Torg

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Kollektivholdeplass

Parkeringplass

Grønnstruktur

Ball-løkke - lekeplass

(Småbåthavn)

Småbåtanlegg med tilhørende strandsone

(Badeområde)

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Fotgjengerkryssing

Angitt møneretning

Revidert ettert før 2. gangsbehandling 04.06.2010 PSG
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REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 09.06.2010 
 

1. Fellesbestemmelser. 
 
 

1.1. Området reguleres til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) 
- Boliger  
- Sentrumsformål 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2) 

- Kjøreveg 
- Gang/sykkelveg 
- Parkeringsplass 
- Energinett - strømforsyning. 

 
Grøntstruktur (§12-5 pkt 3) 

- Anlegg for lek, turdrag og friområder. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 pkt 6) 

- Friluftsområde i sjø 
- Småbåthavn, sjø og landdel 

 
1.2. Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen gjelder foran følgende tidligere reguleringsvedtak: 
 
- Bebyggelsesplan for Ness (Nessveet), vedtatt 10.09.2002. 
- Deler av reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 03.05.2009 

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

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

 
1.5. Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres 
bindende for planområdet.  
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Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755 
enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene. 

 
1.6. Byggegrenser: 
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet.  
 
Som retningslinje for dispensasjonsbehandling kan garasje uavhengig av byggegrense 
plasseres inntil 5 meter fra veg- eller gangvegkant. Garasje plassert parallelt med vegen kan 
plasseres inntil 2 m fra veg- eller gangvegkant såfremt plassering ikke hindrer sikt for 
trafikkavviklingen. 

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

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

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

 
1.8. Rekkefølgebestemmelser 
I samsvar med anbefaling i geoteknisk rapport fra 19.11.2008, skal planer for større 
bebyggelse/anlegg (annet enn småhus/eneboliger) forelegges geotekniker for kontroll og 
vurdering av behov for supplerende grunnundersøkelser før det gis byggetillatelser. 

 
Det skal ikke gis brukstillatelse til nye bygninger innen område angitt som 
”Sentrumsområdet”  før følgende infrastrukturanlegg er etablert:  

 
- Gangvegforbindelse på nordsiden av Rv. 755 fra Leiringen til Nessjordet. 
- Godkjent kryssløsning på Rv. 755 som vist i planen 
- Ny fotgjengerundergang mellom Nessjordet og Straumen som vist i planen. 

 
 

2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 
 

 
2.1. Sentrumsområdet 
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Området tillates bebygget med bygningshøyder inntil kote 22,5. For inntil 25 % av 
bebyggelsens grunnflate, og plassert i bebyggelsen som vender vekk fra rv. 755 kan det 
tillates bebyggelse med høyde inntil kote 25. 

 
Bygningenes første etasje forbeholdes vanlig publikumsrettet virksomhet som 
detaljhandel, servicebedrifter og kontorfunksjoner og lignende. I etasjene over tillates 
boliger. 
 
Større produksjons- eller distribusjonsanlegg som medfører mye tungtrafikk, støy eller 
annen forurensing tillates ikke. Det tillates ikke forretninger med særlig plasskrevende 
varer som biler, båter, landbruksmaskiner etc. 

 
Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på overbygd areal. 

 
Det skal legges stor vekt på at estetikk ved utforming av fellesareal og bebyggelse. Det skal 
utarbeides utomhusplan som viser utforming av torg, parkering og grøntareal.  
 
Det tillates ikke oppsetting av reklame eller virksomhetsskilt før det er godkjent en 
helhetlig skiltplan for området. Ved behov for endret skilting skal hele skiltplanen 
revideres. Ved utforming av skiltplanen skal det legges vekt på estetikk og tilpasning til 
bygningenes arkitektur.  
 
Utomhusplan og skiltplan skal godkjennes av politisk fagutvalg (pr nå Hovedutvalg Natur). 
 
Det må legges særlig vekt på at fasaden mot rv. 755 får en estetisk god utforming og at 
bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig tilknytning til 
gangvegsystemet som tilrettelegges via Meieribakken til Straumen sentrum.  
 
Det skal ikke anlegges porter for inn/utlasting på fasadesiden mot rv. 755 eller 
tilrettelegges for parkering mellom bebyggelsen og rv. 755. 

 
Areal for lek og uteopphold for boliger kan løses hovedsakelig som takhage. Fellesarealene 
skal minimum være 200 m2 og økes med 10 m2 pr boenhet over 10. Innreding/møblering av 
disse fellesarealer skal vises i byggesøknaden og det gis ikke brukstillatelse til boliger før 
fellesarealer er ferdigstilt i samsvar med søknad. 
 
Det skal i tillegg etableres minimum 300 m2 lekearal/park på bakkenivå innenfor området 
som er avsatt til sentrumsformål. 
 
Det skal være universell utforming av bebyggelse, uteareal/veger og skilting. 

 
2.2. Område avsatt til frittliggende boliger  

 
Området kan bebygges med maksimal mønehøyde 7,5 m målt til planert terreng, hvor det 
ikke er angitt maksimal kotehøyde på plankaret. 
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Som hovedregel skal alle husene oppføres som trehus. Innslag av andre materialer kan 
tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende. Variasjon mellom stående 
og liggende trepanel tillates, mens det på alle takflater skal benyttes ensartet 
taktekkingsmateriale med takstein i rød farge. 

 
Garasje og bolig skal ha samme materialvalg. 

 
Bygningenes hovedmøneretning skal ligge som eksisterende bebyggelse eller som vist med 
symbol på plankartet. 

 
For å ivareta utsikt fra Nessveet skal garasje/uthus i område B6 plasseres innenfor angitte 
byggegrenser med mindre det bygges som sokkeletasje under terreng eller terrasse.  
 
Byggegrense mot veg gjelder tilsvarende som pkt 1.6.  

 
Maksimal kotehøyde (mønehøyde) for bebyggelsen i område B6 er angitt på plankartet. 

 
2.3. Område B-1, B-2, B-3 og B-5 (tett bebyggelse) 

 
Før områdene kan bebygges skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan for de 
enkelte delområdene.  

 
Detaljreguleringsplanen skal minimum vise:  
 

- Plassering av bebyggelse og byggehøyde. 
- Høydeangivelse av bebyggelse, målsatt ved inngangsparti. 
- Bebyggelsens høyde og møneretning 
- Avgrensing av tomter og fellesarealer 
- Interne lekearealer, parkeringsløsninger og annen disponering av ubebygde deler 

av private- og fellesarealer, herunder terrengplanering, forstøtningsmurer med 
mer. 

- Plassering av renovasjonsanlegg. 
 

Det skal legges særlig vekt på:  
 

- Estetisk utforming av bebyggelsen med god terrengtilpasning og god tilpasning til øvrig 
bebyggelse. 

 
- At det tilrettelegges for gode interne fellesareal for lek og opphold. Fellesarealene skal 

minimum være 200 m2 og økes med 10 m2 pr boenhet over 10. Fellesarealer skal 
ferdigstilles før det gis brukstillatelse til nye boliger. 

 
 

2.4. Offentlig veg  
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Fortau og kjøreveger skal anlegges med den bredde som er vist på plankartet. Det kan 
gjøres mindre justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering viser behov 
for dette. 
 
Arealet i en sone på 2 m på hver side av vegkant (asfaltkant) skal disponeres til veggrøft og 
snøoppsamling ved brøyting. I dette beltet skal det ikke gjenbygges eller beplantes uten 
etter avtale med kommunens vegmyndighet.  

 
2.5. Grøntstruktur – friområder 

 
Områder avmerket som lekeplass kan opparbeides og bebygges med lekeapparat og anlegg 
som naturlig hører med til den angitte bruken av området. 
 
I området som er avmerket som ski/akebakke kan gjøres større terrenginngrep, oppfylling, 
gjerding og anlegges belysning som bedre sikkerheten og gjøre arealet egnet til formålet. 
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Reguleringsplan for Nessjordet – Straumen sentrum 

Planbeskrivelse 

Datert 07.03.2010 

 

Bakgrunn:  

Reguleringsforslaget er detaljregulering og utfylling av den foreløpige reguleringsplan for Nessjordet 

(Reguleringsplan for Straumens sentrum), vedtatt 03.05.2009. 

 

Grunnlaget for planforslaget er resultatet av utbyggings-/arkitektkonkurransen som ble gjennomført 

for Nessjordet i 2008-09. Det opprinnelige planforslaget er betydelig endret som følge av både 

juryens vurderinger, krav fra Statens vegvesen, innspill fra leietakere Grande samarbeider med og 

som følge av forhandlingsprosessen mellom Grande eiendom og kommunen.  

 

Opsjonsavtalen med Grande eiendomsutvikling som er grunnlaget for utbyggingen ble godkjent i 

Formannskapet 17. februar 2010. Skissene som er grunnlag for denne opsjonsavtalen er utarbeidet 

av Letnes arkitektkontor i samråd med kommunen. 

 

Generelt:  

Målsetning med planarbeidet:  

Målsetning med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av Nessjordet, og at dette sammen med 

eksisterende sentrumsbebyggelse skal gi Inderøy et funksjonelt og framtidsretta kommunesenter. 

 

Innspill til planarbeidet:  

Det er kunngjort oppstart av planarbeid og varslet med brev til berørte naboer og grunniere. 

Overordna myndigheter har fått to alternative foreløpige skisser for området til uttalelse. 

Det har kommet innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som har kommentert følgende:  

- Det må legges vekt på gode forbindelseslinjer mellom gammelt og nytt sentrum. Dette løses 

best med planfri kryssing og undergang. 

- Bussholdeplasser samlet på en side av riksvegen synes mest ryddig. 

- Boligene inne i forretningsområdet bør ha tilgang på leikeareal på bakkenivå. 

Bestemmelsene bør omfatte utbyggingsrekkefølge og rekkefølgekrav i forhold til etablering 

av infrastruktur. 

- Det bør settes krav om universell utforming og konkretiseres krav til leikeareal 

 

Fylkemannen i Nord-Trøndelag har følgende innspill: 

- Det forutsettes høy utnyttelsesgrad både i forhold til høyde og areal. 
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- Forutsetter trafikkløsninger som er arealøkonomiserende og at det legges opp til 

parkeringskjeller.  

- Det må legges vekt på myke trafikanters ferdsel i området. 

- Det gis råd om ikke å tilrettelegge for utfylling i sjøen av hensyn til beiteområde for 

vannfugler. 

- Det forutsettes at kommunen gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

planarbeidet. 

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyse: 

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

- Geotekniske forhold: 
Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse av området. Området består av hovedsakelig 
stabile masser med sand, grus og morenemasse. Det kan forekomme mindre områder med 
bløt leire men disse synes å ha begrenset utbredelse.  
 

- Trafikksikkerhetsforhold: 
Det legges opp til planfri fogjengerkryssing av riksveg 755 som er det mest trafikkerte vegen i 
området. Det legges for øvrig opp til tett dialog med Statens vegvesen som er fagetat i 
forhold til å finne trafikksikre løsninger. 
 

- Bygningstekniske forhold:  
Det forutsettes at gjeldende tekniske og branntekniske regler følges i forhold til utforming av 
bebyggelse, takhager balkonger og lignende.  

 

Inderøy kommune har ikke påvist andre forhold som kan vurderes å medføre sikkerhetsrisiko ved 

utbyggingen. 

 

Beskrivelse av planforslaget:  

I forhold til det opprinnelige konkurranseforslaget ”VEV” er følgende forhold nå endret:  

- Det er lagt inn to forretningsbygg, begge med parkeringskjeller og leiligheter i 2., 3. og til dels 
4. etasje. I forhold til opprinnelig forslag er 4. etasje betydelig redusert, det er nå to ganske 
like forretningsbygg med omtrent samme prinsippløsning. Utearealer for leilighetene er for 
begge byggene løst som takhage. 
 

- Forslaget inneholder ca 4300 m2 forretningsareal og 38 leiligheter (økning på ca 1000 m2 
forretningsareal og 10 leiligheter fra opprinnelig forslag) 
 

- ”Gulvnivå” på torg og forretningsbygg er senket med ca 1,5 m i forhold til at 
fotgjengerkryssing nå skal skje via undergang, og ikke i plan med riksvegen. 

- Mer av området er utlagt som ”kundevennlige” parkeringsplasser. Dette går på bekostning av 
grøntarealer og tidligere foreslått skulpturpark. Parkeringskjellere er først og fremst tiltenkt 
leiligheter og butikkansatte. 
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- Et sentralt torg med forbindelseslinjer mot Straumen sentrum og mot Børgin er beholdt.  
 

 
Vurderinger av løsningene:  
 

- Trafikkløsninger:  
I forhold til opprinnelig reguleringsplans to alternative løsninger, har utbygger ønsket den 
trafikkløsningen som i tidligere planbehandling er angitt som alternativ 2, med rundkjøring på 
riksvegen.  
 
Dette gir god flyt i biltrafikken og er den beste trafikkmessige sammenknytningen mellom 
nytt og gammelt sentrum. Det gir også en markering av sentrumsområde for 
gjennomgangstrafikken. Samtidig gir kombinasjonen rundkjøring, undergang, 
parkeringskjellere og ny adkomst til Nessveet en del terrengmessige utfordringer. Dette ser 
ut til å la seg løse med slik planen nå viser. Med signaliserte statlig økonomisk bidrag lar det 
seg også gjennomføre økonomisk. 
 
Adkomstvegen nord for forretningsområdet mot Børgin vil bli liggende i skjæring inntil 2 m 
lavere enn dagens terreng og en får ca 1 m høydeforskjell som må tas opp i parkeringsarealet 
mellom vegen og forretningsbyggene. 
 
Adkomstvegen til Nessveet mener vi får en akseptabel utforming til tross for at svingkurven 
sammen med stigning på vegen kan gi dårligere framkommelighet vinterstid. 
 
Rundkjøringen vil ha en positiv fartsdempende effekt for gjennomgangstrafikken, mens 
fotgjengerkryssingene på rundkjøringens armer er utfordrende trafikksikkerhetsmessig.  Det 
er aktuelt at disse kryssingspunktene ikke blir markert med fotgjengerfelt som gir fotgjengere 
fortrinnsrett. Dette vil høyne fotgjengernes aktsomhet og hindrer oppstuving av biler i selve 
rundkjøringen. Disse forholdene blir imidlertid en del av riksveganlegget (nå fylkesveg) og 
vurderes nærmere av Statens vegvesen.  
 

- Parkeringsløsninger:  
I forhold til opprinnelig plan er det lagt inn en romslig parkering ved innkjøring til området. 
Godt synlig parkering ved innkjøringen er ikke noen god estetisk løsning, men blir sett på som 
et meget viktig forretningsmessig element. Parkeringsplassene nord for 
forretningsbebyggelsen har en god avskjermet plassering og vil styre de handlende inn 
gjennom torgområdet. Dette vil tilrettelegge for økt bruk og aktivitet inn på selve torget. 
 
Parkeringskjellerne, slik de er skissert, vil ha stor kapasitet til både å dekke leilighetene og 
ansatte.  
 

- Grøntarealer:  
Den opprinnelige ”skulpturparken” i forslaget ”VEV” er fjernet som følge av behov for større 
utnyttelse av forretningsarealet og påfølgende økt parkeringsbehov. Plassering av parkeringer 
og trafikk inn mot torget har også vært et element i vurderingen. 
 
Rådmannen vurderer at høyere utnyttelse av forretningsområdet bør prioriteres når det nå 
viser seg å bli arealknapphet. Straumens sentrum med Muustrøparken skal fortsette å være 
tyngdepunktet for kultur og kunstformidling. Ressurser til videreutvikling av dette må heller 
prioritere i disse områdene. 
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Rådmannen forutsetter imidlertid at mer grøntanlegg og skulpturer integreres i torget, grønt-
aksen ned mot Børgin og i ”gågata” til Straumen via Meieribakken. Dette skal framgå av 
detaljplan for utforming av fellesanleggene som skal godkjennes av kommunen.  
 
Det er i det fremlagte forslaget planlagt 38 leiligheter innen sentrumsområde. Leilighetenes 

behov for ute-/lekeareal planlegges dekket med takhager på taket av forretningsbyggene. Ut 

fra de framlagte skissene blir det ca 1 daa utearealer på hvert av byggene.  

Leilighetene vil ikke først og fremst rette seg mot småbarnsfamilier, og vi vurderer derfor 

løsningen for lekeareal å være en tilfredsstillende, i tillegg er det heller ikke være mer enn 100 

–  150 m til større lekeareal og balløkke på bakkenivå. 

 
- Byggehøyde:  

I skissene som er vedlagt ligger gulvhøyden for torg/forretninger på ca kote 12 (ca 1,5 m 

lavere enn riksvegen). Toppen av fasadene mot riksvegen blir da på ca kote 22, mens for den 

foreslåtte 4. etasjen i bakkant blir på ca kote 25. Det gir fasadehøyder over terreng på ca 10 

og 13 m. 

Sammenlignet med nærliggende bebyggelse ligger mønet på bankbygget på ca kote 22 og det 

høyeste bygget på Inderøyheimen på kote 26,5. 

I Grande Eiendomsutviklings opsjonsavtale med Inderøy kommune er det forutsatt 

bebyggelse med 3 etasjer. 

Rådmannen er sterkt tvil om dette,  og heller i utgangspunktet mot at kommunen bør holde 

fast på å kun å tillate 3 etasjer. En visualisering (3D-modell) av bygningen vil gi bedre grunnlag 

for å vurdere hvor høyt en bør tillate bebyggelse. Det foreslås derfor at planene legges ut til 

ettersyn med mulighet for en 4. etasje, og at dette vurderes nærmere ved andre gangs 

behandling.  

Det er uproblematisk i å stramme inn tillatt byggehøyde fra 4 til 3 etasjer i sluttvedtaket, 

mens en økning fra 3 til 4 etasjer vil kreve nytt offentlig ettersyn.  

- Gangkryssingen med riksvegen: 
Denne foreslås lagt som undergang i samsvar med Statens vegvesens krav. Bebyggelsen 
legges på et terrengnivå som bygger opp omkring bruk av denne. Det må jobbes videre med å 
finansiere en utforming av undergangen som gjør at det kan bli noe mer enn en ordinær 
betongkulvert. 
 

- Områdene ved banken/brannstasjon/slakteriet: 
Det foreslås her plassering av en busstasjon. Denne vil få en sentral og framtidsrettet 
plassering både i forhold til Nessjordet og Straumen for øvrig. Det er ønsket fra Trønderbilene 
at den blir utformet såpass rommelig at busser kan snu på dette området. Dette er 
arealkrevende og gjør at mye av brannstasjonstomta medgår til dette.  
 
Når det ikke lengre er nødvendig med kjørbar adkomst gjennom dagens undergang til 
Krokvegen kan en legge om dagens veiføringen og frigjøre areal til parkering for 
Inderøyheimen og Inderøy slakteri. Dette vil avlaste dagens parkeringsplass ved banken noe. 
Det er foreløpig usikkert om en kommer til enighet med eier av sparebank-tomta om denne 
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måten å løse parkeringssituasjonen på. På det gjenværende byggearealet kan det bli plass for 
politigarasjen, eventuelt sammenbygd med leskur/venterom for buss-stasjonen. Et 
biovarmeanlegg er det tvilsomt om man får plass til dersom man prioriterer så stor plass for 
bussene. 
 
Alternativt kan en legge en ensidig busslomme uten mulighet for å snu busser. Da må busser 
fra Leksvik/Steinkjer snu ved f.eks å kjøre gjennom Øvergata. Dette er nok en akseptabel - 
men ikke optimal løsning for busstrafikken. En slik løsning vil frigjøre mer areal til parkering, 
grøntareal og/eller tomt for et biovarmeanlegg. 
 
Løsningen i fremlagt i planforslag prioriterer tilrettelegging for dagens og framtidig 
kollektivtrafikk.  
 

- Grøntanlegg/lekeplass:  

Det er i det fremlagte forslaget planlagt 38 leiligheter innen forretningsområdet. Leilighetenes 

behov for ute-/lekeareal planlegges dekket med takhager på taket av forretningsbyggene. Ut 

fra de framlagte skissene blir det ca 1 daa utearealer på hvert av byggene.  

Disse leilighetene vil ikke først og fremst rette seg mot småbarnsfamilier, og vi vurderer derfor 

løsningen for lekeareal å være en tilfredsstillende, i tillegg er det heller ikke være mer enn 100 

–  150 m til større lekeareal og balløkke på bakkenivå. 

- Område mot sjøen og småbåthavna:  

I del to av arkitekt-/utbyggingskonkurransen (ideer for Nessjordet/Straumen utover selve 

sentrumstomta) er det skissert inn utfylling av overskuddsmasse i strandsonen med 

tilrettelegging for badeplass og eventuelt gjestebrygge. 

Dette har de fleste gitt positive tilbakemelding på. Fylkesmannens miljøvernavdeling er 

skeptisk til tiltaket, og mener det kan redusere beiteområde for sjøfugler generelt for 

ærfuglbestanden spesielt. 

I denne avveiningen vurderer kommunen at et så sentrumsnært område som dette bør kunne 

prioriteres for anlegg til menneskelig aktivitet og friluftsliv. Selve anlegget vil øke antall meter 

strandlinje og er trolig mindre problematisk i forhold til fuglelivet. Økt menneskelig aktivitet 

vil selvfølgelig forstyrre fuglelivet, men dette konsekvensen vil uansett komme som følge av 

betydelig antall nye innbyggere på Nessjordet. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har tidligere varslet innsigelse mot utvidelse av Straumen 

båtforenings småbåthavn.  

Som følge av mange nye innbyggere er det sannsynlig at presset for utvidelse av båthavna 

økes. Det foreslås derfor i planforslaget at det ikke legges antallsbegrensing på antall 

båtplasser og at arealet utvides til å omfatte godkjent plassering av bølgedempere. Dette vil gi 

båtforeningen mulighet for utvidelse av båthavna innenfor det avsatte området.  

Ut fra tidligere innspill er det sannsynlig at dette kan bli møtt med innsigelse. Kommunen må 

da gjøre en grundig vurdering av eventuell argumentasjon i forhold til dette ved 2. gangs 

behandling av reguleringsplanen. 
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Foreslåtte endringer i reguleringsplan og bestemmelser utenfor Nessjordet:  

1. Jfr. dispensasjonsbehandling i Hovedutvalg natur 15. februar og de politiske signal som ble 
gitt i dette møtet foreslås det at en opphever bebyggelsesplan med bestemmelser for 
Nessveet. Det vil da gjelde samme bestemmelser til takformer og størrelse som boligfeltene i 
Straumen for øvrig. Dagens forskyvde byggegrenser og utnyttelsesgrad (omregnet fra %-TU 
til %-BYA) opprettholdes på plankartet.   
 

2. Som en konsekvens av pkt. 1 foreslås det også åpne reguleringsbestemmelsene for pulttak 
også i innen område B6. Saltak og pulttak kan byggeskikkmessig blandes uten at dette blir 
problematisk. 
 

3. Mindre tilbygg i Straumen for øvrig har i bestemmelsene åpning for andre takformer enn 
saltak og pulttak. Det foreslås at dette også skal gjelde for mindre frittstående bygninger 
(garasjer, uthus, anneks) 
 

4. Bestemmelsen begrenset gesimshøyde på garasjer fjernes slik at det gis mulighet for å 
benytte pulttak. Krav om maksimal mønehøyde på 5 m foreslås opprettholdt. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.04.2010 2010/105-14
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

7734  STEINKJER

Søknad om fravikelse fra rikspolitiske bestemmelser for etablering av 
kjøpesentre.

Viser til tidligere oversendt høringsforslag til reguleringsplan for Nessjordet. Reguleringsplan vil åpne for 
forretningsbebyggelse som overskrider 3000 m2 BRA.  Inderøy kommune fremmer selv 
reguleringsplanen for området.

I henhold til retningslinjenes § 3 søkes det herved om Fylkesmannens samtykke til å fravike forbudet om 
etablering av kjøpesenter. 

Begrunnelse: 

Inderøy kommune vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen oppfyller alle intensjoner de rikspolitiske 
retningslinjene tar sikte på å oppnå og som er beskrevet i § 1.

− Utbyggingen har som hovedhensikt å styrke kommunesenteret Straumen som handelssentrum, 
og med det redusere dagens betydelige bilbasert handelslekkasjer til nabokommunene. 

− Nessjordet ligger i direkte tilknytning og i sammenheng med dagens sentrumsområde. Det er i
planprosessen lagt stor vekt på å få til en sammenbinding av de nye forretningsarealene med 
eksisterende forretningsbebyggelse. Avstanden mellom ny og eksisterende 
forretningsbebyggelse er kun 40-50 m.

− Nessjordet vil ligge nærmere tilknyttet de større boligområdene på Straumen enn dagens 
sentrum gjør, og sammen med et bedre handelstilbud vil det redusere innbyggernes 
bilavhengighet.

− Det legges til rette både for utvikling av kollektivtrafikk og videreutvikling av gang-
/sykkelvegnett i reguleringsplanen.

Etter kommunens vurdering vil utbyggingen på Nessjordet være helt riktig i forhold til retningslinjenes 
langsiktige mål om å oppnå en mer bærekraftig og robust tettstedsutvikling og å begrense 
klimautslippene.

Vi håper på rask tilbakemelding på søknaden.
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Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Seilmakergata 2 7735 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
04.05.2010 2010/105-21
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

7734  STEINKJER

Tilleggsnotat vedrørende utnyttelsesgrad på Nessjordet.

Viser til muntlig tilbakemelding på reguleringsplanen, og ettersender forslag til justert utnyttelsesgrad og 
krav om minimumsutnytting for utbyggingsområdene. 

SENTRUMSOMRÅDET: 

Grunnlag for tallene er foreløpig skisser fra utbygger som er vedlagt reguleringsplanen.

Tomteareal er 12.400 m2 (eks. torg). 

Det er skissert 4250 m2 forretningsareal og 34 leiligheter i 2. og 3. etasje. I tillegg 4 leiligheter i 4. etasje 
som inntil videre er uavklart om godkjennes. Leilighetene er fra 80 til 100 m2. 

Beregningsgrunnlag for minimumskrav; 34 leiligheter x 80 m2 = 2720 m2.

Ut fra dette foreslår vi at følgende krav tas inn i reguleringsbestemmelsene for sentrumsområdet: 

• Utnyttelsesgrad, maks 90 % -BYA (inkludert parkeringsareal). 

• Minimum antall m2 BRA settes til 4000 m2 forretningsareal og 2700 m2 for boligareal.
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BOLIGOMRÅDENE: 

Grunnlaget for beregningene i tabellen er basert illustrasjonsplan for området til konkurranseforslaget 
”VEV” fra desember 2008.

Område B1 B2 B3 B5
Tomteareal i reguleringsplan. 3900m2 4300 m2 7600 m2 9900 m2
Anslått bebygd grunnflate 
(boliger)

1000 m2 1200 m2 1600 m2 2900 m2

Anslått BRA (bolig)
(fra illustrasjonsplan – VEV)

2000 m2
(leiligh.)

2400 m2
(leiligh.)

3200 m2
(rekke hus)

5000 m2
(terrassehus)

Anslått antall leiligheter 20-25 24-30 16-20 35-40
Anslått parkeringsbehov
(antall leiligheter x 2 x 18 m2)

900 m2 1080 m2 720 m2 forutsetter 
parkeringskjeller

Estimert BYA(% av tomt) 1900 m2 (48 %) 2180 m2 (51 %) 2320 m2 (31 %) 2900 (30 %)

Forslag til krav i reguleringsplan:
Maks %-BYA 50 % 50 % 40 % 40 %
MIN. BRA 1800 m2 2200 m2 3000 m2 4500 m2

Håper dette er et greit grunnlag for endelig uttalelse til planen. Ta kontakt om det er spørsmål.

Det gis utsatt høringsfrist til fredag 7. mai på reguleringsforslaget. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Fase:

Målestokk:1:2,21, 1:3,40,
1:3,37

dato/signindex besktrivelse

FASE

Bro, undergang

Type tegning:

Inderøy Kommune

Visualisering til regulering
Nessjordet

Oppdrag:

Dato
18.05.2010

Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
KH

Kontroll prosjekt.

Kontroll:

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Tegn.nr:  A60-01

Oppdragsnr:

2010.26

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no

arkiv:
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Fase:

Målestokk:

1:2,25, 1:2,06

dato/signindex besktrivelse

FASE

Sett fra øst og sør
Type tegning:

Inderøy Kommune

Visualisering til regulering
Nessjordet

Oppdrag:

Dato
18.05.2010

Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
KH

Kontroll prosjekt.

Kontroll:

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Tegn.nr:  A60-03

Oppdragsnr:

2010.26

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no

arkiv:

Sett fra øst, ved omsorgsboliger. Øyehøyde ca kote 17.65

Sett fra sør, ved hovedvei. Øyehøyde ca kote 14.65
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Fase:

Målestokk:

1:1,84, 1:2,22

dato/signindex besktrivelse

FASE

Sett fra nord
Type tegning:

Inderøy Kommune

Visualisering til regulering
Nessjordet

Oppdrag:

Dato
18.05.2010

Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
KH

Kontroll prosjekt.

Kontroll:

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Tegn.nr:  A60-02

Oppdragsnr:

2010.26

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no

arkiv:

Sett fra Nessveet 2, ved garasjen. Øyehøyde ca kote 17.65

Sett fra gangvei ved rundkjøring. Øyehøyde ca kote 13.65
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Fase:

Målestokk:

1:1,71

dato/signindex besktrivelse

FASE

Oversikt
Type tegning:

Inderøy Kommune

Visualisering til regulering
Nessjordet

Oppdrag:

Dato
18.05.2010

Nordgata 28, pboks 37,
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
KH

Kontroll prosjekt.

Kontroll:

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -IK-regulering-Nessjordet.pln

Tegn.nr:  A60-04

Oppdragsnr:

2010.26

www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no

arkiv:
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

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

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Deres ref.: Vår dato: 06.05.2010

Vår ref.: 2010/578 Arkivnr: 421.4

IIII
Fylkesmannens uttalelse til forslag til reguleringsplan for
Nessjordet i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 20. mars, 29. april og 4. mai. 2010.

II

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

Fra Landbruksavdelingen:
Nessjordet ble lagt inn som langsiktig utbyggingsgrep til sentrumsformål i kommunedelplan
for Straumen allerede i 1986.

Foreliggende planforslag er en detaljregulering og utfylling av den første reguleringsplanen
for området vedtatt i 03.05.09, hvor det bl.a. ikke ble tatt endelig stilling til kryssløsning til fv
755.

Landbruksavdelingen har ved flere anledninger og uttalelser minnet om og tydeliggjort
forutsetningen for frigivelsen om at en høg utnytting skal legges til grunn for området, og har
i tillegg fokusert på at uttrykk, arkitektur, estetikk, materialvalg m.v. må gis vesentlig vekt
slik at både Straumen og dette området etter endt utbygging vil framstå som et tett og godt
sentrums-/og boområde med kvaliteter i harmoni med kvalitetene i omgivelsene.

I forhåndsuttalelsen, datert 16.02.2010, gjentok Landbruksavdelingen dette og var tydelig på
at området må utnyttes godt da en ytterligere frigivelse av dyrka jord i tilknytning til
Straumen sentrum vil  være  uhyre krevende mht det klart innskjerpede jordvernet.
Landbruksavdelingen påpekte videre at det vil  være  sentralt å sikre en høg og bymessig
utvikling av området, at en vil  være  kritisk dersom det ikke legges til rette for å utnytte
reguleringsplanen opp mot maks utnytting, herunder også mht byggehøyder. Vi minnet også
om tidligere uttalelser om at min. utnytting bør ligge opp mot maks utnytting, og forventet at
kommunen ville sikre dette på en god måte gjennom reguleringsplanen.

Ifht utnytting går det av lanbeskrivelsen fram at sentrumsområdet nå er gitt en større
arealutnytting i form av 1000 m2 mer forretningsareal og at det planlegges for 10 flere
leiligheter i dette forslaget enn i forrige forslag. Av beskrivelsen går det også fram at det skal
være parkeringskjeller for de to forretningsbyggene. Av forslaget til lanbestemmelser går det
fram at "utnyttingsgrad er angitt på kartet", og på reguleringskartet er dette angitt som BYA=.
Det er naturlig å forstå denne angivelsen som en maks utnytting, og med andre ord er ikke
noen minimum utnyttingsgrad juridisk sikret gjennom forslaget til reguleringsplan slik kart og
bestemmelser ble sendt på høring.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

IIII
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For å sikre en høg utnytting på Nessjordet vil Landbruksavdelingen, i lys av det klart
innskjerpede jordvernet, være tydelig på at en minimum utnyttingsgrad nå må sikres gjennom
reguleringsplanen for området (betinget innsigelse).

Ihht Teknisk forskrift skal parkering inngå i BYA. I høringsperioden er det fra Inderøy
kommune v/planlegger klargjort at utnyttingsgraden angitt på reguleringskartet ikke har tatt
dette innover seg. Kommunen har derfor sendt et tilleggsnotat, datert 04.05.2010, som
foreslår nye krav til maks utnyttingsgrad både for sentrumsområdet og byggeområdene for
bolig (B1, B2, B3 og B5) der parkering er tatt inn i BYA. I dette tilleggsnotatet har
kommunen også gjort et godt arbeid mht minimum utnytting, og konkrete krav om minimum
utnytting foreslås tatt inn i reguleringsbestemmelsene.

Etter Landbruksavdelingens vurdering ligger som følge av forslaget til nye maks-grenser og
de foreslåtte minimumskrav gode muligheter for å sikre at området gis en høg utnytting i tråd
med forutsetningene for frigivelsen av dyrka jorda i 1986.

Landbruksavdelingen har merket seg ved at minimum utnytting og kravet til
parkeringsdekning er slik at det forutsettes etablert parkeringskjeller i sentrumsområdet.
Landbruksavdelingen legger dette til grunn og vurderer dette som klart positivt ifht utnytting,
og også ifht mulighetene for å utvikle området til et kvalitativt tett og godt sentrums-/og
boområde.

Under forutsetning av at kommunen vedtar utnyttingsgraden for sentrumsområdet og
boligområdene slik det framgår av tilleggsnotatet, både ifht maks og minimum utnytting,
alternativt med en høyere utnytting, har landbruksavdelingen ingen innsigelse og ingen
ytterligere merknader til planen.

Fra Miljevernavdelingen:
Planen legger til rette for omfattende sentrumsutvikling av Straumen med betydelige
boligetableringer og sentrumsfunksjoner som forretninger, kontorer og næringsområder.
Planområdet omfatter hele Nessjordet ned mot Børgin. Området er tidligere regulert i
Reguleringsplan for Straumen sentrum, godkjent 3.5.2009.

Arealbruken i nytt planforslag sammenfaller med tidligere godkjent reguleringsplan. I det nye
planforslaget er etablering av bade-/friområde og utvidelse av småbåthavna nye tiltak.
Miljøvernavdelingen ga i brev av 16.2.2010 forhåndsuttalelse til planforslaget, og hvor vi ga
råd om å unngå utvidelse av småbåthavna og etablering av bade-/friområde på fylling ut i
Børgin.

Miljøvernavdelingen har i flere tidligere planuttalelser, bl.a. den 25.5.2007, i forbindelse med
behandling av reguleringsplan for Straumen sentrum, pekt på de miljømessige utfordringene
ved en etablering av småbåthavn i Børgin. Dette var også tema i 2004 ved behandling av
kommunedelplan for Straumen.

Miljøvernavdelingens oppgave er å påse at viktige regionale/nasjonale miljøverninteresser
blir ivaretatt i planbehandlingen. Det må derfor påregnes at Miljøvernavdelingen reiser
innsigelse dersom slike interesser blir skadelidende eller mangelfullt ivaretatt.

Miljøverndepartementet har de senere årene anmodet om skjerpet plan- og
dispensasjonspraksis i strandsonen, senest i brev av 8.03.02. I brevet sier departementet bl.a.
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at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø skal fungere som retningslinje for planlegging i
strandområdene. Dette er fulgt opp i St. meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Her heter det bl.a.  Det er et nasjonalt mål at
strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen
ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å
oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner
i 100-metersbeltet langs sjøen.

Det aktuelle planforslaget berører strandsonen både ved utvidelse av småbåthavna og ved
etablering av bade- /friområde på fylling ut i Børgin. Dagens plassbegrensing på 57 båter
foreslås opphevet slik at havna kan utvides etter fremtidig behov.

Planforslaget inneholder også en utfylling i Børgin sør for båthavna. Utfylt område skal
tilrettelegges og benyttes som bade-/friområde.

Miljøvernavdelingen vurderer i det følgende disse to tiltakene hver for seg, men i lys av
prisnippene i ny Naturmangfoldlov (NML) som tråde i kraft 1.7.2009. Den nye loven innfører
nye prinsipper ved forvaltning av areal. I lovens § 7 utrykkes at prinsippene i lovens §§ 8- 12
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når
forvaltningsorganet tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. I en reguleringsplan
fremmes løsninger fra offentlig myndighet på forvaltning av fast eiendom og arealer.
Forvaltningsprisnippene i loven kommer derfor til anvendelse ved vurdering av planforslaget.

En utvidet bruk av småbåthavna vil føre til mer båttrafikk og bidra til å øke ferdselen gjennom
Straumen. En utvidet bruk av havna vil også generere mer oljesøl og annen belastende
forurensning til det marinbiologiske miljøet. Målinger foretatt av bunnsediment i flere
småbåthavner i Trondheimsfjorden (NGU 2004) viser forhøyede verdier av forurensende
stoffer inne i havnene.

Kunnskap om miljøverdier i planområdet bygger bl.a. på DNs naturbase og artskart fra
Artsdatabanken, jf. NML § 8  kunnskapsgrunnlaget.  Sjøområdene langs Straumen og ved
utløpet av Børgin er kartlagt som grunne strømmer og er registrert som svært viktig område
for fugl. Hos Bierach (1989) er området avmerket sammen med Børgin som et sjøfuglområde
med regional verdi, dessuten som et viktig naturvernområde. Sjøen er vinteråpen og et viktig
tilholdssted for spesielt ærfugl, men også andre andefugler har tilhold i området
(Kartavgrensing følger Borg (1998)).

Norsk ornitologisk forening avd. Nord-Trøndelag (NOF) har, på oppdrag fra
Miljøvernavdelingen, foretatt registreringer av hekkefuglbestanden i Indre Trondheimsfjorden
siden 2001. Registreringene viser bl.a. at Roelsøya naturreservat, som ligger like innenfor
Straumen, er den aller viktigste hekkelokaliteten for ærfugl i Trondheimsfjorden. Straumen er
videre kjent for de store ansamlingene av ærfugl, både når det gjelder fugl med ungekull på
forsommeren og om vinteren med store overvintrende flokker. Ved utløpet av Straumen
ligger Vikaleiret fuglefredningsområde. Både Rolsøya og Vikaleiret er, sammen med flere
andre viktige leveområder som er vernet for fugl i Trondheimsfjorden, foreslått som nye deler
av Ramsarområdene i Trondheimsfjordens våtmarksystem. Forpliktelsene som den
internasjonale Ramsarstatusen medfører, er at de økologiske funksjonsområdene for fugl
opprettholdes og sikres. Straumen er en svært viktig del av funksjonsområdet for fugl som
omfatter både Rolsøya og Vikaleiret. Måloppnåelse mot Ramsarstatus er lite forenlig med en
betydelig økt båttrafikk gjennom dette smale sundet, - en tidevannsstrøm med et matfat som
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har avgjørende betydning for at ærfugl og ender kan leve her året rundt. Næringssøkende fugl
vil oftere bli stresset og forstyrret som følge av økt båttrafikk. Spesielt for ærfugl som med
nyklekte unger samles i tiden rett etter klekking for næringssøk i Straumen. En økning i
båttrafikk vil kunne bidra til at ungekull sprenges og spres med de følger at man får et økt
predasjonspress på ungene fra store måker som gråmåke og svartbak. Ut fra miljøvernhensyn
bør man legge føre-var prinsippet til grunn, jf. NML § 9, og utelate plangrep som medføre økt
ferdsel igjennom Straumen.

Fylkesmannen trakk, i 2004, sin innsigelse til etablering av småbåthavn ved Nessjordet under
forutsetning av at området i Sandvågen, som i den gamle reguleringsplanen for Straumen
sentrum var regulert til småbåthavn, ble omreguleret til et annet formål. Videre at antallet
båtplasser ikke skulle utvides fra det antallet som da ble angitt, nemlig inntil 57 plasser.
Kommunen skulle videre bidra til at farten på båttrafikken i Straumsundet ble så lav som
mulig, og at det ikke ble etablert et bakland med båtpuss og slipp og lignende ved havna.

Sett i et miljøvernperspektiv er ikke Næsshavna en fremtidsrettet lokalisering av ei
småbåthavn. Og for å unngå at havna utvides i takt med økning i båtstørrelse vil
Miljøvernavdelingen at det innføres bestemmelser som gjør at Næsshavna ikke kan bruke et
større sjøareal enn de ca. 7 daa som er anvist på plankartet.

Etter en samlet vurdering, hvor ønske om utvidet bruk av småbåthavna settes opp mot
hensynet til miljøkvalitetene Børgin og Straumen har for fugl, slik det fremgår ovenfor,
fremmer Miljøvernavdelingen innsigelse til utvidelse av småbåthavna.

Innsigelsen kan frafalles dersom reguleringsbestemmelsene fortsatt knytter begrensning på
inntil 57 båtplasser og at planen ikke regulerer inn etablering av områder for båtpuss, slip og
andre landbaserte båthavn installasjoner i Næsshavna. Behovet for båtplasser på Inderøy bør
alternativt løses som utvidelser innenfor eksisterende havner lokalisert utenfor Børgin.

Børgin med Straumen har åpenbart miljøkvaliteter og utgjør et økologisk viktig
funksjonsområde for en rekke vannlevende arter som har tilhold i grunne strømmer, og som
igjen gir grunnlag for et rikt fugle- og dyreliv. Straumen er også et viktig område på grunn av
israndavsetninger med randmorener og morenebelter, jf. NGU-rapport 2006.001.
Miljøkvalitetene underbygges også av pågående verneprosess med marin verneplan for
Børgin.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, har i samarbeid med Fiskeridirektoratet region Trøndelag,
den 1.9.2009, kunngjort oppstart av arbeidet med Nasjonal marin verneplan, jf.
naturmangfoldloven § 42 og forvaltningsloven kap. VII. Arbeidet med marin verneplaner er
en oppfølging av bl.a. St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona og Innst. S. nr. 168
(1999-2000), og St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i
Norskehavet (forvaltningsplan) og Innst S nr. 362 (2008-2009). Aktuelle lovhjemler er bl.a.
naturmangfoldloven § 39 (marine verneområder) og havressursloven § 19 (marine beskytta
område). Formålet med planarbeidet er å sikre representative, særegne, sårbare og truede
marine naturverdier i norske kyst- og havområder. Børgin er en av tre områder i Nord-
Trøndelag som inngår i verneforslaget. De andre to områdene i Nord-Trøndelag er
Skarnsundet og Tautraryggen. Miljøvernavdelingen vil i forbindelse med det videre arbeidet i
verneprosessen være i aktiv dialog med berørte parter, deriblant kommunen, for å finne
omforente løsninger som både tar lokale hensyn og ivaretar de marine kvalitetene som er
grunnlag for verneforslaget.
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Planforslaget skisserer videre en utfylling i Børgin for å etablere et bade-/friområde til
allmennhetens bruk. Tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon er positive tiltak, men
behovet for nye bade-/friområder bør sees i sammenheng med en overordnet plan for
etablering av grønnstruktur i byer og tettsteder. Eksempelvis som ved utarbeidelse av
grønnplakat, jf. DN håndbok 23 — 2003  Grønn by arealplanlegging og grønnstruktur.
Identifisering av nye bade- og rekreasjonsområder må her sees i sammenheng med allerede
etablerte områder og vurderes i forhold til andre inngrep og bruk.

Strandsonen er viktig for biologisk mangfold og det er som utgangspunkt i hht. pbl § 1-8 ikke
tillatt med byggetiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø. En eventuell utfylling ut i sjø bør
derfor forbeholdes betydelige samfunnsnyttige tiltak. I prinsippet bør planforslaget skissere
løsninger hvor friareal etableres på eksisterende landareal og ikke som utfyllinger i sjø. En
utfylling, liten eller stor, vil påvirke det økologiske funksjonsområde for en rekke arter knyttet
til det marine miljø. Utfylling vil redusere viktig beiteareal for en rekke arter av vannlevende
fugl, spesielt andefugler som stokkand og ærfugl. Koblingen mellom badeplass og
småbåthavn er også, jf. forurensningsproblematikken nevnt tidligere, ut fra et miljøperspektiv
svært uheldig. Straumen har allerede en sentrumsnær og flott offentlig sikra badeplass ved
Sundsand. Sundsand ligger i gangavstand fra sentrum og er uten tilrettelegging for båttrafikk.

Tilrettelegging av badeplasser og rekreasjonsområder for friluftsliv må kunne gjennomføres
uten en oppfylling av masser i sjø. Miljøvernavdelingen ga derfor et faglig råd i
forhåndsuttalelse til planen om ikke å planlegge slike utfyllinger i sjøen. Når planforslaget
likevel fremmer en slik løsning, vil Miljøvernavdelingen ut fra hensynet til miljøverdiene i
Børgin og med Straumen, og etter en samlet vurdering av den samfunnsmessig nytten av å
etablere slike tiltak ut i sjøen, fremme innsigelse til utfylling av bade- friområde i Børgin.
Ut fra et miljøvernperspektiv bør det finnes andre løsninger som både ivaretar interessene for
allmennhetens behov for bade-/ og friområde ved Børgin, og hensynet til Børgin og Straumen
som viktig økologisk funksjonsområde for fugler og dyr. Miljøvernavdelingen diskuterer
gjerne med kommunen løsninger som ikke medfører utfylling i Børgin.

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Til plankartet:
På planen er det vist andre typer bebyggelse og anlegg (uspesifisert). Ut fra fargen og kartet
ser det ut som om dette er byggeområde for bolig-næring-offentlig. Vi mener at dette i så fall
bør vises som kombinert bebyggelse og anleggsformål, 1800, med angivesle av
kombinasjonen også i tegnforklaringen.

Balløkken kan vises med formålsangivelsen "lekeplass, balløkke".

Når det gjelder formålet samferdsel og teknisk infrastruktur, bør det tas inn i bestemmelsene
hva som er offentlig og hva som er privat eller felles areal, se pb1. § 12-7 nr 14. Det samme
gjelder for grøntstruktur.

Det mangler tegnforklaring på møneretning, dette bør tas inn.

Tegnereglene som er gitt må følges. Der er fotgjengerfelt vist med en enkelt stiplet linje i
versjonen fra 17.03.10. Tegnforlaringen på fotgjengerkryssing må rettes opp i samsvar med
dette.
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Til planbestemmelsene:
1: Alle formålene bør listes opp, i den rekkefølge og under de hovedoverskrifter som de hører
hjemme. Småbåthavn må dermed flyttes til siste overskrift.

1.6: Vi er kjent med at det finnes en rekke planer hvor det i bestemmelsene er gjort unntak fra
byggegrenser eksempelvis for garasjer. Strengt tatt gir dette motstrid mellom kart og
bestemmelser. Kartet går i slike tilfaller foran bestemmelsene. Vi mener derfor at det korrekte
er å vise avvikene som retningslinjer for dispensasjon.

Når det gjelder byggegrenser mot riksveg som framgår av planen, er det kommunen som
planmyndighet som evt. gir dispensasjon.

1.8: Etter pbl. § 12-7 nr 8 kan det tas inn bestemmelser om tilrettelegging for forsyning av
vannbåren varme til ny bebyggelse. For at en slik bestemmelse kan vedtas kreves det at det
foreligger konsesjon for det aktuelle området.

2.1: Sentrumsformål er etter ny pb1. et eget reguleringsformål. Det er ikke vist på denne
planen. Det bør derfor ikke vises til sentrumsformål i bestemmelsene, men til det formålet det
aktuelle området faktisk er vist med på plankartet.

Kravet til universell utforming er generelt utformet. Bestemmelser om universell utforming
bør være mer detaljerte, slik at det er klarere fremgår hva som er rettslig bindende krav.

2.2: Det bør brukes overskrift som samsvarer med formålsbetegnelsen på plankartet, her
Boligbebyggelse — frittliggende småhusbebyggelse. På kartet finnes det 5 områder med dette
formålet. Ingen områder har påskriften eneboliger. Det fremgår heller ikke av kartet hvilket
område som er "Nessveet". Overskriften bør derfor gjøres klarere, slik at det ikke er tvil om
hvilke områder bestemmelsen gjelder for.

2.4: Til de to siste setningene. Dette arealet må vises på kartet med et formål som hindrer
bebyggelse i seg selv.

Det tilsendte planforslaget åpner for etablering av forretninger med et bruksareal som
overskrider 3000 m2. Forholdet til etablering av kjøpsentre var ikke omtalt i
planbeskrivelsen, og vi tok derfor kontakt med kommunen for å få en vurdering av dette. I
brev av 29. april 2010 søker kommunen om at Fylkesmannen gir samtykke til etablering av
kjøpesenter etter forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft den
I. juli 2008. Kommunen redegjør for hvorfor intensjonene i den rikspolitiske bestemmelsen er
oppfylte i denne saken.

I merknadene til den ovennevnte forskriften uttales det at Fylkesmannen skal behandle
plansaker som hjemler etablering av kjøpesentre på vanlig måte etter pb1. Selve
planbehandlingen vil da sikre at hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen blir ivaretatt,
og det er derfor ikke nødvendig å behandle saken som en samtykkesak i tillegg. Nye planer
skal være i samsvar med fylkesplan. Fylkesmannen behandler på denne bakgrunn ikke saken
som en samtykkesak, men kun som plansak.

I den gjeldende fylkesplanen forutsettes det at kommunene foretar en geografisk
sentrumsavgrensning av kommunesentrene. Vi er ikke kjent med at Inderøy har foretatt dette
for Straumens vedkommende, men ut fra de opplysningene som foreligger i denne saken
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mener vi det ikke er tvilsomt at det området som reguleres til kombinert formål
forretning/kontor/bolig ligger innenfor det som kan defineres som Straumen sentrum. Etter
det Fylkesmannen kan se, vil ikke etableringer som den foreliggende planen hjemler  være  i
strid med retningslinjene i fylkesplanen, og har ikke ytterligere merknader til dette forholdet.

Med hilsen

L

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Bygg- og justisleder
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljøvemavdelingen:
Kommunal- og adm.avd.:

Fylkeshuset 6404 Molde
Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Anne Berit Lein — 74 16 82 09
John Haugen — 74 16 81 51
Ragnhild T. Grønvold — 74 18 80 24
Per Arne Stavnås — 74 16 80 52

/- ((//(A
Ragnhild Torsdatter Grønvold

' Seniorrådgiver
Konununal- og administrasjonsavdelingen
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDEIAG

FYLKESKOMMUNE

Vi viser til oversendelse datert 20.mars 2010.04.26

Saksbehandler: Grete
Saksnr.: 10/00,
Arkiv: 714.1

II
Dato: 30.04.2010

Inderøy  -  Reguleringsplan for Nessjordet  -  Offentlig ettersyn

IIfl

Planen omfatter Nessjordet, Nessveet(nyeste del) og området ved banken og
brannstasjonen. Gjeldende plan for området er vedtatt 14.05.09. Foreliggende
forslag innebærer en del endringer; ny kryssløsning med fv 755, delvis omlegging av
atkomstveg til Nessveet, betydelige endringer ved brannstasjonen, utfylling i Børgin
til nytt friområde, utvidelse av antall båtplasser i småbåthavna og oppheving av
gjeldende bebyggelsesplan for Nessveet.

Som trafikkløsning foreslås nå rundkjøring i kryss med fv 755, og nytt
sentrumsområde får gangforbindelse til eksisterende sentrum via ny undergang. Det
er og tatt inn viktige rekkefølgebestemmelser om etablering av kryss, undergang og
gangveg før bebyggelse i sentrumsområdet kan tas i bruk. Vi gjør oppmerksom på
at tiltak på strekningen på fv 755 ikke er prioritert i handlingsprogram 2010-2013 for
nye fylkesveger. Det er aktuelt med tiltak i perioden 2014-19.

Et sentrumsområde på 12,4 da med kombinert formål forretning/kontor/bolig inngår i
planen. En eventuell uttalelse i forhold til størrelse på forretningsområdet vil avvente
en nærmere redegjørelse fra kommunen om forholdet til rikspolitiske bestemmelse
for kjøpesentre.

I sentrumsområdet innebærer planen bygging i tre etasjer med byggehøyde 22m for
største del av området, men tillater fire etasjer med byggehøyde 25 m for 25% av
arealet som vender bort fra fv 755. Før forholdet til høyder på eksisterende
bebyggelse og terreng omkring sentrumsområdet er dokumentert og illustrert, deler
vi kommunens skepsis til å tillate bebyggelse med høyde opptil kote 25 m.

Av reguleringsbestemmelsene framgår det at areal for leike og uteopphold kan løses
som takhage og på vedlagt illustrasjon er det ikke markert noe felles leike og
oppholdsareal på bakken. Leike- og oppholdsareal er illustrert på taket i plan med
2.etasje. Som leikeareal vil vi hevde at dette kun bør aksepteres som nærleik for
små barn med liten aksjonsradius og som er under kontinuerlig tilsyn. Vi anser slike
løsninger lite egnet for allsidig leik og for større barn med deres krav til aktivitet og
aksjonsradius. Det er og uklart hvorvidt takhagen vil være åpen for andre, slik at den

Ugradert
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gir mulighet for felles leik med andre barn i nabolaget. Vi har tatt dette opp i tidligere
innspill til kommunen. Vi vil nå sterkt tilrå at det stilles krav om at hele eller deler av
leikearealet skal etableres på bakkenivå.

Områdene B-1, B-2 og B-3 på kartet er benevnt: Byggeområde(Bolig-næring-
offentlig) og markert med brun farge, andre typer bebyggelse og anlegg?
Hovedformål benevnes ikke lenger "byggeområde", men "bebyggelse og anlegg".
Videre skal ikke formål benevnes "offentlig", dette skal heller angis i bestemmelsene.
Formål og fargebruk bør her vurderes på ny, der kombinert bebyggelse og
anleggsformål; bolig/næring/kontor kan være et alternativ. Med bruk av fargekoder
og tegnforklaring bør en og unngå så mye forklarende tekst på hvert delområde.

På vedlagt illustrasjon er det inntegnet bekk/vann gjennom torg og sentrumsområde.
Det bør sikres at denne blir realisert og videreført gjennom friområdet ned til sjøen.
Det bør derfor tas inn bestemmelser om dette.

Planforslaget gir rom for utvidelse av eksisterende småbåthavn og forutsetter noe
utfylling i sjøen med tilrettelegging for bading/friområde. Med lokalisering av mange
nye boliger i nær tilknytning til sjøen, er det viktig at det finnes et tilrettelagt tilbud for
båtfolket og bading og opphold ved sjøen. Tilrettelegging som foreslått vil trolig bidra
til en samling av aktiviteten og dermed redusere aktivitet i andre deler av
strandsonen. Imidlertid vil vi etterlyse en beskrivelse av hvilke konsekvenser både
utvidelse av båthavna og utfylling til badeplass vil ha. Slike anlegg vil og medføre
parkeringsbehov, det må derfor beskrives hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner
Innenfor planområdet ble det før første gangs vedtak registrert automatisk freda
kulturminner i form av flere boplasser fra jernalder (se askeladden.ra.no) . Disse ble i
2009 undersøkt av Vitenskapsmuseet, og frigitt etter KML §8.4. Planen kan derfor
ansees ferdigbehandlet av kulturminnevernet, dersom alle områder som nå er innafor
planen ble registrert av oss før første gangs vedtak.

I strandkanten mot Børgin er det planlagt utfylling i sjø (nytt tiltak). Planen må
oversendes Vitenskapsmuseet/NTNU for uttalelse etter KML §14 i forhold til inngrep i
vrak eller maritime kulturminner.

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.

Med hilsen

4).
Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Side 2

Grete Sildnes
overarkitekt
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Saksbehandler:
Grete Sildnes, overarkitekt, tlf 74 11 12 58
Lars Forseth, fylkesarkeolog, tlf 74 11 12 70

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

7670 INDERØY
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AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DU VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VAR REF. BIEJJIE /DATO

Dag Lantz, +47 74 13 80 64 10/2051 - 2 26.04.2010

dag.lantz@samediggi.no

kijovårgeaidnu 50

9730 Käre-Sjohka/Karasjok

Teelefovne +47 78 47 40 00

Teelefaakse +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

Uttalelse vedrørende reguleringsplan for Nessjordet - Inderøy
kommune

Vi viser til deres e-post av20.3.2010.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til planområdet.

I reguleringsbestemmelsenes punkt 1.3 om kulturminner vil vi at det innarbeides følgende:

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet vedSametinget og
Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kukurminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kukurminneloven §4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kukurminneloven
§§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Nord-Trøndelag fyikeskommune, kulturavdelingen.

Heelsegh /Med hilsen
_

) -

Dg'In tz 7 2 m Berg
rije/rådgiwr

Kopi til: Nord-Trøndelag fyikeskommune,7735 STEINKJER

SAMETINGET
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Inderoy kommune

7670 INDERØY

Vår dato: 2 f; 201(3/4
Vår ref.: NVE 201001487-3 rm/fhe
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: Finn Herje
Deres ref.: 2010/105-7 72 89 65 62

Detaljreguleringsplan for Nessjordet/Straumen sentrum, Inderøy
kommune i Sør-Trøndelag til offentlig ettersyn

Vi viser til ovennevnte e-post fra kommunen av 20.03.d.å.

II

Bakgrunn:

Opprinnelig reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i 2007 og ble egengodkjent i mai 09. Planen er
delvis under realisering ved at det er igangsatt bygging av veger og teknisk infrastruktur for
boligområdene. Eneboligene er solgt og det er igangsatt salg av rekkehusene/terrassehusene og det er
gitt opsjon for salg og utbygging av sentrumstomta. Vi kan ikke se at NVE var horingspart i 2007.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

I folge de vedlagte saksdokumentene er det gjennomfort en geoteknisk undersokelse av området.
Undersokelsen har resultert i en rapport datert 19.11.2008 (ikke vedlagt planen). Vi har bedt om å få
tilsendt rapporten og fikk denne tilsendt på e-post fra Deres Pål Gauteplass den 23.04.10. Rapporten
konkluderer med at grunnen hovedsakelig består av stabile masser med sand, grus og morene. Det er
påvist bløt leire i mindre deler av området (ved undergangen (borpunkt 11)). Dette området ligger helt i
utkanten av det planlagte sentrumsområdet/på grensen mot friområde og byggeområde B-1. Den
geotekniske rapporten anbefaler derfor at storre bebyggelse/anlegg skal forelegges geotekniker for
kontroll og vurdering av behov for supplerende grunnundersokelser for det gis byggetillatelse. Med
"større bebyggelse/anlegg" menes ikke frittstående småhus/eneboliger utenfor sentrumsområdet.
Rapporten konkluderer med at det ikke vil være stabilitetsmessige problemer i reguleringsplanområdet
og at bolighus kan fundamenters direkte på original minerals grunn. Det påregnes ikke skadelige
setninger pga bygningslast fra bolighusene.

Kommunen har, på bakgrunn av nevnte rapport, tatt inn følgende rekkefølgebestemmelser til planen
(§1.9): "I samsvar med anbefaling i geoteknisk rapport 19.11.2008, skal planer for større bebyggelse og
anlegg (annet enn småhus/eneboliger) forelegges geotekniker for kontroll og vurdering av behov for
supplerende grunnundersøkelser før det gis byggetillatelser". Dette er svært positivt og viser at
kommunen tar problematikken på alvor. Vi vil imidlertid anbefale at en i stedet for å bruke uttrykket

E-post: nve@nve.no, Intemett: WWW.nye.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Ser Region Vest Region Øst

Drammensveien 211 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73

0212 OSLO I 7075 TILLER I Postboks 394 I Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

I Telefon: 72 89 65 50 I 8505 NARVIK I 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE . 2307 HAMAR

I Telefon: 76 92 33 50 Telefon: 33 37 23 00 Telefon: 57 83 36 50 Telefon: 62 53 63 50
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-storre bebyggelse/aniegg- heller refererer til arealformålene på kartet (sentrumsområde, forretning
kontor, kjoreveg etc). Dette vil gjøre det klarere hvilke arealer kommunen krever geoteknisk vurdering
av.

Kommunen har ikke tatt hensyn til punkt 5 i rapporten (kritiske momenter). Her poengterer Multiconsult
at rapporten er basert på grunnundersøkelser med stor avstand mellom borpunktene. Multiconsult
utelukker derfor ikke at det kan være lokale partier med dårligere grunnforhold som ikke er påvist i
rapporten. Avsnitt 2 og 3 foreslår hvordan denne usikkerheten kan håndteres. De to avsnittene burde
etter vårt syn vært vurdert inntatt i bestemmelsene. I og med at en nå er i ferd med å realisere planen for
disse områdene er dette nå uaktuelt.

Med hilsen

t4ti
Kari Ovrelid
Regionsjef
Region Midt-Norge

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Strandvn. 38, 7734 Steinkjer

Senioringenior
Region-Midt-Norge
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Behandling i Eldres Råd - 19.04.2010 :

Magnus Balgaard foreslo slikt forslag:
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.  
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en 
skal ut av parkeringen.  De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre 
dobbelparkering.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 19.04.2010
Eldres råd har følgende innspill til planforslaget: 
Eldres råd vil på det sterkeste anmode om at det anlegges skråparkering ved parkeringsplass.  
Foreslått plan gjør det lett å skade andres biler og forårsaker mye vondt i stive nakker når en 
skal ut av parkeringen.  De to plassene som går tapt, tror vi oppveies av at det blir mindre 
dobbelparkering.
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Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 19.04.2010

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 19.04.2010
Rådet for funksjonshemmede har følgende innspill til planforslaget: 

• Byggehøyde bør angis som kotehøyde.
• Det bør legges opp til skråparkering.
• Minner om at universell utforming skal vektlegges.
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Offentlig ettersyn - Nessjordet, Straumen 

Reguleringsplan for Nessjordet – Forretningstomta  

Høringsuttalelse fra lnderøy SV lokallag 

Vi viser til informasjon lagt ut på Inderøy kommunes nettsider med høringsfrist 30.04.2010. Inderøy SV vil 

gjerne komme med noen synspunkter på reguleringsplanen. 

SV mener at den framlagte plan har mange gode og spennende løsninger for ”Byggeomeråde 

sentrumsformål”. Når det er frigitt et stort areal med dyrka jord er det viktig med god utnyttelse av arealet, jfr 

Fylkesmannens innspill. 

Bruk av trematerialer, estetikk og arkitektur 

Planen sier: ”Det skal legges stor vekt på estetikk ved utforming av fellesareal og bebyggelse” 

Planen sier: ”Det må legges særlig vekt på at fasaden mot RV 755 får en estetisk god utforming og at 

bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig tilknytning til gangveisystemet som 

tilrettelegges via Meieribakken til Straumen sentrum” 

Inderøy SV mener: 

 I saksframlegget til reguleringen diskuteres det om en skal tillate 4 boenheter i 4 etg. på 

forretningsbygg nord. Inderøy SV stiller seg foreløpig positiv til denne løsningen fordi den gir bedre 

utnyttelse av arealet. Vi vil gjerne se en 3D modell som avklarer om det blir store ulemper for 

eksisterende naboer 

 SV er meget fornøyd med at nivået på bygningene nå er senket ca 1,5 meter og gir en løsning med 

skjermet torg som har direkte kobling til undergang mot sydvest 

 SV er opptatt av at fasadene mot RV 755 får en estetisk god utforming. Det er meget viktig at 

bygningskroppene deles i 5 deler for å unngå inntrykk av en ”massiv vegg”. Det er spesielt viktig å få 

inn bruk av trepanel på disse fasadene som brytes opp vekselvis horisontalt og vertikalt, eventuelt 

med mur i områdene med balkonger. Vindusflater bidrar også vesentlig til ”estetisk god utforming”. På 

disse fasadene må man unngå metall og store mørke flater. Det er også viktig å variere høyde innenfor 

hver bygningskropp som antydet på skissene når en ikke bruker saltak til å avslutte bygningene på 

toppen. 

 SV mener at bygningene må inneholde mest mulig trekonstruksjoner og ønsker moderne løsninger 

som bygger på trehustradisjoner i byer og på landsbygda i Trøndelag. 

 Når det arkitektoniske uttrykket skal detaljeres er det meget viktig at en tar med seg gode elementer 

fra arkitektur, byggeskikk og gate- og torv utforming i ”Gamle Straumen”. En må kunne spasere 

mellom de to miljøene og føle at det er en samlet harmoni som kobles sammen i undergangen til  

RV 755 

 Det må jobbes godt med detaljering og det arkitektoniske uttrykket man opplever i undergangen. 

Denne undergangen vil fungere godt når en fristes til å passere både fra gammelt til nytt og fra nytt til 

gammelt. Man må finne en løsning som fremhever dette. 

 I Kristiansand er man i gang med et prosjekt som karakteriseres slik:  

”SINTEF Byggforsk, Husbanken, Innovasjon Norge, Trefokus, Grønn Hverdag og Universitetet i Agder er 

med i prosjektet som vil sette en ny standard for hva som kan ventes av boligbygging i årene fremover. 

Betegnelsen "Norges mest miljøvennlige byggeprosjekt" kommer fra Dr.Ing. Tor Helge Dokka fra Sintef 

Byggforsk” (se link sist i dokumentet). 

 

SV mener at utbygger på Nessjordet kan gjør det samme. Inderøy SV er skuffet over at kommunen ikke 

har engasjert kompetansemiljøer som ovenfor for å skape fremtidsretta og bærekraftige løsninger 

med passivhus standard og massivtre. 
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Energikilder og lavenergi løsninger 

Planen sier: ”All ny bebyggelse med behov for oppvarming skal bygges med vannboren varme” 

Inderøy SV mener: 

 Energikilden skal ikke være elektrisitet eller olje. Oppvarming til Nessjordet skal komme fra en 

varmesentral som bruker biobrensel, sjøvarme eller jordvarme 

 Alle boliger skal ha passivhus standard 

Parkeringsareal 

Planen stiller krav om 2 plasser pr 100 m2 forretningsareal og 2 plasser pr bolig over 100 m2 og 1,5 pr bolig 

under 100 m2 . 

Inderøy SV mener: 

 Parkeringsarealet nord for inngangsvegen til Nessjordet må detaljeres og antall plasser telles opp, 

anslagsvis 50 stk 

 Parkeringsarealet rett inntil torget må skilles med beplantning fra fotgjengerarealet på torget 

 De 17 og 11 plassene utafor forretningsbygg sør må fjernes eller flyttes slik at en kan få tilbake en 

parkmessig løsning langs det vannløpet som det er antydet at kan komme fra torget 

 Det må gjøres en total opptelling av parkeringsplasser under og over bakken. Det må også taes i 

betraktning at besøkende til forretninger også kommer til fots fra andre siden av RV 755 eller fra 

boliger i Nessveet og på Nessjordet 

Grøntareal, gangveier og beplantning, møteplasser og uterom 

Planen stiller krav til gangveier og undergang for RV 755” 

Planen sier: ”Detaljplan for utforming av torg og andre fellesarealer samt skiltplan skal godkjennes av 

Hovedutvalg Natur”  

Inderøy SV mener: 

 Vi er meget fornøyd med krav om en samlet skiltplan 

 Vi er meget fornøyd med krav om politisk behandling av det samlede utemiljøet 

 Gangveiforbindelse mellom parkering i nord forbi omsorgsboliger til Nessveet må planlegges og 

ferdigstilles som en del av utbyggingen 

 Det skal anlegges et parkmessig uterom nordøst for forretningsbygg sør som i den opprinnelige 

idéskisse (se hovedpunkt ”Parkeringsareal”) 

 Torget må tilrettelegges for uteservering og mulighet for møteplasser og ulike former for 

underholdning   
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Skilting og universell utforming: 

Planen sier: ”Det skal være universell utforming av bebyggelse, uteareal/veger og skilting” 

Inderøy SV mener: 

 Dette er et meget tydelig krav om god utforming for alle. Det er viktig at prosjektet knytter til seg 

rådgivere som sikrer at en får oppfylt dette. Nye prosjekter kan lett overse detaljer som det koster dyrt 

å rette opp. 

 

Eksempler på gode bomiljø med trearkitektur:   

Trebyggeri og lavenergi på Hamresanden: http://www.skogindustri.no/artikkel/2727/trebyggeriet-i-gang-med-

norges-mest-miljovennlige-byggeprosjekt/ 

Kampen Hageby i Oslo: http://www.hageselskapet.no/idekatalogen/kap04/4_19.pdf 

 

Inderøy, 30.04.2010 

 

 

Inderøy SV 

Asbjørn Berg, leder 
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 Høringsuttalelse

Styret i Inderøy Venstre har vurdert kommunens forslag for Nessjordet-Straumen sentrum og 
vil kommentere noen av punktene i planen.

Venstre har i hele planprosessenvært opptatt av at utbyggingen på Nessjordet,når den først var 
vedtatt,må bli en naturlig utvidelse av gamle Straumen. Den nye og den gamle delen av 
sentrum må være en sammenhengende akse med et tilstrekkelig grøndtareal.,der biler og 
asfalt ikke dominerer. Venstre mener derfor det er uheldig at den planlagte skulpturparken er 
fjernet for å få et større parkeringsareal.
Dersom parken fjernes faller også ideen om en grønn akse fra Muustrøparken til 
Børgin.Dermed blir et vesentlig element i utformingen av sentrum borte. Den planlagte 
utfyllingen i Børgin for gjestehavn bør av samme grunn skrinlegges og Fylkesmannens 
innsigelser tas til følge.

Byggehøyden bør holdes på 3 etasjer. Det visuelle inntrykket og det at naboer har investert i 
hus og hjem i området,tilsier at det ikke gis tillatelse til å bygge 4 etasjer.

Kommunens politikere bør redusere antall parkeringsplasser for å rette på noe av skaden som 
har skjedd ved avvikelse av vedtatte planer. Kommunens politikere bør tenke på at det er nye 
beboere og etablerte familer i nærområdet som skal ha dette som en del av sin hverdag!

Vennlig hilsen
Inderøy Venstre
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Inderøy Kommune
V/ Pål Gauteplass
7670 Inderøy

Re ulerin s lan for Ness'ordet — Straumen sentrum.

Ut i fra foreslåtte reguleringsplan for Nessjordet og Straumen sentrum så foreslås det
plassering av busstasjon på området der brannstasjonen ligger i dag. Inderøy Slakteri AS har
tidligere ved høringsrunder uttalt at vi sterkt kunne ønsket dette området (brannstasjonen) lagt
til vår disposisjon (les: kjøp). Dette med tanke på at vi i fremtiden har svært begrensede
muligheter for å kunne utvide vårt areal, slik at dette området er eneste mulighet for evt.
utvidelse. Ber om at Inderøy kommune vurderer dette slik at vi kan ha et levedyktig
næringsliv i sentrum som kan ha mulighet for ekspandering og utvikling/ utbygging i
fremtiden.

Med vennlig hilsen
derøy S teri AS

i311 vard Gau
Daglig leder

I ' I

t

INDERØY SIAKTERI AS.  MEIERIBAKKEN 4, 7670 INDE

TLE (+47) 74 15 60 00 FAKS. (+47) 74 15 35 44 WWW.INDERo YSODE

Tlf: 92859170 E-post: havard indero sodd.no

ORG.NR. NO 984 062 141 MVA KONTO NR. 4451.06.42357

III II

30.04.2010

UI
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HØRINGSUTTALELSE

Forslaget til detaljreguleringsplan for Nessjordet er nå på høring med 1.mai som 
frist for innspill.

Det har tidligere i prosessen vært et stort engasjement med folkemøter osv.,og 
det er kommet mange innspill både til hvordan Nessjordet kan utbygges 
og ”gamle Straumen” bevares som et levende sentrum. 

Det har kommet kreative løsninger med en målsetting om at Nessjordet kan bli 
annerledes enn mange andre tettsteder rundt omkring i landet og  med særlige 
kvaliteter både arkitektonisk og miljømessig.
I idè-og prosjektkonkurransen om utvikling av området det ble det lagt stor vekt 
på slike kvaliteter.

Det eneste forslaget  som kom inn”VEV” ga et signal om at denne målsettingen 
ville bli vanskelig å oppfylle. Juryen hadde da også  flere vesentlige 
innvendinger og pekte bl.a. på at senterbebyggelsen ikke var slik en hadde 
ønsket.
Noen av juryens innvendinger er tatt til følge i det videre arbeid, men dessverre 
er det gjort andre endringer som endrer planene vesentlig til det verre ut fra et 
miljøsynspunkt.
Det er en økning på ca.1000 kvadratmeter forretningsareal, slik at det nå utgjør 
hele 4300 kvadratmeter.
Mer av området er lagt ut til parkeringsplasser på bekostning av grøntarealer, og 
det er blitt svært lite igjen av det grønne preget som Nessjordet skulle få. I stedet 
vil vi få et stort bilbasert forretningssenter.
Det innrømmes i planbeskrivelsen at grøntarealer er fjernet  som følge av  større 
utnyttelse av forretningarealet og påfølgende økt parkeringsbehov og med 
mange parkeringsplasser som ”et meget viktig forretningsmesig element.”
Det er tydelig at utbygger har fått stort  gjennomslag for sine krav og ønsker i 
de forhandlingene som er ført med kommunen.
Det er de kommersielle interessene i forhold til forretningssenteret som  er 
prioritert på bekostning av miljøverdiene.
Det har langt på vei vært en lukket prosess, selv om sentrale politikere er holdt 
orientert og formannskapet har godkjent avtalen med utbygger.
Involvering av befolkningen har i denne fasen vært temmelig fraværende, og det 
synes jeg er beklagelig. Det burde vært en åpen debatt om de foreslåtte 
planendringene.

Jeg anmoder politikerne til å ta en  grundig diskusjon om hva som kan endres  
for å redde det som reddes kan av  grøntarealer og andre miljøverdier  ved  bl.a. 
å redusere omfanget av parkeringsplasser.
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Vi vil understreke hva juryen uttalte i forbindelse med ”VEV” om grøntarealer:
”For prosjektområdet (Del B) er  takhagen det eneste utearealet  for 
leilighetene.Dett er ikke tilfredsstillende for  eksempel for barns behov for 
utfoldelse.På grunn av beliggenhet og tilgjengelighet vi takhagene etter juryens 
vurdering bli et privat område og ikke en del av den offentlige grøntstrukturen.”
Dette er det ikke tatt hensyn til forslaget som nå foreligger og med  en 
forunderlig argumentasjon om behovet for utearealer.Vi må  regne med også 
småbarnsfamilier i leilighetene.

Også konsekvensene for ”gamle  Straumen” bør drøftes. Hva mener politikerne 
må gjøres for å beholde liv og aktivitet  i dette særegne tettstedet etter 
utbyggingen av Nessjordet? Det er ikke bare vi som bor her som er opptatt av 
det.
Dette er den viktigste saken i Inderøy på årtier, og nå må politikerne være seg 
sitt ansvar bevisst.
Hilde og Per Flatberg
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Benedikte og Frances Jayaseela
Nessveet 62
7670 Inderøy

Inderøy Kommune Inderøy 30.04.10
7670 Inderøy

An ående endrin av re lerin s lan for Nessveet/Ness'ordet

En reguleringsplan gir en forutsigbarhet ved kjøp av tomt i et boligfelt.
Ved å endre denne bør Inderøy kommune forplikte seg til at den nye planen fører til bedre
løsninger, og at hensyn bør tas i forhold til eksisterende bebyggelse i Nessveet.
Vi vil derfor som beboere i Nessveet oppfordre Inderøy kommune til en ryddigere saksgang
og at hensyn ikke vises bare overfor nye utbyggere men også eksisterende bebyggelse og
beboere.

Hilsen

Benedikte ogÆrcés Jayaseela

IIII IIIIII
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Ninni Rotmo Olsen 

Øvergata 5 

7670 INDERØY 

Tlf: 74156700/45205232      13.desember 2009 

 

Inderøy kommune 

v/ Rådmann Jon Arve Hollekim  

7670 INDERØY 

 

Forespørsel om kjøp av Brannstasjon 

Sender med dette en forespørsel om å få kjøpe brannstasjonen på Straumen. 

Mener bygget som ”signalbygg” er viktig og bevare. 

 

Bruk og funksjon: 

Egen interesse i verksted 

Kunst og handverkproduksjon  

Ungdom og entreprenørskap 

 

På grunn av investeringer som trengs for at langsiktig og forutsigbar virksomhet skal kunne foregå, er 

jeg hovedsakelig interessert i kjøp. 

Ta kontakt for eventuelle spørsmål per telefon eller mail: ninni.olsen@ntfk.no . 

 

         Med hilsen 

 

         Ninni Rotmo Olsen 
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Statens vegvesen 
 

 

 
Postadresse Telefon: 815 44 040 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 21 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap 

Fylkeshuset   Båtsfjordveien 18 

6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 
 

Inderøy kommune 
7670 INDERØY 
 
 
 
 
 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Ola Belsaas - 74122693 2010/022560-007  04.06.2010 
     
   
 

Reguleringsplan for Nessjordet i Inderøy kommune - Statens 
vegvesens uttalelse 
  
Vi viser til Deres oversendelse mottatt 22. mars 2010 og flere møter og samtaler om saken, og 
beklager samtidig at vår uttalelse kommer etter høringsfristens utløp. 
 
Forsalget til reguleringsplan omfatter Nessjordet, Nessveet (nyeste del) og området ved 
banken og brannstasjonen. Som det viktigste innholdet i forslaget oppgis ny kryssløsning med 
fv. 755 i form av rundkjøring, delvis omlegging av atkomstveg til Nessveet, endringer i 
området ved brannstasjonen m.v. 
 
Statens vegvesen har følgende kommentarer til planen: 
 
Inderøy kommune har over lang tid søkt å legge til rette for en planprosess med utgangspunkt 
i at Nessjordet i sin tid ble ervervet av kommunen til utbyggingsformål. I tillegg til at selve 
utbyggingen har krevd omfattende planlegging, var det også tidlig klart at den daværende 
riksveg 755 utgjorde en viktig faktor i utviklingen av Straumen sentrum mot nordøst. Vårt 
inntrykk er at Inderøy kommune har ønsket en tett dialog med Statens vegvesen om prinsipper 
og faktiske løsninger for denne utviklingen, og anser derfor medvirkningsprosessen som godt 
ivaretatt når det gjelder våre ansvarsområder. Dialogen har vært åpen og konstruktiv. 
 
Fylkesveg 755 inkl. ny rundkjøring 

For Statens vegvesens del innbærer ny rundkjøring med tilknytninger på fylkesveg 755 det 
klart viktigste elementet i planforslaget. Krysset skal forbinde de sentrale sekundærvegene 
Øvergata og Nessveet med fylkesvegen, og sammen med planlagt ny undergang for myke 
trafikanter utgjør dette forbindelsen mellom det gamle Straumen sentrum og det nye 
utbyggingsområdet på Nessjordet. 
 
Til forrige planutkast forelå det to alternative prinsipper for kryss med fv. 755, og vi uttrykte 
at det var lokale avveiinger som måtte avgjøre hvorvidt en ønsket en løsning med rundkjøring 
eller to T-kryss. For vår del var det primære at det ble etablert en trafikksikker kryssløsning 
for myke trafikanter, samt at fylkesvegens funksjon som hovedveg mellom Innherred og 
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Fosen ble ivaretatt. Dette innebar krav om planskilt undergang for gående og syklende med 
plassering og utforming som sannsynliggjør at den i praksis vil bli benyttet, og samtidig en 
geometrisk utforming av kryss med fylkesvegen som ivaretar gjennomgangstrafikken. 
 
Ut fra det kart- og tegningsmaterialet som er mottatt, tyder alt på at planlagt rundkjøring med 
ytre diameter på 38 m og tilfredsstillende avbøying er i tråd med våre meldte forutsetninger. 
Vi stiller imidlertid et spørsmål ved stigningsforholdene fra Øvergata og inn mot krysset, da 
høydeprofilet her viser stigningsforhold som ikke er i tråd med kravene i vegnormalene. Som 
meddelt saksbehandler, forutsetter vi at dette bringes i orden i oppfølgende byggeplaner og 
før utbygging finner sted. 
 
Statens vegvesen forutsetter videre det til byggeplanleggingen utarbeides en situasjonsplan 
som viser kantstein, beplantning og øvrig utforming av vegens omgivelser – i tillegg til selve 
byggeplanen. 
 
Ny undergang for myke trafikanter  

Vår forutsetning om ny undergang for myke trafikanter mellom den nye og gamle del av 
sentrum synes ivaretatt med rekkefølgebestemmelse 1.9. Trafikksikkerhetsgevinsten av denne 
er samtidig ikke uavhengig av utforming og tilrettelegging, og det vil være av stor betydning 
for opplevelsen av sammenheng mellom sentrumsdelene at undergangen gis en tiltalende og 
innbydende utforming. Dette bør være et sentralt tema i detaljplanleggingen, hvor vi også vil 
minne om kravene til universell utforming. 
 
Gang- og sykkelveger for øvrig 

I området rundt krysset med fylkesvegen (rundkjøringa) er det planlagt et omfattende gang- 
og sykkelvegnett. Ut fra vår kjennskap til myke trafikanters ferdsel i området, samt kunnskap 
om hvilken tiltrekningskraft kjøpesenterområder innebærer, synes dette grepet fornuftig. Også 
det nye tilbudet mellom vegen til Nessveet og Leiringen vil her utgjøre et positivt bidrag. Vi 
vil i forbindelse med gang-/sykkeltilbudet ved fasader og underganger minne om at kravene 
til sikt må tilfredsstille normerte krav, slik at det ikke etableres sannsynlige konfliktpunkt. Vi 
kan heller ikke se at fortau og gang-/sykkelveger er målsatt, men forventer at vegnormalene 
legges til grunn også her. 
 
Tilrettelegging for kollektivtrafikk 

Vi er kjent med at løsning for avvikling av kollektivtrafikk er drøftet med transportselskapet. 
Dagens brannstasjon forutsettes fjernet og delvis erstattet av holdeplass for buss. Denne er 
planlagt utformet på en måte som legger til rette for trafikk fra begge retninger og med 
mulighet for å snu. Vår erfaring er at med en dybde på 23 m vil dette la seg gjøre, og det er 
samtidig hensiktsmessig at holdeplassen knyttes til både eksisterende og ny undergang. For 
ytterligere å redusere faren for lekkasjer (”snarveg” over fylkesvegen), vil vi anbefale at 
grøntarealet på nordøstlig side planlegges beplantet med ”avvisende” vekster. 
 
Byggeplaner/byggeledelse – fylkesveg 755 

Det er ønskelig at Statens vegvesen har byggeledelse på alt som vedrører fylkesvegen, og vi 
ber derfor om at det tas kontakt med vår drift- og utbyggingsseksjon så tidlig som mulig og 
før byggeplanleggingen igangsettes. Fordeling av roller og ansvar må da klargjøres nærmere. 
 
Finansiering 
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Som tidligere meddelt foreligger det ingen bevilgninger i fylkesvegplanen til de tiltak som 
planforslaget omfatter, og alle kostnader må følgelig dekkes lokalt. I fylkesvegplan for nye 

fylkesveger er det imidlertid ført opp 5 mill kr til prosjektet på uprioritert plass etter 2014. 
 
Vi ønsker Inderøy kommune lykke til med det videre arbeidet, og ser fram til en fortsatt tett 
dialog omkring planlegging, prosjektering og utføring av denne viktige reguleringsplanen. 
 
Plan- og trafikkseksjonen - avdeling Nord-Trøndelag 
Med hilsen 
 
 
 
Helgar Sætermo 
seksjonsleder 
 Ola Belsaas 
 
Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, 7735 Steinkjer 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/106-3
Saksbehandler:
Ketil Verdal

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 48/10 21.06.2010

Retningslinjer for drift og forvaltning av kommuneskogen

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg natur godkjenner de framlagte retningslinjer for drift og forvaltning av 
kommuneskogen Floåsen (174/1) og Åsen (172/54) i Inderøy kommune. 

Vedlegg
1 Retningslinjer for drift og forvaltning av kommuneskogen

Henvisning:
1 U Innkalling til møte i styret for Inderøy kommuneskoger Toralf Bjelkåsen m.fl.
2 U Ref-26jan2010 Toralf Bjelkåsen m.fl.
3 S Retningslinjer for drift og forvaltning av kommuneskogen
4 I Referat styremøte Toralf Bjelkåsen
5 I Referat styremøte med befaring 30 juli 2009 Toralf Bjelkåsen

Bakgrunn
Den 30.07.2009 inviterte styret i kommuneskogen skogbruksansvarlige i kommunen til befaring 
i kommuneskogen. I oppsummering av befaringen ble det diskutert nytten av å lage 
retningslinjer for forvaltning av kommuneskogen, slik at styret og kommunens administrasjon 
hadde noen felles skriftlige retningslinjer å forholde seg til.

Kommunen ved skogbruksansvarlig og styret i kommuneskogen har utarbeidet forslag til 
retningslinjer for drift og forvaltning av skogen på eiendommene Floåsen (174/1) og Åsen 
(172/54). Det er tatt utgangspunkt i etablert praksis. Retningslinjene beskriver styret, styrets 
oppgaver og drift av skogen.
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Vurdering
Retningslinjene omfatter kun drift og forvaltning av skogen på eiendommene Floåsen (174/1) 
og Åsen (172/54). Styret for kommuneskogen ble i sin tid etablert for å ta seg av skogen, derfor 
er ikke Floåsvollen med bygninger og turstier i området nevnt i retningslinjene.  Det er likevel 
lagt vekt på eiendommen som friluftsområde for kommunens innbyggere og andre. Mål for 
drift og forvaltning gjenspeiler derfor bruken av området både med hensyn til skogsdrift og 
friluftsliv.  

Det er gjort noen endringer i forhold til etablert praksis.
• I søknader om uttak av virke har styret gitt sin anbefaling til skogbruksansvarlige i 

kommunen, som har gjort endelig vedtak i saken. Styret har nå fått myndighet til å 
gjøre vedtak i vanlige driftssaker, hvor en kopi sendes kommunen for orientering. Dette 
forenkler prosessen for uttak av virke.

• For å ha midler til å utføre skogkultur og skjøtsel foreslås det at inntekter fra skogen 
settes av på eget fond merket kommuneskogen. Hovedregelen er at inntekter fra 
avvirking skal tilbakeføres til eiendommen i form av skjøtsel. Skogkulturarbeid blir i dag 
utført av styret på mer eller mindre dugnad. En kan ikke forvente at styret fortsetter 
med denne praksisen. Midler på fond til å dekke kostnader med skogkulturarbeid gjør 
det enklere å planlegge å utføre tiltak i skogen. 

Retningslinjene tar for seg flerbruksplanen for Floåsen med spesielle tiltak (kommunestyresak -
048/95). De spesielle tiltak som nevnes er fortsatt aktuelle og inngår i drifta av eiendommen. 
Floåsen ligger også i nedslagsfeltet for Røflovatn og Vådalsvatn. Dette medfører en del 
begrensinger i forhold til skogsdrift på eiendommen. Begrensninger som omhandler skog er 
gjengitt i retningslinjene.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at de framlagte retningslinjer for drift og forvaltning av 
kommuneskogen Floåsen (174/1) og Åsen (172/54) i Inderøy kommune godkjennes.
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Utkast 2

1

Retningslinjer for drift og forvaltning av skogen på 

Floåsen gnr.174/1 og Åsen gnr.172 bnr.54 i 
Inderøy kommune.

 Floåsvollen, foto: Jan Salberg

Innholdsfortegnelse
Historikk:............................................................................................................................... 2

Gårdskart ............................................................................................................................... 3

Mål for drift og forvaltning av kommuneskogen .................................................................... 3

Styret ..................................................................................................................................... 3

Styre honorar/møte godtgjørelse......................................................................................... 4

Styrets oppgaver: ............................................................................................................... 4
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Historikk:
Røra kommune kjøpte Floåsen i 1924 fra Erik Roshovd for kr 8000,-. Floåsen var da 
uthogget, hvor alt virke over 10 cm brystmål var tatt ut. Ved sammenslåing av kommunene 
Røra, Sandvollan og Inderøy i 1962 var det stor interesse for kjøp av hele og deler av skogen. 
Røra kommunestyre var på den tiden ikke interessert i salg på grunn av at Floåsen var kjent 
som et yndet utfartssted for innbyggerne.

Det ble ikke tatt ut tømmer av betydning før først på 50-tallet. Da ble det levert virke til ny 
skole og samfunnshus på Røra. Først på 70-tallet ble veien langs Røflovatnet bygd, og da 
startet en periode hvor det ble drevet noen hundre kubikkmeter for salg hvert år. 

I 1995 ble flerbruksplanen for Floåsfjellet vedtatt i kommunestyret (k-sak 045/95). Vedtaket 
skjedde som en respons på Norges Naturvernforbunds aksjon ”La Naturen gå i arv”. 
Konsekvensen av dette var at nordre del av eiendommen ble vernet med unntak av et område 
inne på Floåsfjellet. Stormen nyttårsdagen i 1992 og flerbruksplanen for Floåsfjellet forandret 
forutsetningene for skogsdrifta slik at etter den tid har uttak av virke blitt prioritert for lag og 
foreninger som ønsker å ta ut tømmer til eget bruk på dugnad. 

I perioden 1970 – 1974 kjøpte kommunen deler av småbruket Åsheim (171/2), det meste av 
gården Åsen (171/1) og eiendommen Hellem (172/1). Dette arealet fikk gnr. 172 bnr. 54 og er 
utlagt til utbygging for Hellemshaugan byggefelt. Eiendommen har i dag ca 190 dekar 
produktiv skog. 

Styret i kommuneskogen har hatt løpende avtale med ungdomsskolen om at planting kan 
utføres av elevene. I perioden 2000 – 2003 fikk alle 7 åringer på Røra skole hver sin plante 
som ble merket med navn på planteren. Hensikten med merkingen er at elevene skal følge 
utviklingen av sin plante årene de går på barneskolen.

Uttak av virke og skogkultur har stort sett fulgt gjeldende skogbruksplaner. Ungskogpleie har 
stort sett blitt gjort av styret, uten annet vederlag enn at de har beholdt nyttbart virke til ved. I 
dag står mesteparten av gammelskogen på Floåsfjellet som er vernet gjennom flerbruksplanen 
fra 1995. 

Kommuneskogen har blant annet gitt virke til ny kai på Skjelvågen, påler og andre materialer 
til vedlikehold av Hylla kai, tømmer som tilskudd til kulturhus og nytt samfunnshus på Røra. 
I perioden 1993 til 2009 har skogen avgitt ca 1600 m3 tømmer med en bruttoverdi på ca kr 
490.000,-.

I 1995 ble Floåsen veivedlikeholdsforening stiftet som et samarbeid mellom grunneierne i 
området. Formålet for foreningen er å vedlikeholde skogsbilveien ved Røflovatnet. 
Skogsbilveien går fra veibom ved Røflo til velteplassene ved Vådalsvatnet og Slettet. 
Grunneierne har andeler i veien og betaler en vei og transportavgift knyttet til bruken. 
Avgiften blir brukt til vedlikehold og administrasjon av ordningen.

I 2004 ble foreningen Floåsens venner stiftet. Foreningen har røtter tilbake til 80-tallet og har 
til formål å ta vare på Floåsen-området. Venneforeningen disponerer Floåsvollen og har brukt 
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utallige dugnadstimer på oppussing og flikking av skolehytta og uthuset. På grunn av brann 
ble uthuset oppbygd på nytt i 2009 av foreningen. 

Gårdskart  

Skog, dekar etter bonnitet

Eiendom Innmark Høg Middels lav Myr
Annen 
mark

Total 
areal

Floåsen 174/1 4,3 (beite) 188,7 344,1 340,6 87,5 4,7 969,9
Åsen/kammen 
172/54

39,7 dyrka og 9,7 
beite 98,7 88,8 5,5 22,8 265,2

 Floåsen Åsen

 

Mål for drift og forvaltning av kommuneskogen
Kommuneskogen skal forvaltes og drives i pakt med Standard for Levende skog. Skogen skal 
være friluftsområde for kommunens innbyggere og andre, ressurs for kommunen og 
leveområde for planter og dyr. Det skal legges til rette for at flest mulig kan få anledning til å 
bruke området til rekreasjon og friluftsliv. Drift og forvaltningen har frilufts- og 
verneinteressene som grunnlag, og økonomiske hensyn skal underordnes disse.

Styret
Styre for kommuneskogen blir valgt for hvert fjerde år under konstituering av nytt 
kommunestyre. Styret skal bestå av tre medlemmer og tre vara medlemmer.
Inderøy kommune som grunneier har møterett ved alle styremøter.
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Styre honorar/møte godtgjørelse
Styremøter honoreres etter gjeldende plan for godtgjørelse av folkevalgte i Inderøy.
Skogkulturarbeid og andre drift/forvaltningsoppgaver honoreres etter nærmere avtale med 
Inderøy Kommune.

Styrets oppgaver:
Styret har overordnet ansvar for tilsyn, drift og forvaltning av kommuneskogen på Røra og
har vedtaksmyndighet i vanlige driftssaker. Grunneier skal holdes orientert om vedtak og skal 
godkjenne alle tiltak utover vanlig drift. 

Styret har følgende oppgaver:

• Behandle søknader om uttak av virke.

• Utblinking av tømmer og kontroll med skogsdrifter.

• Administrere skogkulturarbeid.
• Tilsyn med eiendommen.

Drift
Ved aktivitet i skogen skal gjeldende skogbruksplan for eiendommen legges til grunn. Uttak 
av virke skal som hovedregel følge denne prioritering:

1. Uttak av virke på rot til lag og foreninger
2. Uttak av ved på rot til private,(som en del av skogkulturarbeidet).
3. Uttak av virke på rot til private og andre aktører

Styret i kommuneskogen kan på fritt grunnlag prioritere tiltak avhengig av skogbruksplan og
status i kommuneskogen. Hogst skal foregå på frossen eller snødekt mark slik at kommunens 
drikkevannskilde ikke blir forurenset. Ved uttak av virke skal det betales en avgift pr. m3 til 
dekning av plantekostnader, skogkulturarbeid og administrasjon. Styret bestemmer avgiften 
for hvert år. Uttak av ved til privatbruk, kan inngå som et ledd i skjøtsel og ungskogpleie av 
eiendommen. 

Inntekter av skogen skal settes av på eget fond merket kommuneskogen. Som hovedregel skal 
inntekter fra avvirkning tilbakeføres til eiendommen i form av skjøtsel.

Jakt
Inderøy kommune som eier av eiendommene er medlem i Røra grunneierlag. Grunneierlagets 
inntekter av jakt fordeles på lagets medlemmer etter eiendommens areal og utbetales på våren 
hvert år. 
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Flerbruksplan for Floåsen
Lokal bevaring av det biologiske mangfoldet var utgangspunkt for å lage en flerbruksplan for 
Floåsen. Gjennom aksjonen ”La naturen gå i arv” fra 1993 ble Inderøy kommune utfordret av 
naturvernforbundet til å:

• Registrer den viktigste naturverdien i vårt område

• Identifisere hvilke farer som truer dette område
• Legge opp en plan for hva som må gjøres for å bevare dette område for kommende 

generasjoner.

Registreringer av biologisk mangfold viste at jordbrukets kulturlandskap, strandsone og 
vegetasjon på næringsrik grunn gir Inderøy det lokale særpreget. På grunn av lite uberørt 
utmark i kommunen var det viktig å ta vare på Floåsen. 

Dette dannet grunnlaget for å gå i gang arbeidet med flerbruksplanen. I 1995 ble 
flerbruksplanen vedtatt i kommunestyret (sak 048/95) hvor ca 173 dekar av nordre del av 
eiendommen ble vernet jf. anbefalinger i flerbruksplanen (se kart). 

Tiltaksdelen i flerbruksplanen legger vekt på tre viktige skjøtselstiltak:

• Bevisst økning av lauvandelen i dagens ungskog. La både små holt og enkelt trær stå 
igjen. 

• Vegetasjon spares langs bekker, og mot myrer/tjern. La beltet få større omfang enn en 
smal stripe enkelte steder.

• Igjensetting av døde og døende trær, særlig det lille som finns av større lauvtrær.

Spesielle tiltak nevnt i flerbruksplanen:

ü Fredet område

Innenfor verneområdet skal det ikke foretas noen tilrettelegging for friluftsliv, hogst eller 
annen skogbruksmessig aktivitet. Områder omfatter følgende bestand: 
19,29,31,32,33,34,35,36,37 (Skogbruksplan 1990 – 2000).

ü Kantsone Floåsbekken

Langs bekken fra Floåstjønna spares vegetasjonen i et belte på om lag 50 meter. Bredden på 
beltet kan varieres noe, men det er viktig at oreskogen langs bekken forblir intakt. Ellers kan 
enkelttrær av gran i beltet tas ut dersom kontinuitetspreget opprettholdes. Vegetasjonen langs 
bekken er viktig for flere arter og har flere funksjoner. (næring, skjul, yngleplasser m.m) Av 
arter kan jerpe nevnes spesielt.

ü Nedfallstrær

Enkelttrær som går over ende får bli liggende i skogen. Det understrekes at dette ikke gjelder 
stormfellinger der en betydelig kubikkmasse faller. Det er lite død ved i skogen og alle arter 
som er avhengige av det har dårlige kår. Dette gjelder bl.a. en del insekter, og noen sopparter.
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ü Lauvinnslag

Lauvinnslaget bør økes ved at det aktivt satses på det i bestandspleien. Noe lauvtre må også få 
lov til å oppnå store dimensjoner og dø en ”naturlig død”. Det er i dag relativt lite lauv i 
skogen og en økning, særlig av store lauvtrær, vil gi rom for større populasjoner av flere 
fulglearter m.m.

ü Kantsone Floåsmyra

Den nærmeste skogen sør for myra rundt Floåstjønna bør ikke åpnes helt opp. Bestandene 9 
og 19 defineres derfor som ”klimautsatte områder” jfr. Vernskogbestemmelsene. Det 
innebærer at største flatestørrelse blir 5 dekar.

ü Flatestørrelse bestand 38

Dette bestandet var fredet i alternativ 1. På grunn av beliggenheten ned mot Skartjønn-
området var det viktig å beholde gammelskogpreget i den lia bestandet ligger. Det foreslås 
derfor at dette bestandet også gis status som klimautsatt område.

ü Vegbygging

Ikke skogsvegbygging opp skrenten fra Skarmyra. Tømmeret fra bestand 38 drives ut på 
frossen mark over myrene, i samarbeid med Statskog.

ü Store lauvtre

De store lauvtrærne øverst i lia ovenfor Svarttjønna får stå (bestand 7 og 8). Noen større 
lauvtre i lia over Svarttjønna spiller en viktig funksjon i en skog der store og døde lauvtre er 
mangelvare.

(Kilde: Flerbruksplan for Floåsen, 1995 med bestandsnr. fra skogbruksplan for Floåsen/Åsen 1990-2000)

Nedslagsfelt for kommunal drikkevannskilde
Klausulering av nedbørsfeltet til Røflovatn og Vådalsvatn revidert pr 05.09.1975 regulerer 
bruken av arealet i nedslagsfeltet. Restriksjoner som har betydning for skogaktiviteten kan 
oppsummeres slik:

• Gjødsling av skog i nedbørsfeltet tillates ikke

• Bruk av pesticider i skogbruket er forbudt
• Adkomstveien langs Røflovatnet stenges for all ferdsel med motorkjøretøyer unntatt 

kjøring til og fra eiendommene, samt nødvendig kjøring i forbindelse med 
skogsdriften. Kjøring til hytteeiendommer er forbudt.

• Det er forbudt å anlegge nye veier i nedbørsfeltet unntatt de som blir nødvendige i 
forbindelse med skogsdriften.
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Figur 1 Nedbørsfelt til Røflo og Vådalsvatn   = Vernet område  Svartskravur = nedbørsfelt

Nedslagsfeltet er målt til 3,2 km2 og består av skog, noe myr og beitemark (kilde: 
Rammeplan for samordning av vannforsyning til Levanger, Inderøy og Steinkjer, september 
1974). 

FLOÅSEN
Gnr.174 Bnr.1
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/85-14
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 49/10 21.06.2010

Klage på avslag på søknad om fradeling av boligtomt på Lidarende gnr. 9, 
bnr.16 i Inderøy.
Klager: Kjell Gran, Risan 112

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Natur tar ikke klagen fra Kjell Gran til følge, og gjeldende vedtak om avslag på
fradeling av boligtomt på Lidarende gnr. 9 bnr. 16 blir stående. Det er ikke kommet fram nye 
opplysninger i klagen av avgjørende betydning for vedtaket om avslag.

Henvisning: 
1. Sak 28/10. Søknad om fradeling av boligtomt på Lidarende gnr. 9, bnr. 16.

Vedlegg
1 Anke vedr. avslag på søknad om fradeling av tomt til generasjonsbolig - gnr 009 bnr 016
2 Kart
3 Foto

Bakgrunn
Inderøy kommune mottok søknad om fradeling og dispensasjon av boligtomt med alternativ 1 
den 14.1.2010. Søknaden ble straks sendt på høring til fylkesmannen og fylkeskommunen den 
18.1.2010 med høringsfrist den 15. februar 2010.
Inderøy kommune fikk inn ny søknad om fradeling på alternativ 2 den 20.1.2010. Dette kartet 
ble sendt videre pr. e-post til sektoretatene med utviding av uttalefrist til 1.3.2010.
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Det kom uttalelse fra fylkesmannen datert den 1.3.2010, og fra fylkeskommunen datert den 
26.2.2010. Fylkesmannen varslet at de ville bli orientert dersom søknad om fradeling på noen 
av tomtene ble innvilget. 

Saken ble deretter behandlet som en dispensasjon og fradeling i hovedutvalg Natur i sak den 
28/10 datert den 26. 04. 2010 med følgende 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.”

Kjell Gran har påklaget vedtaket i brev den 18.5.10. Klagen er kommet innen klagefristen og 
blir behandlet i hovedutvalg Natur. 

Vurdering
I saksframlegg og vedtak den 26.1.2010 er selve tiltaket blitt vurdert og behandlet. I en klage 
skal det vurderes om det er nye moment eller opplysninger som har betydning for tidligere 
vedtak.

Kjell Gran har fremsatt følgende argument i klagen: 
1. Inderøy kommune ved saksbehandler skal ha hatt negativ vinkling i saken overfor 

fylkesmannen.
2. Han har blitt tilrådd om å bygge leilighet i driftsbygning.
3. Han mener at han har trukket søknad om alternativ 1 som vil ha betydning, og 

opplysningen ikke er fremlagt for Hovedutvalg Natur.
4. Det har foregått nedbygging av verdifull dyrka jord andre steder i kommunen.
5. Han mener at bygging av enebolig styrker kulturlandskapet som et alternativ til at det 

blir lagret rundballer på arealet. 

Gran sine argument er vurdert med følgende merknader: 
1. Når Inderøy kommune mottar en søknad om fradeling og dispensasjon som etter Plan 

og bygningsloven skal sendes på høring til berørte sektoretater, blir søknad med 
vedlegg oversendt og det blir ikke gitt noen egne synspunkt fra kommune i 
oversendelsesbrevet. Sektoretatene sin oppgave er å gi uttalelse etter gjeldende 
nasjonale lover og retningslinjer og uttalelsene skal vurderes i saksframlegget. Det er 
ikke kommunen sin oppgave å vinkle søknaden verken positivt eller negativt. 

2. Det har vært en streng holdning over mange år mot å få fradele dyrka areal og tomter 
midt i kulturlandskapet, og det har medført at driftsbygninger har fått bruksendring til 
bolighus. I dag er det to leiligheter i våningshuset på Lidarende, men etter Gran sine 
uttalelser er ene leiligheten for liten til en familie. Med utgangspunkt i drifta og 
størrelsen på bruket, er det ikke lenger behov for driftsbygning på bruket, og det kan 
være fornuftig å se på alternativ bruk. Når det gjelder den aktuelle driftsbygningen på 
Lidarende, mente Gran at den ikke var egnet, og at den i dag er brukt til lager. 

3. Inderøy kommune fikk to alternative søknader om fradeling på ulike tidspunkt og 
dermed var både alternativ 1 og alternativ 2 med på høringen. Slik saksbehandler forsto 
Kjell Gran, ønsket han først og fremst alternativ 1, men dersom det ikke var mulighet 
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var alternativ 2 et godt alternativ. Det ble ikke oppfattet slik at søknad om alternativ 1
ble trukket, og det er vanskelig å se at det skadet saken at begge alternativene ble 
vurdert og behandlet samtidig. Det er likevel beklagelig dersom vi ikke har oppfattet 
Gran rett i forhold til at alternativ 1 ikke skulle vært behandlet. 

4. Gran henviser til bruk av verdifulle arealer andre steder i kommunen. Siden dette ikke 
er dokumentert, er det vanskelig å kommentere. Inderøy kommune har en restriktiv 
praksis når det gjelder utbygging av dyrka areal. Det blir omdisponert noe dyrka areal til 
driftsbygninger og tilleggsnæringer som ikke fradeles gårdbruket. 

5. Gran mener at en boligeiendom vil berike kulturlandskapet istedenfor rundballer som 
ligger på tomt alternativ 2. Denne tomten er på ca. 850m2 derav 500m2 er dyrka jord. 
Kulturlandskapet er landskap med dyrka jord, skogteiger og kantvegetasjon. En åpning 
for bit for bit utbygging i kulturlandskapet vil skape presedens for senere søknader 
innenfor gjeldende kommunedelplan Straumen, der det ikke er åpning for spredt
bebyggelse. 
Når det gjelder plassering av rundballer, er det driverens ansvar at disse ikke ligger slik 
til at de skaper forurensning.

Konklusjon
Det vises til tidligere vedtak i saken den 26.4.2010. 

Rådmannens vurdering er at det i klagen fra Kjell Gran ikke er kommet frem nye opplysninger 
av avgjørende betydning i forhold til en eventuell oppheving av gjeldende vedtak fra møte i 
Hovedutvalg Natur den 26.4.2010.
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Inderøy kommune, næring og plan

7670 INDERØY

Inderøy, 18.05.10

II

ANKE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL GENERASJONSBOLIG PÅ
LIDARENDE, G.NR. 9, BR.NR. 16. (SAK 2010/85-9).

Etter møte med saksbehandler Kristin Volden i Inderøy kommune om fradeling av tomt til generasjonsbolig,
ble det fremmet en søknad om to alternativer.
I møte med saksbehandler ble begge alternativene diskutert, og alternativ 1 ble satt opp som
førsteprioritet i søknaden.

Jeg spurte saksbehandler Volden om hvordan hun så for seg muligheten for en positiv behandling av
søknaden. Jeg fikk som svar at den var liten, ettersom slike saker var vanskelige.
Jeg fikk samtidig følgende spørsmål fra saksbehandler: Hva med det store fine fjøset på eiendommen? Der
måtte det vel gå an å lage seg en leilighet.
Jeg som søker ble i tvil om hvorvidt saksbehandler med en slik holding ville være i stand til å fremme en slik
sak med en positiv vinkling overfor Fylkesmannen. Jeg er fortsatt i tvil om at saken ble fremlagt for
Fylkesmannen på en positiv måte.

I god tid før behandlingen av saken i hovedutvalg Natur 26.04.10, varslet jeg saksbehandler muntlig om at
jeg trakk alternativ 1, og at jeg kun ville gå inn for alternativ 2 i søknaden. Grunnen til dette var at
alternativ 2 var nærmere vei, vatn og kloakk. Alt. 2 har dessuten kun vært benyttet til lagring av 100
rundballer i de siste 20 åra, og er ikke benyttet til selve grasproduksjonen. (Dette kan bekreftes av leietaker
av dyrkamarka).

Jeg kan ikke se i de saksdokumentene jeg har mottatt, at det blir nevnt at jeg har trukket alt. 1 som omsøkt
område. Dette kan tyde på at søknaden er behandlet uten at denne opplysningen er kommet på bordet.

Jeg er noe forundret over at omsøkte areal på Lidarende er så mye mer verdifull enn arealer andre steder i
kommunen. Burde ikke kommuneplan Straumen vært revurdert i omfang, dersom den virker slik at
videreutvikling/nyskaping blir fullstendig blokkert av paragrafer?

Før denne saken behandles på nytt, håper jeg rådmannen blir tatt med på en befaring på det omsøkte
området. Dersom det nåværende området med illeluktende rundballer blir erstattet med en pen enebolig,
så ville dette glede både naboer og turgåere. Det ville dessuten styrke kulturlandskapet.

Saken har stor betydning for oss på Lidarende, og vi ser fram til en positiv behandling av anken.

Med hilsen

K ell Gra

Vedlegg: Flyfoto og foto fra Lidarende. Kopi sendes komitemedlemmer i Hovedutvalg natur.

II
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1001-36
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 50/10 21.06.2010

Klage fra Vangslia vellag på avvisningsvedtak i sak 36/10 i Hovedutvalg Natur. 
Bygging av naust i Vangslia. (Letnes)

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Vangslia vellag på vedtak i sak 36/10 – 2010 i Hovedutvalg Natur etterkommes ikke.

Hovedutvalg Natur anser at det i klagen fra Vangslia vellag ikke er framkommet ny informasjon 
som på avgjørende måte endrer forutsetningene for vedtaket.

Det henvises til begrunnelse i saksframlegg, jfr. også sak 36/10.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som overordnet klageinstans for 
sluttbehandling.

Vedlegg
1 Vangslia vellag - Klage over vedtak i Hovedutvalg Natur den 15.06.09 og 31.05.2010
2 Vedtak ang. disponering av kommunale friområder (vedlegg til klage fra Vangslia vellag)

Bakgrunn
Det vises til saksframlegg knyttet til sak 36/10 den 31.5.2010 i Hovedutvalg Natur, der det ble 
fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg Natur tar ikke klagen fra Vangslia vellag opp til behandling. Dette begrunnes med 
reglene i Forvaltningslovens § 29 der det er slått fast at:
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”Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest 
løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.” 

Hovedutvalg Natur fattet sitt vedtak i sak 37/09 den 15.6.2009. Klage fra Vangslia vellag er 
datert den 8.4.2010, nærmere ti måneder etter vedtaksdato. Forvaltningslovens ytre klagefrist, 
jamfør § 29, er derfor oversittet med nærmere et halvt år. 

Hovedutvalg Natur anser at det heller ikke foreligger særlige grunner som tilsier at klagen bør 
tas under behandling, jamfør Forvaltningslovens § 31.

Vangslia vellag har 13.6.2010 klaget på ovennevnte avvisningsvedtak (se vedlagte klage). 
Prosedyren jamfør Forvaltningsloven er at klagen skal behandles i Inderøy kommune, 
Hovedutvalg Natur. Dette er avklart med Fylkesmannen. Ved en eventuell opprettholdelse av 
avvisningsvedtaket, vil saken gå til Fylkesmannen for sluttbehandling.

Vurdering
Vangslia vellag har formelt grunnlag til å klage på vedtaket i Hovedutvalg Natur 31.5.2010 om å 
avvise å ta klagen fra Vangslia vellag opp til behandling. Hovedutvalg Natur må derfor ta stilling 
til om det i klagen er framkommet ny informasjon som tilsier at:

• Den ytre klagefristen på 3 måneder i Forvaltningslovens § 29 ikke er oversittet
• Det foreligger særlige grunner som tilsier at klagen bør tas opp til behandling, jamfør 

Forvaltningslovens § 31.

Det er i klagen fra Vangslia vellag sagt at vellaget ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, 
siden de ikke ble behandlet som part i byggesaken. Den riktige formuleringen her må etter 
rådmannens vurdering være at Vangslia vellag ikke ble behandlet som nabo i saken, og at de 
derfor ikke fikk eget nabovarsel. Dette har rådmannen redegjort for i saksframlegget knyttet til 
behandlingen av klage fra Vangslia vellag 31.5.2010.

Rådmannen vil på nytt også få minne om at det i Forvaltningslovens § 29 er sagt at ”Ved vedtak 
som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når 
det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.”

Vangslia vellag mener videre at det foreligger særlige grunner til at klagen burde vært tatt opp 
til behandling, jamfør Forvaltningslovens § 31. Vellaget viser her til anvendelsen av Plan- og 
bygningslovens § 86 a kontra § 93. Rådmannen velger her å vise til de vurderingene som ble 
gjort rundt dette punktet ved behandlingen av saken 31.5.2010.

Vangslia vellag viser i klagen på avvisningsvedtaket til at det foreligger mer omfattende forhold 
knyttet til spørsmålet om habilitet. Rådmannen velger her å vise til de vurderingene som ble 
gjort rundt spørsmålet om habilitet ved behandlingen av saken 31.5.2010.

Vangslia vellag viser i klagen til behovet for å ta spesielle hensyn knyttet til grunnforholdene i 
Vangslia, og at dette er en særlig grunn for å ta klagen fra vellaget opp til behandling. 
Rådmannen må her vise til behandlingen av saken i møtet i Hovedutvalg Natur 31.5.2010, der 
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det ble redegjort for konklusjonene i de geotekniske undersøkelser som tidligere er gjort i 
Vangslia.

Konklusjon
Rådmannen kan ikke se at det i klagen fra Vangslia vellag er framkommet ny informasjon som 
på avgjørende måte endrer forutsetningene for vedtaket i Hovedutvalg Natur 31.5.2010 (sak 
36/10). Rådmannen innstiller derfor på å opprettholde vedtaket om å avvise å ta klagen fra 
Vangslia vellag opp til behandling.

Ved en eventuell stadfesting av vedtaket fra 31.5.2010, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen 
for sluttbehandling.

Side 78



Vangslia Vellag.
Styret.

Inderoy kommune v. radmannen og Hovedutvalg Natur 13. Juni, 2010

7670 Inderoy

1  1111111111111111,111111111111111111111111

Klage over vedtak i Hovedutvalg for Natur, Inderøy kommune, av15.06.09/31.05.10.

Ang. byggetillatelse for naust i strandsonen, Vangslia, av 15.06.09, sak 37/09 og sak 36/10 av
31.05.10.

Vangslia Vellag krevde i brev datert 08.04.10 at bygningsmyndigheten i Inderoy skulle ta sak 37/09

av 15.06.09 opp til ny behandling etter § 93 i Plan og bygningsloven, med krav om byggestans inntil

så hadde skjedd. Hovedutvalg Natur — behandlet klagesaken den 31.05.10, og avviste klagen med den

begrunnelse at klagefristen er oversittet. Vi beklager Hovedutvalgets vedtak og ser oss nodt til å

ytterligere dokumentere sider ved hendelsesforlopet som tilsier at saken behandles etter riktig paragraf.

Vellagets svn er 1) at vi ikke kan lastes for å ha oversittet fristen siden vi ikke ble behandlet som part

av Inderov kommune verken for eller etter vedtaket i 2009. Vi mottok ingen informasjon om tiltaket i

forkant. ei heller om vedtaket og opplysninger om klagefrist etter at motet var holdt. Vellagets

medlemmer ble forst oppmerksomme pa omfanget av prosjektet og det voldsomme inngrepet i

terrenget, ftæra og rullesteinsbeltet, da tiltakshaver satte i gang prosjektet i tidsrommet rundt

palmehelga: Vellagets parkeringsplass ble (og er fortsatt) fylt opp med jernbanesviller i betong,

jernbaneskinner. en dresin og andre byggematerialer. Ingen av de som bor i Vangsliveien og som

bruker parkeringsplassen. ble forespurt om dette var ok, verken fra tiltakshavers eller

bygningsmyndighetens side.

Det har — etter henvendelse til bygningsmyndigheten - blitt hevdet at Vellaget ikke er part i saken i hht

Plan- og bygningsloven. Til dette vil styret i Vangslia Vellag gi uttrykk for folgende: Styret har

forutsatt at bygningsmyndigheten har kjent til at Vellagene i boligomradene har hatt disposisjonsretten

over friområdene i sine nedslagsfelt, jfr. vedtak i Inderoy kommunestyre den 11.11.1982 (viderefort av

Hovedutvalg for Natur i vedtak av 19.09.06). For ordens skyld legger vi ved kopi av vedtakene fra

11.11.1982, og 19.09.09. Vi kjenner ikke til hvorfor disse vedtakene ikke ble lagt ved saken, verken i

2009 eller 2010. Hvis det skyldes uvitenhet pga utskifting av saksbehandlere er det forståelig, men like

fullt sterkt klanderverdig.
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Pa bakgrunn av vedtakene om disposisjonsrett, anser styret at Vangslia Vellag har fulle partsrettigheter

både ift Plan- og bygningsloven og Forvaltningsloven. Vangslia Vellag har - helt fra vi fikk tilbudt

disposisjonsretten over friområdene - forsøkt å ivareta skjøtsel og vedlikehold på best mulig måte — og

i tråd med intensjonene i Inderøy kommunestyres vedtak av 11.11.1982. Vangslia Vellag har hele

tiden hatt, og vi har fortsatt klare forventninger til; at det forvaltningsorgan (Inderoy kommunestyre)

som gav oss disposisjonsretten i 1982 fortsatt vedstår seg dette vedtaket i 2009-10, og at det ikke kan

overproves av saksbehandlere, eller Hovedutvalg Natur.

Styret i Vangslia Vellag hevder på dette grunnlag at Vangslia Vellag hadde krav på å bli behandlet

som part, bade for og etter vedtaket i sak 37/09 av 15.06.09, og vi påstår derfor: Vellaget kan ikke

lastes fbr å oversitte frister som vi aldri har fatt, siden dette skyldes ene og alene mangelfidl

saksbehandling av bygningsmyndigheten. Styret i Vangslia Vellag krever derfor at den fremsatte

klagen av 08.04.10 tas til følge av bygningsmyndigheten/Hovedutvalg Natur i Inderøy.

Vangslia Vellag mener 2) at det foreligger  særlige grunner  (Fv1 §31 b) til at klagen blir prøvd av

Fylkesmannen:

a) Som anfort i vårt første skriv er saken behandlet etter feil paragraf i Plan- og bygningsloven -

§ 86 a  —som et tiltak på allerede bebygget grunn. Jfr vart forste klageskriv av 8. april. 2010.

Dette punktet aksepteres delvis av radmannen i saksframlegget i sak 36/10, men underkjennes

som argument ved henvisning til en lenge "innarbeidee praksis.

Styret i Vangslia Vellag hevder følgende: Ved å anvende paragraf 86 a, i stedet for § 93, har

bygningsmyndigheten unnlatt a innhente miljøvernfaglige vurderinger i saksutredningen, og

det er heller ikke krevd utfyllende tegninger med situasjonsplaner og detaljerte beskrivelser av

prosjektet før behandlingen i 2009. Konsekvensene av å anvende §86a er at det er utfort store

miljo-odeleggende inngrep i fjæra og rullesteinsbeltet ved utlopet av Straumen. Disse

inngrepene er usedvanlig negative både i forhold til det visuelle inntrykket av området, og i

forhold til dyre- og fuglelivet. Tidevannsstraumen Straumen er et naturfenomen i seg selv.

Langs strendene - i selve Straumen og ved inn- og utløpet av Borgin, finnes det særdeles

viktige habitat og beiteområder for oter, havorn og mange arter sjofugler (ikke minst ærfugl og

storskarv). Dette gjelder både sommer og vinter. Ornitologer fra nær og fiern kommer hit for å

observere fuglelivet hele året! Området er selvsagt også habitat for en rekke maritime arter og

livsformer, og inngrepet i rullesteinsbeltet vil åpenbart ha påvirkning på disse skapningenes

livsgrunnlag. Rådmannen skriver i sin innstilling om å avslå klagen fra Vellaget på formelt

grunnlag pga oversittelse av fristen, at bygningsmyndigheten i Inderøy har fulgt en lang

Side 80



b) Om habilitetsforholdet:

3

sedvanlig praksis, og at saken neppe ville ha fatt et annet utfall om den ble behandlet etter

paragraf 93.

Til dette vil Vellagets styre gi folgende kommentar: En lang sedvanlig praksis som bygger på

en feilaktig lovforståelse og lovanvendelse av enkeltparagrafer i Plan- og bygningsloven kan

ikke 'omforenestil å bli 'gjeldende lov og rett', bare fordi praksisen er lang og at mange

utover den. En parallell argumentasjon i fl fartsovertredelser ville være at dess flere som bryter

fartsgrensene over lang tid, jo mer lovlig blir det a kjore for fort med bil. Det er apenbart at

tiltakshaver/utforende — sannsynligvis på bakgrunn av en slik 'omforent' sedvanlig

misforstaelse av loven(?) - har tolket vedtaket i sak 37/09 av 15.06.2009 slik; at det gav henne

rett til a anlegge permanent vei og biloppstillingsplass ved naustet, og dessuten en

jernbaneskinnegang fundert på betongsviller som båtslipp (vedlegg 3 fotografier).

Forst etter at styret i Vangslia Vellag sendte den forste klagen, (og sannsynligvis på grunn av

den) ble det fra bygningsmyndighetens side uttalt at veien skulle tilbakefores til sti, og det ble

etterspurt ut fyllende tegninger fra tiltakshaver (som om dette var en paragraf 93-sak), i

,fbrhold til jernbaneprosjekter.  I etterkant har radmannen formulert en henstilling til

tiltakshaver om; "det bor sokes byggetillatelse for oppfylling, stopt plate og skinnegang...."

(var utheving).

Tiltakshaver/utforende har sa langt ikke tatt hensyn til denne henvendelsen: Skinnegangen er

allerede stopt ned i gulvet i naustfundamentet. og fyllingen med anlegg for skinnegangen ut i

fjæreomradet er pabegynt. Resten av betongsvillene og jernbaneskinnene ligger fortsatt pa

Vellagets parkeringsplass, klar til bruk Ved kontakt med tiltakshaver/utforende den 5. og 6.

april 2010, fikk vi et bestemt inntrykk av at tiltakshaver mente at bade vei og batslipp la

innenfor rammene av Hovedutvalgets vedtak. Vi ble mott med påstander om at det hadde vært

en vei der fra for, som hadde blitt brukt til å sette båter på sjoen, og at det før kommunen

ervervet området, hadde vært en traktorvei ned til fjæra. Tiltakshaver/utforende var ikke

lydhor for innsigelser fra vår side, og mente - slik vi oppfattet det - at tiltakshaver nærmest

hadde hevd på å anlegge en vei ned til naustet. inkl. biloppstillingsplass, og at dette var i

overensstemmelse med vedtaket i hovedutvalget.

Siden tiltakshaver/uforende sa bestemt mente at det eksisterte en slags hevdvunnen veirett fra

gammelt av. tok Vellagets leder kontakt med saksbehandler for a avklare de rettslige

forholdene vedr byggingen av naustet, mm. Dette skjedde på formiddagen den 7. april, 2010.

Det ble spurt direkte om tiltakshaver hadde lov til å anlegge en permanent vei og batslipp, og

om dette var i tråd med hovedutvalgets vedtak. Saksbehandlers synspunkt var at: "... det
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finnes flere oppfatninger om denne Siden det var Vellaget som i sin tid arronderte

bade leikeplasser, adkomststier mm fra parkeringsplasser/veien og ned til fjæra, bad

vellagsleder om a fa hennes versjon. I følge de opplysninger hun satt inne med; hadde det

vært en vei der helt fra den gang de hadde sauer på sjøen". Vellagets leder avviste dette som

oppspinn, uten at det ble stilt spørsmål ved hvor denne historien hadde sitt opphav.

Saksbehandler ble oppfordret til å gjennomfore en befaring på byggeplassen, og Vellagets

leder mottok saksbehandlers vurdering per mail:

Klagen fra Vellaget vedr. saksbehandlingsfeil ble oversendt til bygningsmyndigheten v.

rådmannen dagen etter denne kontakten, bl.a. fordi det her forelå villedende og usann

informasjon hos bygningsmyndigheten; om en vei som angivelig hadde vært der en gang i

tiden — "... brukt til å ha sauer på sjoen... ", og som ble framført som et argument for at det

fantes en slags hevdvunnen veirett' som tiltakshaver hadde anledning til å benytte. De

villedende og usanne forestillingene om en 'hevdvunnen' veirett ble med andre ord fonnidlet

til oss bade fra tiltakshaver/utførende og saksbehandler.

Muntlig kontakt med enhetsleder i ettertid etterlot et innrykk av at administrasjonen mente at

det var et definisjonssporsmål om en batslipp falt innenfor begrepet 'batsto'. På grunn av de

synspunktene som ble gitt fra administrasjonens side, ble det sendt en skriftlig henvendelse til

rådmannen i Inderøy, med et krav om habilitetsvurdering av bygningsmyndigheten i denne

saken: Den villedende og usanne informasjonen som ble .formidlet av saksbehandler, kan kun

fores tilbake til 'snakking* i de kollegiale relasjonene. Styret i Vangslia Vellag anser at en slik

utveksling av budskap kollegaer i mellom er forståelig, men like fullt sterkt klanderverdig når

det videreformidles som et argument til fordel for tiltakshaver. Habilitetsspørsmålet ble

besvart av Fylkesmannen v. mail fra Sissel Slapgaard, som vurderte saken slik at

bygningsmvndigheten i Inderøy var habile til å behandle saken, det måtte være noe mer enn

bare kollegiale relasjoner som kunne gjore saksbehandlere hos bygningsmyndigheten inhabile.

Habilitetssporsmalet er - kan hende - mer omfattende enn det som opprinnelig ble reist i

Vellagets forste skriv, og det bor derfor gjores til gjenstand for en ny vurdering:

Tiltakshaver; Kirsten Skjervold Letnes, er ansatt som økonomisk controller i Inderøy

kommune. Hun er også en av tre styremedlemmer i firmaet Anton Letnes, der hennes

ektemann; David Letnes, eier 100 % av aksjene'. Firmaet Anton Letnes er engasjert av

1 De andre to styrerepresentantene er daglig leder Dayid Letnes og styreleder Leif Ante Jakobsen. Kilde
;\ p iu;11.1- 4?-1.21kh.',14=4t, hffii; (Access: 18 . mai, 2010).
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Inderøy Kommune v. rådmannen, i forbindelse med utbygging av infrastruktur på Næssjordet

på Straumen. Anton Letnes/David Letnes er soperativs tiltakshaver/utførende i

'naustprosjektets. Det eksisterer mao en økonomisk binding/relasjon mellom

rådmannen/Inderøy kommune og firmaet Anton Letnes på flere plan: 1) mellom rådmannen

som øverste leder for administrasjonen i Inderøy kommune og firma A. Letnes via hans egen

controller; alias styrerepresentant for firmaet A. Letnes, og 2) mellom rådmannen som

ansvarlig oppdragsgiver i kontrakten mellom Inderøy kommune og firmaet A. Letnes v. David

Letnes, som utførende på utbyggingen av infrastruktur på Næssjordet2. Vellagets styre mener

at rådmannens habilitet og derved hele administrasjonens upartiskhet i forhold til å behandle

denne konkrete saken må vurderes av kompetente utenforstående.

c) Om grunnforholdene.

Fra før kjenner vi til at det raste ut en del av skråningen i området ved Anzjøns eiendom/stien

mellom Nervang og Vangsliveien en gang i forrige århundre. Denne opplysningen var en av

årsakene til at den planlagte veien fra Nervang og videre vestover ble avsluttet ved det som nå

er Skjelstad sin eiendom. Opprinnelig var det planlagt to husrekker i Vangslia, men

kommuneingeniøren vurderte det som fir risikofylt a legge to sriss' i form av veger og

bygninger parallelt i skråningen av den morenen som utgjør Vangslia. Etter utbyggingen av

boligfeltet har det skjedd fire sutglidningerav kubikkstore steiner ned i grunnen i den øverste

del av rullesteinsbeltet; tre i 1987 og en for et par r siden (jfr Vellagets svarbrev til Inderøy

kommune). Sammenholdt med observasjoner fra motsatt side av Straumen; på Sundsnesset og

i Vika, mener vi at dette tilsier grundigere undersøkelser av grunnforholdene enn det som hittil

er gjort, og om ikke av noen annen grunn bor dette skje for å berolige innbyggerne i Vangslia.

1 Namsos var Katunarka 'trygg' i følge de lokale bygningsmyndighetene — før raset. Når

rullesteinsbeltet fiernes i et så stort omfang som det er gjort her; ca 10 — 15 meters bredde og

samles opp på den ene siden av det ryddede området (jfr fotografi), vil stabiliteten i grunnen

skiples. Styret i Vellaget er svært skeptiske til konsekvensene både av dette inngrepet og

'jernbaneprosjektets på lang sikt. Strandområdet langs Vangslia er trolig det området som

utsettes for det hardeste været i hele Inderøy, og den ryddede 'stoa' vil være særlig utsatt for

erosjon ved sørvest storm og grov sjø. Vi vil dessuten anføre følgende: I kommunens vedtak

fra 2009, omtales tiltakshavers rettighet som et 'enkelt båtnaust'. Dette er et ikke-eksisterende

begrep i Plan- og bygningsloven og framstår som en variabel storrelse som ikke uten videre lar

seg endelig definere, selv om vi kan ha en formening om hva som ble ment i 1972 da området

ble solgt til Inderøy kommune (Et 'vanlig båtnaust' på denne tida var neppe særlig mye over

25 — 30 kvm). Rent konkret består naustkroppen av en ca 30 cm tykk armert betongplate, stopt

2 Vi kjenner ikke beløpet, men det dreier seg trolig om flere millioner.
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på et fundament av grov pukk, med innstopte jernbaneskinner på betongsviller i gulvet, og

vegger i tungt armert betong. Konstruksjonen framstår nærmest som en bunkers, og veier

minst 60 - 70 tonn. Det er uklart om grunnen så langt ned mot fiæra taler denne belastningen

over tid, og dette burde ut var oppfatning (gitt opplysningene ovenfor), ha vært undersokt for

hovedutvalget behandlet saken og gav tillatelse til en slik konstruksjon.

d) Allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen — plassering av naustet i terrenget.

Naustet er plassert helt ut i flomalet (ved høy sjø), og topp gulv ligger godt over opprinnelig

terrengnivå Dette medfører at all oppfylling i framkant av naustet vil virke svært begrensende

på allmennhetens muligheter til fri ferdsel i strandsonen. Tiltakshaver har lagt fram

supplerende tegninger. Disse viser en stopt vannrett plate, ca 7 x 2,5 m i forlengelsen av

naustgulvet og en jernbaneskinnegang m betongsviller pa toppen av en fylling bestående av

grov pukk med langsgående fyllinger av løsmasser på hver side av fundamentet. 'plastret'

med åkerstein/naturstein. Av erfaring vet vi som har bodd her ved sjøen i 30 år, at løsmassene

vil forsvinne ved forste spring-/storrnflo, og at det som kommer til à bli stående igjen vil være

en molo ut i rullesteinsbeltet med en jernbaneskinnegang på toppen.

Pa bakgrunn av ovenforstaende argumenter henstiller styret i Vellaget om at Hovedutvalget revurderer

sitt vedtak av 31.05.10, og behandler saken etter korrekt paragraf i plan- og bygningsloven, herunder

innhenter miljøvernfaghge vurderinger. Vellagets stvre mener at det ogsa ma gjores undersokelser a‘

grunnforholdenes beskaffenhet og bæreevne, siden dette er et heller 'uvanlig' stort og tungt -batnaust' .

Vi har tidligere oversendt klagen pa vedtaket til Fylkesmannen, med vedlegg. Hvis ønskelig kan disse

vedleggene skaffes på nytt. Som vedlegg til dette dokumentet er det — for ordens skyld - lagt ved

kopier av vedtak av 11.11.1982/19.09.06, om å gi disposisjonsretten over friområdene i

boligområdene til Vellagene.

Vangslia VellaiÅi. A...,4

Styreleder.

Vedlegg: Kopi av vedtak ang Vellagets disposisjonsrett over friområdene.

Kopi av dette dokumentet: Fylkesmannen i Nord Trøndelag.
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Imøteden 25. oktober 1982

Av

Rett utskrift.

Inderøy formannskap

7 medlernmer var

Nr 2572 Fag. Se, & 5-75

Utskrift av metebok

7 tilstede (medregnet møtende vararnenn).

K-Sak nr. 148/82.

F-Sak nr. 442/82. Dis onering av kommunale friområder.

Innstilling nr. 378/82.

Enstemmi tilrådin : Kommunestyret vedtar framlagt innstilling.

111111011111

Inn"gen ~cm av kommunemyret

i mØte den /V/Ii 194/ under :sak

nr44<t/FÆ  emtmiwig med  folgende  erldrin  Ordet "overlatos:. byttes
ut  med  ordet ntilbyse.."ed• ømm~

Inderøy forrwannskap, cknl4M/ 19
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INDERØY KOMKUNE,
Rådmannen.

Inderøy formannskap.

Arkiv nr.  138.7/504
Innstilling nr.  378/82.
OM/åh.

Disponering av kommunal friområder.

I boligområdene er det blitt vanlig å legge betydelige arealer til
felles benyttelse for boligområdets innbyggere, såkalte friområder.
Mesteparten av områdene forutsettes som regel å bli liggende i sin
naturlige form, dvs, at det ikke bekostes opparbeidelse av noe slag.
Områdene kan omfatte både strender langs vann og sjø og vanlige
skogbevokste utmarksområder. En del av områdene vil likevel måtte
opparbeides for å brukes til lekeområder for barn, ballblasser/
idrettsplasser o.l.

Det er blitt vanlig at boligområdene i kommunen har en velforening
som tar seg av administrasjonen av innbyggernes felles interesser i
området. En naturlig oppgave for en slik forening vil måtte være
å forvalte og ta seg av styringen av friområdene. Det bør derfor
yære kommunens forutsetning at friområdene stilles til velforeningens
disposisjon, når friområdene er kommunal eiendom. Det er vandig at
kommunen erverver de regulerte friområder og blir sittende som eier
av .dem. Det bør være en forutsetning for å overlate velforeningene
slik disposisjonsrett, at den er vederlagsfri og at det stilles
betingelse om at velforeninEen snarest nulig etter overtakelsen fremmer
en enkel plan for bruk og disposisjon av områdene. Planen forelegges
for og godkjennes av bygningsrådet.

møte den 7. desember 1981, sak nr.  567,  fattet formannskapet slikt
vedtak:

"Kommuneingeniøren forutsettes å føre tilsyn med bruken av
de kommunaleide friområder og regulerte spesialområder for øvrig.
Enhyer priyat bruk av slike fellesareal skal ha hjemmel i
formannskaps- eller kommunestyrevedtak."

Formannskapsvedtaket innebærer at kommuneingeniøren er den som på
kommunens yegne fører det daglige tilsynet med at friområdene
disponeres i samsvar med vedtak i bestemmende organer, og at de
foryaltes på en foravarlig måte, dvs, at de blant annet ikke forfaller
eller ligger til sjenanse for alimennbeten, eller på noen måte brukes
uloylig eller misbrukes.

Jeg tilrår at saken forelegges kommunestyret med slik

innstilling:

Eetten tIl å dIsponere frlområder I boligfeltene overlates veder
lags?ætt til holigområdets velforening på følgende vilkår:

1) Snarestmulig etter overtakelsen av disposisjonsretten fremlegger
forenlngen en enkel plan som viser ønskelig utnyttelse, utbygging
og framtidig driftsmåte. Planen fremmes for og godkjennes av
formannskapet etter at den er behandlet av bygningsrådet.

2) Alt økonomisk ansvar med eventuell utbygging og med driften
påligger velforeningen.

Kontrollen med gjennomføring av velf0reningens plan og tilsynet med
bruken av de kommunaleide friområder utføres p1 vegne av kommunen av
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kemmuneingeniøren, jfr. formannskapets vedtak under
sak nr. 567/81.

SAKSHAUG, den 8. oktober  1982.

Ottar
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SAK: 0043/06

DISPONERING AV KOMMUNALE FRIOMRÅDER

Komit4 Natur 19.09.2006:

Vedtak:
I.  Ordningen med at velforeningene selv disponerer frlområtfene i egne boligfelt

videreferes.
2. Det sendes et skriv til alle velforeninger i kommunen hvor vi presiserer våre

forventninger for dem.
3. Eventuelle uenigheter internt i velforeningene forutsettes lest av foreningene.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i metet:

Rådmannens forslag:
I.  Ordningen med at velforeningene selv disponerer friområdene i egne boligfelt

videreferes.
2. Det sendes et skriv til alle velforeninger i kommunen hvor vi presherer våre

forventninger for dem.
3.  Eventuelle uenigheter internt i velforeningene forutsettes lest av foreningene.

SAK: 0044/06

KLAGE PÅ LEGERT VEDTAK FOR GODKJENNING
PLAN F NYDYRKING

mit4 Natur 19.09.2006:

Vedtak:
Med heimel iforskrift  ark  nydyrking, held Inderey kammune fast på vedtaket m lov til
nydyrking på 23 deker skogsmark, og at skade pådam med vegetasjon skal ettast opp tat
Klagen blir ikkje teken til feigje, og saka blirstkndt Fylkesmannen for en eleg vedtak.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

3
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SAK: 0043/06

DISPONERING AV KOMMUNALE FRIOMRÅDER

Komik Natur 19.09.2006:

Vedtak:
I. Ordningen med at velforeningene selv disponerer friområdene I egne boligfelt

videreferes.
2. Det sendes et skriv til alle velforeninger i kommunen hvor vi presiserer våre

forventninger for dem.
3. Eventuelle uenigheter internt i velforeningene forutsettes lest av foreningene.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i motet:

Rådmannens forslag:
1. Ordningen med  at velforeningene selv disponerer friområdene i egne boligfelt

viderefores.
2. Det sendes et skriv til alle velforeninger i kommunen hvor vi presiserer våre

forventninger for dem.
3. Eventuelle uenigheter internt i velforeningene forutsettes lest av foreningene.

SAK: 0044/06

KLAGE PÅ LEGERT VEDTAK FOR GODKJENNING
PLAN F NYDYRKING

mik Natur 19.09.2006:

Vedtak:
Med heimel  iforskrift om nydyrking, held Inderey kommune fast på vedtaket/isM lov til
nydyrking på 23 dekat skogsmark, og at skade pitdam med vegetasjon skal /ettast opp att.
Klagen blir ikkje frkentil feigje, og saka blir sendt Fylkesmannen for endeleg vedtak

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

3

Side 89


	Forside 
	Saksliste 
	Saker til behandling
	PS 47/10 Reguleringsplan for Nessjordet - behandling etter høring.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Plankart - datert 4. juni 2010
	Reguleringsbestemmelser - datert 4. juni 2010
	Planbeskrivelse - datert 7. mars 2010
	Søknad om dispensasjon fra RPR (kjøpesenter)
	Tilleggsnotat vedrørende utnyttelse av område.
	3 D - skisser
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
	Nord-Trøndelag Fylkeskommune
	NTNU
	Sametinget
	NVE
	Eldres råd
	Rådet for funksjonshemmede
	Inderøy SV
	Inderøy Venstre
	Inderøy Slakteri
	Per og Hilde Flatberg
	Frances og Benedikte Jayaseela
	Inderøy Røde kors
	Ninni Rotmo Olsen
	Statens vegvesen


	PS 48/10 Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommuneskogen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Retningslinjer for drift og forvaltning av kommuneskogen


	PS 49/10 Klage på avslag på søknad om fradeling av boligtomt på Lidarende gnr. 9, bnr.16 i Inderøy
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Anke vedr. avslag på søknad om fradeling av tomt til generasjonsbolig - gnr 009 bnr 016
	Kart
	Foto


	PS 50/10 Klage fra Vangslia vellag på avvisningsvedtak i sak 36/10 i Hovedutvalg Natur
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vangslia vellag - Klage over vedtak i Hovedutvalg Natur den 15.06. og 31.05.2010
	Vedtak ang. disponering av kommunale friområder



