
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 23.08.2010

Tidspunkt: 08:30

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

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 51/10 Søknad om dispensasjon - Vangshylla båtforening. Flytende 
bølgedemper

PS 52/10 Søknad om reduksjon av vangebyr etter vannlekkasje på 
eiendommen Gangstad  - gnr 197 bnr 001 -

PS 53/10 Vannregion Trøndelag - oppnevning av representanter og 
varamedlemmer i VOU - vannområdeutvalget

PS 54/10 Byggeregler for naust i Inderøy

PS 55/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 116/10 Hestberga hyttefelt - Haugum. Delingstillatelse hyttetomt.

RS 117/10 Bjønnavegen 2 - Våg. Rammetillatelse tilbygg bolighus.

RS 118/10 Djupdalsvegen 30 - Varslot - Gnr/bnr 188/6 - Tillatelse til 
oppføring av ny hytte.

RS 119/10 Lillesund - Inderøy kommune. Tillatelset til fradeling av 
eksiterende festetomt for naust.

RS 120/10 Vågavegen 364 - Gausen. Godkjent garasje

RS 121/10 Korsavegen 195 - Rotmo. Tilatelse til bygging av enebolig med 
garasje (gjenoppbygging etter brann)

RS 122/10 Vangshylla 69 - Kulstad. Godkjent byggemelding for 
riving/nybygg av garasje.

RS 123/10 Godkjent melding om tiltak og dispensasjon for oppføring av 
redskapshus på eiendom gnr. 58 bnr. 5.

RS 124/10 Vangshylla 110 - Larsen - gnr/bnr 37/38 - Tillatelse til 
riving/oppføring av uthus

RS 125/10 Vist - Sakshaugvegen. Godkjent dispensasjon for boligtomt og 
tilleggsareal.

RS 126/10 Ystgård - Røsetvegen 18. Godkjent fradeling av tilleggsareal

RS 127/10 Næss Egil -Godkjent melding om tiltak, garasje - Røsetveien 38

RS 128/10 Fjordgløttveien 13. Rennan. Tillatelse til oppføring av garasje.

RS 129/10 Hestberga. Simavik Tore - gnr 188 bnr 005 - Oppføring av ny 
hytte.

RS 130/10 Innvilgning av melding om tiltak og dispensasjon av 
restaurering i Straumen på gnr. 1, bnr. 149

RS 131/10 Hyllavegen 23 - Lundås/Kjølstad. Tillatelse til bygging av vogn-
og lekebu.
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RS 132/10 Kvistadbakkan 83 - Hjulstad - Tilbygg til eksisterende bolig

RS 133/10 Hustadlandet 139 - Johansen - gnr/bnr 199/10 - Godkjent 
oppføring av levegg med takoverbygg samt disp fra 100-
metersgrensen.

RS 134/10 Kippe - Hustadlandet 96. Godkjent melding om tiltak, 
veranda/altan - dispensasjon.

RS 135/10 Fjordgløttvegen 21 - Holm Lisbeth og Andreas - gnr/bnr 194/50 
- Tillatelse til tilbygg bolig

RS 136/10 Utøyveien 1101 - Nordfjellmark - gnr/bnr 39/7 - Tillatelse til 
oppføring av altan + vedbod/carport

RS 137/10 Rostadvegen 142 - Aagaard og Bysting - gnr/bnr 24/9 -
Tillatelse til ombygging av uthus

RS 138/10 Sakshaugvegen - Vist. Godkjent fradeling av ny boligtomt.

RS 139/10 Sakshaugvegen 136 - Vist. Godkjent fradeling av tilleggsareal til 
boligtomt.

RS 140/10 Skippervegen 5 - Susegg. Godkjent fradeling av tomt til 
eksisterende bolig.

RS 141/10 Otervegen 8 - Høyem - Tillatelse til tilbygg av carnapp på 
85/33.

RS 142/10 Hyllavegen 101 - Olsen - Tillatelse til takoverbygg over platting

RS 143/10 Randveien 13 - Gausen - Tillatelse til oppføring av bod og 
hagestue

RS 144/10 Nessveet 52 A - Moen  og Lund - Tillatelse til oppføring av 
garasje

RS 145/10 Vangshylla - Gustad. Godkjent fradeling av veggrunn.

RS 146/10 Innvilgning av søknad om omdisponering av dyrka areal til skog 
på gnr. 109, bnr. 2 i  Inderøy

RS 147/10 Innvilgning av søknad om omdisponering av dyrka mark til skog 
på gnr. 164. bnr.1

RS 148/10 Høsvegen 95 - Hjelmbrekke/Pedersen. Godkjent endring av 
driftsbyging og landbruksveg.

RS 149/10 Vågavegen 537 - Lyngstad. Tillatelse til riving av bygninger, 
bygging av ny driftsbygning.

RS 150/10 Vudduvn. 117 - Holtan. Godkjent byggemeldig - garasje.

RS 151/10 Hyllavegen 66, Ertzgård. Godkjent omdisponering fra næring til 
bolig.

RS 152/10 Ystgård - Røsetvegen 16. Godkjent fradeling av boligtomt 
(eksisterende bolig)

RS 153/10 Kvistadbakkan 48 - Berdal og Wikan - Tillatelse til oppføring av 
tilbygg bolig og fasadeendringer samt igangsettingstillatelse
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RS 154/10 Fårsbakkan 151 - Forr - Tillatelse til oppføring av tilbygg til 
hytte

RS 155/10 Fjordgløttveien 18 - Gravseth - Tillatelse til oppføring av 
vinterhage

RS 156/10 Noremsvegen 146 - Fjerstad Knut / Ervik Veronica -
Ferdigattest nybygging av hytte med anex

RS 157/10 Sundnesnesset 51 - Volan - Tillatelse til oppføring av tilbygg til 
bolig

RS 158/10 Utøyvegen 1081 - Lyngsmo - Tillatelse til oppføring av tilbygg 
til bolig

RS 159/10 Vågaveien 580 - Fossum - gnr/bnr 81/8 - Tillatelse til oppføring 
av ny garasje

RS 160/10 Flagvegen 95 - Sund folkehøgskole - Tillatelse til oppføring av 
ny trapp m/ overbygg

RS 161/10 Tillatelse til bruksendring og rammetillatelse - 4/100 - NTE -
Lehnhaugvegen 3 - Sundfærvegen 8

RS 162/10 Vennalivegen 51 - Wolan - Godkjenning av forlengelse av tak 
samt platting og trapp

RS 163/10 Nessjordet - Inderøy kommune. Godkjent fradeling av 
utbyggingsområde B5

RS 164/10 Fjordgløttvn 2 - Ulvin - 194/46 - Tillatelse til forlengelse av 
garasje

RS 165/10 Utøyvegen 261 - Sundfær. Godkjent fradeling av tilleggsareal.

RS 166/10 Noremsveien 142 - Fjerstad - Tillatelse til oppføring av 
hagebod

RS 167/10 Otervegen 8 - Høyem - Tillatelse til oppføring av garasje 
m/hobbyrom i 2. etg.

RS 168/10 Kvamsholmen 48 - Husby Odd - Tillatelse til bygging av naust

RS 169/10 Kvamsholmen 48 - Walde Dag - Tillatelse til forlengelse av tak 
og ny terasse

RS 170/10 Vennavegen 3 - Kribelin Barnehage. Tillatelsen til nytt 
barnehagebygg.

RS 171/10 Nordenget 23 - Dyrstad - Tillatelse til utvidelses av 
eksisterende veranda

RS 172/10 Nessveet 51 - Gullbrekken -  Tillatelse til oppføring av carport 
med boder

RS 173/10 Vudduvegen 346 - Kvistad - Tillatelse til oppføring av tilbygg til 
bolig og overbygd terasse

RS 174/10 Kvamshaugan 139 - Slapgaard Alf - Tillatelse til oppføring av 
redskapshus i landbruket samt tilbygg til driftsbygning
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RS 175/10 Nordenget 28 - Olsen - Tillatelse til skifte av vinduer og 
utvidelse av platting

RS 176/10 Kvamsholmen 59 - Hårberg Alf - Tillatelse til oppføring av 
garasje/ bod

RS 177/10 Nessetv 179 - Pettersen - Tillatelse til oppføring av garasje

RS 178/10 Korsavegen 189 - Oppebøen - Tillatelse til oppføring av garasje

RS 179/10 Vudduvn 657 - Skevik - Tillatelse til tilbygg inngangsparti bolig

RS 180/10 Sakshaugveien 75 - Skogset - Tillatelse til oppføring av garasje

Saker til behandling

PS 56/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/500-9
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 51/10 23.08.2010

Søknad om dispensasjon - Vangshylla båtforening. Flytende bølgedemper

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap 19, gis det inntil videre ikke dispensasjon til anlegg 
av flytende bølgedemper som omsøkt. 

Småbåthavnas framtidige plassering og eventuelt anleggelse av bølgedemper skal vurderes 
nærmere forbindelse med pågående reguleringsarbeid for utvidelse av småbåtanlegget ved 
Skarnsundet fjordsenter.

Vedlegg
1 Vangshylla båtforening - Søknad om etablering av bølgedempere
2 Situasjonskart
3 Uttalelse, Nord-Trøndelag fylkeskommune.
4 Uttalelse, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
5 Uttalelse, Svein og Gunn Gustad
6 Uttalelse, Martin Haugen

Henvisning:
Tillatelse til anlegg av flytende bølgedemper i Sandvågen - Straumen båtforening.

Bakgrunn
Vangshylla båtforening har søkt om anleggelse av flytende bølgedemper for å sikre 
småbåtanlegget mot bølge- og vindslitasje.

Anlegget er beskrevet som parallelle rør som er nedsenket i sjøen og stikker så vidt over 
vannflaten. De blir forankret til sjøbunnen og vil ikke ha landforbindelse. 
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Plasseringen ligger delvis utenfor området som er avsatt til småbåtanlegg og en er avhengig av 
dispensasjon fra kommuneplan for sjø for å anlegge bølgedemperen.

Søknaden er sendt på høring til berørte stats- og fylkesetater og er nabovarslet i samsvar med 
plan- og bygningslovens krav.

Fra overordna myndigheter er det ingen motforestillinger mot å anlegge bølgedemperen men 
det oppfordres til å vurdere søknaden opp mot varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Skarnsundet fjordsenter.

Fra naboer har det også kommet to kritiske innspill til forslaget, med skepsis både til det 
estetiske og hvordan bølgedemperen vil påvirke strømforholdene i området.

Vurdering

En flytende bølgedemper er et reversibelt tiltak som har mye mindre konsekvenser for 
landskap og havstrømmer enn f. eks en steinmolo. Området er fra før preget av mange 
naturinngrep, og rådmannen er i utgangspunktet positiv til denne type tiltak for å sikre det 
eksisterende båtanlegget.

Det er imidlertid varslet oppstart av planarbeid for området med formål å utvide småbåthavna 
til Skarnsundet fjordsenter. Det er signalisert at det kan være aktuelt å flytte båtforeningens 
småbåthavn til ny plassering nord for Skarnsundet fjordsenter. 

Ut fra denne bakgrunnen er rådmannen enig med innspillene som har kommet. Prosjektet bør 
avventes inntil den varslede reguleringsprosessen er gjennomført for området. 

Konklusjon

Søknad om dispensasjon avvises i første omgang. Eventuell plassering av bølgedemper 
vurderes i forbindelse med den varslede reguleringsprosessen for området. 

Vedtaket oversendes Skarnsundet fjordsenter/Planstyring som et innspill til 
reguleringsarbeidet.
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AARS 201:

Inderøy kommune
Teknisk etat v/Gauteplass

Vi håper på et positivt og snarlig svar.

På vegne av Vangshylla Båtforening

Kristian Holden
Leder

•-•

(/_(_.4(1

SØKNAD

11
Vangshylla båtforening
v/leder Kristian Holden 29 Mars 2010

Det vises til samtale vedrørende bølgedempere i Båtforeningens anlegg på
Vangshylla.

Anlegget utsettes i dag for en betydelig slitasje på grunn av vær og vindforhold.
Dette medfører at levetiden på flytebryggene reduseres betraktelig dersom vi
ikke sikrer anlegget bedre enn i dag.

For å sikre verdiene av Båtforeningens flytebrygge legges det ved en
planløsning som vil sikre verdiene på en effektiv måte. Planløsning ligger
vedlagt på kartutsnitt.

Med bakgrunn i nevnte forhold søker vi om å få lagt ut bølgedempere som vist i
vedlagte kartutsnitt.
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SITUASJONSKART
25.03.2010
Målestokk 1:2000
INDERØY KOMMUNE
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Inderøy  kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Etter fullmakt

":;;;  J-1"
Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Saksbehandler:  Sigurd
Saksnr.: 10/026
Arkiv: 725

Dato:  10.5.2010

II

Inderøy kommune - Søknad om etablering av flytende bølgedempere ved
Vangshylla båteierforenigingsanlegg Vangshylla - Søker Vangshylla
Båteierforening

III
025175

Vi viser til oversendelse med søknad som nevnt over. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har behandlet
saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og har følgende merknader:

Kopi:
Fylkesmannen i N-T, Kommunal- og familieavdelingen, Statens Hus, 7734 Steinkjer
Reindriftskontoret i Nord-Trøndelag, 7760 Snåsa
Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU, Vitenskapsmuseet 7491, Trondheim
Sametinget - miljø- og kulturvernavdelingen, iNvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73

Side 1

Sigurd Kristiansen
Rådgiver

Ugradert

Plan- o friluftslivsforhold:
Vi har ikke merknader til søknaden om etablering av flytende bølgedempere i forbindelse med småbåthavn
på Vangshylla. Vi har registrert at det er igangsatt planarbeid for området, jfr en henvendelse fra
Planstyring A/S i brev 11.3.2010 hvor det antydes at det småbåtanlegget hvor det søkes om etablering av
bølgebrytere, kan bli fjernet i en ny plan for området.

Kulturminner:  
Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen innvendinger til
planen. Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller
inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8
dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller
byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder
slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk kulturminnevern, Saemien Sijte, Snåsa.

IIII
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

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

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Deres ref.:

Vår ref.: 2010/3021
1111111111111

Uttalelse til dispensasjon fra reguleringsplan/kommunedelplan for
sjø for etablering av flytende bølgedempere ved Vangshylla
Inderøy kommune

Vi viser til Deres oversendelse av 5.5.2010.

Saken gjelder etablering av flytende bølgedempere ved Vangshylla båteierforening sitt anlegg
på Vangshylla i Inderøy kommune

Tiltaket ligger delvis innenfor område regulert til småbåthavn i reguleringsplan for
småbåthavn fra 2006 og område for sjø, allmenn flerbruk i kommunedelplan fra 2002.

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

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ingen merknader til
søknaden.

Fra Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regional og nasjonale miljøverninteresser ingen
merknader til tiltaket slik det er omsøkt.

Miljøvernavdelingen viser imidlertid til mottatt varsel, datert 11.3.2010 fra Planstyring AS,
med melding om oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Skarnsundet fjordenter og
småbåthavn. Miljøvernavdelingen råder kommunen til å sammenstille alle plantiltakene slik
at man får en enhetlig utvikling av områdene ved Vangshylla, - Fjordsenteret og det gamle
ferjekaiområde.

Med hilsen

~s) (,\

jørnar Wiseth (e.f.)
Nestleder
Miljøvernavdelingen

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

John ug n
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljøvernavdelingen:

Anne Berit Lein — 74 16 82 09
John Haugen — 74 16 81 51

Side 2 av 2
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Inderøy kommune
Teknisk etat
v/enhetsleder /arealplanlegger
7670 Inderøy

Vedrørende nabovarsel, bølgedempere Vangshylla båtforening.

Vi har mottatt varsel om flytende bølgedempere til Vangshylla båtforening, vi er imot dette da
vi har sett at f:jæra ovenfor har tatt store forandringer siden  1992 etter at moloen kom. Nivået i
f:jæra har til dels sunket med over 1 meter. Vi føler at f:jæra er rasert og er redd at en
utglidning kan skje lengre opp. Vi savner en konsekvensanalyse av hva som kan skje når
strømforholdene forandres. Husker at på  1950 - 1960 tallet så var fjæra slik at en kunne kjøre
med hest og vogn fra fjæra og opp på dyrka jorda nedenfor husa.

Synes kanskje at vi som grunneier har fått betale en stor sum for at noen få skulle få etablere
en molo uten noen form for konsekvensanalyse av skadevirninger av vår f:jæregrunn og
kanskje en utglidning av dyrka jorda. Vi mener at søknaden bør få avslag.

Slik Kristian Holden skisserte bølgedemperne er de av plastrør som festes i sjøbotnen og ikke
i land, så skulle det heller ikke være anledning til å gå på eller oppholde seg på
bølgedemperne.
Mener de ikke er noen forskjønnelse av plassen.

Vi har også hørt at båtforeninga har fått tilbud om flytting til den nye småbåt havna og da med
fjerning av moloen, så kanskje vi får tilbake de naturlige strømmene i sjøen igjen og  fjæra vil
bygge seg opp igjen, kanskje også tjelden kommer tilbake. Fjæra var en yndet badestrand,
men den er ødelagt på en liten tidsepoke.

Med vennlig hilsen
Gunn og Svein Gustad

Grunneier Vangshylla gnr. 37 bnr. 1

Vangshylla  2010-06-06

ul

Guud-cw/

111111111111111111111
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Merknad til søknad
Bølgedempere Vangshylla Båtforening

Undertegnede har mottatt nabovarsel fra Vangshylla Båtforening angående søknad om etablering  av 
bølgedempere like nord nordvest for Storskjæret i Skarnsundet.

Viser også til samtaler om saken med Gunnar Winther, enhetsleder og Pål S. Gauteplass, arealplanlegger .

Undertegnede har også hatt kontakt med Kristian Holden, leder Vangshylla Småbåtforening, siden 
søknaden oppleves som mangelfull særlig med hensyn til konsekvenser av tiltaket og også beskrivelser av 
selve tiltaket.

For å ta det siste først så savnes en beskrivelse av typen bølgedemper tiltakshaver ønsker etablert. Et raskt 
nettsøk forteller om flere typer bølgedempere, ulike med hensyn også til ytre uttrykk. En type har 
 tredekke i tre meters bredde, noe som til forveksling kan ligne flytebrygge. Et tiltak som kan virke som 
en attraksjon på publikum, bading, soling, fisking fra bølgedemperen er ikke ønskelig i dette området. 
Holden uttrykker i samtalen at de ikke har til hensikt å legge tredekke. Dette må stadfestes i et eventuelt 
vedtak.

Holden beskriver demperen slik at den vil være synlig i overflata, to rør med en diameter på 50 cm. Disse 
rørene skal i følge opplysningen ha sort farge.

Tiltaket søkes etablert i et attraktivt og svært idyllisk område med sjøen, Storskjæret, utsikt mot Mosvik 
og Ytterøy. Og Skarnsundbrua er et arkitektonisk mesterverk. Bølgedemperen kan nok bidra også til å 
dempe noe av dette inntrykket. Det er svært vanskelig å se for seg en estetisk bølgedemper, et tiltak som 
vil forskjønne området . Snarere et tiltak som vil forstyrre drømmen til mange som ønsker en tilbakeføring 
av dette området slik det engang var, i alle fall i størst mulig grad.

Det kan også reises spørsmål om tiltaket vil bidra til ekstra støy, bølgeslag mot betongen, eller gnisninger 
i sammenføyningene. 

Det er lett å forstå tiltakshavers ønske om etableringen med bakgrunn i beskrevet nytteverdi. Men var det 
umulig å forutse problemene på det tidspunktet småbåthavna ble etablert? Det er sjelden heldig å bøte 
eller plastre et tiltak slik det søkes  om i dette tilfellet.

I en sammenheng har vi forstått at tiltaket også er konsekvens av kostnad. Det skal være tilbud fra 
Fjordsenteret om å "flytte" båtene over i "tryggere" farvann. Men undertegnede har latt seg informere om 
at tilbudet er takket nei til med pris som begrunnelse.

Er det så riktig at idyllen og naturen og de mange brukere av området  skal betale prisen?

Kartskissene viser tenkt lokalisering av de to demperne. Det kan være noe vanskelig å eksakt finne ut hvor 
den lengste demperen avsluttes i øst. Dette er av stor interesse for undertegnede siden den "peker" mot 
eiendommen Gnr 36 Bnr 5. Undertegnede ønsker ikke at demperen skal forankres på eiendommen, ei 
heller at den ligger så langt øst at det er mulig å bevege seg fra land og over på demperen når fjæra er på 
det laveste.

Det er svært ønskelig at Inderøy kommune er kritisk til det omsøkte tiltaket og stopper det av hensyn til 
det estetiske. Tiltaket kan til forveksling ligne det som jeg har hørt revisjoner i strandsonen omtaler som 
"sjikanøse stengsler". Søknaden synes så mangelfull både med hensyn til bygningsbeskrivelse, virkninger 
og konsekvenser at undertegnede mener den også av den grunn kan avvises.

Med vennlig hilsen

Martin Haugen eier av Vangshylla 144 gnr 36 bnr 5

Tobias Bernhofts gt 1 A

7500 Stjørdal
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/28-5
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 52/10 23.08.2010

Klage på vedtak om redusert vanngebyr etter vannlekkasje på eiendommen 
Gangstad  - gnr 197 bnr 001 -

Rådmannens forslag til vedtak

Klage på vedtak i sak 21/10 etterkommes ikke. Det foreligger ikke nye opplysninger eller 
vurderinger som endrer forutsetningene for vedtaket.

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

2 Klage på avslag på søknad om redusert vanngebyr.

Bakgrunn
Det vises til sak 21/10 i møte 15.03.2010 for HU Natur.  Søknad fra Perry Frøysadal om 
ettergivelse av økt vanngebyr som følge av vannlekkasje ble avslått med grunnlag i 
retningslinjer. 

Det klages på vedtaket i epost den 30.05.2010, jf vedlegg. Klagefristen var oppgitt til 25.05.

Vurdering

Rådmannen har vurdert søknad om redusert gebyr etter retningslinjer vedtatt i 2006.

Gjeldende retningslinjer har som grense at lekkasjen skal medføre minst 50 % økning av 
forbruket eller minst 400 m3, for at kommunen skal vurdere om det kan innvilges redusert 
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gebyr. 400 m3 koster etter satser i 2009 for vann 3052 kr, for avløp kr 6360 - til sammen for 
vatn og kloakk blir det 9412 kroner. Beløp er oppgitt uten mva. 

For Frøysadal sin del utgjorde lekkasjen et økt vannforbruk fra 2008 til 2009 på 1400 m3, og 
dette medførte et tilleggsgebyr på ca 10000 kroner ekstra for vatn. 

Praksis i slike saker har vært, og må være, relativt streng og forutsigbar. Dette har rett og slett 
grunnlag i behovet for å etablere en praksis vedrørende gebyrreduksjon som ikke undergraver 
hele systemet. Prismodellen må også sees på denne bakgrunn.

Retningslinjene er relativt håndterbare.  Det settes to betingelser for at gebyrreduksjon skal 
kunne vurderes:

- 1) Abonnenten har utvist rimelig og normal aktsomhet og
- 2) merforbruket må utgjøre minst 50 % av normalt forbruk og minimum 400 kbm.

Hvis betingelsene først foreligger, er beregningsmåten for en gebyrreduksjon presist angitt.

I dette tilfellet er lagt til grunn at overforbruket overstiger den nedre grense på 400 kbm, men 
avslag er gitt med grunnlag i at abonnenten ikke har utvist rimelig og normal aktsomhet.

Rådmannen kan ikke se at klagen gir nye opplysninger som tilsier at retningslinjene kan 
fravikes. 

Konklusjon
Rådmannen finner ikke grunnlag for å revurdere vedtaket. 

Side 18



Inderøy kommune

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

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/10 15.03.2010

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

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

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.03.2010 

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.03.2010
Søknad om redusert gebyr for vann avslås.

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

vannforbruk i 2009
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Bakgrunn
Fra eier av eiendommen gnr 197 bnr 001, Perry Frøysadal, er mottatt søknad om redusert 
vanngebyr. Brev datert 04.01.2010 er vedlagt. Her er gjort rede for bakgrunnen for søknaden. 
Målt vannforbruk har vært dobbelt så stort som normalt. 

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

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

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

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

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

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

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at søknad om redusert gebyr for vann avslås.
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Fra: Perry Frøysadal [mailto:perry@ysteri.no] 
Sendt: 30. mai 2010 20:10
Til: Postmottak
Emne: Klage på avslag på søknad om redusert vanngebyr.
 
 
Viser til Deres brev datert 27.04.10 med referanse 2010/28-3.
 
Jeg har egentlig overskridet klagefristen i denne saken. Men jeg trengte å sove lenge på saken før jeg 
bestemte meg og håper Dere tar imot klagen likevel.
 
I mine 26 år som gårdbruker på Øvre Gangstad har det hele tiden vært et godt og positivt samarbeid mellom 
oss på gården og Inderøy kommune, noe som begge parter har nytt godt av. Avslaget på søknaden om 
redusert vanngebyr opplever jeg som en endring av dette positive samarbeidet og føler et sterkt behov for å 
si fra om det. Menneskelig svikt er en del av hverdagen, for oss alle. Men jeg synes ikke at jeg ligger på 
toppen av den statistikken. Når det skjer, er samarbeid det samme som å støtte opp om hverandre.
 
Vannavgiften skal dekke kommunens kostnader, investeringskostnader og driftskostnader,  ved 
vannforsyning.  I denne saken hvor det ble overforbruk av vann på grunn av ”uhell”, synes jeg at det burde 
være rom for et toprissystem. Overforbruket burde prises ut fra bare driftskostnader, eventuelt en 
skjønnsmessig lavere sats enn selve vannavgiften. Derfor ber jeg om at saken tas opp igjen til ny vurdering.
 
Den ansatte på gården som, i denne saken, hadde en uheldig dag på jobben, er en meget dyktig og pålitelig 
person og jeg hadde ingen grunn til å tro at vannforgreningssystemet måtte ettersjekkes etter hans forsøk 
på å åpne til 2 sett med drikkekar ute på beite. Jeg føler meg dårlig og grådig behandlet i denne saken, og 
ber om forståelse for det. Og håper samtidig at vi fortsatt kan samarbeide positivt framover.
 
Med hilsen Perry Frøysadal

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5155 
(20100530) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5155 
(20100530) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1370-6
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 53/10 23.08.2010

Vannregion Trøndelag - oppnevning av representanter og varamedlemmer i 
VOU - vannområdeutvalget

Rådmannens forslag til vedtak
Hovedutvalg Natur oppnevner fast representant og vara for denne til det nye 
vannområdeutvalget i Trøndelag.

Som fast representant til vannområdeutvalget i Trøndelag oppnevnes:….

Som vararepresentant til vannområdeutvalget i Trøndelag oppnevnes:….

Bakgrunn
Som følge av forvaltningsreformen har fylkeskommunene fra 2010 fått ansvaret for oppfølging 
av EUs vanndirektiv og vannforskriften. Sør-Trøndelag fylkeskommune er blitt 
vannregionmyndighet for Vannregion Trøndelag, og er tillagt ansvaret for å koordinere 
forvaltningsplanarbeidet i denne vannregionen.

I følge Vannforskriftens §22 skal vannregionmyndigheten opprette et vannregionutvalg under 
ledelse av vannregionmyndigheten. Dette utvalget skal være sammensatt av representanter 
for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre 
berørte sektormyndigheter og kommuner. Representanter for berørte rettighetshavere og 
allmenne brukerinteresser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en 
referansegruppe. 
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Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine ansvarsområder ansvar 
for å utrede forslag til tiltak, samt å utrede premissene for fastsettelse av miljømål.

Det skal oppnevnes en fast representant med vara til det nye vannområdeutvalget. Sør-
Trøndelag kommune ber om at hensynet til balansert kjønnsrepresentasjon ivaretas ved 
utvelgelsen.

Vurdering
Implementeringen av EUs vanndirektiv og Vannforskriften vil få et økt fokus i tida framover. 
Rådmannen mener derfor at det er viktig at Inderøy kommune er representert i det regionale 
forumet som nå etableres for å følge dette arbeidet. 

Det er fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som vannregionmyndighet ikke stilt noe spesifikt krav 
om at politisk representasjon i det nye vannområdeutvalget, men fylkeskommunen har selv 
valgt politiske representanter til å lede utvalget. Erfaringene fra det tidligere regionale 
vannregionutvalget viser videre at mange av kommunene var representert med politisk valgte 
representanter.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at Hovedutvalg Natur oppnevner fast representant og vara for denne 
til det nye vannområdeutvalget i Trøndelag.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1193-1
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 54/10 23.08.2010

Byggeregler for naust i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det er behov for å ha et generelt regelverk for naust som kan gjelde for områder som ikke har 
spesifiserte regler i reguleringsplaner og som retningslinje for nye reguleringsplaner. 

2. For å få et juridisk bindende regelverk som vil gjelde for hele kommunen, bør dette derfor tas 
inn ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Bakgrunn

Generelt om naust: 
Naust er pr definisjon en bygning som benyttes til oppbevaring båter, båtutstyr, fiskeredskap 
og lignende. Det er ikke tillatt innredet rom for varig opphold. 

Gamle naust/rorbuer som er satt opp før bygningsloven ble innført er imidlertid ikke ulovlige 
selv om de skulle ha innredet oppholdsrom.

Alt som ikke har noen funksjon i forhold til bygningens bruk som båtlager, slik som innreding av 
oppholdsrom, veranda og lignende vil være ulovlig.
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Andre tiltak som er nødvendig for naustets bruk, slik som båtopptrekk er lovlig. Større 
installasjoner, oppfyllinger, betongslipp og lignede vil være søknadspliktig, mens det er noe 
mer uklart om skinner av tre eller jern liggende på eksisterende terreng er søknadspliktig.

Naust i uregulerte område:

Disse naustene ligger i LNF-områder og innenfor 100 m sonen fra sjøen:
Det er her tillatt med vanlig vedlikehold og fasadeendringer. Alle andre bygningsmessige 
endringer rammes av byggeforbudet i 100 m beltet, det samme gjør større og de fleste mindre 
terrenginngrep og oppfyllinger. 

Ved søknad om riving og gjenoppbygging er det juridisk å regne som et helt nytt bygg som 
rammes av byggeforbudet. Inderøy kommune har praktisert at det innvilges dispensasjon for 
slike søknader, under forutsetning av at en ikke bygger større enn eksisterende bygning og ikke 
nærmere strandlinjen enn eksisterende bygning.

Naust i kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplanene for Straumen og for Røra inneholder noen byggeområder for naust.

I Straumen styrer Kommunedelplanen bygging i Roelshavna, Lillesund og ett naust i Vangslia. 

På Røra gjelder kommunedelplanen for et mindre areal på Hylla. 

I kommunedelplanene er det ikke satt spesifikke regler for størrelse og utforming av naust. 
I disse områdene blir det i byggesaker et tolkningsspørsmål av definisjonen av naust jamført 
med størrelse på ”vanlig” naustbebyggelse i området, og den generelle utnyttelsesgraden på 
BYA=26 %. 

Bestemmelser fra tidligere gjeldende reguleringsplaner kan også benyttes som retningslinjer.

Naust i godkjente reguleringsplaner: 

Reguleringsplan Tillatt størrelse Tillatt høyde Andre bestemmelser
Straumen sentrum
(eksisterende 
nausttomter)

Vist på kartet Maks gesimshøyde 3 
m, maks mønehøyde 
5 m

Maks vindusflate 0,5 m2. 
Forbud mot 
overnattingsrom/altaner.

Bosnes/Austheim
(5 doble naust)

- maks. mønehøyde 5 
m

Saltak – ikke vinduer

Hitavika/Hernesset 
(19 naust)

Vist på kart Saltak – ”vanlig” utforming
Tillatt båtopptrekk som støpt 
platting eller nedfelte sviller.

Bernvågen 
(2 naust)

maks 3,5 x 6 m Maks mønehøyde 4 
m

Saltak – ikke vinduer

Kjerknesvågen kai
(4 naust)

Samlet areal 250 m2 Maks mønehøyde 5 
m 

Enhetlig form i samme rekke.

Kvamsholmen
(13 naust)

Vist på kart Saltak – vanlig stil

Skjemstadaunet 
(3 gamle - 4 nye naust)

Vist på kart Maks gesimshøyde 3 
m, maks mønehøyde 
5 m

Maks vindusflater 0,5 m2. 
Forbud mot 
overnattingsrom/altaner.

Undersåker Vist på kart Ingen bestemmelser
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(7 naust)
Vangshylla
(div. eksisterende naust)

BYA-50 %  av arealet vist 
på kartet.

Ikke pipe eller vinduer. Tillat 
båtopptrekk og båtopplag. 
Utforming tilpasses 
eksisterende naust.

Vurdering
I uregulerte områder er regelverket rimelig klart. Alle bygningsmessige utvidelser eller 
gjenoppbygging er i utgangspunktet forbudt, og må godkjennes gjennom en 
dispensasjonsbehandling.

I de fleste reguleringsplaner er det klare regler for hvor det skal bygges, størrelse og utforming.  
Alle avvik fra dette må eventuelt godkjennes gjennom dispensasjonsbehandling.

For noen eldre reguleringsplaner og arealer som kun styres av kommuneplan er det uklare 
regler omkring utforming og størrelse på naust. Problemer kan oppstå når det kommer 
søknader som fraviker fra ”vanlig” utforming og størrelse.  Om det er ønskelig å styre 
størrelsen eller å avslå bygging, er det vanskelig å finne hjemmel til dette i vedtatte planer. 
Det vil i disse tilfellene bli en tolkning av om tiltaket går ut over definisjonen av naust og om 
størrelsen fraviker vesentlig fra det som er vanlig for naust i området.

Konklusjon
Rådmannen ser at kommunen har behov for å ha et generelt regelverk for naust som kan 
gjelde for områder som ikke har spesifiserte regler i reguleringsplaner og som retningslinje for 
nye reguleringsplaner. For å få et juridisk bindende regelverk som vil gjelde for hele 
kommunen, anbefaler rådmannen at dette tas inn ved neste revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.05.2010 2010/637-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Margrete Haugum
Nessetvegen 501
7670  INDERØY

Hestberga hyttefelt - søknad om fradeling - gnr 188 bnr 001

Det vises til søknad om fradeling journalført her 14.10.2009.

Det søkes om fradeling av tomt nr H1 i samsvar med godkjent og senere justert bebyggelsesplan. Det gis 
med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 gis fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

Klageadgang:

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.05.2010 2010/508-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Ketil Våg
Bjønnavegen 2
7670  INDERØY

Rammetillatelse - tilbygg, Bjønnavegen 2.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/103

Adresse:
 Bjønnavegen 2  

Tiltakshaver:
Ketil Våg  

Ansvarlig søker:
 NK-Prosjektering, Njål Kolsvik.  

Tiltakets art:
 Tilbygg til bolighus.  

Bruksareal i m2:
 83,4  

Det vises til søknad om rammetillatelse registrert mottatt her 30.03.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak: 
 

Det innvilges rammetillatelse i henhold til plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 for søknad
vedrørende tilbygg til bolighus.

Tegninger i henhold til tegneliste legges til grunn for rammetillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- NK-prosjektering, Njål Kolsvik, PRO/KPR for bygning og innstalasjoner.
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, saksnr. 2010/508-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til bolighus - 50,4 m2 bebygd areal og 83,4 m2 bruksareal.

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen, vedtatt 31.05.1988.

Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver: PRO/KPR kl 1. for prosjektering av bygningstekniske arbeider.

Kontrollerklæringer: PRO/KPR kl 1. for prosjektering av bygningstekniske arbeider

Høringsinstanser: Ingen aktuelle.

Tegningsliste:

- Situasjonsplan, 1:500
- Fasadetegninger, 1:100, datert 10.03.2010
- Plantegninger, 1:100, datert 10.03.2010
- Snittegninger, 1:100, datert 10.03.2010

Saksvurdering:

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

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

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt
giroblankett.
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, saksnr. 2010/508-2

Side 3 av 3

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

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.06.2010 2010/802-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, «REF»

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

Robert Sevaldsen Varslot
Kvamsjordet 22
7715  STEINKJER

Djupdalsvegen 30 - Varslot - Gnr/bnr 188/6 - Tillatelse til oppføring av ny hytte.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
188/006

Adresse:
Djupdalsvegen 30, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Robert Sevaldsen Varslot  

Ansvarlig søker:
Byggmester Grande AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
79 m2  

Det vises til søknad om oppføring av ny hytte, registrert mottatt her 28.05.10.
Siste dokument til saken er: Varslot Robert - utslipp - skisse/ beskrivelse.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Det forutsettes at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan følges i tillegg til plan- og bygningsloven 
med tilhørende bestemmelser. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Byggmester Grande AS. Ansvarsrett for SØK, PRO, KPR, UTF, KUT i tiltaksklasse 1 for bygninger 
og installasjoner. 

− MK Betongbygg AS. Ansvarsrett for UTF og KUT i tiltaksklasse 1 for grunn- og betongarbeider.

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

Tiltak: Oppføring av hytte. 

Planstatus: Hestberga hyttefelt, vedtatt den 19.5.2008. 
Planformål: Byggeområde for fritidsbebyggelse. 

Ansvarsoppgaver: 
− Byggmester Grande AS. Ansvarsrett for SØK, PRO, KPR, UTF, KUT i tiltaksklasse 1 for bygninger 

og installasjoner. Byggmester Grande as har sentral godkjenning i de omsøkte 
ansvarsområdene og tiltaksklassene. 

− MK Betongbygg AS. Ansvarsrett for UTF og KUT i tiltaksklasse 1 for grunn- og betongarbeider. 
MK Betongbygg as har sentral godkjenning i de omsøkte ansvarsområdene og tiltaksklassene. 

Kontrollerklæringer:
- Tiltaket er ferdig prosjektert og klart til igangsetting. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Situasjonsplan, D3.
• Fasadetegninger, E-4.
• Plan- og snittegninger, E-4. 

Saksvurdering:

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

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

Hytta ønskes plassert i en avstand av 5 m fra nabogrensa. Bygget har et oppgitt bruksareal (BRA) på 79 
m2. Takvinkelen er oppgitt til 27° og hytta er tenkt satt på støpt plate på grunnen. Hytta vil da komme 
veldig laft i terrenget. Mønehøyden fra grunn er 4,1 m og gesimshøyden er ca 2,8 m. 

Det skal installeres bio- do i hytta. Gråvann fra utslagsvask skal innfiltreres i et eget infiltrasjonsanlegg. 

Tiltaket er i henhold til gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Side 33



, saksnr. 2010/802-4

Side 3 av 3

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.05.2010 2010/746-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Tillatelse til fradeling av eksisterende festetomt, Gnr 136, bnr 120 fnr. 2

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 19.05.2010.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen hvor området er regulert til naust. 
Søknaden er i samsvar med plan. Fradeling av eksisterende festetomt ansees for øvrig som fradeling til 
uendret bruk. 

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

Vedtak:

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

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.05.2010 2010/651-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Lillan og Alf Magne Gausen
Vågaveien 364
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
074/009

Adresse:
Vågavegen 364, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Lillan og Alf Magne Gausen  

Ansvarlig søker:
 Farbu & Gausen AS  Vågavegen 600, 7670 INDERØY  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
85,1  

Det vises til søknad om oppføring av bod og garasje med mellombygg registrert mottatt her 29.4.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av bod og garasje med mellombygg på eiendommen 074/009.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Farbu & Gausen AS, org.nr: 976650697; alle funksjoner

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

Tiltak: Bod og garasje med mellombygg, BYA 103m2  , BRA 85,1 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-formål med spredt bosetting
Ansvarsoppgaver:
Farbu & Gausen AS, alle områder
Kontrollerklæringer:
Farbu & Gausen AS, prosjektering.
Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Tiltaket kommer 0,5 meter inn på naboeiendom og det er vedlagt erklæring med samtykke til dette.
Tiltakshaver oppfordres til å foreta en justering av grensene for å få formalisert forholdet for å unngå 
framtidige problemer. Kommunen har fått forståelse for at dette vil bli gjort.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Ansvarlig søker
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.05.2010 2010/765-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Innherred bygg AS

 

Byggetillatelse for gjenoppbygging av enebolig, Korsavegen 195

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
203/005

Adresse:
 Korsavegen 195

Tiltakshaver:
Ann-Kristin og Magne Erik Rotmo

Ansvarlig søker:
Innherred bygg AS   

Tiltakets art:
 Enebolig med garasje  

Bruksareal i m2:
 244,9

Det vises til søknad om bygging av bolighus med garasje registrert mottatt her 25.05.2010

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:
 

Det gis tillatelse til bygging av enebolig med garasje som omsøkt

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Innherredsbygg AS, foretaknr. 924484217
− Farbu og Gausen AS, foretaknr. 980396762
− Mesterrør AS, foretaknr. 931395246

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Side 39



, saksnr. 2010/765-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak: Bolighus med garasje. Gjennoppbyggin av bolig etter brann.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2007

Planformål: LNF

Høringsinstanser: Ingen nødvendige, samtlige naboer har gitt samtykke.

Tegningsliste:

- E1 – fasadetegninger
- E2 – fasadetegninger
- E3 – Plan og snitt tegning
- D1 – Situasjonsplan 

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med tidligere bruk av området. Kommuneplanens arealdel hjemler eksiterende 
boliger i LNF-området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt
giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Ann Kristin og Magne  
Rotmo

Korsavegen 195 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
31.05.2010 2010/723-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Edgar Kulstad
Vangshylla 69
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent melding om tiltak - riving/nybygg garasje

Det vises til melding om tiltak, registrert og mottatt her 14.05.2010. 

Meldingen gjelder riving og gjenoppbygging av 2. etasje på eksisterende garasje.

Vedtak:

Bygningsmyndigheten har ingen merknad til byggemeldingen. Meldingen er behandlet i samsvar 
med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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

For behandling skal det betales saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet 
best innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes). 

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.06.2010 2010/781-5
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Svein Aakervik
Noremsvegen 371
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent melding om tiltak og dispensasjon for oppføring av redskapshus på 
eiendom gnr. 58 bnr. 5.

Tiltakshaver: Svein Aakervik

Bakgrunn: 
Inderøy kommune mottok byggemelding datert den 25.05.10 som er registrert i kommunen den 
27.05.10.
Meldingen omfatter oppsetting av nytt redskapshus på småbruket gnr. 58/5.
Meldingen skal behandles etter gjeldende arealdel i kommuneplanen der formålet er LNF. Siden 
tiltaket er innenfor 100-metersbelte, må søknaden behandles som en dispensasjon, og er derfor 
sendt på høring til berørte parter.
Det er mottatt uttalelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen som har ingen merknader til 
tiltaket.
Meldingen inneholder nødvendige nabovarsel for tiltaket.  

Vurdering:
En dispensasjon skal behandles etter plan og bygningslovens kapittel 19, der kommunen kan gi 
dispensasjon dersom hensynene i lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Med bakgrunn i at det søkes om redskapshus for å oppbevare nødvendige redskap på bruket samt 
at bygget ligger ved eksisterende vei og samlokaliseres med eksisterende bebyggelse, vil det ikke 
skape problem for allmenn ferdsel langs sjøen i området. I tillegg har sektoretatene ingen 
merknader til tiltaket, så etter en samlet vurdering blir det gitt dispensasjon til bygg av 
redskapshus. 

Vedtak:

Inderøy kommune har ingen merknader til byggemeldingen. Meldingen er behandlet i samsvar 
med reglene i plan og bygningslovens § 86 a. 
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Utbygger er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utføring av tiltaket.
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Det blir innvilget dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 med en vurdering av fordeler 
og ulemper, der en vurderer fordelene med bygget større enn ulempene slik at formålet med 
loven blir ivaretatt.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 37, 7670 
Inderøy.

Med hilsen

Kristin Volden
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.06.2010 2010/792-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Torgrim Larsen
Sagmestervn. 6 A
7725 Steinkjer

Vangshylla 110 - Larsen - gnr/bnr 37/38 - Tillatelse til riving/oppføring av uthus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
037/038  

Adresse:
Vangshylla 110, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Torgrim Larsen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
10,64 m2  

Det vises til melding om riving og oppføring av uthus, registrert mottatt her 27.05.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 til oppføring av uthus i LNF- område i 
kommuneplanens arealdel. Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 
86a. 

Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av eksisterende uthus samt oppføring av nytt uthus. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Nåværende situasjon samt bilde. 
• Situasjonsplan.
• Plan-, fasade- og snittegning.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i meldingen og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Naboer som grenser til tiltakshavers eiendom har signert gjenpart til nabovarsel. 
Det er ikke mottatt merknader på tiltaket. Eier av gnr/bnr: 37/1 har signert naboerklæring på avstand til 
nabogrense. 

Det ønskes å rive eksisterende uthus på ca 14 m2 og føre opp et nytt uthus på (3x4) m = 12 m2 bebygd 
areal (BYA) og bruksareal på (2,8x3,8) m = 10,64 m2. Rafthøyden er oppgitt til 1,7 m og mønehøyden er 
oppgitt til 3,1 m. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. Kommuneplanens arealdel sier at det kan føres 
opp hytte/uthus på til sammen T-BYA = 80 m2. I og med at det skal rives et uthus på 14 m2 og bygges et 
på 12 m2 vil tiltaket være i henhold til eksisterende plan. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Tiltaket ligger i kommuneplanens arealdel, LNF område. Bestemmelsene sier at det er tillatt med mindre 
endringer og reparasjoner på eksisterende bebyggelse. Det omsøkte tiltaket er en riving og 
gjenoppbygging av uthuset. Dette krever da dispensasjon fra de gjeldende bestemmelsene for 
kommuneplanen. 

Vurdering

Dispensasjonssaken er et lite tiltak. Plan og bygningslovens § 19-2 sier at hensynene bak bestemmelsene 
ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. Tiltaket ligger ovenfor veg og reguleringsplanen Vangshylla. Planen her 
er regulert som eksisterende bebyggelsesområde. Hytteeiendommen ligger også i kommuneplanens 
arealdel innenfor eksisterende spredt bebyggelse. I og med at det ønskes å rive eksisterende uthus og 
bygges et nytt uthus på samme sted anses det derfor ikke som at de allmenne interessene vil bli berørt i
nevneverdig grad pga tiltaket. Det vil være positivt for søker at det kan føres opp nytt uthus som 
erstatning for det eksisterende uthuset, som er i en dårlig forfatning. 

Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til det omsøkte tiltaket. 

Vedtak
I medhold av Inderøy kommunes delegasjonsreglement og plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig 
dispensasjon til oppføring av nytt uthus på 12 m2, som omsøkt. Dette begrunnes med at det ikke vil bli 
endringer fra dagens tilstand samt at det ikke vil påføre negative ulemper for området. I tillegg vil 
tilstanden på bebyggelsen bli bedre. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.06.2010 2010/519-6
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Steffen Vist
Hamnavn. 10
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Søknad om dispensasjon/ omdisponering av areal - gnr 003 bnr 003

Det vises til søknad mottatt og journalført 11.03.2010 vedrørende omdisponering av skogsareal 
til boligformål.

− Ca 1300 m2 søkes omdisponert til en ny boligtomt
− Ca 340+475 m2 søkes omdisponert til tilleggsareal for eksisterende boligtomt (delvis tatt 

i bruk).

Søknaden er nabovarslet og har vært sendt på høring til Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har rådet kommunen til å vurdere endringen gjennom en 
reguleringsendring eller revidering av kommuneplanen, mens Fylkesmannen ikke har noen 
innvendinger til søknaden.

Samtlige naboer har samtykket i tiltaket.

Inderøy kommune vurderer at ut fra terreng og eiendomsforhold er det ikke gjennomførbart,
verken med noen annen vegløsning eller få til flere tomter på området. Kommunen anser at 
omkostningene med en reguleringsprosess ikke vil stå i forhold til det kan en oppnå av 
medvirkning og innspill til i saken.

Det er generell mangel på tomter i Straumen/Sakshaug og kommunen ser positivt på å få til 
mindre utvidelser som ikke er i konflikt med kulturlandskap og dyrkajord eller andre 
verneverdier.

Den nye tomta vil ligge som en naturlig utvidelse av eksisterende boligfelt. Det vises også til 
tilsvarende sak for eiendommen gnr. 182 bnr. 1 hvor Hovedutvalg natur har gitt dispensasjon for 
lignende forhold som i tillegg berørte dyrkajord.

Det vurderes at forutsetninger for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens krav er 
oppfylt.
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Søknaden ansees å være lite konfliktfylt og rådmannen vurder at tillatelsen kan behandles 
delegert. 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap.19 innvilges dispensasjon fra kommunedelplan 
Straumen, vedtatt 14.12.200. Ca 1,8 daa omdisponeres fra LNF-område til boligformål.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/811-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296 «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 31.05.2010.

Det søkes fradeling av ca 200 m2 som tilleggsareal for eiendommen gnr 134 bnr 62.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. 

Arealet er brukt som tomtegrunn og fradelingen berører ikke dyrka areal. Begge eiendommene er 
regulert som LNF-området i gjeldende plan, og fradelingen endrer ikke status for området. 
Fradelingen ansees derfor å være i samsvar med gjeldende plan for området. 

Ingen av naboeiendommene vurderes å bli berørt av endringen, og det gis med hjemmel plan- og 
bygningsloven § 94 fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av ca 200 m2. Arealet skal legges som tilleggsareal til 
eiendommen gnr 134 bnr 62. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, jfr. Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.05.2010 2010/589-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Egi Næss
Røsetveien 38
7670  INDERØY

Næss Egil -Godkjent melding om tiltak, garasje - Røsetveien 38

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 27.4.09.

Meldingen gjelder nybygg garasje. 
Det er ingen merknader fra naboer.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes).

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.06.2010 2010/649-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Sally og Steinar Rennan
Fjordgløttvegen 13
7670  Inderøy

Fjordgløttveien 13. Rennan. Tillatelse til oppføring av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/005

Adresse:
Fjordgløttveien 13, 7670 INDERØY.  

Tiltakshaver:
Sally og Steinar Rennan.  

Tiltakets art:
Oppføring av garasje samt flytting av innkjørsel. 

Nytt bygg - boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
Garasje 48 m2.  

Det vises til søknad om registrert mottatt her 03.05.10.
Siste dokument til saken er søknad om oppføring av garasje mottatt den 03.05.10.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Tiltaket kan plasseres i en avstand av 1 m fra eiendommen 194/153. 
- Det anses ikke som nødvendig med ansvarsrett for det omsøkte tiltaket, jf § Forskrift om 

saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 13. 
- Avstand til kommunalt ledningsnett skal være 3 m. 
- Kommer bygget nærmere enn 3 m til kommunalt ledningsnett skal rørene tv-inspiseres i 

etterkant. Blir røret skadet pga byggingen må tiltakshaver koste reparasjonene. 
- Er horisontalavstanden fra byggets fundament til rørene mindre enn 3 m skal det 

fundamenteres ned til underkant av det laveste røret. 
- Må rørene flyttes på grunn av tiltaket må tiltakshaveren koste dette. 
- Svein Rørvik (95 18 33 59) skal påvise ledningene før anleggsarbeidet settes i gang. 
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Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Det anses ikke som nødvendig med ansvarsrett for det omsøkte tiltaket, jf § Forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 13. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 70 punkt 3 b) og 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje på eiendommen (6,63x7,43)m; 49,26 m2.
Flytting av innkjørsel til eiendommen Fjordgløttvegen 13, gnr/bnr 194/5. 

Planstatus: Reguleringsplanen Småland, stadfestet 3.8.73, sist endret 9.5.2005. 
Planformål: Eksisterende boligbebyggelse. 
Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Situasjonsplan registrert mottatt den 3.5.2010.
• Plan- og fasadetegninger registrert mottatt den 3.5.2010.

Saksvurdering:

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

Tiltaket er endret fra opprinnelige søknad 2009/1434. Garasje ligger parallelt med Fjordgløttvegen. 
Innkjørselen flyttes lenger nordover på eiendommen, da ny garasje bygges på eksisterende utkjørsel. 
Garasjen er oppgitt å være 6,6 x 7,4 m = 49,3 m2. Høyden er oppgitt å være 3,8 m og takvinkelen er 
oppgitt å være 22,5°. Garasjen ønskes oppført i en avstand av 1 m fra eiendommen gnr/bnr: 194/153. 
Dette er regulert til friområde i gjeldende reguleringsplan og deler av eiendommen benyttes som 
lekeplass. Oppføring av en garasje som omsøkt vil gi en naturlig avgrensning av lekeplassen og det vil 
skjerme eiendommen gnr/bnr 194/5 fra innsyn fra lekeplassen. Det vurderes ikke som et problem med 
siktforholdene fra lekeplassen og til Fjordgløttvegen, da garasjen trekkes 5 m fra vegkant. Siktforholdene 
skal være vurdert i vedtaket av gjeldende reguleringsplan. 

Det er sendt ut nytt nabovarsel for flyttingen av garasjen. Garasjen er omsøkt nærmere enn 4 m fra 
nabogrense, nærmere bestemt 1 m fra grensen mot gnr/bnr 194/153. Inderøy kommune er eier av 
naboeiendommen gnr/bnr 194/153. Etter Plan- og bygningslovens § 70, punkt 2, bokstav b, kan 
kommunen godkjenne oppføring av mindre bygg slik som garasje, uthus og lignende mindre bygg 
nærmere enn 4 m fra nabogrensen. 

Garasjen er plassert 5 m fra kantstein på veg. Dette er jf bestemmelsene i reguleringsplanen Småland 
stadfestet 3.8.73. Inn og utkjøringen av garasjen skjer parallelt med Fjordgløttvegen og den nye 
adkomsten til eiendommen plasseres lengre mot nord på eiendommen. Garasjen vil få en avstand på ca 
3 m fra kommunale vann og avløpsrør i eiendomsgrensen. 
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Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.
For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ. Faktura vil bli ettersendt. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehadnler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.06.2010 2010/309-6
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Ofstad AS
Engene
7580  SELBU

Att. Øystein Ofstad

Hestberga. Simavik Tore - gnr 188 bnr 005 - Oppføring av ny hytte

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
188/005

Adresse:
Djupdalsvegen 53, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Tore Simavik

Ansvarlig søker:
Ofstad AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
80 m2  

Det vises til søknad om oppføring av ny hytte registrert mottatt her 26.02.2010.
Siste dokument til saken er Situasjonsplan med forklaring.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Tiltaket må føres opp minimum 4 m fra nabogrense. 
- Tiltaket skal føres opp i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Ofstad AS – Ansvarsrett i funksjonene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT i tiltaksklasse 1. 

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

Tiltak: Oppføring av ny hytte.
Planstatus: Bebyggelsesplan Hestberga hyttefelt, stadfestet 19.5.2008. 
Planformål: Byggeområde for fritidsbebyggelse. 

Ansvarsoppgaver: Ofstad AS søker om ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT i 
tiltaksklasse 1.
Kontrollerklæringer: Det er utført kontroll på prosjekteringen av tiltaket og det er ferdig prosjektert for 
igangsettingstillatelse.

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Tegninger vedlagt saken 10/309-1. 
• Situasjonsplan 10/309-8. 

Saksvurdering:

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

Hytta skal stå på støpt plate på mark og avstanden til naboeiendommen er min 4 m på nærmeste punkt. 
Det skal ikke installeres vannklosett. Bygget får et bruksareal på 80 m2. 

Det er sendt ut rekommandert forsendelse med nabovarsel til naboene. Det er ikke registrert noen 
merknader fra naboene på tiltaket. 

Ofstad AS søker om ansvarsrett for funksjonene: SØK, PRO, KPR, UTF og KUT i tiltaksklasse 1. Ofstad AS 
har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene og tiltaksklassene. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Tore Simavik Brøsetveien 51 7045 TRONDHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
23.06.2010 2010/525-6
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281 «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Godkjent melding om tiltak og dispensasjon av restaurering av Mølmuran i 
Straumen på gnr. 1, bnr. 149.

Tiltakshaver: Inderøy kommune
Utfører:         Inderøy Museums og Historielag- Mølnmurnemnda. 

Bakgrunn: 
Det vises til melding om vedtak datert den 30.03.10, registrert i Inderøy kommune den 7.04.10.
Meldingen omfatter restaureringsarbeid ved de gamle Mølnmuran i Straumen. 
Meldingen skal behandles etter gjeldende planer, og er derfor behandlet som en 
dispensasjonssøknad med høring. Tiltaket i sjø vil berøre Inderøy kommune sin kommunedelplan 
i sjø der formålet er NFFF( natur, ferdsel, fiske og fritid), og tiltak på land vil berøre 
reguleringsplan for Straumen.  Det er mottatt uttalelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen 
som har ingen merknader til tiltaket. 
Meldingen inneholder nabovarsel om tiltaket, og det er kommet en tilleggsmerknad fra Magne 
Tronhus. 

Vurdering:
En dispensasjon skal behandles etter plan og bygningslovens kapittel 19, der kommunen kan gi 
dispensasjon dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Med bakgrunn i at det er et gammelt kulturminne som skal gjenskapes i Straumen, og at tiltaket 
vil være med å formidle lokal historie samt tilrettelegge for allmenn ferdsel i området, er dette et 
tiltak som vil være et bra tiltak både for lokalbefolkning og tilreisende. Det er heller ingen 
sektoretater som har merknader til tiltaket, så etter en samlet vurdering blir det gitt dispensasjon 
etter § 19-2. 

I et dispensasjonsvedtak kan kommunen sette vilkår. I uttalelsen fra Magne Tronhus ønsker han 
et nærmere samarbeid med utbygger med tanke på at restaureringen ikke skal skape problem for 
hans bruk av området. Inderøy kommune oppfatter at begge parter har en felles forståelse for at
det gjøres de byggmessige tiltak som ivaretar Magne Tronstad sine interesser.

Vedtak:
Inderøy kommune har ingen merknader til byggemeldingen. Meldingen er behandlet i samsvar 
med reglene i plan og bygningslovens § 86 a. 
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Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Utbygger er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utføring av tiltaket. 

Det blir innvilget dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i at fordelene 
er klart større enn ulempene med tiltaket. Det settes som vilkår at utbygger tar kontakt med 
Magne Tronhus for å ivareta hans interesser.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 37, 7670 
Inderøy

Med hilsen

Kristin Volden
Tlf. 74 12 42 81

Kopi til:
Inderøy Museums og historielag v/ Kjetil Klepp
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.06.2010 2010/716-4
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

Borgny Kjølstad og Alf-Magnar Lundås
Hyllavegen 23
7670  INDERØY

Godkjent tiltak, vogn- og lekebu - Hyllavegen 23

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 11.05.2010.

Meldingen gjelder oppsetting av mindre bu for vogner og leker i forbindelse med barnehagedrift.

Statens vegvesen har innvilget dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg jfr. vedlagt tillatelse

Det er ingen merknader fra naboer.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes).

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
18.06.2010 2010/782-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Sylwia S. Hjulstad
Kvistadbakkan 83
7670  INDERØY

Kvistadbakkan 83 - Hjulstad Sylwia og Arild - gnr 008 bnr 077 - Tilbygg til bolig.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
008/077  

Adresse:
Kvistadbakkan 83, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Sylwia S. Hjulstad  

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

Bruksareal i m2:
27 m2  

Det vises til melding om tilbygg til bolig registrert mottatt her 27.05.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til eksisterende bolig. Tilbygget består av 2 etasjer underbygget med sokkel, en 
utvidelse av eksisterende veranda og oppføring av ny balkong. Det skal også byttes 4 vinduer i 
sokkelen samt byttes to vinduer med balkongdør. 

Planstatus: Reguleringsplan Kvistadbakken, stadfestet den 6.10.1982.
Planformål: Boligformål. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 
• Følgende situasjonsplan og Tegninger er registrert:

D1 – Situasjonsplan.
E1 - Plan 1 etg.
E2 – Plan 2 etg. 
E3 – Fasade sør og øst.
E4 – Fasade nord og vest. 
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. Nabovarsel med kvittering på mottatt nabovarsel 
er mottatt. Tilbygget kommer ca 7 m fra nabogrensen til eiendommen gnr/bnr: 8/85. 

Tilbygget har et målt bruksareal (BRA) = 27 m2 og et bebygd areal (BYA) = 18 m2. Tilbygget har pulttak.

I tillegg utvides eksisterende veranda samt at det blir bygd en balkong til andre etasje på tilbygget. Det 
byttes også ut 2 vinduer i andre etasje til balkongdør samt at det settes inn 4 nye vinduer i sokkeletasjen. 

Tiltaket vurderes å være av en kurant art. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehadnler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.06.2010 2010/707-5
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Tor Arne Johansen
Rådyrvegen 10
7560  VIKHAMMER

Johansen - gnr/bnr 199/10 - Oppføring av levegg med takoverbygg, disp fra 100-
metersgrensen.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
199/010

Adresse:
Hustadlandet 139, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Tor Arne Johansen  

 

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

Bruksareal i m2:
0 m2  

Det vises til søknad om oppføring av levegg med takoverbygg registrert mottatt her 11.05.10.
Siste dokument til saken Høringsuttalelse fra FMNT, registrert på saken den 21.06.10.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis dispensasjon fra plan og bygningslovens § 17.2, dette etter den nye plan- og bygningslovens § 19-
2 samt tillatelse til det omsøkte tiltaket etter plan- og bygningslovens § 93. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det anses som unødvendig med ansvarsrett for det aktuelle tiltaket, jf forskrift om 

saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 13 avsnitt 2. 
• Aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 må følges, jf uttalelse fra 

NTFK under. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
− Etter Forskrift om saksbehandling og kontroll av byggesaker (SAK) § 13, avsnitt 2 kan kommunen 

avgjøre om det er nødvendig med ansvarsrett. 
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av levegg med takoverbygg. 

Planstatus: Gjeldende plan Bernvågen, egengodkjent den 28.6.2000.
Planformål: Område for landbruk og skogbruk.

Ansvarsoppgaver: Anses ikke som nødvendig.
Kontrollerklæringer: Anses ikke som nødvendig. 

Høringsinstanser:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Tegningsliste:

• Vedlegg D1 og D2
• Vedlegg E1 til E4. 

Dispensasjonssøknad:

Tiltaket ligger i 100- metersbeltet i kommuneplanens arealdel og det gjelder her et generelt 
byggeforbud, jf plan- og bygningslovens § 17.2. Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 
§ 17.2, det generelle byggeforbudet i strandsonen etter den nye plan og bygningslovens § 19-2. Saken er 
derfor sendt på høring til sektormyndighetene. Følgende svar er mottatt:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 
Plan- og friluftslivsforhold:
Ingen merknader.

Kulturminner:
Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen innvendinger 
til planen. Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i 
eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 
8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller 
byggearbeidene.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 
Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen vesentlige merknader 
til søknaden.

Fra Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ingen merknader til søknaden.
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Vurdering dispensasjonssøknad
Det søkes om oppføring av levegg tilknyttet eksisterende bolig. Tiltaket vil ikke komme nærmere sjøen 
enn det eksisterende bolighus vil gjøre. Det omsøkte tiltaket anses ikke å legge noen begrensninger eller 
privatisere strandsonen ytterligere, i forhold til hva den eksisterende bebyggelse allerede gjør. 

Det er heller ikke kommet inn noen kommentarer eller merknader fra sektormyndighetene på saken. 
Saken vurderes derfor å være av en kurant art. Det anbefales derfor at dispensasjonen innvilges etter 
den nye plan- og bygningslovens § 19-2. 

Saksvurdering for byggetiltaket:

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

Nabovarsel til aktuelle naboer er levert og gjenpart til nabovarsel er signert av naboer. Tiltaket er en 
levegg på ca 6x4 m med takoverbygg. Veggen bygges opp i samme stil som bolighuset. For at veggen 
ikke skal virke for dominerende brytes den opp med en ca 90 cm høy mur i nedkant. 

Hvis dispensasjonssøknaden innvilges vil den resterende byggesøknaden være i samsvar med gjeldende 
plan for området da det fra før er eksisterende bebyggelse i planen. For øvrig anses tiltaket å være av en 
kurant art. Ansvarsrett anses i dette tilfellet ikke som nødvendig for tiltaket. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.06.2010 2010/826-4
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

Thomas Kippe
Hustadlandet 94
7670  INDERØY

Melding om tiltak, veranda/altan - Hustadlandet 94

Dispensasjon fra byggeforbud i 100 m beltet fra sjøen.

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 01.06.2010. Meldingen gjelder bygging av 21 m2 
veranda i 2. etasje og 30 m2 altan i 1. etasje til eksisterende bolighus.

Søknaden er nabovarslet og samtlige naboer har samtykket til tiltaket.

Planlagt tiltak ligger innenfor byggegrensen mot fylkesveg og omfattes av byggeforbudet i 100 m 
grensen fra sjøen. 

Statens Vegvesen har i brev datert 4. juni 2010 innvilget dispensasjon fra veglovens bestemmelser om 
byggegrense fra fylkesveg.

Tiltaket ligger ca 80 m fra sjøen og fylkesveg 235 ligger mellom bolighuset og sjøen. Ut fra beliggenheten 
vurderes det at tiltaket ikke har noen negative konsekvenser i forhold til intensjonene med
byggeforbudet i strandsonen. Tiltaket er derfor drøftet på telefon med saksbehandler på Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og de vil ikke kreve å få saken på høring. De forutsetter at de får tilsendt kopi av 
vedtaket. 

Vedtak:
Med hjemmel i planloven (2008) § 19-2 innvilges det dispensasjon fra planlovens § 1-8 (forbud mot 
tiltak langs sjø og vassdrag).

Bygningsmyndigheten har for øvrig ingen merknader til det omsøkte tiltak. Meldingen er behandlet i 
samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 
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For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes).

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.06.2010 2010/763-3
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Lisbeth og Andreas Holm
Fjordgløttvegen 21
7670  INDERØY

Fjordgløttvegen 21 - Holm Lisbeth og Andreas - gnr/bnr 194/50 - Tillatelse til 
tilbygg bolig.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
195/050  

Adresse:
Fjordgløttvegen 21, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Lisbeth og Andreas Holm  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
16,7 m2  

Det vises til komplett melding om tilbygg til bolig registrert mottatt her 03.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til eksisterende bolig, nytt inngangsparti. 

Planstatus: Reguleringsplan Småland, mindre reguleringsendring, vedtatt den 26.09.00.
Planformål: Eksisterende byggeområde – Boligformål. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Plan- og snittegninger. 
• Fasade- og 3d-tegninger. 
• Situasjonsplan for tilbygget. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Meldingen er levert inn i to omganger. I siste del ble det mottatt gjenpart til 
nabovarsel med signatur fra nabo. En nabo er Inderøy kommune. Tiltaket vurderes som kurant i forhold 
til naboforholdet, da Inderøy kommune ikke vil få berørte nabointeresser ved omsøkte tiltak. 

Reguleringsplanen sier at tiltak skal ha en takvinkel mellom 15° og 35°. Det omsøkte tiltaket ligger 
innenfor dette og vil få en lik takvinkel som eksisterende hus. 

Tilbygget har et bebygd areal (BYA) på (6,9x2,7) m = 18,6 m2 og et bruksareal (BRA) på (6,7x2,5) m = 16,7 
m2. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Det gjøres oppmerksom på at det kan være el- kabler samt vann- og avløpsrør i grunnen. Det er 
tiltakshavers ansvar å påse at disse ikke skades under arbeidene. 

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.06.2010 2010/804-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Birgit Stavrum Nordfjellmark
Utøyveien 1101
7670  INDERØY

Utøyveien 1101 - Nordfjellmark - gnr/bnr 39/7 - Tillatelse til oppføring av altan + 
tilbygg til vedlager (carport).

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
039/007  

Adresse:
Utøyvegen 1101, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Birgit Stavrum Nordfjellmark  

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

Bruksareal i m2:
Uendret.  

Det vises til melding om oppføring av veranda og carport registrert mottatt her 28.05.10. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av veranda til eksisterende bolighus samt tilbygg til eksisterende vedskjul. Tilbygget 
skal nyttes til carport. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Fasadetegninger av bolig.
• Fasadetegninger av tilbygg til vedbod (carport).
• Situasjonstegning for eiendommen. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er mottatt signert gjenpart fra aktuelle naboer til tiltakseiendommen. 

Det ønskes oppført et tilbygg til eksisterende vedbod. Tilbygget er oppgitt til (3x5) m = 15 m2 BYA og ikke 
måleverdig bruksareal. Rafthøyden på eksisterende bygg er oppgitt til 2,7 m. 

Det ønskes også å føre opp veranda til eksisterende bolig. Tiltaket kommer inntil nabogrense til 
eiendommen gnr/bnr: 39/1. Det er signert naboerklæring om at tiltaket godtas av grunneier. Arealet er i 
dag ikke i bruk og fremstår som en tynn korridor mellom neste eiendom. Det ønskes oppført en veranda 
på hver side av huset. Tiltaket vil ikke ha et målbart areal. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. Tiltakene skjer på bebygd eiendom og vil således 
ikke stride mot LNF formålet i kommuneplanens arealdel, der bestemmelsene sier at mindre tilbygging 
og endringer på bebygde/eksisterende bebyggelse kan gjøres. 

Tiltaket vurderes derfor å være av en kurant art. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.06.2010 2010/980-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Bent Aagaard og Hanne Helle Bysting
Vegmesterstien 23 b
7022  TRONDHEIM

Rostadvegen 142 - Aagaard og Bysting - gnr/bnr 24/9 - Tillatelse til ombygging 
av uthus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
024/009  

Adresse:
Rodstadvegen 142, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Bent Aagaard og Hanne Helle Bysting  

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

Bruksareal i m2:
1 m2  

Det vises til melding om omrøsting av tak samt tilbygg til eksisterende uthus, registrert mottatt her
17.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Omrøsting av tak fra pulttak til saltak samt tilbygg til eksisterende uthus.

Planstatus: Kommuneplanens Arealdel.
Planformål: LNF- område. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegninger og bilder til saken med referansenummer 10/980-1. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er mottatt underskrift fra nabo om at det ikke foreligger merknader på 
tiltaket. 

Det ønskes å bytte tak på eksisterende uthus. Samtidig ønskes taket å røstes fra pulttak til saltak. 
Gesimshøyden vil bli den samme som den høyeste gesimshøyden/mønehøyden på eksisterende tak, 1,9 
m. Mønehøyden på det nye taket vil bli 3,05 m. Det ønskes å bygge til uthuset med ca 1,26 m2 BYA og 1 
m2 BRA, slik at uthuset får en rektangulær form. Tiltaket vurderes å være av en kurant art. 

Det er i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel beskrevet at mindre reparasjons- og endringer på 
eksisterende bebyggelse er tillatt på eiendommer innen LNF- området. Tiltaket anses å komme inn 
under denne kategorien. Tiltaket vurderes å være i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehadnler

Side 74



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.07.2010 2010/520-4
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

Steffen Vist
Hamnavegen 10
7670  INDERØY

Godkjent fradeling av boligtomt - gnr 003 bnr 003.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 07.04.2010.

Det søkes fradeling av en ny boligtomt på ca 1,3 daa. Gjeldende regulering for området er 
kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. Det er innvilget dispensasjon fra 
kommunedelplanen og godkjent omdisponering av arealet til bolig i delegert vedtak, datert 29.06.2010.

Det er framlagt dokumentasjon på vegrett fram til offentlig veg over eiendommen gnr. 6 bnr. 1 (Frode 
Sakshaug).

Samtlige naboer er varslet og har samtykket i tiltaket.  

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93
jfr. Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Fradeling skal skje i samsvar med vedlagt situasjonskart

Klageadgang:

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Vedlegg:   Situasjonskart 

Kopi: Bjørn Åge Fjeset, Utøyvegen 540 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.07.2010 2010/521-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Steffen Vist
Hamnavegen 10
7670  INDERØY

Godkjent fradeling av tilleggsareal til boligtomt - gnr 003 bnr 003.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 07.04.2010.

Det søkes fradeling av tilleggsareal til boligtomt på ca 475 m2. Gjeldende regulering for området er 
kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. Det er innvilget dispensasjon fra 
kommunedelplanen og godkjent omdisponering av arealet til bolig i delegert vedtak, datert 29.06.2010.

Samtlige naboer er varslet og har samtykket i tiltaket.  

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, 
jfr. Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 

Fradeling skal skje i samsvar med vedlagt situasjonskart.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Vedlegg
1 Situasjonskart

Kopi til:
Knut Arne Olsen Solhaugen 136 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.07.2010 2010/833-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Olav Susegg
Skippervn. 5
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling -  gnr 085 bnr 002.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 31.05.2010.

Det søkes fradeling av tomt med eksisterende tun på ca 2,1 daa. Det aktuelle området er regulert 
til bolig, og søknaden er således i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Skjemstadaunet, vedtatt 25.10.2005. 

Naboer er varslet og har samtykket i tiltaket.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 93, jfr. Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Fradeling skal skje i samsvar med situasjonskart vedlagt søknaden.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/1093-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Inge Høyem
Otervegen 8
7670  INDERØY

85/33 - Høyem - Tillatelse til oppføring av tilbygg, karnapp - Otervegen 8

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/033  

Adresse:
Otervegen 8, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inge Høyem  

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

Bruksareal i m2:
2,1 m2  

Det vises til melding om tilbygg av karnapp til bolighus, registrert mottatt her 30.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg av karnapp til bolig. 

Planstatus: Reguleringsplan for Skjemstadaunet vedtatt 24.10.06.
Planformål: Byggeområde – Boligformål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan av 30.06.10.
• Plan- og fasadetegninger.
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Saksvurdering:

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

Det er levert inn gjenpart av nabovarsel der naboer har signert og samtykker i tiltaket. Tilbygget er et 
karnapp der det er en eksisterende platting ligger i dag. Karnappet er beregnet til et bebygd areal (BYA) 
på 2,8 m2 og et bruksareal (BRA) på 2,1 m2. 

Eksisterende tomt er på 1 756,6 m2 og eksisterende boligbygg er målt til 204 m2 BYA. Reguleringsplanen 
sier at byggeområde for boliger maksimalt skal bebygges inntil 20 % - BYA. Inklusive karnappet vil tiltaket 
utgjøre:

•••,•
••••,• • 100 % =  11,8 % av % - BYA på tomta. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.07.2010 2010/1089-3
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Ole Morten Olsen
Hyllavegen 101
7670  INDERØY

153/46 - Hyllavegen 101 - Olsen - Tillatelse til takoverbygg over platting

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
153/46  

Adresse:
Hyllavegen 101, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Ole Morten Olsen  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om takoverbygg over platting, registrert mottatt her 30.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Takoverbygg over eksisterende platting. 

Planstatus: Kommunedelplan Røra/Hylla.
Planformål: Byggeområde Bevaring – Boligformål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan M 1:500.
• Fasadetegninger.
• Bilder med tiltaket påtegnet. 

Side 83



, saksnr. 2010/1089-3

Side 2 av 2

Saksvurdering:

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

Kommunedelplan for Røra/Hylla sier at bygget ligger i område for bevaring av boligbebyggelse. Bygget er 
et ferdigbygg fra Overhalla industrier og er bygd på 1990- tallet. Planen beskriver at takvinkler skal være 
fra 15° og opp til 30° med en gesimshøyde på inntil 3,5 m. Tiltaket skal bygges over eksisterende platting 
og er planlagt med den halve takvinkelen av eksisterende hus. Takvinkelen vil bli på 18° og mønehøyden 
vil bli på 2,8 m. Tiltaket skal bli på (4,0x3,5) m og det bebygde arealet (BYA) for tiltaket vil bli 14 m2. 
Tiltaket utføres som et pulttak og den laveste gesimshøyden vil bli på 2,0 m og den høyeste vil bli på 2,8 
m. 

Huset er ikke registrert som kulturminne og tiltaket ønskes føres opp i samme materiale som resten av 
huset og vil således stå i stil med eksisterende bygg. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for 
området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.07.2010 2010/822-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Even Gausen
Randaveien 13
7670  INDERØY

83/60 - Gausen - Tillatelse til oppføring av bod og hagestue - Randveien 13

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/060  

Adresse:
Randavegen 13, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Even Gausen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
16,5 m2  

Det vises til melding om oppføring av uthus registrert mottatt her 01.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak: 
1. I medhold av § 70, punkt 2 gis det tillatelse til oppføring av uthus i en avstand av 0,5 m fra 

nabogrense til eiendommen gnr/bnr: 83/44. 
2. Uthuset skal ikke nyttes til varig opphold. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 70,2 og 86a. 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av uthus på eiendommen gnr/bnr: 83/60

Planstatus: Reguleringsplan for Kjerknesvågen vedtatt den 09.06.88.
Planformål: Byggeområde – Boligformål B-5. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan D-1. 
• Plantegning E-1.
• Snitt- og fasadetegninger, E-2 og E-3. 
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Saksvurdering:

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

Det er oppgitt at tiltaket vil få et bebygd areal (BYA) på 41,4 m2. Eksisterende bolig er i dag på 142,5 m2. 
Totalt bebygd areal etter tiltaket vil da være 183,9 m2. 

Reguleringsplanen Kjerknesvågen er gjeldende for området. Det er ikke oppgitt i bestemmelsene 
maksimalt utnyttelse av tomta. Det er mottatt signert gjenpart av nabovarsel fra aktuelle naboer. Det er 
også mottatt signert naboerklæring som gir tillatelse til bygging 0,5 m fra nabogrense. 

Garasjehus kan oppføres i grensa til naboeiendommen. I og med at det kun er et takoverbygg mellom 
bolighus (ikke fire omsluttende vegger) anses derfor tiltaket å være et uthus og ikke et tilbygg. Når 
tiltaket er et uthus anses derfor tiltaket å være i henhold til reguleringsplanen. Tiltaket er i samsvar med 
gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.07.2010 2009/1481-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Roger Moen og Christine Lund
Nessveet 52 A
7670  INDERØY

135/109 - Moen Roger / Lund Christine - Tillatelse til oppføring av garasje -
Nessveet 52 A

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/109

Adresse:
Nessveet 52 A, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Roger Moen og Christine Lund  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
64 m2  

Det vises til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum, registrert mottatt her
08.06.10.
Siste dokument til saken søknad om endring av tiltak.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis dispensasjon som omsøkt etter plan og bygningslovens § 19-2. Dette begrunnes med at tiltaket 
ikke vil få nevneverdig negative følger og at planens regler ikke nevneverdig blir satt til side. Det gis 
videre tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt av endringssøknaden jnr. 09/1481-3, mottatt 
08.06.10.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
• Det gis dispensasjon fra kravet om TU maks lik 40 % i reguleringsplanen Straumen 

sentrum. 
• Tiltaket skal være innenfor maks BYA i ny plan, BYA = 35 %. 
• Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 til plassering av garasjen 1 m 

fra nabogrensen til eiendommen gnr/bnr: 135/108.
• Garasjen skal plasseres min. 5,0 m fra vegkant. 
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Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 70.2 og 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av ny garasje. 

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtatt den 10.09.02 (Ny plan vedtatt 24.06.10).
Planformål: Byggeområde – Boligformål. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste:

• Tegninger med referansenummer 2009/1481-3.

Dispensasjon fra reguleringsplanen Straumen sentrum.

Det søkes om dispensasjon fra plankartet til reguleringsplanen for Straumen sentrum. Plankartet 
beskriver en TU = 40 % og med det aktuelle tiltaket vil TU bli over 46 %. 

Det er nylig utarbeidet og godkjent en ny plan for området som beskriver et maksimalt bebygd areal 
(BYA) på 35 %. Tiltaket vil være innenfor dette med ca 28 % BYA etter gjennomført tiltak. 

Vurdering av dispensasjonen

Dispensasjonen begrunnes med at det bebygde arealet ikke er større enn andre bygg i området, men at 
det aktuelle bygget har større bruksareal pga høyden. I den nye reguleringsplanen er det også maksimal 
utnyttelsesgrad endret til prosent bebygd areal. Det vil da si at nye tiltak med lik bebygd areal vil kunne 
tillates i det samme området. 

I og med at bygget er ført opp i høyden vil det kunne virke ruvende, samt at den nye garasjen er relativt 
høy. På den annen side ligger tomta i bunnen av en åsrygg og det vil ikke bli silhuett av den økte 
bebyggelsen. Nabohusene på hver side har oppført garasje på tilsvarende sted på sine tomter slik som 
omsøkt. Tiltaket vil heller ikke i nevneverdig grad ta utsikt fra noen. 

Så lenge tiltaket føres opp i en avstand av 5 m fra veg- og fortauskant, vurderes det at tiltaket ikke vil ha 
nevneverdig negativ innvirkning på samfunnet og omgivelsene. Det vurderes at det viktigste å ta hensyn 
til er utkjørsels- og siktforholdene ved garasjen. Disse er ivaretatt med omsøkte avstand til vegkant. Det 
vil da være mulig å kjøre ut en bil fra garasjen samtidig som siktforholdene ligger til rette for å gjøre 
dette på en tilfredsstillende og sikker måte. 

Vedtak dispensasjon:

I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanens krav om en 
maksimal TU = 40 % og det tillates en TU på 46,9 %. Dette begrunnes med at det foreligger en noe lunde 
lik BYA på nabotomtene. I tillegg kan man ikke se at tiltaket vil få noen negative følger for samfunnet og 
omgivelsene for øvrig. Tiltaket vil være i henhold til den nye vedtatte planen har grense på bebygd areal. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Det er sendt inn nabovarsel for både byggetiltaket og igjen for dispensasjonen. 
Naboer har signert for mottatt nabovarsel og det er ikke mottatt merknader innen fristens utgang. 

Tiltaket er tegnet i lik form som huset. Det skal nyttes samme farge på takstein og saltaket skal ha 
samme takvinkel som bolighuset, 38°. Tiltaket skal være (7,5x6,6) m = 49,5 m2. Det vil få en gesimshøyde 
på 2,48 m og en mønehøyde på 5,01 m. 

Bruksarealet for H1 er beregnet til ca 46,7 m2. Det er målbart areal i L1 på garasjen. I og med at bredden 
i andre etasje, i en høyde av 1,9 m, er mindre enn 1,8 m, vil det dreie seg om etasje L1. Høyden på L1 er 
ca 2,14 m. I 1,9 m høyde + 0,6 m til hver side gir en bredde på ca 2,3 m. Bruksarealet for L1 blir da ca 
16,9 m2. Det samlede målbare bruksarealet (BRA) for de to etasjene blir da ca 64 m2. 

Det er ingen begrensninger i planen på høyder på garasjebygg. I og med at det er gitt dispensasjon fra 
tillatt TU, er tiltaket i henhold til planen. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.05.2010 2010/504-3
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

Svein Gustad
Vangshylla 132
7670  INDERØY

Delingstillatelse - Veggrunn

Viser til søknad, mottatt og journalført den 29.03.2010.

Det søkes om å dele fra eksisterende veggrunn, som skal tillegges eiendommen som har vegrett på 
området. Fradelingen er nabovarslet i forbindelse med søknad om utbedring av vegen.

Søknaden er fradeling til uendret bruk, og anses ikke å stride mot plan- og bygningsloven eller gjeldende 
planer for området.

Vedtak:

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling faktureres i forbindelse med oppmåling av arealet.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
31.05.2010 2010/681-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Kirsten S Letnes
Sundfærvegen 40b
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om omdisponering av dyrka areal til skog på gnr. 109, 
bnr. 2 i Inderøy

Bakgrunn: 
Kirsten Letnes, eier av gnr.1/1 og 109/2 i Inderøy søker om å få omdisponert 39 dekar dyrka 
areal til skogbruk. Omsøkt areal ligg ca. 1mil fra hovedbruket gnr. 1/1. Arealet består av 2 teiger 
med torvmyr og noe fjell, og er vanskelig å drive. 
Arealet ligg omkranset av skog og langt fra noen driftsenhet. Det har tidligere vært Kråkåsen 
som har drevet jorda, men etter at det ble slutt med melkedrift, har jorda vært ute av drift. 

Søknaden skal behandles etter jordlovens § 9 som gjelder omdisponering.

Vurdering:
Det er i utgangspunktet forbud mot å omdisponere dyrka areal. 
I § 9 står det: 
” Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke er jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke 
disponeres slik at den ikke kan brukes til jordbruksproduksjon i fremtiden. ”

Det kan gis dispensasjon fra forbudet etter en samlet vurdering av følgende punkt: 
• Godkjente planer etter plan og bygningsloven 
• Kulturlandskapet
• Det samfunnsganglige omdisponeringen vil gi
• Om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon

Omsøkt areal ligger i kommuneplanens arealdel og har formål LNF som innbefatter både jord og 
skogbruksformål. 
Når det gjelder kulturlandskapet er omsøkt areal to mindre dyrka areal omgitt av skog på alle 
kanter, og ligg således mer i skogsområde enn i et typisk kulturlandskap. 
En omdisponering frå dyrka til skog vil ikke ha noe allmenn samfunnsgagnlig virkning, men det 
kan være like samfunnsganglig å ha skog i dette området når arealet blir liggende brakk. Arealet
er vanskelig å drive samstundes som det ligger såpass avsides at det er problem med å leie det ut. 
Ved å plante til med skog, er det ved senere anledning mulighet til å føre det attende til 
jordbruksproduksjon. Det vil ikke bli utført tekniske inngrep på arealet. 
Med bakgrunn i nevnte vilkår gis det tillatelse til å omdisponere omsøkt areal fra jord til skog.
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Vedtak:
Inderøy kommune innvilger søknaden etter jordlovens § 9 omdisponering av 30 dekar dyrka jord 
på gnr. 109/bnr. 2. Søknaden innvilges med bakgrunn i beliggenhet og vanskelig jordsmonn. 

Med hilsen

Kristin Volden
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
31.05.2010 2010/741-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Gunnar Haugseth
Røraveien 46
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om omdisponering av dyrka mark til skog på gnr. 164. 
bnr.1

Bakgrunn:
Gunnar Haugset, eier av gnr. 164/1 i Inderøy kommune søker om å få omdisponert 12 dekar 
dyrka jord til juletreproduksjon.
Omsøkt areal ligger øst fra tunet og er øverst av et langt bratt skifte. Det ligger avgrenset fra 
resten av dyrka arealet på bruket. Det er i tillegg svært grunnlendt, og blir regnet som et areal 
med store erosjonsproblem. 
Haugset oppgir at han høster små avlinger av korn og ønsker nå å bruke arealet til juletre siden 
han gått kurs i slik produksjon og vil delta i et forsøksprosjekt.
Han vil starte med å plante til 3 dekar i 2010, og senere utvide så til sammen blir antall dekar ca. 
12 dekar. 

Søknaden skal behandles etter jordlovens § 9 som gjelder omdisponering. 

Vurdering: 
Det er i utgangspunktet forbud mot å omdisponere dyrka areal. 
I § 9 står det: 
” Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke er jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke 
disponeres slik at den ikke kan brukes til jordbruksproduksjon i fremtiden.”

Det kan gis dispensasjon fra forbudet etter en samlet vurdering av følgende punkter:
• Godkjente planer etter plan og bygningsloven
• Kulturlandskapet
• Det samfunnsgagnlig omdisponeringen kan gi.
• Om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon.

Omsøkt areal ligger innenfor kommuneplanens areadel og har formål LNF som innbefatter både 
jord og skogbruksformål.
Når det gjelder kulturlandskapet, ligg det omsøkte arealet i et skogsområde og er i dag også lite 
synlig i kulturlandskapet.
En omdisponering frå dyrka til skog vil ikke ha allmenn samfunnsgagnlig virkning, men det kan 
være like samfunnsganglig, drifts og miljømessig for å utnytte arealet på en god måte til 
juletreproduksjon.
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Ved å plante til med skog, er det ved en senere anledning mulighet til å føre arealet tilbake til 
jordbruksproduksjon. Det vil ikke bli utført tekniske inngrep på arealet. 
Det anbefales å plante først til mot skogkanten og deretter nedover. Det må settes av areal slik at 
det blir mulighet for kjøring for bakenforliggende areal. 
Dersom det skal plantes fjelledelgran, anbefaler Inderøy kommune på det sterkeste å gjerde inn 
tilplanta areal for å hindre elgbeiting på bestanden.

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger etter jordlovens § 9 søknaden om å omdisponere 12 dekar 
dyrka jord til planting av juletre. Søknaden innvilges med bakgrunn i grunnlendt og 
erosjonsutsett areal som egner seg dårlig for kornproduksjon. 

Tillatelsen gjelder for 3år. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen denne periode, må 
det søkes ny dispensasjon. 

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg: kart over innvilget areal.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.06.2010 2009/2238-10
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

NSW Arkitekter A/S
Rådhusgaten 27
0158  OSLO

Delegert vedtak

Godkjent endring av tillatelse, driftsbygning og gårdsveg. 

Det vises til søknad om endring av tidligere tillatelser journalført her 23.03.2010

Det søkes om endring av tillatelse gitt i sak 0061/08 fra 17.november 2008.
Det søkes om endring av tillatelse for landbruksveg gitt av Fylkesmannen 6. mai 2009.

Driftsbygningen søkes utvidet med areal under terreng fra 395 m2 til 685 m2. Opprinnelig 
søknad er behandlet etter plan- og bygningsloven § 81. Bygningen vil fortsatt være å anse som en 
driftsbygning til landbruksformål. Søknad er derfor i samsvar med gjeldende plan.

Selv om endringen er vesentlig, har dette ingen konsekvenser for ytre forhold, og det gis fritak 
for krav om nabovarsel i henhold til plan- og bygningsloven § 94.

Snuplass for landbruksveg fram til driftsbygning søkes utvidet fra radius 6,7 m til radius 8,5 m. 
Snuplassen berører dyrkajord i noen grad, men endringen ansees å være mindre vesentlig. 

Vedtak:

Endret søknad for driftsbygning godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 81.

Endret søknad for landbruksveg godkjennes med hjemmel i ”Forskrift om planlegging og 
godkjenning av veier for landbruksformål”

Tegninger D2 og E2 legges til grunn for tillatelsen. 

For behandling skal det betales saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet 
best innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes). 
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen Høsvegen 95 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.06.2010 2010/730-5
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

Bjarne Martin Lyngstad
Vågaveien 537
7670  INDERØY

Tillatelse til riving av div bygninger og gjenoppbygging av driftsbygning-
Vågaveien 537

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
082/001

Adresse:
 Vågavegen 537  

Tiltakshaver:
Bjarne Martin Lyngstad  

Ansvarlig søker:
Farbu og Gausen AS  

Tiltakets art:
 Riving av bygninger, bygging av ny driftsbygning  

Bruksareal i m2:
Riving ca 650 /Nybygg 540 

Det vises til søknad om riving av 4 bygninger og bygging av ny driftsbygning registrert mottatt her 
18.05.2010. Siste dokument til saken registrert mottatt 2. juni 2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak for søknad om riving:  

Det gis tillatelse til riving av 2 driftsbygninger og ett bolighus som vist på situasjonsplan.
Ved anmodning om ferdigattest skal sluttrapport for avfallsplan framlegges.
Farbu og Gausen AS gis ansvarsrett som UTF og KUT for riving av uthus og bolighus.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak for melding om ny driftsbygning: 

Bygningsmyndigheten har ingen merknad til det omsøkte tiltaket.
Tegninger i henhold til tegningslisten legges til grunn for godkjenningen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 81.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av driftsbygning, redskapshus, kårhus og badstu.
Bygging av ny driftsbygning. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel

Planformål: LNF-formål

Ansvarsoppgaver: Farbu og Gausen som utførende for riving av bygninger.

Kontrollerklæringer: Ingen aktuelle

Høringsinstanser: Ingen aktuelle

Tegningsliste:

- Fasadetegninger
- Plantegning
- Situasjonskart

Saksvurdering:

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

Tiltaket er nabovarslet i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Det er ikke registrert noen 
verneverdi til noen av bygningene.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Farbu og Gausen AS v/ Andreas Farbu
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.06.2010 2010/595-4
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

Ingrid Holtan
Vudduvn. 117
7670  INDERØY

Melding om tiltak, bygging av garasje - Vudduvn. 117

Det vises til melding om tiltak, registrert og mottatt her 18.04.2010. 

Meldingen gjelder riving av gammel garasje og bygging av ny med bebygd areal 70 m2.

Det er vedlagt avstandserklæring fra nabo for bygging inntil 1 m fra nabogrense.

Vedtak:

Bygningsmyndigheten har ingen merknad til byggemeldingen. Meldingen er behandlet i samsvar med 
reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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

For behandling skal det betales saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet best 
innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett (ettersendes). 

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.06.2010 2010/692-4
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Jorid Ertzgaard
Bålhaugvegen 11
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilget dispensasjon for bruksendring fra næring til bolig.

Det vises til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Røra vedrørende bruksendring fra 
næringsbygg til bolig. 

Søknaden er begrunnet med at det ikke har vært mulig å få i gang lønnsom næringsdrift på 
eiendommen, og at andre næringseiendommer på Hylle gjennom årene har gått over til 
boligformål

Kommunedelplanen anfører at bruksendring ikke er tillatt i sentrumsområde for Røra. 
Intensjonen med regelen er i å hindre at en fritt kan omdisponere naust og lagerbygg til f.eks 
bolig eller fritidsbebyggelse

I forslag til reguleringsplan for Hylla småbåthavn er den aktuelle eiendommen foreslått til 
blandet formål bolig/næring. Dette planforslaget har vært på høring til overordna myndigheter og 
har vært behandlet av kommunens planutvalg en gang. Det har ikke vært innpill eller spørsmål i 
forhold til å endre reguleringsformålet fra noen høringsetater. 

Pga usikkerhet i forhold til den tekniske løsningen for selve småbåthavna er ikke 
reguleringsplanen sluttbehandlet, og dette kan komme til å dra videre ut i tid. Siden eiendommen 
er under salg er det viktig for søker å få avklart forholdet før reguleringsplanen blir 
sluttbehandlet.

Kommunen vurderer at søknaden er tilstrekkelig begrunnet, og at fordelene med å innvilge 
dispensasjonen i dette tilfellet er større enn ulempene. Aktuelle høringsinstanser har fått vurdert 
saken gjennom tidligere utsendt forslag til reguleringsplan.

Vedtak:

Med hjemmel i planloven (2008) kap. 19 innvilges det dispensasjon fra Kommunedelplan for 
Røra med hensyn til bruksendring fra næring til bolig for eiendommen gnr.183 bnr. 59.
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Det gjøres oppmerksom på at dette kun er en prinsippavklaring. Før eiendommen kan tas i bruk 
til bolig må det søkes bruksendring/byggetillatelse etter § 93 hvor det sikres at bygningen rent 
teknisk oppfyller kravene til boligformål.

Om en eventuell ny eier skulle ønsker å benytte eiendommen til fortsatt forretningsdrift eller 
kombinert drift er dette uproblematisk. En trenger ikke å benytte den innvilgede dispensasjonen.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/817-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296 «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av tomt til eksisterende bolig. Gnr 134 bnr 002.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 31.05.2010.

Det søkes å dele fra tomt på ca 1 daa med eksisterende bolig fra eiendommen gnr 134 bnr 2. 
Boligen betraktes forvaltningsmessig som en kårbolig på landbrukseiendom.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. 

Vurdering i forhold til jordloven: 
En fradeling vurderes ikke å medføre drifts- eller miljømessige ulemper for eiendommen. Bruket 
har ca 30 daa dyrka areal og det er ikke behov for kårbolig for å sikre en kontinuerlig drift på 
eiendommen. Det forutsettes at det ikke tas med deler av dyrkajorda til den nye eiendommen.

Det kan ikke påregnes tillatelse til bygging av ny kårbolig på eiendommen.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområdet i kommunedelplan for Straumen. 
Arealet er i bruk til boligformål og søknaden anses som fradeling til uendret bruk.

En fradeling endrer ikke bruk av tomta og naboer vurderes derfor ikke å bli berørt av tiltaket. Det 
gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 94 fritak for krav om nabovarsel. 

Vedtak:

1. Under forutsetning av at det ikke fradeles dyrka jord, gis det tillatelse til fradeling 
av tomt til eksisterende bolig i henhold til jordlovens § 12. 

2. Under samme forutsetninger som i pkt. 1, gis det tillatelse til fradeling i henhold til 
plan- og bygningsloven § 93.
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Delingstillatelsen blir oversendt oppmålingsavdelingen som kaller inn til kart- og 
delingsforretning slik at tomten blir oppmålt og matrikulert.

Faktura på gebyr for saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven og jordloven 
ettersendes.

Klageadgang:

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Rune Ystgård Tors vei 2H 7600 LEVANGER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.07.2010 2010/1088-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Brødrene Sundli AS
Risan 90
7670  INDERØY

Att. Ove Endre Sundli

8/63 - Kvistadbakkan 48 - Berdal og Wikan - Tillatelse til oppføring av tilbygg 
bolig samt fasadeendringer. 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
008/063

Adresse:
Kvistadbakken 48, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Brødrene Sundli AS  

Ansvarlig søker:
 

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

Bruksareal i m2:
93 m2  

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 30.06.10.
Siste dokument til saken: 8/63 - Kvistadbakkan 48 - Berdal og Wikan - Tillatelse til oppføring av tilbygg 
bolig samt fasadeendringer.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til:
• Oppføring av tilbygg og fasadeendringer som omsøkt. 
• Igangsetting for det omsøkte tiltaket. 
• Brødrene Sundli as gis ansvarsrett og lokal godkjenning som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Brødrene Sundli AS. 
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tilbygg og fasadeendring til eksisterende bolig.

Planstatus: Gjeldende reguleringsplan Kvistadbakken, mindre endring vedtatt den 07.03.06.
Planformål: Byggeområde – Boligformål. 

Ansvarsoppgaver:
Brødrene Sundli AS har søkt om lokal godkjenning og ansvarsrett for følgende funksjoner og 
tiltaksklasse: PRO-1; hele tiltaket, KPR-1; hele tiltaket, UTF-1; grunnarbeider og tømrerarbeid, og KPR-
1; grunnarbeider og tømrerarbeid. Brødrene Sundli AS er også SØK-1. 

Kontrollerklæringer:
Tiltaket er kontrollert og klart for igangsetting. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste:

• Fasadetegninger i M 1:100.
• Plantegninger i M 1:100. 
• Situasjonsplan i M 1:500. 

Saksvurdering:

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

Det søkes om tilbygg til bolig i to etasjer samt noen små fasadeendringer på eksisterende hus. Det skal 
også oppføres tak over inngang. 

Tilbygget har et bebygd areal (BYA) på 48 m2. Bruksarealet for de to etasjene vil bli på til sammen 93 m2. 
Arealene i de ulike etasjene skal benyttes til stue og to nye soverom. Det skal i tillegg bygges et tak over 
eksisterende inngangsparti. 

Tiltaket er innenfor de angitte byggegrensene i den gjeldende reguleringsplanen. Søknaden er i samsvar 
med gjeldende plan for området. 

Det opplyses at 5 personer i bedriften har fag-/svennebrev og at personen med lengst erfaring i firmaet 
har 40 års praksis. Firmaet opplyser at de har system for de enkelte funksjonene samt system for 
kontroll.  Brødrene Sundli AS har hatt lokal godkjenning og ansvarsrett i de omsøkte funksjoner og 
tiltaksklasser tidligere, jf arkivet. Med bakgrunn i tidligere tildelt ansvarsrett og lokal godkjenning samt 
praksis gis det ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Bjørnar Wikan og Lisbeth Berdal Kvistadbakkan 48 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.07.2010 2010/764-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Egil Forr
Fårsbakkan 151
7670  INDERØY

30/1/3 - Forr - Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte - Fårsbakkan 151

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
030/001  

Adresse:
Fårsbakkan 167, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Egil Forr  

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

Bruksareal i m2:
6 m2  

Det vises til melding om tilbygg til eksisterende hytte, registrert mottatt her 25.05.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tilbygg til eksisterende hytte.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel. 
Planformål: LNF

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Situasjonskart, plantegning og fasadetegninger med referansenummer 2010/764-3. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er ikke sendt inn nabovarsel på tiltaket, da tiltakshaver eier grunnen 
festepunktet ligger på. 

Tilbygget er oppgitt til (2,1x3,8) m = 8 m2 bebygd areal (BYA). Tiltaket vil da få et bruksareal (BRA) på 
(2x3) m = 6 m2. Tilbygget skal brukes til vindfang til ytterdør. Tilbygget ligger på motsatt side av hytta, i 
forhold til sjøen. 

Det er åpnet for mindre endringer og tilbygg på eksisterende bygg i kommuneplanens arealdel. Dette 
tiltaket med et bebygd areal på 8 m2 vurderes å være av en mindre vesentlig art og tiltaket er da i 
samsvar med gjeldende plan for området. 

Tiltaket vurderes å være av en kurant art. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.07.2010 2010/849-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Sissel M Gravseth
Fjordgløttvn. 18
7670  INDERØY

194/59 - Fjordgløttveien 18 - Gravseth - Tillatelse til oppføring av vinterhage

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/59  

Adresse:
Fjordgløttvegen 18, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Sissel M Gravseth  

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

Bruksareal i m2:
10,2 m2  

Det vises til melding om tilbygg av vinterhage, registrert mottatt her 04.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg av vinterhage.

Planstatus: Reguleringsplan for Småland.
Planformål: Byggeområde – Boligbebyggelse.

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegninger tilhørende saksnummer 2010/849-1. 
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er et tilbygg av en vinterhage til eksisterende bolig. Det skal settes opp mur som selve 
vinterhagen skal stå på. Under vinterhagen vil det bli bod med dør mot øst. Vindu på midt på sørveggen 
der vinterhagen kommer, vil bli byttet ut med en verandadør. Det vil bli vinduer som kan åpnes i 
kortenden og skyvedører mot eksisterende veranda. I og med at tiltaket er i glass vil dette ikke endre på 
lysforhold i rommene innenfor. 

Vinterhagen vil ha dimensjonene (1,7x6,6) m og gi et bebygd areal (BYA) på 11,25 m2. Bruksarealet (BRA) 
vil bli på ca 10,2 m2. Tiltaket vil få pulttak. Høyeste del vil bli 2,5 m høyt og laveste del vil bli 2,05 m høyt. 
Det skal monteres inn dør 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
14.07.2010 2009/1319-14
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Letnes Arkitektkontor AS
Nordgata 28
7650  VERDAL

Att. Tor Arne Langdal

57/10 - Ferdigattest - Fjerstad Knut / Ervik Veronica - Nybygging av hytte med 
anex - Noremsvegen 146

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. 
Det opplyses at det ikke vil være i gjenstående arbeider av sikkerhetsmessig betydning ved innflytting. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse med referansenummer 2009/1319 -6 og 
2009/1319 -9, gitt henholdsvis den 28.01.10.

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi:
Veronica Ervik og Knut Fjerstad, Okstadbrinken 3, 7075 Tiller. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.07.2010 2010/1004-5
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Sundnesnesset 51 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig - Volan - gnr/bnr 
9/9

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
009/009

Adresse:
Sundsnesset 51, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Arne Fredrik Volan, Sundnesset 51, 7670 Inderøy.  

Ansvarlig søker:
Faanes & Gjøgla as, Vågav. 600, 7670 Inderøy.  

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

Bruksareal i m2:
117 m2  

Det vises til søknad om oppføring av tilbygg, registrert komplett mottatt her 13.07.10.
Siste dokument til saken ”snitt- og plantegninger av tiltaket”.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av tilbygget som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Tiltaket skal føres opp etter gjeldende lover og regler. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Faanes & Gjøgla as gis ansvarsrett som omsøkt. 

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

Tiltak: Oppføring av tilbygg i to etasjer til eksisterende boligbygg.

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen. 
Planformål: Bebyggelse – Boligformål.

Ansvarsoppgaver:
− Faanes & Gjøgla as gis ansvarsrett i følgende funksjoner og tiltaksklasser: SØK-1, PRO-1, KPR-1, 

UTF-1 og KUT-1. 

Kontrollerklæringer:
- Tiltaket skal utføre kontroll i de omsøkte funksjoner. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Tegninger med referansenummer 2010/1004-1, 2010/1004-3 og 2010/1004-6.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Det er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboer og kvittering med signatur er 
returnert Inderøy kommune. 

Det søkes om å bygge tilbygg i to etasjer til eksisterende bolighus. Tilbygget vil få et samlet bruksareal 
(BRA) på 117 m2 mer enn dagens bygg. Tilbygget skal føres opp der det i dag er et tilbygg i en etasje. H1 
vil få en utvidelse i bruksareal på 45 m2 og H2 vil få en utvidelse i bruksareal på 72 m2. 

Tilbygget vil få de samme høydene som det eksisterende bolighuset. Søknaden er i samsvar med 
gjeldende plan for området. 

Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Faanes & Gjøgla as har sentral godkjenning for 
de ansvarsområder/funksjoner og tiltaksklasser som tiltaket er omsøkt i. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.07.2010 2010/1052-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Arne Lyngsmo
Utøyvegen 1081
7670  INDERØY

Att. Arne Lyngsmo

40/11 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig - Utøyvegen 1081 - Lyngsmo

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
040/011  

Adresse:
Utøyvegen 1081, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Arne Lyngsmo  

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

Bruksareal i m2:
25 m2  

Det vises til melding om tilbygg til bolig, registrert mottatt her 25.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 70, punkt 2, bokstav a) gis det tillatelse til oppføring 
av tilbygg i en avstand av 2 m fra eiendomsgrensen til gnr/bnr: 40/3. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 70.2 og 86a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt bebyggelse.

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan D-1.
• Tegningene E-1 til E 4.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er mottatt kvittering for mottatt nabovarsel fra aktuelle naboer. Det er ikke 
mottatt merknader på tiltaket. 

Tilbygget er oppgitt å ha et bebygd areal på (6,0x4,5) m = 27 m2. Bruksarealet er beregnet til 25 m2. Ut 
fra tegningene skal tilbygget ikke underbygges med kjeller. Det er underskrevet naboerklæring på at 
tilbygget kan oppføres i en avstand av 2 m fra eiendommen gnr/bnr: 40/3. Nabodelen av gnr/bnr: 40/3 
er landbruksareal uten bygninger. 

Kommuneplanens arealdel beskriver at tilbygg skal ha et T-BYA på 50 m2. Det omsøkte tiltaket er på 49,2 
m2 inklusive veranda. Ellers vil tiltaket føres opp i samme stil som eksisterende bygg. Tiltaket er da i 
samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.06.2010 2010/795-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Terje Fossum
Vågavegen 580
7670  INDERØY

Vågaveien 580 - Fossum - gnr/bnr 081/8 - Tillatelse til oppføring av ny garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
081/008

Adresse:
Vågavegen 580, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Terje Fossum  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
63,36 m2  

Det vises til melding om oppføring av garasje registrert mottatt her 21.06.10.
Siste dokument til saken: Garasje-tegning Fossum.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
− Etter Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 13 anses det ikke som 

nødvendig med ansvarsrett i den aktuelle saken.
− Mest mulig landbruksareal skal bevares. 
− Det gjøres oppmerksom på at det er inntegnet SP- ledninger i nærheten av den planlagte garasjen. 

Graving i byggetomta skjer på tiltakshavers eget ansvar. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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− Etter Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) § 13 anses det ikke som 
nødvendig med ansvarsrett i den aktuelle saken.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 86a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje på eiendommen 81/8. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel, vedtatt den 14.05.07
Planformål: LNF med spredt boligbebyggelse.

Høringsinstanser: Landbruksmyndigheten Inderøy kommune.

Tegningsliste:

• Plan-, snitt, fasadetegninger og situasjonsplan for garasjen. 

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Det er mottatt nabovarsel fra alle naboer eiendommen grenser til. Litt av 
garasjen kommer inn på landbruksareal, men landbruksmyndighetene i Inderøy kommune anser det 
som kurant å omdisponere dette arealet til garasje, noe som utgjør ca 30 m2 landbruksareal. Det settes 
som en forutsetning at så lite som mulig av landbruksarealet skal gå bort til annet formål. 

Den totale høyden er oppgitt til 5,1 m og mønehøyden er oppgitt til 3,67 m. Takvinkelen er oppgitt til 
22°. Garasjen er tenkt plassert 2 m fra eksisterende garasje. Innvendig høyde til undergurten er 3,25 m. 
Garasjen har et bebygd areal (BYA) på 70 m2 og et bruksareal (BRA) på 63,4 m2. 

Garasjen plasseres ca 4 til 4,7 m fra SP 160 PVC- ledning og garasjen plasseres ca 8,3 m fra senterlinje 
adkomstveg. Med en avstand på 4 m til SP- ledning vil det ikke være nødvendig med spesielle tiltak, men 
det gjøres oppmerksom på at det går ledninger i nærheten av planlagt garasje. Det kan også være 
unøyaktigheter i inntegningen av ledningen i kartet. 

Ca 30 m2 av garasjen kommer på det som i dag er landbruksareal. Saken er derfor sendt til 
landbruksmyndighetene i Inderøy kommune for vurdering. Det er derfra tilrådet at arealet 
omdisponeres, men at det bør tilstrebes at mest mulig landbruksareal bevares. 

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området, LNF med spredt boligbebyggelse. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.
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Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi: Landbruksavdelingen, her. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.06.2010 2010/750-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Sund folkehøgskole
Flagvegen 95
7670  INDERØY

Flagvegen 95 - Sund folkehøgskole - gnr 136 bnr 011 - Tillatelse til oppføring av 
ny trapp m/ overbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/011  

Adresse:
Flagvegen 95, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Sund folkehøgskole  

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

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om nytt inngangsparti med takoverbygg registrert mottatt her 20.05.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

• Det forutsettes at tiltaket er dimensjonert etter gjeldende lover og regler, slik som gjeldende 
krav til snølast, mv. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Nytt inngangsparti med takoverbygg.

Planstatus: Kommunedelplan Straumen, vedtatt 14.12.05.
Planformål: Bygninger med allmennyttige formål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan, datert 14.05.2010.
• Tegningene: B10-01 tegninger, B10-02 plan og B20-01 snitt. 

Side 122



, saksnr. 2010/750-2

Side 2 av 2

Saksvurdering:

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

Det er ikke sendt ut nabovarsel til nærmeste nabo på eiendommen gnr/bnr 138/4. Dette anses heller 
ikke som nødvendig da denne eiendommen ikke har innsyn til gårdsplassen der tiltaket skal 
gjennomføres. Etter forskrift for saksbehandling og kontroll i byggesaker, § 13 punkt 5 kan det gjøres 
unntak fra krav om varsling til naboer. 

Tiltaket består i nytt inngangsparti med takoverbygg. Inngangspartiet består av rullestolrampe med 
hvileavsats. I tillegg er det trapp i forkant. Det er tegnet et flatt tak over trappen foran inngangsdøra. I 
tillegg er det inntegnet gelender. Taket har en høyde på 2,4 m. 

Av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, i kraft fra 1.1.2009, er det forbudt å diskriminere på grunn 
av nedsatt funksjonsevne. Tiltaket ses i sammenheng med denne loven og dette omfatter også 
mangelfull fysisk tilrettelegging (universell utforming). Det samme gjelder forskrift om krav til byggverk 
og produkter til byggverk, § 10, der det stilles krav om brukbarhet for personer med orienterings- og 
bevegelseshemming. Det vurderes at tiltaket ivaretar disse kravene. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/989-3
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

SilHuett arkitekter as
Kongensgt 28
7713  STEINKJER

4/100 - NTE -tillatelse til bruksendring og rammetillatelse - Sundfærvegen 8

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/100

Adresse:
Sundfærvegen 8, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
NTE Holding as, Eiendom v/ Ola Ystad  

Ansvarlig søker:
SilHuett arkitekter as  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - brannskille i bygg  

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til søknad om rammetillatelse der siste dokument er registrert mottatt her 01.07.10.
Siste dokument til saken 2010/989-3.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra gjeldende planformål 
Forretning F-2, i reguleringsplan Straumen. Dette begrunnes med at tiltaket er av samfunnsmessig 
interesse og at dispensasjonen ikke vil gi store samfunnsmessige ulemper. 

Det gis tillatelse til rammetillatelse som omfatter bruksendring og endring av innvendige brannskiller. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Skal de ansatte ved brannstasjonen ha fast tilholdssted ved brannstasjonen må 

Arbeidstilsynets samtykke innhentes. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Silhuett arkitekter as, 
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, formål, samt rammetillatelse for bruksendring og 
montering av garasjeporter. 

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen vedtatt den 04.05.09.
Planformål: Byggeområde, Forretning F-2. 

Ansvarsoppgaver:
Silhuett arkitekter as søker om ansvarsrett for funksjonene og tiltaksklassene PRO-2 og KPR-2. 
Ansvarsområdet er for begge funksjonene: Arkitektur og utforming.

Kontrollerklæringer:
Ikke aktuelt til rammetillatelsen. 

Høringsinstanser:
Arbeidstilsynet ved Anders Gjervan opplyser at tiltaket ikke trenger Arbeidstilsynets godkjenning når 
mannskap ikke er permanent stasjonert i bygget. 

Tegningsliste og rapporter:

• 801-A.
• 09.09.001.
• 09.09.002.
• 09.09.003.

• Brannrapport med prosjektnummer L09043. 

Saksvurdering:

Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, Straumen. Bygget ligger i planformålet 
byggeområde Forretning, F-2, mens det søkes om oppføring av brannstasjon med garasjer, noe som 
vurderes som offentlig formål. 

Vurderinger i forhold til dispensasjon.
Brannstasjonen ligger i dag i Straumen sentrum. Det har derfor vært ønskelig å få flyttet stasjonen lengre 
bort. Ved plassering av brannstasjonen som omsøkt vil det være mulig å komme seg ut på fylkesvegen 
uten å kjøre gjennom smågater med boligbebyggelse. Dette vil bedre de trafikkmessige forhold i 
sentrum av Straumen. 

Dispensasjonssaken vurderes som en mindre vesentlig dispensasjon fra plan. 

Ut fra det ovennevnte anbefales det at det gis varig dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens § 
19-2, fra formålet Forretning F-2. 
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Vurdering i forhold til byggesøknaden.

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

Det er utarbeidet en brannrapport for bygget og det omsøkte tiltaket. Denne rapporten er lagt til grunn 
for det planlagte arbeidet. 

Arbeidstilsynet Midt-Norge ved Anders Gjervan oppgir at de ikke anser det som nødvendig med søknad 
om arbeidstilsynets samtykke for det aktuelle tiltaket da de ansatte på brannstasjonen ikke skal ha 
bygget som fast arbeidssted, men blir tilkalt ved alarm. 

Det er gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Straumen. Det gis ansvarsrett i henhold til 
godkjente ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi til:
NTE Holding as, Eiendom, v/Ola Ystad. Sjøfartsgata 3, 7736 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.06.2010 2010/907-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Camilla Wolan
Vennalivegen 51
7670  INDERØY

Vennalivegen 51 - Wolan - Godkjenning av forlengelse av tak samt platting og 
trapp

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
005/016  

Adresse:
Vennalivegen 51, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Camilla Wolan  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet – Uttrekking av tak samt 

platting og trapp.  

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om forlengelse av tak samt oppføring av platting og trapp registrert mottatt her
09.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Mindre fasadeendringer, uttrekking av tak, oppføring av platting samt trapp.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel. 
Planformål: Eksisterende bebyggelse, boligformål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• D-1, Situasjonsplan.
• E-1, Fasadetegninger. 
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Saksvurdering:

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

Det søkes om å trekke ut taket over inngang på den nordlige siden av bygget. Taket ønskes trukket ut i 
en lengde av 8,4 m i husets lengde og 2 m i husets bredde. Samtidig ønskes det oppført en platting langs 
husets lengde (14,2 m) i en bredde på 2 m. I tillegg ønskes det laget en trapp i skråningen mellom 
bolighuset og uthus/garasje. 

Det er sendt nabovarsel til naboer i Vennalivegen 49 og 53. Naboer på nedsiden av vegen vil ikke se 
takutstrekket og plattingen. Trappen felles inn i terrenget. Eiendom på oversiden av boligen er mye 
høyere i terrenget og skjult bak trær. Det anses derfor ikke som nødvendig å sende nabovarsel til 
ovennevnte eiendommer. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.07.2010 2010/854-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 135 bnr 132 - Godkjent fradeling av utbyggingsområde B5

Det vises til søknad mottatt og journalført her 07.06.2010

Det søkes fradeling av område B5 i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Nessjordet, vedtatt 21.06.2010.

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

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 93, jfr. Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Fradelingen gjelder område B5 i samsvar med godkjent reguleringsplan.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.07.2010 2010/1043-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Marna og Agnar Ulvin
Fjordgløttvn. 2
7670  INDERØY

Fjordgløttvn 2 - Ulvin Agnar - 194/46 - Forlengelse garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/046  

Adresse:
Fjordgløttvegen 2, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marna og Agnar Ulvin  

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

Bruksareal i m2:
11 m2  

Det vises til melding om tilbygg til eksisterende garasje registrert mottatt her 23.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

1. Tilbygget skal ikke komme nærmere nabogrense enn 4,0 m målt fra veggliv. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tilbygg til eksisterende garasje. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: Eksisterende byggeområde – boligformål. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan datert 16.06.10.
• Fasader og plantegning E-1 til E-3, datert 09.06.10. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Gjenpart av nabovarsel er levert i undertegnet stand fra alle tilgrensende naboer. 

Tiltaket består i et tilbygg til eksisterende garasje på (2x6) m = 12 m2 bebygd areal (BYA). Bruksarealet er 
beregnet til 11 m2 (BRA). Gesimshøyden er 2,4 m og mønehøyden er 4 m. Avstanden til nabogrense er 4 
m. Eksisterende garasje vil få et bebygd areal på 56 m2. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/931-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Terje Sundfær
Utøyvegen 261
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av tilleggsareal - gnr 008 bnr 008.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 08.06.2010.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. Det 
søkes fradeling av ca 500 m2 som skal benyttes som tilleggsareal til tomta gnr. 8 bnr. 10.

Nærmeste tilgrensende nabo er varslet om søknaden og har samtykket i tiltaket. Øvrige naboer 
vurderes ikke å være berørt og det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 fritak for krav 
om ytterligere nabovarsel.

Begge de aktuelle eiendommene er regulert til LNF-område i vedtatt plan. Utvidelsen av tomta 
vil rette opp uhensiktsmessige eiendomsforhold og ansees ikke å være i strid med 
kommunedelplanen.

Vedtak:

Delingstillatelse for ca 500 m2 innvilges herved av Inderøy kommune. Arealet skal benyttes 
som tilleggsareal til eiendommen gnr 8 bnr 10. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93, jfr. også Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra 
mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det 
klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700, faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Terje Letnes/Inger Marie Aassve Utøyvegen 253 7670 Inderøy
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/1092-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Arve Fjerstad
Noremsveien 142
7670  INDERØY

58/2 - Noremsveien 142 - Fjerstad - Tillatelse til oppføring av hagebod

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
058/002  

Adresse:
Noremsveien 142, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Arve Fjerstad  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
15 m2  

Det vises til melding om oppføring av hagebod registrert mottatt her 30.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:
• Tiltaket må ikke føres opp på dyrkbart areal. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hagebod.

Planstatus: LNF- område. 
Planformål: Gårdstun, (Landbruk N5 – åpen fastmark).  

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonskart M 1:500.
• 3 fasadetegninger. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det anses ikke som nødvendig med nabovarsel for det aktuelle tiltaket. Det 
omsøkte tiltaket har en rafthøyde på 2,2 m og en mønehøyde på 3,5 m. Det oppgis at bygget er på 
(3,2x5,0) m = 16 m2 og skal ha en takvinkel på 37°. Boden skal plasseres 18 m fra eksisterende bygg og 15 
m fra nabogrensen. 

Tiltaket ligger i kommuneplanens arealdel under formålet LNF. I bestemmelsene står det at byggetiltak 
skal være stedbundet. I dette tilfellet anses oppføring av hagebod å kunne gå inn i begrepet stedbundet 
til gården så lenge det ikke plasseres på dyrkbar jord. Tiltaket er da i samsvar med gjeldende plan for 
området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.07.2010 2010/1095-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Liv Kristin og Inge Høyem
Otervegen 8
7670  INDERØY

85/33 - Høyem - Tillatelse til oppføring av garasje m/hobbyrom i 2. etg -
Otervegen 8

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/033

Adresse:
Otervegen 8, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inge Høyem  

Ansvarlig søker:
Liv Kristin Høyem  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
110 m2  

Det vises til søknad om oppføring av garasje med hobbyrom i 2. etg, registrert mottatt her 30.06.10.
Siste dokument til saken Søknad om ansvarsrett med kontrollplan.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

• 2. etasje skal ikke benyttes som varig opphold. 
• Det anses ikke som nødvendig med ansvarsrett for ansvarlig søker for det aktuelle 

tiltaket. 
• Det skal leveres inn kontrollplan og søknad om brukstillatelse/ferdigattest før bygget tas i 

bruk. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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− Verstad Byggevirksomhet AS for funksjonene PRO, KPR, UTF og KPR for oppføring av bygg i 
tiltaksklasse 1. Verstad Byggevirksomhet as har sentral godkjenning i UTF-1 og KPR-1. Det gis lokal 
godkjenning for funksjonene PRO-1 og KPR-1 ut fra firmaets erfaring og at tiltaket er av en svært 
enkel og kurant karakter. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje i to etasjer. 

Planstatus: Reguleringsplan for Skjemstadaunet. 
Planformål: Byggeområde – Boligformål. 

Ansvarsoppgaver:
− Verstad Byggevirksomhet AS søker om ansvarsrett for funksjonene og tiltaksklassene: PRO, KPR, 

UTF og KPR for oppføring av bygget i tiltaksklasse 1. Verstad Byggevirksomhet as har sentral 
godkjenning for UTF og KPR i omsøkte tiltaksklasse. 

Kontrollerklæringer:
- Prosjekteringen er ferdig og tiltaket er klart for igangsetting. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Oversiktskart og situasjonsplan. 
• Snittegning av bygget. 
• Fire fasadetegninger.
• Plantegning H1 og H2. 

Saksvurdering:

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

Bebygd areal (BYA) på eiendommen er på 206,8 m2, og tiltaket er oppgitt å være (10,4x6,6) m = 69 m2. 
Totalt bebygd areal (BYA) etter utbygging vil da bli 275,8 m2. % - BYA etter utbyggingen vil da bli:
•••,• • •

••••,• • •  • 100 % = 15,7 %.

Dette er innenfor kravet i bestemmelsene for reguleringsplanen, som sier maks 20 % -BYA. 

Gesimshøyden er på 3,7 m og mønehøyden er på 5,65 m. Takvinkelen er oppgitt til 30°. 

Gjeldende plan sier at det ikke skal bebygges mer enn % - BYA = 20 %. Søknaden er i samsvar med 
gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.07.2010 2010/1065-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Odd Husby
Årfallvegen 87
7670  INDERØY

1/147 - Husby Odd - Tillatelse til bygging av naust

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/147  

Adresse:
, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Odd Husby  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
22 m2  

Det vises til melding om oppføring av naust registrert mottatt her 28.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:
- Det skal ikke monteres vindu slik at den samlede vindusflaten overstiger 0,5 m2. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av naust på eiendommen gnr/bnr: 1/147. 

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen vedtatt den 04.05.09. 
Planformål: Byggeområde – Fritidsbebyggelse naust. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan M 1:500. 
• Fasadetegninger M 1:50. 
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Saksvurdering:

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

Det omsøkte naustet er oppgitt å ha et bebygd areal (BYA) på (4x6) m = 24 m2. Bruksarealet (BRA) = er 
beregnet til 22 m2. 

Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for området sier at det skal være gesimshøyde og 
mønehøyde på henholdsvis 3 m og 5 m. Tiltaket har en gesimshøyde på 2,0 m og en mønehøyde på 3,5 
m. Videre sier bestemmelsene at det ikke skal være samlet mer en 0,5 m2 vindusflate i naustet. Tiltaket 
har en målt vindusflate på 0,32 m2. Planen legger opp til at nausttomtene kan ha et bebygd areal (BYA) 
på 100 %. Tiltaket vil få et bebygd areal på 24 m2 og tomta er på 31,8 m2. % - BYA blir da:

•• • •
••,• • •  • 100 % = 75,5 %. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.07.2010 2010/1055-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Inger Marie og Dag Walde
Tolstad
7718  STEINKJER

15/19 - Walde Dag - Tillatelse til forlengelse tak og ny terasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
015/019  

Adresse:
Kvamsholmen 48, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inger Marie og Dag Walde  

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

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om Forlengelse av tak samt ny terrasse, siste dokument registrert mottatt her
30.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av ny terrasse, samt utvidelse av tak. Oppføring av terrasse oppå eksisterende 
tilbygg til boligen samt montering av nye vinduer og en terrassedør. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel. 
Planformål: LNF- område. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan M 1:500. 
• Fasadetegninger M 1:100.
• Snitt- og Plantegninger M 1:100.
• Isometrisk perspektiv av tiltaket. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er utsendt nabovarsel til aktuelle naboer. De har signert kvittering på 
nabovarselet. Det foreligger ingen merknader på tiltaket. 

Den nye terrassen som ønskes å føres opp skal være (3,5x9) m = 31,5 m2 BYA. Tiltakene vil ikke gi endret 
bruksareal (BRA). Den andre terrassen skal føres opp på et eksisterende tilbygg og vil derfor ikke gi økt 
bebygd areal.  Det skal også byttes ut noen vinduer og settes inn nye vinduer. I og med at bygget er 
tilbygd fra før vil det ikke lenger ha et spesielt arkitektonisk uttrykk og tiltaket vurderes derfor å være av 
en kurant art. 

Det kan bygges mindre tilbygg til eksisterende bolighus som ligger i planstatus LNF. Tiltaket regnes i 
dette tilfellet å være av en mindre karakter og av en mindre vesentlig utvidelse. Tiltaket er i samsvar 
med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.07.2010 2010/562-7
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

Overhalla Industrier AS 
Skogmo
7863  OVERHALLA

Tillatelse til tiltak - nytt barnehagebygg.  Kribelin barnehage - gnr 004 bnr 003.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/003

Adresse:
 Vennavegen 3  

Tiltakshaver:
Kribelin Barnehage AS  

Ansvarlig søker:
Overhalla Industrier AS v/Ståle Moa  

Tiltakets art:
 Nybygg for utvidelse av barnehage  

Bruksareal i m2:
 225 m2  

Det vises til søknad om nybygg for barnehage registrert mottatt her 27.05.2010
Siste dokument til saken, oppdatert situasjonsplan, er registret 21.06.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak: 

Det innvilges tillatelse til tiltak (byggetillatelse) i ett –trinns behandling for bygging av nytt 
barnehagebygg. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Foretak i henhold til ansvarsliste gis ansvarsrett i samsvar med godkjente ansvarsoppgaver:

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens (1985) § 93 og i medhold av delegert myndighet 
etter kommunelovens §§ 10 og 23.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Frittstående bygg med ny barnehageavdeling.

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005.

Planformål: Kombinert bolig /barnehage, jfr. innvilget dispensasjon 25.01.2010.

Ansvarsoppgaver:

- Overhalla industrier AS, som ansvarlig søker og for treteknisk, produksjon av elementhus 
og oppføring av råbygg i tiltaksklasse 1, (SØK, PRO, KPR, UTF, KUT).

- Mandelid Rør AS, VVS, vann avløp, bunn og stikkledninger og sanitæranlegg i tiltaksklasse 
1, (PRO, KPR, UTF, KUT).

- Stein Arild Risan AS, for mur og betongarbeid i tiltaksklasse 1, (PRO, KPR, UTF, KUT).
- Stein Håvard Løvold, for innredningsarbeid i tiltaksklasse 1 (UTF, KUT).
- Norodd Kjelvik, for grunn og terrengarbeid og plassering av bygging, tiltaksklasse 1 (PRO, 

KPR, UTF, KUT).
- Jørgen Stavrum, for våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 (PRO, KPR, UTF, KUT).

Kontrollerklæringer:

- Overhalla industrier AS, for treteknisk, produksjon av elementhus og oppføring av råbygg i 
Mandelid Rør AS, VVS, vann avløp, bunn og stikkledninger og sanitæranlegg 

- Stein Arild Risan AS, for mur og betongarbeid 
- Stein Håvard Løvold, for innredningsarbeid.
- Norodd Kjelvik, for grunn og terrengarbeid og plassering av bygning.
- Jørgen Stavrum, for våtromsarbeid.

Høringsinstanser:

- Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra veglovens generelle byggelinje mot fylkesveg.
- Statens vegvesen har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel.

Tegningsliste:

- Tegning nr 501 – plantegning og snitt
- Tegning nr 502 – plantegning 2. etasje
- Tegning nr 503 – fasadetegninger
- Situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Nabovarsling: 
Søknaden er nabovarslet i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Samtlige naboer har samtykket i 
tiltaket. 
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Plassering, høyde og avstand til nabogrense: 
Byggets høyde og avstand til nabogrense ligger innenfor lovens rammer og i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 70.

Grunn og miljøkrav: 
Grunnforholdene er ut fra lokal kjennskap marin leire.  Området er flatt og det har ikke vært registrer 
spesielle problemer med setninger i området. For Venna-området er det utført mye grunnboringer 
gjennom årene og så lenge en ikke belaster grunnen med vesentlige oppfyllinger eller bryter skorpen av 
relativt fast masse, anses ikke grunnforholdene spesielt problematisk å bygge på. 

Et hus i vanlig størrelse som dette, uten kjeller, vurderes å være helt uproblematisk. 

Estetiske hensyn:
Bygget har tradisjonell utforming med saltak og er tilpasset byggestilen for øvrig i området.
Bygget er noe høyere enn huset som tidligere har stått på tomta, men skille seg størrelsesmessig ikke 
vesentlig fra øvrig bebyggelse i nabolaget.

Byggets møneretning blir snudd 90 grader i forhold til tidligere bygg på tomta. Det gir en høyere fasade 
ut mot fylkesvegen, men flere av husene i nabolaget har samme orientering og dette skiller seg ikke 
vesentlig fra strøket for øvrig. 

Bygget vil, etter kommunens skjønn, tilfredsstille plan og bygningslovens krav om rimelig 
skjønnhetshensyn. Jfr. lovens § 74.2.

Brannsikkerhet:
Det er ikke opplyst om prosjekteringsforutsetningene. Det forutsettes derfor at prosjekteringen er utført 
etter prinsippet om preaksepterte løsninger, dvs i samsvar med REN.

Barnehager omfattes av brannvernloven og betraktes som ”særskilt” brannobjekt. Kopi av tillatelsen 
sendes derfor brannvesenet som vil foreta tilsyn i samsvar med forskrift om forbyggende tiltak og tilsyn. 
Vi minner om at brannlovgivningen samt HMS-forskriften krever at dokumentasjon for brannteknisk og 
organisatoriske forhold skal foreligge før bygget tas i bruk. Jfr. også TEK/REN § 7-2.

Parkering/Trafikk: 
Barnehagen har pr i dag 26 plasser og ca 7 parkeringsplasser til foreldreparkering for henting/bringing av 
barn. Til tider viser dette seg å være for få plasser og det blir parkert og snudd også på gang-
sykkelvegen.

Ved utvidelsen vil det bli 22 barnehageplasser i tillegg. Dette er en vesentlig utvidelse og det er viktig at
utbyggingen og arealutvidelsen brukes til også å løse noe av trafikkproblematikken. Situasjonsplanen 
viser plass for 9 nye plasser for korttidsparkering og det frigjøres også betydelig mer areal en tidligere for 
at bilene kan snu uten å ta i bruk offentlig vegareal. Parkeringssituasjonen vurderes å bli betydelig bedre 
enn før, og parkeringsdekningen vil bli bedre her enn for eksempel for Sakshaug barnehage sett i forhold 
til antall brukere.

Statens vegvesen har godkjent utvidet bruk av avkjørselen under forutsetning av at inn- utkjøring samles 
på et punkt. Under forutsetning av at parkeringsområdet opparbeides som vist i situasjonsplan, vurderes 
ny plan vil gi en betydelig forbedring av trafikksituasjonen tross utvidelse av antall plasser. 
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Barnehager genererer mye trafikk og selv om denne avkjøringen ligger nært et stort vegkryss vurderes 
barnehagen trafikkmessig å ha en gunstig plassering fordi en unngår å trekke trafikk inn i boliggater hvor 
både støy og konflikt fotgjengere vil være et problem.

Støy: 
Tomta ligger nær en trafikkert fylkesveg, men støy er trolig ikke noe vesentlig problem siden trafikken 
har relativt lav fart på stedet.

Ansvarlig prosjekterende for bygget opplyser at det bygget side mot riksvegen vil bli støyisolert med 
støyvinduer og ekstra gipsplater innvendig. 

Inderøy kommune forutsetter at innendørs støygrenser satt i forurensingsforskriften, og at prosjektering 
og utførelse tar høyde for dette. 

Uteareal: 
Gjeldende norm for uteareal for barnehager tilsier ca 24 m2 uteareal pr. barnehageplass. Ut fra 
tilgjengelig areal oppfyller barnehagen dette kravet også etter utvidelsen.

Andre myndigheter:
Søknaden er behandlet og godkjent av Arbeidstilsynet og Statens vegvesen. Kommunelegen er forespurt 
om behandling av prosjekteringen, men har gitt tilbakemelding om at de kun skal godkjenne selve 
bygget før det tas i bruk. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Kribelin barnehage AS Vennavegen 3 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.07.2010 2010/819-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Rune Dyrstad
Nordenget 23
7670  INDERØY

26/9 - Dyrstad - Tillatelse til utvidelses av veranda og innsetting av ny dør -
Nordenget 23

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
026/009  

Adresse:
Nordenget 23, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Rune Dyrstad  

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

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om tilbygg til eksisterende veranda, registrert mottatt her 01.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til eksisterende veranda og innsetting av ny verandadør. 

Planstatus: Gjeldende reguleringsplan Nordenget, vedtatt den 27.09.1975.
Planformål: Byggeområde – Boligbebyggelse. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegning med referansenummer 2010/819-1.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Nabovarsel er utsendt til aktuelle naboer og kvitteringen er signert. Det er ikke 
mottatt merknader på tiltaket. 

Det ønskes å bygge til eksisterende veranda og innsetting av ny verandadør. Bebygd areal (BYA) vil bli 
11,5 m2 etter tiltaket. Det vil ikke bli bruksareal på tiltaket. 

Det er ikke beskrevet begrensninger på veranda i gjeldende plan. Tiltaket er da i samsvar med gjeldende 
plan for området. 

Tiltaket er av en kurant art. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
14.07.2010 2010/807-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Ståle Gullbrekken
Nessveet 51
7670  INDERØY

135/128 - Gullbrekken - Tillatelse til oppføring av carport med boder - Nessveet 
51

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/128  

Adresse:
Nessveet 51, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Ståle Gullbrekken  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
9 m2 bod  

Det vises til melding om oppføring av carport med boder, registrert komplett mottatt her 09.07.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 70, punkt 2 a), gis det tillatelse til plassering av carport 
i en avstand av 0,4 m fra eiendomsgrensen til gnr/bnr: 135/45. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 70.2a og 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av carport med boder. 

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt den 04.05.09. 
Planformål: Bebyggelse – boligformål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan, Plan-, snitt- og fasadetegninger med referansenummeret 2010/807-3. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt ut nabovarsel til aktuelle nabo. Kvittering er signert. Det er også 
signert naboerklæring om bygging nærmere nabogrense enn 4 m der det gis tillatelse til oppføring av 
garasje i en avstand av 0,4 m fra eiendommen gnr/bnr: 135/45. 

Det omsøkte tiltaket er en åpen carport med to boder. Bodene vil ha et bruksareal (BRA) på 9 m2 og hele 
tiltaket vil få et bebygd areal (BYA) på 46 m2. Takvinkelen og taktekkingen vil bli lik som på huset. 
Gesimshøyden er målt til 2,6 m og mønehøyden er målt til 3,35 m. Dette er innenfor kravet i 
reguleringsplanen. Carporten er oppgitt å være (6,3x7,3) m. Takutstikket vil dekke over avfallsdunker 
som står inntil carporten. Carporten ønskes å bygges noe inn i terrenget i bakkant. 

Reguleringsplanen for Straumen sentrum oppgir en utnyttelsesgrad (TU) maksimalt på 40 %. 
Eiendommen er registrert til 946 m2. Eksisterende bolig har et bebygd areal på ca 169 m2. Det nye 

tiltaket har et bebygd areal på 46 m2. TU = 
•••
•••  • 100 % = 22,7 %. 

Tiltaket er da i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
14.07.2010 2010/1094-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Kristoffer Kvistad
Vudduveien 346
7670  INDERØY

111/6 - Kvistad - Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig og overbygd terrasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
111/006  

Adresse:
Vudduvegen 346, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kristoffer Kvistad  

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

Bruksareal i m2:
64 m2  

Det vises til melding om oppføring av tilbygg til bolig, komplett registrert mottatt her 14.07.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tilbygg til bolig underbygd med garasje. Takoverbygg over deler av terrasse.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer: 2010/1094-1 og 2010/1094-3.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Kvittering på nabovarsel er signert av de aktuelle naboene. 

Det omsøkte tilbygget skal bygges i samme stil som det eksisterende bolighuset og det vil bli en 
forlengelse av dette. Tilbygget er i en etasje underbygd med kjeller. Det vil i tillegg bli en veranda som er 
overbygd med tak. Verandaen vil bli på ca 2 m lang og i husets bredde. Bruksarealet (BRA) for kjelleren 
er beregnet til 37 m2. Bruksarealet for H1 er beregnet til 26,5 m2. Bruksarealet for begge etasjene vil bli 
på 64 m2. Det bebygde arealet (BYA) vil da bli på 44 m2. 

Tilbygget vil ha samme bredde og høyder som det eksisterende bygget. 

Kommuneplanens arealdel stiller krav om at tilbygg til eksisterende bolig ikke overstiger T-BYA = 50 m2. 
Tiltaket er på 44 m2 bebygd areal (BYA). Tiltaket er da i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.07.2010 2010/1096-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Alf Slapgaard
Kvamshaugan 139
7670  INDERØY

21/1 - Slapgaard Alf - Tillatelse til oppføring av redskapshus i landbruket samt 
tilbygg til driftsbygning - Kvamshaugan 139

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
021/001  

Adresse:
Kvamshaugan 139, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Alf Slapgaard  

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m²  
 Nytt bygg – Større enn 70 m2  

Bruksareal i m2:
Tilbygg driftsbygning: 270 m2  
Redskapshus landbruk: 97 m2  

Det vises til melding om oppføring av redskapshus i landbruket samt oppføring av tilbygg til 
driftsbygning, registrert mottatt her 30.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

1. Det forutsettes at bygningene dimensjoneres etter de lover og regler som gjelder. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av redskapshus i landbruket samt tilbygg til driftsbygning. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt bebyggelse. 

Høringsinstanser: Landbruksmyndighetene i Inderøy kommune (ingen merknader). 

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 2010/1096-1.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er levert nabovarsel til aktuelle naboer og kvittering på mottatt nabovarsel er 
signert og levert inn. Det er ikke mottatt merknader på meldingen. 

Tilbygget til driftsbygningen vil bli (14x20) m og få et bebygd areal (BYA) på 280 m2. Bruksarealet (BRA) 
er beregnet til 270 m2. Redskapshuset vil bli (12x9) m og få et bebygd areal (BYA) på 108 m2. 
Bruksarealet (BRA) er beregnet til 97 m2. 

Tiltakene skal ikke oppføres på dyrkbart areal. Landbruksmyndighetene har ingen merknader til 
tiltakene. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.07.2010 2010/1061-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Per Herman Olsen
Nordenget 28
7670  INDERØY

26/6 - Olsen - Tillatelse til skifte av vinduer og utvidelse av platting - Nordenget 
28

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
026/006  

Adresse:
Nordenget 28, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Per Herman Olsen  

Tiltakets art:
Endring av bygg - fasadeendringer  

Bruksareal i m2:
Uendret  

Det vises til melding om fasadeendring og utvidelse av platting, registrert mottatt her 28.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Fasadeendringer samt utvidelse av eksisterende veranda.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel. 
Planformål: Eksisterende byggeområde – boligformål. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 2010/1061-1. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt inn kvittering på mottatt nabovarsel fra naboer. Det er ikke mottatt 
merknader på tiltaket. 

Det ønskes å bytte ut 2 vindu i 2 mindre vindu. Det ønskes også å monteres et vindu i østveggen. I tillegg 
ønskes det å montere en platting på nordsiden på (2x5) m. Veranda på sørsiden ønskes å utvides med 
(1,5x5) m. Tiltakene vil ikke føre til økt innsyn til noen naboer. Tiltakene vurderes å være av en kurant 
art. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.07.2010 2010/812-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Alf Hårberg
Slalomsvingen 4
7724  STEINKJER

15/26 - Hårberg Alf - Kvamsholmen 59 - Tillatelse til oppføring av garasje/ bod

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
015/026  

Adresse:
Kvamsholmen 59, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Alf Hårberg  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
Ikke målbart  

Det vises til melding om oppføring av garasje/bod under terreng, registrert mottatt her 10.05.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

1. Tiltaket må være min 4 m fra nabogrense. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje/bod under terreng.

Planstatus: Bebyggelsesplan Kvamsholmen. 
Planformål: Byggeområde – fritidsboligformål. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 2010/812-3. 
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Saksvurdering:

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

Garasjen/boden bygges i en vinkel (se utklipp fra situasjonsplan 
under).

Tiltaket vil bli bygd inn i terrenget og det vil kun være fronten 
med port som bli visende. Tiltaket vil få et bebygd areal (BYA) 
under terreng på 34 m2. 

Bebyggelsesplanens bestemmelser sier at tiltak har en 
begrensning opp mot et maksimalt T-BRA. Det aktuelle tiltaket 
har en innvendig høyde på 1,89 m og vil dermed ikke få et 
måleverdig bruksareal. Tiltaket er da i samsvar med gjeldende 
plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.07.2010 2010/1097-4
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

194/28 - Pettersen - Tillatelse til oppføring av garasje - Nessetv 179

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/028

Adresse:
Nessetvegen 179, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Gunnar Pettersen  

Ansvarlig søker:
Fannes & Gjøgla as  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
123 m2  

Det vises til søknad om oppføring av garasje i 2 etasjer, komplett registrert mottatt her 14.07.10.
Siste dokument til saken ”gjenpart og kvittering av nabovarsel.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje som omsøkt. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Bygget skal ikke brukes til varig opphold. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Faanes & Gjøgla as. 

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

Tiltak: Oppføring av garasje.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel. 
Planformål: LNF. 

Ansvarsoppgaver:
Faanes & Gjøgla AS søker om ansvarsrett for følgende funksjoner og tiltaksklasse:
For bygning og installasjoner i: SØK-1, PRO-1, KPR-1, UTF-1 og KUT-1. 

Kontrollerklæringer:
Ferdig prosjektert og klart for igangsetting. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste:

• Tegninger til sak med referansenummer 2010/1097-1.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Det er levert inn signert kvittering på mottatt nabovarsel. Det er ikke mottatt 
merknader på tiltaket. 

Den omsøkte garasjen er i 2 etasjer. Bebygd areal (BYA) vil bli på 105 m2. Bruksarealet (BRA) vil bli på 123 
m2. Grunnflata på garasjen vil bli på ca (6x11) m. Det vil i tillegg bli en carport i garasjens lengde med en 
bredde på ca 3 m. Det vil også bli et vindfang på (2x3) m foran inngangsdøra til første etasje. 

Tiltaket ligger under LNF område i kommuneplanens arealdel. Det er ikke dyrket mark der bygget skal 
oppføres. Bygget er i henhold til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Søknaden er da i samsvar 
med gjeldende plan for området. 

Faanes & Gjøgla AS har sentral godkjenning i de omsøkte ansvarsområder, funksjoner og tiltaksklasser. 
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.07.2010 2010/1060-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Vegar Elvland og Mona Oppebøen
Korsavegen 189
7670  INDERØY

203/16 - Oppebøen - Tillatelse til oppføring av garasje - Korsavegen 189

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
203/016  

Adresse:
Korsawegen 189, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Vegar Elvland og Mona Oppebøen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
42 m2  

Det vises til melding om oppføring av garasje, registrert mottatt her 28.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 70, punkt 2 b) gis tillatelse til plassering av garasje 
nærmere enn 4 m fra nabogrense. Garasjen skal ikke være nærmere enn 2 m fra grensen til 
eiendommen gnr/bnr 203/2. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt boligbygging. 

Høringsinstanser: Nei. 

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 2010/1060-1. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt ut nabovarsel og det er sendt inn signert kvittering på mottatt 
nabovarsel fra de aktuelle naboene. 

Garasjen har et bebygd areal (BYA) på (6,6x7,4) m = 49 m2. Bruksarealet (BRA) er beregnet til 42 m2. Det 
er ikke måleverdig areal på loftet. Garasjen har da under 50 m2 bruttoareal og trenger ikke å plasseres 8 
m fra annen bygning. Garasjen har en gesimshøyde på 2,4 m og en mønehøyde på 5,35 m. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. Tiltaket er av en kurant art. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.07.2010 2010/1024-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Eli-Kristin Thune Skevik og Vidar Skevik
Vudduvn 657
7670  INDERØY

93/11 - Skevik - Tillatelse til tilbygg inngangsparti bolig - Vudduvn 657

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
093/011  

Adresse:
Vudduvegen 657, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Eli-Kristin Thune Skevik og Vidar Skevik  

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

Bruksareal i m2:
10 m2  

Det vises til melding om tilbygg av inngangsparti til bolig, registrert mottatt her 22.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til eksisterende bolig. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF- område med spredt bebyggelse. 

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 10/1024-1. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt inn kvittering på nabovarsel fra naboer. Det er ikke mottatt 
merknader på det aktuelle tiltaket. 

Det ønskes å føre opp et tilbygg i en etasje ved inngangspartiet på eksisterende bolig. Tilbygget har et 
bebygd areal (BYA) på 12 m2 og et bruksareal (BRA) på 10 m2. 

I bestemmelsene for kommuneplanens arealdel for LNF område med spredt boligbebyggelse står det at 
mindre endringer og tilbygg på T-BYA = 50 m2 kan tillates. Det omsøkte tiltaket har et bebygd areal (BYA) 
på 12 m2. Tiltaket er da i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.07.2010 2010/1059-2
Saksbehandler Deres referanse
Hein Åge Olsen, 

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

Gunnar Skogset
Sakshaugveien 75
7670  INDERØY

5/44 - Skogset - Tillatelse til oppføring av garasje - Sakshaugveien 75

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

Adresse:
Sakshaugvegen 75, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Gunnar Skogset  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
46 m2  

Det vises til melding om oppføring av garasje, registrert mottatt her 28.06.10.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje. 

Planstatus: Reguleringsplan for Vennesborg.
Planformål: Byggeområde B1 – Boligformål.

Høringsinstanser: Nei.

Tegningsliste: 

• Tegningene vedlagt referansenummer 10/1059-1. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt ut nabovarsel til aktuelle naboer. Gjenpart til nabovarsel er signert 
og det er levert inn naboerklæring som tillater at garasjen plasseres 1 m fra nabogrense til eiendommen 
gnr/bnr: 5/46. 

Garasjen er oppgitt å være (6,6x7,4) m = 49 m2 bebygd areal (BYA). Bruksarealet (BRA) er oppgitt til 46 
m2. Det er ikke målbart areal på loftet. Tiltaket kommer i nærheten av ledningstrase for vann, men 
tiltaket holdes utenfor oppmålt trase. 

Reguleringsplan stiller krav om maksimal utnyttingsgrad i område B1 på 25 % BYA. Etter tiltaket vil det 
være en utnyttelsesgrad på 14,1 %. Garasjen er også holdt innenfor byggegrense mot veg. Tiltaket er da i 
samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler
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