
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 20.09.2010

Tidspunkt: 08:30

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

I tillegg vil følgende sak blir ettersendt mandag:
• Nessjordet.  Utbygging infrastruktur fase 2.

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekr
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 57/10 Tertialrapport pr. 31.08.10.  Regnskaps- og 
aktivitetsutviklingen.

PS 58/10 Reguleringsplan  for Nessjordet - klage på kommunestyrets 
vedtak.

PS 59/10 Søknad om konsesjon på erverv av Manem gnr. 210, bnr. 2 i 
Inderøy

PS 60/10 Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og 
bygningsloven - endringer i hjemmelsgrunnlag og 
lovhenvisninger knyttet til ikrafttredelse av ny byggesaksdel

PS 61/10 Temasak: Revisjon av vegplan Inderøy kommune

PS 62/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 181/10 Skjemstadmarka 38 - Kleven. Avslag på oppføring av hytte med 
dispensasjon.

RS 182/10 Skjemstadmarka 18 - Varslot. Tillatelse til tiltak for hytte.

RS 183/10 Grandmarka 72 - Løseth - Tillatelse til oppføring av garasje

RS 184/10 Rune Hjulstad - 12/5 - Godkjent garasje

RS 185/10 Slåttasvev. 1 - Nordby. Godkjent tilbygg

RS 186/10 Fradeling av boligtomt på Rottvold , gnr. 36/1 i Inderøy. 
Dispensasjonssøknad.

RS 187/10 Sandvollanvegen 94 B- Sagen. Godkjent oppføring av terrasse

RS 188/10 Røravegen 150 - Gudding. Godkjent utskifting av fasade og 
riving av tilbygg

RS 189/10 Utøyvegen 311 - Olsen.Godkjent riving og oppføring av uthus

RS 190/10 Sundfærvegen 8 - NTE. Igangsettingstillatelse for bruksendring 
til brannstasjon

RS 191/10 Solhaugen 8 Grønlid - Godkjent fradeling av tomt til 
eksisterende garasje.

RS 192/10 Nausthaugen 4 - Molde. Godkjent utvidelse av veranda

RS 193/10 Utøyvegen 901 - Norum. Godkjent oppføring av garasje og 
innbygging av terrasse

RS 194/10 Nessetvegen 1108 - Bogan. Godkjent tilbygging av veranda

RS 195/10 Floåsvegen 340 - Røflo. Godkjent driftsbygning

RS 196/10 Kvamsholmen 65 - Hedegart. Godkjent fradeling av hyttetomt 
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etter avgjort klagesak.

RS 197/10 Hamnavegen 125 - Kvistad. Godkjent oppføring av grillhytte 
med dispensasjon for LNF- område

RS 198/10 Vudduvegen 346 - Kvistad. Ferdigattest garasje

RS 199/10 Stokkanvegen 111- Stavrum/Klepp. Godkjent endring av 
ansvarlig fortetak for tilbygg.

RS 200/10 Kvamshaugan 127 - Røvik. Godkjent tilbygging av driftsbygging

RS 201/10 Flagvegen 550 - Solberg. Godkjent innglassing av veranda

RS 202/10 Utgardslia 11 a - Berg. Godkjent tilbygg

RS 203/10 Kjelvikvegen 32 - Lyngstad. Godkjent veranda

RS 204/10 Vangshyllbakkan 109 - Skogset. Ferdigattest

Saker til behandling

PS 63/10 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/759-4
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 57/10 20.09.2010

Hovedutvalg Folk 44/10 21.09.2010

Formannskapet 67/10 22.09.2010

Inderøy kommunestyre

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Vedlegg
1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.
2 Driftsregnskap pr. 30.08.10.

Bakgrunn
I henhold til økonomireglementet skal rådmannen rapportere på regnskaps- og aktivitetsutviklingen 
til kommunestyret pr. 30.08. 

Rapporten skal fokusere på områder hvor utviklingen i regnskap, aktivitet og resultat avviker 
vesentlig fra vedtatt årsbudsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av august.
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Vurdering

Vedlagte notat sammenfattes slik:

Med grunnlag i driftsregnskap pr. 30.08. forventes at aktivitetsplanene for år 2010 – på 
enhetsnivå – i all hovedsak kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.

Vi påregner et regnskap i balanse – eller et svakt overskudd - ved årets slutt  

Det er noe forsinkelse i gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.

Det forutsettes fortsatt stram økonomistyring og ubetinget budsjettdisiplin i enhetene. 

Når det gjelder likviditet anses situasjonen for å være tilfredsstillende.

Sykefraværet går fortsatt ned også sett i forhold til 1. tertial 2010. Håpet om å nå målsettingen 
om å komme under 10 % i 2010 kan se ut til å være innenfor rekkevidde.

Konklusjon

Regnskap– og aktivitetsrapport pr. 31.08.10 tas til etterretning. 
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Tertialrapport – Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.10.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 
31.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.

En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er også tatt inn 
i rapporten. 

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer 
avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:
1. Nettobudsjett – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 
1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til 
årsbudsjett 
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 
godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av
1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
2) forventninger til regnskapsmessig resultat
3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 31.08.

Regnskaps- og aktivitetsutvikling er i all hovedsak i samsvar med budsjett. Det er likevel et vist 
etterslep i en del pågående plan- og utredningsarbeider. Enkelte investeringsprosjekter vil ikke ha sin 
oppstartsfase før i 2011. 

Det prognostiseres et mindre forbruk i driftsregnskapet på samlet ca 1 mill. kroner.  Første tertial ble 
rapportert et samlet sannsynlig mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Usikkerheten anslås indikativt 
fortsatt til +/- 1,5 mill. 

Utviklingen i sykefraværet er positivt. Vi har en sterkere nedgang enn landet for øvrig og 
målsettingen om å nå et sykefravær på under 10 % i år 2010 bør være innen rekkevidde (målsetting 
8 % i 2012).

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.
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Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de 
viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

(Tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto 
drifts-

budsjett

Rev. Netto 
drifts-

budsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis 

Vurdert 
avvik i % 

Fellesområde inntekter -227347 -227347 280 0
Fellesområde diverse -12141 -12141 -600 0
Renter og avdrag 22188 22188 -800 0

Disponibelt netto drift -217300 -217300 -1120 0

Fellesområde 
tilleggsbevilgninger 5508 4293 0 0
Politisk organisasjon 
med mer 2728 2728 0 0
Rådmann, service, stab, 
støtte 16738 16883 0 0
Kultur og informasjon 9896 10231 0 0
Oppvekst 70549 70629 0 0
Helse og sosial 81209 81514 0 0
Kommunalteknikk 27877 27877 0 0
Vann og avløp 68 68 0 0

Næring og plan 2727 3077 0 0

Sum 0 0 -1120

Kommentarer

Fellesområdet inntekter, fellesområde diverse, renter og avdrag.

Når det gjelder KS sine prognoser over inntekt fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser 
disse fortsatt et samlet anslag på ca. kr. 217,4 mill. Vi har i vårt budsjett lagt inn en samlet inntekt fra 
skatt og rammetilskudd på kr. 215,8 mill. 

Når det gjelder skatteinntektene har disse i første del av året vært noe lavere (også på landsbasis) 
enn hva Finansdepartementets anslag på vekst i 2010 skulle tilsi. Likevel antas ut fra sentrale signaler 
og forventninger at veksten i skatteinntektene vil ta seg opp utover året. Hvis veksten for året blir 
som veksten hittil, vil vi måtte påregne en svikt skatt og rammetilskudd på vel 1 mill. kroner.

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser nye prognoser at 
vi fortsatt kan forvente en inntektssvikt på ca. 0,45 millioner i forhold til årsbudsjett. Anslått 
inntektstap må sees i sammenheng med besparelser under rentekapitlet. 
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Det er gitt tilsagn om 0,17 mill. mer enn budsjettert når det gjelder skjønnsmidler barnehager.  

Løpende pensjonskostnader fremkommer som en sum av premieinnbetaling som belastes enhetene 
og premieavviket som belastes fellesområde diverse. Første tertial ble ved en glipp rapportert en 
mulig reduksjon i pensjonskostnader på inntil 1,5 mill. kroner.  Samlet sett forventes 
pensjonskostnadene og komme ut tilnærmet som opprinnelig budsjettert .

Renteutgiftene for år 2010 anslås til ca. 10,3 mill. Dette er ca. kr. 0,2 mill. mindre enn budsjettert. 
Renteinntektene kommer ut med en sannsynlig merinntekt på  inntil kr. 0,6 mill. Netto renter viser 
dermed et mulig mindre forbruk på inntil kr. 0,8 mill. 

Når det gjelder avdragsutgifter planlegges fortsatt avdragsbetaling i samsvar med budsjett. 

Samlet for fellesområdene samt rente- og avdragskapitlet prognostiseres et positivt avvik på i 
overkant av 1,1 mill. kr. ved årets utløp.  

Disponibelt netto drift.

Kort om de enkelte driftsområdene.

Det orienteres kun på områder hvor det konstanteres avvik og/eller hvor det er vesentlige risiko for 
avvik. For øvrige områder er en kort kommentar lagt inn.   

Fellesområde tilleggsbevilgninger:

Når det gjelder lønnsoppgjøret er det beregnet en faktisk årslønnsvekstramme på ca. 3,4 %. Vi har i 
vårt budsjett tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5 %. Avviket er ubetydelig.

Rådmannen, service, stab og støtte:

Det er påløpt en del kostnader som ikke er budsjettert. Vakanse i stilling (kommunalsjef) bidrar 
likevel til at områdene samlet ikke prognoserer avvik ved årets utløp. 

Det er - som følge av vedtak om kommunesammenslåing – en vesentlig økning i aktivitet på 
sentraladministrative områder. 

Kultur og informasjon:

Det forventes at regnskap vil være i tråd med budsjett ved årets utløp. 

Det er ansatt informasjonsmedarbeider i 50 % stilling ut året. Denne merkostnaden vil i all hovedsak 
belastes prosjekt Kommunesammenslåing.  

Helse og sosial:

Bistand og omsorg - Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. 

Aktivitet går – med mindre unntak - som planlagt. 
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Helse, rehab. og barnevern . Det er også en økning i antall saker innenfor barnevern – og som 
genererer ekstra kostnader. Dette skaper utfordringer i forhold til budsjett og en vil måtte påregne 
bruk av fond for at området skal gjøre opp regnskapet i balanse. 

Samlet forventes at enheten vil levere et regnskap i tråd med budsjett ved årets utløp. (dog med 
finansiering fra fond som ikke har vært budsjettert) 

Aktiviteten innenfor området er i tråd med planer.  

NAV – Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til sosialhjelpsutbetalinger. Det gjennomføres tett 
oppfølging av nye sosialhjelpsmottakere og aktiv bruk av Flyndra og kvalifiseringsprogrammet.  

Det forventes imidlertid ikke avvik ved årets utløp.  

Oppvekst:

Samlet sett forventes ingen avvik ved årets utløp når det gjelder skoler og barnehager. 

Kommunalteknikk:  

Det forventes ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet går som normalt og i henhold til planer. (se dog 
beskrivelse av investeringsplanen.)  Det er engasjert konsulent til vegplanarbeidet. (ca kr. 200.000,-)

Denne kostnaden forutsettes dekket innenfor drifts-/investeringsrammene.

Næring og plan:

Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet på området er i tråd med gjeldende planer.  

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede 
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i 
kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne 
prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes - samtidig som en forsvarlig 
avkastning oppnås.

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen.
Kommunens låneportefølje var pr. 01.01.10 på ca. 316 millioner kroner. Det er kun etablert to nye 
lån (formidlingslån på til sammen kr. 3 mill i Husbanken) så langt i 2010. Resterende låneopptak vil bli 
foretatt samlet i november måned. 
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Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen er tilnærmet slik: 27 % fast 
rente og 73 % flytende rente (etter reglement skal vi ha 20 % fast minimum).

Renter på flytende lån ligger p.t. på ca. 2,7 %. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen er pr. august 
på 3,26 %.  Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen gjennom året er pr. i dag anslått til å bli ca. 3,23 
%.   

En fremstilling - ved hjelp av graf - forsøker å vise hvordan markedet antar at den korte renten (3M 
nibor) vil utvikle seg i tiden fremover.  

Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum på 60 mill. Det er
inngått en langsiktig avtale (10 år) om sikring av 25 mill. fra 01.01.11 til 3,96 %.

Likviditet.

Driften går normalt og det er ikke tegn til avvik av ekstraordinær karakter som kan påvirke 
likviditeten på en ugunstig måte. Likviditeten er på kort sikt meget god;  som følge at lånopptak til 
investeringer tas opp i forkant.  Vi vil se en svakere likviditet utover året -  etter hvert som 
investeringsutgiftene kommer til belastning.

For å styrke avkastning på kapital på kort sikt ble det i juli plassert kr. 20 mill. til en rente på 3,2 % og 
10 mill. til 3,5 %. Begge plasseringer for 3 mnd.  

Fra og med år 2011 skal det kun budsjetteres med de utgifter som forventes å gå med i det aktuelle 
budsjettår og dette vil bidra til at vårt likviditetsbilde på kort sikt vil endre seg. 

 

Likviditetsoversikt 
Tall i 1000 kr.

År 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 2010
pr 31.12 pr 31.12 pr 31.12 Januar Februar Mars April August

Kasse/bank 23720 24514 86542 79859 83052 74109 93217 92194
Kortsiktige fordringer 24487 29181 27268 28551 24014 36527 13882 12623
Sum 48207 53695 113810 108410 107066 110636 107099 104817
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Bundne fond 6580 8931 12053 12053 12176 12176 12389 12913
Ubrukte lånemidler 16454 15286 62126 64001 64001 62716 62506 63306
Kortsiktig gjeld 39423 42165 49560 37983 45389 50322 52110 44282
Sum 62457 66382 123739 114037 121566 125214 127005 120501

Netto korts. Fordring -14250 -12687 -9929 -5627 -14500 -14578 -19906 -15684

Investeringsstatus.

I tabellen nedenfor vises en oppdatert oversikt over definerte investeringsprosjekter. De viktigste 
pågående prosjekter er ”Nessjordet” med prosjektnr. 515 og 558 samt prosjekt ”nytt adm.bygg” med 
prosj.nr. 466 og 570.
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INVESTERINGSREGNSKAP PR. 30.08.10. 
alle beløp i 1000 kr.

Nr. Prosjektnavn Kostnads Totalt Bevilget Forbruk Herav Forventet Kommentarer
overslag bevilget 2010 hittil i år ferdigstill.
(til 2013) (brutto) (brutto)

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Hele prosjektet utsatt.
466 Nytt administrasjonsbygg 30500 30500 1500 2804 2525 1. kv.  2011 Prosj. 570 detaljplan nytt adm.bygg inngår.
472 Gatebruksplan Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Regnskap vil bli avsluttet og rapportertert i høst.
515 Planlegg./utbygg. Næssjordet 11830 11830 0 2918 1180 2010-2013 Sees i sammenheng med prosj. 558
527 Utbedr. brannsyn 2000 2000 0 1660 1239 løpende
528 Vanntilførsel Røra - Straumen 6800 6800 0 335 59 2011 Avhengig av revisjon hovedplan vann

155-
162 Programvare/IKT bevilgn. tom. -08 3083 3083 0 2454 386 løpende gjenstående midler benyttes i 2010
535 Utbygging Sandvollan Skole 15800 15800 -250 10142 8860 2010 sluttrapport vil foreligge høsten 2010
538 Kulturcampus/vgs 9000 4500 3000 271 266 2010 - 2012 Prosj. i startfase (utsikf. Sentralt driftsstyringsanlegg m.m
539 IT-invest. 2009 og 2010 2000 2000 1000 329 0 løpende Iht til godkjent plan vedtatt i ledergruppen
540 HMS, omgjøring bygg 2000 1000 0 281 208 løpende
541 Tilrettelegging boligtomter 3500 2000 1000 0 0 2011 oppstart tilrettelegging i 2010 
542 Nytt kartgrunnlag 220 220 110 107 0 2010 Går etter planen, sluttrapport fremlegges i løpet av 2010 
544 Trafikk/parkering Kulturhus 1500 1500 500 0 0 1. halvår -11 Sees i sammenheng med infrastruktur nytt adm.bygg
545 Utskift. hovedvannledninger 3000 3000 2000 2469 1839 løpende I 2010 er utskiftet 1 km. på Utøy og 1 km. på Sandvollan
546 Opprustn. kommunale veier 9000 6250 3250 1016 1 løpende Vedlikehold/opprustn. følger vedtatt plan.
548 ENØK-tiltak kommunale bygg 4000 1000 1000 235 235 løpende
552 Busstopp Flaget 261 261 136 65 0 sommer  -11
557 Overtag/utbygg. Gangstadhaug. II 3490 3490 2240 1252 634 Høst 2011 Gjelder fase 1 og 2, til sammen 16 tomter
558 Utbygging Næss - Straumen 2000 2000 2000 2230 1999 2010 Prosjekt sees i sammenheng med prosjekt 515
562 Forprosjekt Åsen, Røra 250 250 250 0 0 2010 Sluttrapport vil foreligge høst 2010
580 Annen stedsutvikling 6000 1500 1500 0 0 2010 - 2013 fortløpende
581 opparbeiding næringsareal/bygg 4000 2000 2000 0 0 2010 - 2013 fortløpende
582 Omlegging vei Venna 1700 1700 1700 0 0 2011 Prosj. under planlegg., samkjøres m øvrig aktivit. på Venna 
583 Sentralvarme Venna 1000 1000 1000 78 78 høst 2011 anbudskonkurrranse er i sluttfase 
584 Lysløype Gran 550 400 400 600 600 2010 Sluttrapport fremmlegges høsten 2010

Alle tall i oppsettet er brutto tall (netto + mva). Det tas forbehold for feil.
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Nærvær/sykefravær.

I vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 har vi satt fokus på forebyggende HMS. Vi har satt 
en målsetting om et sykefravær under 8,0 % i 2012. Rådmannen vil fra og med 2010 
rapportere på nærvær/fravær i tertialrapporten. I tillegg rapporterer rådmannen om 
nærvær/fravær til arbeidsmiljøutvalget pr. kvartal og i rådmannens orientering. 

Tabell nr. 1 viser at vi har en meget positiv utvikling med en klar nedgang i sykefraværet.
Kilde er Agresso fraværsmodul med oppdaterte tall pr. 18.08.10. 

Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 18.08.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og 
langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010. 

Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 18.08.10. Fraværsprosent 2010: hvor blå farge viser totalt 
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting på 8 
%.
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Tabell nr. 3 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 15.04.10. Fraværsprosent 2009 hvor blå farge viser totalt 
sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser kortidsfravær.

Tabell nr. 4 – kilde NAV. Utvikling legemeldt sykefravær – kommunal sektor – oppgitt i % 

Norge Nord-
Trøndelag

Inderøy 
kommune

2002 8,7 8,7 8,7
2003 9,1 9,6 9,1
2004 7,9 7,9 6,4
2005 7,4 7,7 7,4
2006 7,8 7,8 8,1
2007 7,8 7,8 8,1
2008 7,9 7,7 7,8
2009 8,2 8,8 9,7

2010 1.kvartal 7,5 8,0 8,9
2010 2.kvartal Offentlig 21.09. Offentlig 21.09. Offentlig 21.09.

Tallene viser en klar nedgang i sykefraværet. Dersom vi holder 1. kvartal 2009 opp mot 
1.kvartal 2010 ser vi en sterk reduksjon i fravær knyttet til yngre arbeidstakere, men en 
økning for gruppen 60 – 69 år. Fortsatt er det slik at vi diagnoser som muskel-/skjelettlidelser 
(40 % i 2009) og psykiske lidelser (19,7 % i 2009) utgjør hoveddiagnoser i det legemeldte 
sykefraværet. Dette er informasjon vi må ha med i det videre arbeid med utforming av 
forbyggende tiltak. En utfordring Inderøy kommune har, er å bli dyktigere på bruk av gradert 
sykmelding i samarbeid med sykemelder og medarbeider. Aktiv sykmelding avvikles i ny IA 
avtale som en ordning, og gradert sykmelding blir en hovedregel. Her går Inderøy kommune 
fortiden i motsatt retning, men her jobbes det med endringer gjennom informasjon og 
kompetansetiltak.  

Sykefraværsrapporter drøftes i våre faste ledermøter og i HTV forum. Det har vært sterk 
fokus på nærvær, og oppfølging av tiltak i henhold til HMS plan og IA avtale. Nye tiltak er 
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under utarbeidelse og blir iverksatt i 2. halvår. Vi skal bl.a. kommende år gjennomføre 4
samlinger av ledere/mellomledere med bistand fra NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag og 
Innherred bedriftshelsetjeneste. Samlingene setter fokus på ny IA-avtale, hva gir ny den nye 
avtalen av utfordringer for oss, aktiv sykmelding/bruken av gradert sykemelding, 
arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidsevne, medvirkning fra ansatte, samhandling med 
ansatte, lege/NAV og tillitsvalgte.

Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på heltid og reduksjon av uønsket deltid i 
tertialrapporten. Formannskapet har i august 2010 vedtatt rapporten ”Heltid – reduksjon av 
uønsket deltid ” med tiltaksplan for 2010 – 2012. Et sentralt tiltak i rapporten er å inngå en 
intensjonsavtale med organisasjonene. Rådmannen jobber med å utvikle verktøy for å kunne 
rapportere på status på stillingsstørrelser, antall medarbeidere med uønsket deltid og antall 
tiltak for å få ned deltidsstillinger. I vår andre tertialrapport 2010 kan vi gi følgende 
tallmateriell knyttet til området heltid.

Tabell 1: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI – KS) 

Årstall
2007 2008 2009

Stillingsprosent Kjønn Antall
ansatte

% Antall
ansatte

% Antall
ansatte

%

0 – 24,9 % Kvinner 
og menn

38 8,0 35 7,2 37 7,7

Kvinner 35 9,0 28 7,0 30 7,6
Menn 3 3,5 7 8,0 7 8,2

25 – 49,9 % Kvinner
og menn

33 6,9 50 10,3 45 9,3

Kvinner 30 7,7 46 11,6 39 9,8
Menn 3 3,5 4 4,5 6 7,1

50 – 74,9 % Kvinner
og menn

153 32,1 156 32,1 156 32,4

Kvinner 143 36,6 140 35,2 141 35,5
Menn 10 11,6 16 18,2 15 17,6

75 – 99,9 % Kvinner
og menn

83 17,4 89 18,3 89 18,5

Kvinner 74 18,9 76 19,1 79 19,9
Menn 9 10,5 13 14,8 10 11,8

100 % Kvinner
og menn

170 35,6 156 32,1 155 32,2

Kvinner 109 27,9 108 27,1 108 27,2
Menn 61 70,9 48 54,5 47 55,3
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I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i 
kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse.

I vår tiltaksplan har vi satt opp ”årlige kartlegginger” som et tiltak. Så langt i 2010 har vi gjennomført 
en kartlegging innenfor bistand og omsorg. Her ble det en svarprosent på 55 % (104 
tilbakemeldinger). Resultatet ble at  68 % ønsker forhøyet stilling, 25 % ønsker 100 % stilling, 36 % 
ønsker en stilling i intervallet 80% - 90 %, 27 % ønsker en stilling i intervallet 60% – 79 %, og 12 % 
ønsker en stilling i intervallet (40% - 50%). Kartleggingen viser også at 23 % ikke ønsker andre 
arbeidsplasser.  Kartleggingen vil inngå i vårt arbeid med å utforme nye tiltak, og et tiltak er allerede 
iverksatt innenfor bistand og omsorg – kjøkkentjenesten. Det har gitt økning i stilling for 3 
medarbeidere.

I første og andre tertial har i alt 17 medarbeidere fått utvidet sine faste stilling, slik at noe uønsket 
deltid er redusert. Det er i samme periode gitt varig reduksjon i stilling for medarbeidere som har 
gått over i delvis AFP og av helsemessige årsaker, slik at det har igjen skapt noen deltidsstillinger.

Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som blir vedtatt i rapport for 
”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012”. 
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Leseveiledning - tabell. Nøkkeltall periodisering pr. utgangen av 2. tertial - skolene - driftsutgifter - brutto 63,7%

Pleie og omsorgsområdene 64,8% og snitt (andre områder) 64,3%.

Regnskap Opprinnelig Revidert

Ansvar pr. 31.08.10 budsjett budsjett Forbruk i % Til rest

Sum driftsinntekter -149138399 -227347000 -227347000 65,6 -78208601

100 Fellesområde inntekter -149138399 -227347000 -227347000 65,6 -78208601

Sum driftsutgifter 64323 -1008000 -1608000 -4,0 -1672323

Sum driftsinntekter -3262017 -4600000 -11194000 29,1 -7931983

Sum finansutgifter 1918381 8967000 17919000 10,7 16000619

Sum finansinntekter -1859786 -15500000 -17258000 10,8 -15398214

101 Fellesområde diverse -3139098 -12141000 -12141000 25,9 -9001902

Sum driftsinntekter 0 -379000 -379000 0,0 -379000

Sum finansutgifter 8300815 23567000 23567000 35,2 15266185

Sum finansinntekter -864894 -1000000 -1000000 86,5 -135106

102 Renter og avdrag 7435921 22188000 22188000 33,5 14752079

Sum driftsutgifter 0 5508000 4293000 0,0 4293000

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 5508000 4293000 0,0 4293000

Sum driftsutgifter 1709571 2737000 2737000 62,5 1027429

Sum driftsinntekter -1113 -9000 -9000 12,4 -7887

110 Politisk organisasjon m.m 1708458 2728000 2728000 62,6 1019542

Sum driftsutgifter 4061606 6281000 6426000 63,2 2364394

Sum driftsinntekter -85082 -132000 -132000 64,5 -46918

120 Rådmann 3976523 6149000 6294000 63,2 2317477

Sum driftsutgifter 5771406 10909000 10909000 52,9 5137594

Sum driftsinntekter -799257 -1600000 -1600000 50,0 -800743

Sum finansutgifter 0 1280000 1280000 0,0 1280000

Sum finansinntekter -11663 0 0 0,0 11663

130 Service,stab og støtte 4960486 10589000 10589000 46,9 5628514

Sum driftsutgifter 7678007 11723500 12058500 63,7 4380493

Sum driftsinntekter -1161772 -1785000 -1785000 65,1 -623228

Sum finansutgifter 0 102000 102000 0,0 102000
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Regnskap Opprinnelig Revidert

Ansvar pr. 31.08.10 budsjett budsjett Forbruk i % Til rest

Sum finansinntekter 0 -144500 -144500 0,0 -144500

140 Kultur og informasjon 6516235 9896000 10231000 63,7 3714765

Sum driftsutgifter 44295284 69155000 69155000 64,1 24859716

Sum driftsinntekter -6915510 -15747000 -15747000 43,9 -8831490

Sum finansutgifter 0 58000 58000 0,0 58000

310 Bistand og omsorg 37379774 53466000 53466000 69,9 16086226

Sum driftsutgifter 0 0 0 0,0 0

Sum driftsinntekter -7948 0 0 0,0 7948

320 Bistand funksjonshemmede -7948 0 0 0,0 7948

Sum driftsutgifter 18670343 26503000 27041000 69,0 8370657

Sum driftsinntekter -4006637 -2860000 -3560000 112,6 446637

Sum finansutgifter 598000 8000 708000 84,5 110000

Sum finansinntekter -18000 -318000 -551000 3,3 -533000

330 Helse,rehab. og barnevern 15243706 23333000 23638000 64,5 8394294

Sum driftsutgifter 3587184 6035000 6035000 59,4 2447816

Sum driftsinntekter -749196 -1660000 -1660000 45,1 -910804

Sum finansutgifter 34974 50000 50000 70,0 15026

Sum finansinntekter -4204 -15000 -15000 28,0 -10796

340 NAV 2868758 4410000 4410000 65,1 1541242

Sum driftsutgifter 12929831 18358000 18058000 71,6 5128169

Sum driftsinntekter -6482914 -8470000 -8470000 76,5 -1987086

Sum finansutgifter 0 124000 124000 0,0 124000

Sum finansinntekter 0 -150000 -150000 0,0 -150000

400 Fellesadministrasjon skole og barne... 6446917 9862000 9562000 67,4 3115083

Sum driftsutgifter 10015206 15255000 15273000 65,6 5257794

Sum driftsinntekter -2158168 -1934000 -1934000 111,6 224168

Sum finansinntekter 0 -604000 -604000 0,0 -604000

410 Sakshaug skole 7857038 12717000 12735000 61,7 4877962

Sum driftsutgifter 5393945 8520000 8520000 63,3 3126055

Sum driftsinntekter -4777818 -6798000 -6798000 70,3 -2020182

Sum finansinntekter 0 -150000 -150000 0,0 -150000
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Regnskap Opprinnelig Revidert

Ansvar pr. 31.08.10 budsjett budsjett Forbruk i % Til rest

411 Sakshaug barnehage 616127 1572000 1572000 39,2 955873

Sum driftsutgifter 9312010 13912000 14096000 66,1 4783990

Sum driftsinntekter -4051815 -5088000 -5088000 79,6 -1036185

412 Røra skole og barnehage 5260194 8824000 9008000 58,4 3747806

Sum driftsutgifter 5329715 7670000 7656000 69,6 2326285

Sum driftsinntekter -2038602 -2571000 -2571000 79,3 -532398

Sum finansinntekter -73380 -40000 -40000 183,5 33380

413 Utøy skole og barnehage 3217733 5059000 5045000 63,8 1827267

Sum driftsutgifter 4090808 6464000 6560000 62,4 2469192

Sum driftsinntekter -1877093 -2362000 -2362000 79,5 -484907

Sum finansinntekter 0 -40000 -40000 0,0 -40000

414 Lyngstad skole og barnehage 2213714 4062000 4158000 53,2 1944286

Sum driftsutgifter 8984545 13953000 13969000 64,3 4984455

Sum driftsinntekter -3612996 -4990000 -5150000 70,2 -1537004

Sum finansutgifter 0 0 160000 0,0 160000

Sum finansinntekter 0 -80000 -80000 0,0 -80000

415 Sandvollan skole og barnehage 5371549 8883000 8899000 60,4 3527451

Sum driftsutgifter 14451846 22675000 23768000 60,8 9316154

Sum driftsinntekter -1617375 -3105000 -4118000 39,3 -2500625

Sum finansutgifter 91 0 0 0,0 -91

416 Inderøy ungdomsskole 12834562 19570000 19650000 65,3 6815438

Sum driftsutgifter 21679284 33471000 33471000 64,8 11791716

Sum driftsinntekter -9450278 -13238000 -13238000 71,4 -3787722

Sum finansutgifter 1076 7644000 7644000 0,0 7642924

510 Kommunalteknikk 12230083 27877000 27877000 43,9 15646917

Sum driftsutgifter 3215694 4459000 4459000 72,1 1243306

Sum driftsinntekter -4565717 -6910000 -6910000 66,1 -2344283

Sum finansutgifter 0 2485000 2485000 0,0 2485000

Sum finansinntekter -22054 0 0 0,0 22054

520 Vann -1372077 34000 34000 -4035,5 1406077

Sum driftsutgifter 2758532 4734000 4734000 58,3 1975468
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Regnskap Opprinnelig Revidert

Ansvar pr. 31.08.10 budsjett budsjett Forbruk i % Til rest

Sum driftsinntekter -4520822 -7010000 -7010000 64,5 -2489178

Sum finansutgifter 0 3220000 3220000 0,0 3220000

Sum finansinntekter -16356 -910000 -910000 1,8 -893644

521 Avløp -1778646 34000 34000 -5231,3 1812646

Sum driftsutgifter 2624128 3917000 4292000 61,1 1667872

Sum driftsinntekter -1078245 -1190000 -1215000 88,7 -136755

Sum finansutgifter 353250 0 0 0,0 -353250

550 Næring og plan 1899133 2727000 3077000 61,7 1177867
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/105-35
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 58/10 20.09.2010

Reguleringsplan  for Nessjordet - klage på kommunestyrets vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyrets vedtak fra 21. juni 2010 opprettholdes: 

1.
a) Med hjemmel i § 12.12 og 12-13 vedtas reguleringsplanen for Nessjordet med rettsvirkning for de 
områdene som ikke er omfattet av innsigelse. Vedlagt plankart og bestemmelser legges til grunn for 
vedtaket.

b) Reguleringsplanen begrenser bygg til 3 etg., men inntil 400 kvm. Kan benyttets til 4 etg. tilsvarende 
kvote 25, fortrinnsvis mot riksvegen.

c) Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

2.
Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i friområde og økning av antall båtplasser i marinaen 
tas ikke til følge under følgende forutsetninger:

Det gjennomføres konsekvensanalyser av utfylling av friområde i sjøen og økning av antall båtplasser i 
marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyser,

1. med henblikk på mulige negative følger for tidevannsstrømmene i Børgin, spesielt i forhold til 
utskiftning av vannet i fjordbassenget.

2. mulige negative effekter på fuglelivet, spesielt ærfuglbestanden i og rundt Straumsundet.

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginale effekter inngås megling med Fylkesmannen med sikte 
på å finne en løsning. 
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Vedlegg
1 Klage fra Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik.
2 Brev fra og kartskisse fra Straumen båtforening.

Bakgrunn
Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik har klaget på kommunestyrets vedtak av 21. juni 
2010.

Det klages over tre forhold i vedtaket:

1. Vedtak om å gjøre en konsekvensutredning for utfylling av friområde og økning av 
antall båtplasser.

2. Størrelse på leke-/friomåder og mulighet til medvirkning for barn i planprosessen.
3. Størrelse på parkeringsplasser og manglende behovsvurdering for dette.

Naturvernforbundet har som interesseorganisasjon klagerett for saker som ligger innenfor 
deres interessefelt. 

Saksbehandling: 
Ved klage på et enkeltvedtak etter forvaltningsloven skal det organ som har gjort vedtaket 
gjøre en ny vurdering av vedtaket før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen til endelig 
avgjørelse.

I Plan- og bygningsloven fra 1985 var det spesifisert at det faste utvalg for plansaker foretok 
kommunens vurdering og oversendte saken til fylkesmannen eller la fram en ny innstilling for 
kommunestyret.

Etter ny lov er ikke klagebehandling spesifisert nærmere. I utgangspunktet er det derfor 
kommunestyret selv som skal vurdere vedtaket på nytt. I delegasjonsvedtaket ved innføring av 
ny plan- og bygningsloven, vedtok kommunestyret at alle planutvalgets tidligere oppgaver 
skulle delegeres til Hovedutvalg natur. Rådmannen går derfor ut fra at Hovedutvalg natur har 
delegert myndighet til å vurdere klagesakene på kommunestyrets vedtak i reguleringssaker.

Ved eventuell omgjøring av reguleringsvedtak skal hovedutvalget innstille på ny til 
Kommunestyret. Saken sendes da ikke til Fylkesmann men kommunestyrets eventuelle nye 
vedtak omfattes av ny klageadgang.

Vurdering

Interesseorganisasjoner som Naturvernforbundet har klagerett for saker som ligger innenfor 
sitt interessefelt. I følge Naturvernforbundets hjemmeside er de en organisasjon som arbeider 
for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i 
naturen.
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Reguleringsplanen berører slike tema og Naturvernforbundet vurderes å ha klagerett for 
reguleringsplanen.

1. Utfylling av friområde og økning i antall båtplasser.

Kommunestyret vedtok at det skal foretas en konsekvensutredning og en del forutsetninger 
må være oppfylt før kommunen skal gå til mekling med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Spørsmålet om det blir utfylling og utvidelse av antall båtplasser er ikke endelig avgjort. 
Vedtaket om å gjennomføre en konsekvensutredning er bare et skritt på vegen mot endelig 
avgjørelse. Det er altså ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og omfattes ikke av juridisk 
klagerett. 

Selv om dette spørsmålet ikke kan underlegges klagebehandling, ønsker rådmannen å drøfte 
spørsmålet og imøteser gjerne politiske signaler i forhold til videre prosess.

Rådmannen har forsøkt å innhente pristilbud fra 3 større konsulentfirmaer som har tilgang på 
naturforvaltere. Dessverre har så langt ingen svart positivt, og kommet med tilbud om å utføre 
arbeidet. Administrasjonen vurderer nå om en utvidet prisforespørsel, eller om det kan bruke 
interne ressurser på å lage en utredning.

En konsekvensutredning vil uansett ikke kunne gi noen 100 % sikker og objektiv 
dokumentasjon på hva resultatet av en utvidelse av småbåthavna og friområde i Sandvågen vil 
bli. Den kan systematisere og synliggjøre en del konsekvenser – men konkusjonen vil variere alt 
etter hva slag forutsetninger en legger til grunn. (Dersom en vil ha 100 % sikkerhet for at ikke 
utviklingen vil ha noen negative konsekvenser for fuglelivet i Straumen og Børgin, må
Fylkesmannens innsigelse tas til følge.)  

2. Grøntområder /lekeplasser.

Det hevdes i klagen at reguleringsplanen ikke avsetter tilstrekkelig areal for lek og annen 
utendørsaktivitet og vises til anbefalinger i diverse stortingsmeldinger. 

Det hevdes også at barn og unge ikke er tilstrekkelig tatt med på råd i planprosessen.

Kommunestyret har oppnevnt egen representant for barn og unge i plansaker som har vært 
høringsinstans i prosessen. Ideelt sett bør enhver reguleringsprosess ha stor grad av 
medvirkning. Dessverre er det i de aller fleste tilfeller hverken kapasitet eller tid til å 
gjennomføre mer enn minimumskravene i plan- og bygningsloven. Det må også erkjennes at 
det utfordrende å gjøre flateregulering og reguleringsbestemmelser forståelig - både for barn 
og voksne. Detaljutformingen av bygninger, torg og grøntarealer som er lettere å forholde seg 
til, har en ikke startet med enda. 

Forholdet til størrelse på grøntarealer og lekeområder er drøftet i saksutredningen til 
kommunestyrets behandling. Innen området utgjør takhager ca 2 daa uteareal, bilfritt torg 
utgjør ca 1 daa, i tillegg kommer 300 m2 lekeareal på bakkenivå som skal tilrettelegges 
innenfor sentrumsområdet. Offentlige friområder i aksen mot sjøen og langs strandsonen fra 
sentrumstomta utgjør over 15 daa innenfor en radius av 2-300 m fra sentrumsområdet. 
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Rådmannen mener ute- og grøntarealer således bør være relativt godt ivaretatt og ser ikke 
grunn til å gjøre nye vurderinger i forhold til dette.

3. Parkeringsplasser.

Det hevdes i klagen at det ikke er gjort en grundig nok vurdering av parkeringsbehovet på 
området og at det ikke i tilstrekkelig grad er vurdert å benytte parkeringsplasser i 
parkeringskjeller eller i gamle Straumen som kundeparkering.

Behovet for parkeringsplasser er drøftet og vurdert. Rådmannen mener Nessjordet skal være 
Inderøy kommunes viktigste område for handel. Det er verken tjenelig for miljøet eller 
lokalbefolkningen at parkeringstilbudet på Nessjordet blir dårlig. Noe av målsetningen med 
utbyggingen er å øke den lokale handelen og redusere trafikken til kjøpesentra i 
nabokommunene.

Rådmannens vurdering er fortsatt at parkeringskapasitet må være tilstrekkelig i forhold til 
behovet. Det anbefales derfor at kommunestyrets vedtak opprettholdes. 

Konklusjon

Rådmannen kan ikke se at det gjennom klagen har kommet vesentlige nye opplysninger som 
endrer konklusjonene fra forrige saksbehandling.

Det innstilles derfor på å opprettholde vedtaket, og at saken oversendes Fylkesmannen til 
endelig avgjørelse.
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Til Inderøy kommune

Klage på vedtak av 21.06.10   Reguleringsplan for Nessjordet

Vi viser til kunngjøring i Inderøyningen 25. Juni 2010 om vedtak i Inderøy 
kommunestyre 21.06.10 med klagefrist tre uker etter kunngjøringen og vil med dette 
klage på vedtak om reguleringsplan for Nessjordet.

Vår klage gjelder følgende punkter i vedtaket:

1. Utfylling av friområde og økning av antall båtplasser

I vedtaket av 21. Juni 2010 ligger det et krav om konsekvensanalyse. Vi mener at 
denne burde være foretatt innen planen ble tatt opp til behandling og viser til Forskrift 
om konsekvensanalyser, av 26. juni 2009 nr. 855.

Det fremkommer av forskriftens § 1:
§ 1. Innhold og generelle bestemmelser
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø 
og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas 
stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

I realiteten kommer følgelig konsekvensutredningene på et for sent tidspunkt. Det 
vises i den forbindelse til de alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper som 
fremkommer blant annet av forvaltningsloven § 17. Her fremkommer viktigheten av at 
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Ettersom konsekvensutredning 
manglet på vedtakstidspunktet, mener vi at saken ikke var tilstrekkelig opplyst.

Vi stiller også spørsmål ved hva som ligger i vedtakets uttrykk: marginale effekter,
noe som skaper betydelig usikkerhet, og er lite egnet til kvalitetssikring.

Kommunestyret har i sitt vedtak valgt å se bort fra innsigelsene fra Fylkesmannen, og 
det forekommer oss merkelig at ikke behovet for båtplasser kan tilfredsstilles utenfor 
Børgin.

Endelig ønsker vi opplyst hvem som skal foreta en konsekvensanalyse. Det er 
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen som har vurdert saken så langt, og derfra 
har man mottatt en innsigelse. Hvilken instans med bedre kompetanse skal kunne 
belyse saken og komme frem til en annen vurdering?

Vi viser også til vedlagte innspill fra Norsk ornitologisk forening ved Per Ivar 
Nicolaisen og fra Trond Gullberg som har studert og dokumentert ærfuglebestanden i 
Straumen over lang tid.

2. Grøntområder/lekeareal

Hva gjelder grøntområde kan vi ikke se av saksdokumentene at de rikspolitiske 
føringer knyttet til grøntområder i nye boligfelt er omtalt. Stortingsmelding nr. 8 (1999-
2000) "Rikets miljøtilstand" definerte nasjonale resultatmål for friluftsliv. Disse 
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resultatmålene er siden videreført i senere utgaver av stortingsmeldingene 
”Regjeringens miljøpolitikk og Rikets miljøtilstand”, St.meld. nr. 24
(2000-2001), nr. 25 (2002-2003), nr. 21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) og i 
St.meld. nr. 39 (2000-2001) "Friluftsliv".

Der står det om felles grøntområder i boligbebyggelse at de skal ha trafikkmessig 
trygg beliggenhet og utgjøre minimum 50 m2 per bolig eller 25 m2 i konsentrert 
bebyggelse.  Areal brattere enn 1:3 regnes ikke med. Det er krav til innholds- og
brukskvalitetskrav.

Det vises også til plan- og bygningsloven § 69. Denne lød frem til 1. juli 2010 slik:
§ 69. Den ubebygde del av tomta, fellesareal. Ved bebyggelse skal en så stor del av tomta 
holdes ubebygd at bebyggelsen får tilfredsstillende lysforhold og brannsikring.
Det skal også i nødvendig utstrekning sikres areal for tilfredsstillende oppholdssted i
det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, og for avkjørsel og parkering av
biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov. Hvor det finnes nødvendig for
disse formål kan kommunen kreve at trær og beplantning på tomta blir fjernet eller
beskåret.

For å tilfredsstille formål som nevnt ovenfor kan kommunen godta at fellesareal avsettes for 
flere eiendommer.

Ut fra dette mener vi at en større del av tomten skal avsettes til blant annet lek og 
annen utendørs aktivitet. Vi mener ikke at kommunen med vedtaket sitt har tatt 
tilstrekkelig hensyn til behovene for dette.

Vi viser også til Barnekonvensjonen § 3 Barnas beste.
Det er vår oppfatning at barn og unge skal bli tatt hensyn til og få delta aktivt i 
planprosessen i saker som angår deres oppvekstvilkår. Kommunens ansvar er å 
tilrettelegge for målgruppen slik at planprosessen blir forståelig, og at de aktivt kan 
bidra til og påvirke det som skal bli til barnas beste; gode oppvekstmiljø – blant annet 
gode, trygge lekeplasser tilpasset dagens behov for lekeareal i nærhet til boareal.

Naturvernforbundet mener videre at denne siden av planprosessen har vært for lite 
vektlagt av kommunen. Vi ber om at dette tillegges sterkere vekt i reguleringsplanen 
og at barn og unge i kommunen på lik linje med politikere får vurdere ut fra egne 
forutsetninger for å forstå planen og hvordan lekeområder er tilrettelagt for 
målgruppen. Vi tror ikke at planen som den ble fremlagt var forståelig for de yngste.

3. Parkeringsplasser
Vi mener at det ikke er utført en grundig nok vurdering av behovet for 
parkeringsplasser. Blant annet er bruk av parkeringsplasser i ”gamle Straumen” ikke 
med i vurderingen, og utnyttelse av plasser i parkeringskjeller også for noen av 
forretningssenterets kunder.

På vegne av Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik

Røra 13.7.2010 Bodil Bergersen/sign.

Kopi; Fylkesmannen  Nord-Trøndelag
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Vedlegg 1

Kommentar til reguleringsplan for Nessjordet 

Ærkyllingene er avhengige av at det finnes blåskjellyngel i nærområdene til 
hekkebiotopen Roelsøya i den sårbare tiden etter klekking da ungene er små og 
svake. Må ærfuglene svømme langt for å finne næring, blir det fort til at de svakeste 
ungene sakker akterut og blir et lett bytte særlig for stormåsen.

Området som er planlagt med fylling ut i Børgin er mye brukt av ærfuglene som 
beiteområde, og tangbeltet i det grunne området er fra naturens side spesielt godt 
egnet for produksjon av blåskjellyngel.

Anbefaler at planer om fylling for å etablere et bade/friområde her skrinlegges, da det 
vil forverre ærfuglens evne til reproduksjon ytterligere. Tidevanns-Straumen har nådd 
tålegrensen for lenge siden og flere båter og mer igjenfylling i dette sårbare området 
vil være svært skadelig.

Mener behovet for flere badeplasser ikke er nødvendig da det er gode muligheter for 
bading /soling ved Sundsand, Jonholmen, Røsethamna, Høesholmen, Talgøra, 
Sandvågen m.fl.

Inderøy 13. Juli 2010

Trond Gullberg/sign
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Ærfugl i Straumen
Innspill i forbindelse med vedtatt reguleringsplan av Nessjordet, Inderøy 

kommune

Straumen,Inderøy, er ett av de viktigste overvintringsområdene for ærfugl i 

Trondheimsfjorden. Opp mot 2 000 ærfugler (bestanden er halvert de siste årene, 

tidligrer ca. 4000) har tilhold i området, og bruker både deler av Børgin, selve sundet i 

Straumen og yttre deler som område for næringssøk. Næringssøket følger 

tidevannsstrømmen, og ved høyvann er store ansamlinger av ærfugl og andre 

vannfugler (lommer, dykkere, skarver og ender) å finne i sørdelen av Børgin, i 

triangelet Nessjordet - Rolsøya og sundet i Straumen.

Børgin

Børgin er en relativt grunn og beskyttet marin poll som er forbundet med fjorden 

utenfor gjennom en sterk tidevannsstrøm. Strømmen har stor produksjon av tang og 

tare og er blant annet av stor betydning for fuglelivet. 
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Det ytterste fjordbassenget, som for det meste består av leirbunn og litt sandbunn, er 

38 meter på det dypeste. På grunn av tidevannsstrømmen er det god 

gjennomblanding av vannet i dette bassenget. Terskelen mellom ytre og indre 

basseng er 12 meter dyp. Det indre bassenget har mudderbunn og er 31 meter dypt 

på det dypeste. Her er vannutskiftningen dårlig, og det er sesongmessig stagnerende 

forhold med hydrogensulfid i bunnvannet.

Den kraftige tidevannsstrømmen gir grunnlag for stor produksjon og tetthet av ulike 

bunndyrarter, som for eksempel ulike arter av flerbørstemark, muslinger, pigghuder 

og sjøpunger.  Disse dyrene gir igjen grunnlaget for at Børgin er en rik fiskefjord.

Kort om ærfugl

Ærfuglen tilhører en gruppe dykkende andefugler som lever av animalsk føde 

(bunndyr og fisk). De fleste overvinter i sjøen og er utbredt på den nordlige halvkule, 

særlig i arktiske og subarktiske regioner. Ærfuglen er den største andearten i vårt 

land. Hannen med sin hvite og sorte praktdrakt er lett å kjenne, mens hunnene er 

brunfarget og mer anonym.

I hekketiden er det avgjørende at den finner trygge hekkeplasser fri for landrovdyr, 

oftest øyer og holmer. Siden ungene finner mat i strandsonen, foretrekker ærfuglen 

grunne skjærgårdsområder i hekketiden. I vinterhalvåret samles den i flokker i ulike 

typer gruntområder; områder med eksponert hardbunn, gjerne kraftige 

tidevannsstrømmer, elveutløp eller grunne havbukter. Områder hvor det er stor 

tetthet av bunnlevende sjødyr kan være gode ærfuglhabitater.

Ærfuglen henter vanligvis sin næring på dyp inntil 10 meter, men den kan dykke helt 

ned til 40 m. Næringen er ulike virvelløse dyr som lever på sjøbunnen. Mest vanlig er 

muslinger, krepsdyr og pigghuder. Blåskjell er høyt preferert næring. Noen ganger 

kan den leve godt på silderogn. I Trondheimsfjorden er det også funnet at den kan ta 

sil som ligger delvis nedgravd på sandbunn.

Ærfuglen legger 4-5 (1-8) egg som den ruger i 25-28 dager. Under rugingen spiser 

hunnen lite og går derfor sterkt ned i vekt. Ungene forlater reiret kort etter de er klekt 
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og blir voktet av moren og/eller andre hunnfugler (såkalte tanter) mens de finner mat 

selv. Ofte kan flere kull slå seg sammen og danne større flokker. Noen steder 

svømmer ærfuglen inntil 20 km til gode næringsområder for ungene. Ungene blir  

flygedyktig etter 65–75 dager og blir vanligvis kjønnsmoden når de er 3 år gamle. 

Noen hunner kan hekke allerede når de er to år gamle. I gjennomsnitt overlever bare 

omkring 10 % (0,5–55 %) av ungene til  de når flygedyktig alder. Mange unger blir 

tatt av stormåker, men bakenforliggende årsakene kan være mange. I år med mye 

vind og regn er det funnet at stormåkene kan ta mer enn dobbelt så mange unger 

enn ellers. Også sykdom og parasitter tar livet av mange unger i oppvekstperioden. 

Innimellom er det noen gode år og da overlevde 20–50 % av ungene. Ærfuglen kan 

oppnå en alder på 20–25 år, mens 10–15 år er mer vanlig.

Så snart hunnene er ferdige med eggleggingen samler hannene seg i egne flokker 

som trekker mot spesielle næringsrike områder for å felle fjærene (myte). Seinere på 

høsten kan de så trekke over til vinteroppholdsstedene. Hunnene feller fjærene 

sammen med ungene på seinsommeren og trekker da sammen med disse til 

overvintringsområdene. Noen bestander forflytter seg over store avstander, mens 

andre holder til i de sammen kystområdene gjennom hele året. Ærfuglene i Nord-

Norge og på Vestlandet er stasjonære eller foretar bare mindre forflytninger, mens de 

fleste ærfuglene på Skagerrakkysten trekker til danske overvintringsomåder. Nord-

Norge får besøk av ærfugl fra Svalbard. Vi vet også at det foregår et trekk av ærfugl 

mellom hekkeområdene i Østersjøen og overvintringsområder i Trøndelag (bl.a. 

Børgin/Straumen, Inderøy). Omfanget av dette trekket er ikke helt klarlagt men et 

minimum på 3.500 - 5000 fugl er anslått.

Viktige dødsårsaker er drukning i fiskegarn, predasjon (av mink, havørn, 

kråke- og måkefugler), økt ferdsel og arealbeslag, inntak av blåskjell med 

giftige alger, forstyrrelse på hekkeplassene og oljesøl.
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Kort om Sjøorre

Sjøorre er oppført på Rødlista med status nær truet (liste I).

Sjøorre hekker i fjellregionen over hele landet. Hekkebestanden er relativt liten, og er 

anslått til ca. 1500 par. Det er estimert at det overvintrer ca. 30 000 sjøorrer langs 

norskekysten, med tyngdepunkt utenfor kysten av Midt-Norge. Den synes å 

foretrekke områder med sandbunn. Sett i relasjon til den lave hekkebestanden i 

Norge må storparten av de individene som overvintrer langs norskekysten komme 

annensteds fra. En mulighet er at en del av den kysthekkende bestanden i 

Bottenvika/Østersjøen trekker sammen med ærfuglene som hekker i det samme 

området, over Kjølen til Midt-Norge. En sjøorreunge ringmerket i Øyer i Oppland ble 

gjenfunnet i Skottland.

Det er registrert en signifikant nedgang i bestandene av sjøorre i de midt- og 

nordnorske overvintringsområdene (fra Smøla til Saltenfjorden)

Sjøorre er en av artene som benytter Børgin/Straumenområdet som 

overvintringsområde, men holder seg gjerne i selve Børginområdet, gjerne mellom 

Nessjordet og Rolsøya. 

Overvintringsområde

Trondheimsfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene i landet for marine 

ender, spesielt ærfugl, og Straumenområdet i Inderøy utpeker seg som et av de 

viktigste områdene for overvintrende ærfugl i Trondheimsfjorden.

Mange av ærfuglene hekker i Trondheimsfjorden men en betydelig andel av fuglene i 

Straumen kommer trekkende fra Bottenvikområdet. Området har således også en 

viktig internasjonal funksjon. (Moksnes & Thingstad 1980)

Området har i vinterhalvåret oså betydning for andre arter som smålom, horndykker, 

storskarv, gråhegre, havelle, siland, stokkan, gråhegre, svartand m.fl. En art som 

praktærfugl er årlig representert i vinterhalvåret med ett til to individer. I tillegg er det 

de siste årene vært fast overvintringsplass for ett par dvergdykker.
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Småbåthavn ved Nessjordet = økt aktivitet

Bygging av småbåthavn ved Nessjordet vil medføre en økt ferdsel i yttre deler av 

Børgin samt økt trafikk gjennom sundet, Straumen. 

Dette vil ha en direkte påvirkning på spesielt ærfuglbestanden, men også andre 

fuglearter som naturlig har tilhold i området, som bruker sundet i næringssøk.  

Den overvintrende ærfuglbestanden har i perioden 1977 - 2000 hatt en dramatisk 

tilbakegang (halvering) og årsaken til dette er ukjent. Samme nedgang registrerer 

man også i Børgin/Straumen - området og en økt utbygging aktivitet i området vil 

trolig virke negativt på en rekke sjøfugler, bl.a. ærfugl.

Den planlagte utbyggingen vil ikke ha noen direkte innvirkning på de lokalt hekkende 

ærfuglene. Men økt båttrafikk i Børgin kan få negativ konsekvens for den lokale 

hekkebestanden. 

Inderøy kommune har fått utarbeidet en rapport om biologisk mangfold (Bratli 2000). 

Her nevnes Nesskjæret sonen viktig hekkeplass for ærfugl som er av regional 

interesse samt Rolsøya som en av de viktigste ærfugllokalitetene i Nord-Trøndelag. 

Økt aktivitet i disse områdene i sommerhalvåret kan virke negativt på hekkende 

ærfugler, myteflokker av hanner og etter hvert hunnfugler med dununger.

Steinkjer, 14. juli 2010

For Norsk Ornitologisk Forening

Steinkjer lokallag

Per Ivar Nicolaisen
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Straumen Båtforening

«URLs»

V/ Leder Kjell Brynjar Johansen

Øvergt. 31 7670 Inderøy

Mobil: +47 911 35 940 E-mail; Kjel-Bry@online.no

4. september 2010

Inderøy Kommune

v/Pål Søndrol Gauteplass

Viser til telefonsamtale og innlegg fra Naturvernforbundet i Mosvik og Inderøy i forbindelse med 
en  utvidelse av båtplassene i anlegget i Sandvågen.

Straumen Båtforening har fått utarbeidet et forslag til utvidelse av antall båtplasser og vil få 
pressisere at dette gjelder antall båtplasser i det eksisterende anlegget og ikke utvidelse av det 
arealet som disponeres av båtforeningen i dag. En grovskisse over dette forslaget  er utarbeidet 
av arkitekt Kåre Herstad og oversendes separat.

Straumen båtforening vil framholde følgende.

Hensynet til Ærfuglbestanden.  

Som ansvarlig båtforening er vi svært opptatt av å ta vare på naturen generelt og for Inderøys 
del  Ærfuglbestanden spesielt. Dette gjør vi best gjennom å påvirke våre medlemmer til å ta 
hensyn til naturen når de utøver sin hobby. Dette gjør vi gjennom å oppfordre/pålegge våre 
medlemmer til bla å minske farten og ta hensyn til fuglelivet når de ferdes enten gjennom 
tidevannsstrømmen eller ved ferdsel i Borgenfjorden. Vi vil også påpeke at vår opplevelse er at 
Ærfuglen i perioden hvor kyllingene er mest sårbare benytter båthavna som et trygt sted for 
kyllingene. 

Båtferdsel.  

  
Båtferdselen gjennom tidevannsstrømmen og i Borgenfjorden vil ikke bli påvirket av ønsket om 
en utvidelse med 20 til 25 plasser. Som tidligere nevnt vil ikke arealet i anlegget bli større om 
antallet båtplasser økes.  Båtforeningen har flere medlemmer som står på venteliste for å få 
båtplass og vi mener det vil være vesentlig bedre å få disse  plassert i det eksisterende anlegget 
som er regulert  enn at de legger seg på svai.  At båttrafikken gjennom Straumen skulle minske 
ved å opprette et nytt anlegg utenfor straumen har vi ingen tro på. Dette vil  høyst sansynlig bare  
snu ferdselen motsatt vei. I tillegg vil dette få betydelige økonomiske konsekvenser som 
båtforeningen ikke er i stand til å ta.

Sosiale forhold.  

  
I lengre tid har det vært et ønske fra styret i båtforeningen om å kunne bli satt i stand til å ta  det 
nødvendige sosiale ansvaret som vi synes at foreningen forplikter.
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«Organization»

Handicapvennlig.                                                                                                              
Vi har vært i kontakt med Norges Handicapforbund for å få hjelp til å utforming av anlegget slik 
at  det  kan gjøres handicapvennlig ved at det  bl.a  gjøres  tilgjengelig for rullestoler. Mail fra 
Norges Handicapforbund sendes separat.

Statens Naturoppsyn / Røde Kors                                                       
Statens Naturoppsyn har båtplass i anlegget. Dette ønsker også Røde Kors som  har behov for et 
sikkert helårsanlegg hvor de kan legge sin båt som må og skal være opperativ på svært kort 
varsel. Ønsket fra Røde Kors skulle vi gjerne innfri.       

Skoler og Barnehaver.                                                                                                         
En av barnehavene i Inderøy har båtplass i anlegget noe som vi ser på som svært positivt. 
Båtforeningen kan tenke seg å gå i dialog med skolene og de øvrige barnehavene i kommunen for 
å se på et mulig framtidig samarbeid.  Anlegget kan oppgraderes slik at det kan benyttes som 
utgangspunkt for padling enten i kajakk eller i kano.                                                                

Landanlegget.  

 
Gjennom de tiltak og utbedringer som er gjennomført på land  så er anlegget blitt mere 
tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. Landanlegget har blitt en  naturlig rasteplass for de 
som benytter seg av turstien over Næssberget. Vi ønsker  å fortsette og utvikle landanlegget  slik 
at det  blir til enda større glede for de som benytter det.

Båthavna som samfunnsutvikler.  

  
For kommunen bør det være et gode at det finnes tilgjengelige båtplasser i umiddelbar nærhet av 
kommunesenteret. Dette vil gjøre kommunen vesentlig mere attraktiv som bostedskommune. 
Båtforeningen går gjerne i en dialog med kommunen om på hvilken måte båtannlegget i 
Sandvågen kan gjøre kommunen mere attraktiv.  Dette sammen med andre spørsmål som 
gjestehavn med mere tar vi gerne en diskusjon på.

Konklusjon.  

   
For at Straumen Båtforening skal ha mulighet til å få realisert sine planer vil det være avgjørende 
at vi får utvidet antall båtplasser i eksisterende anlegg. 

Med vennlig hilsen

På vegne av Straumen Båtforening

------------------------------------------

Kjell Brynjar Johansen

Leder (Sign)
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1

Pål Søndrol Gauteplass

Fra: Kjell Brynjar Johansen [Kjel-bry@online.no]
Sendt: 5. september 2010 21:55
Til: Pål Søndrol Gauteplass
Emne: Fwd: Universell utforming Fra Handicap forbundegt

 

 

Videresendt melding: 

 

 
Fra: Kristian Lian <Kristian.Lian@nhf.no> 
Dato: 31. august 2010 10.57.36 GMT+02:00 
Til: "'Kjel-bry@online.no'" <Kjel-bry@online.no> 
Kopi: Odd Ivar Fjerstad <Oddf@nhf.no> 
Emne: Universell utforming 
 

Straumen Båtforening, Inderøy 

Kjell Brynjar Johansen 
  
Hei. Vi er kjent med at Straumen Båtforening planlegger utvidelse og oppgradering av flytebrygga. Vi ber i den 
sammenheng om at om at hele anlegget gjøres universelt utformet. Hele bryggeområdet må ha fast og brukbart 
underlag, minst en handikapparkeringsplass, og handikaptoalett dersom det er annet toalett der. Atkomsten fra 
land til flytebrygge må være trinnfri og ikke smalere enn 90 cm bred. Også atkomsten fra flytebrygge til båtplassene 
må være trinnfri og 10% av båtplassene bør ha 1,5 m snusirkel på flyteelementene langs båtrekka. På denne måten 
kan man enklere flytte seg selv og utstyr opp i båten. Vi bistår gjerne med råd og innspill i selve detaljplanleggingen. 
  
Å bruke båt for rekreasjon og fiske er noe som alle kan ha nytte og interesse av. Det er derfor viktig at alle 
ombygginger og nybygginger blir universelt utformet. Ingen vet når skade eller ulykke treffer. For aktive båtfolk vil 
det være synd å ikke kunne utøve sin hobby på grunn av mangelfull planlegging. Vi håper derfor Straumen 
Båtforening lykkes med å skape en god og attraktiv båtbrygge som kan brukes av alle.     
  
Vennlig hilsen 
Norges Handikapforbund Trøndelag 
  
Kristian Lian 
Organisasjonskonsulent  
Tlf: 72 900 720 / mob: 40 23 06 76 
www.nhf.no/troendelag 
  
GI GRASROTANDELEN TIL NHF TRØNDELAG: 
ORG NR: 987 001 437 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1294-3
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 59/10 20.09.2010

Søknad om konsesjon på erverv av Manem  gnr. 210, bnr. 2 i Inderøy
Seljar: Stiftelsen Rostad, Utøy
Kjøper: Anne Paula Hamstad og Arild Fjeset, Håkon den Godes gate 35 A, 7600 Levanger

Rådmannens forslag til vedtak
Anna Paula Hamstad og Arild Fjeset sin søknad om konsesjon på Manem gnr. 210/2 blir 
godkjent etter konsesjonslova sin § 1 og § 9.
Kjøpet vil styrka busettinga i kommunen og medføre ei driftsmessig god løysing på 
eigedommen.

Det blir sett vilkår om at eigedomen blir tilflytta innan eit år etter tinglyst kjøp, og at buplikta 
gjeld for fem år. 

Vedlegg
1 Fjeset Arild og Anne Paula Hamstad - gnr 210 bnr 002 - Søknad om konsesjon på erverv av 

fast eiendom - Manem
2 Hamstad Anne Paula - gnr 210 bnr 002 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom -

Manem
3 Kart over Manem

Henvisninger: 
1. Lov av 28.11.2003, konsesjonsloven
2. Rundskriv M-3/2002. Priser på landbrukseigedomar i kommunen
3. Rundskriv M-1/2010,  priser på landbrukseigedomar.
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Bakgrunn
Manem gnr. 210/2 er eit småbruk plassert på toppen av Bergsbakken på Sandvollan og vendt 
mot Hellhaugan. 
Stiftelse Rostad kjøpte småbruket i 2003 og har påkosta bygningane med tanke på sine 
bebuarar og aktivitetar.

Bruket har 42 dekar fulldyrka jord, 1,5 dekar overflatedyrka jord, 59 dekar produktiv skog og 8 
dekar anna areal, til saman er eigedomen på 110 dekar.
I dag blir jord drive ved bortleie, og skogen er hogd ut men nyplanta våren 2010.
Når det gjeld bygningar, er våningshuset frå 1952, men er renovert dei siste 7 åra. 
Våningshuset har eit bruksareal på 173 m2 og inneheld mellom anna 6 soverom og 2 bad. 
Det er også eit uthus frå 1924 på ca. 100m2. Bygningen er ombygd frå husdyrhald til lagerrom, 
verkstad og vedbu. I tillegg er det ein garasje for traktor/redskap.
Småbruket har ein privat gardsveg på ca. 350 meter. 

Sidan bruket er over 25 dekar dyrka areal, må det søkjast konsesjon ved kjøp, og bruket blir 
pålagt buplikt. 
Søker er Arild Fjeset og Anna Paula Hamstad. Kjøper sine planer for eigedomen er drift med 
grasproduksjon, hestehald og grønsaker.

Søknaden skal behandlast etter konsesjonslova sin §1, formål og §9, særlege tilhøve for 
landbrukseigedommar. 

Vurdering
Konsesjonslova har til formål å regulera og kontrollera sal av fast eigedom for å oppnå eit vern 
av landbruksareal, og at eigar- og brukstilhøve er mest gagnleg for samfunnet.

Når det gjeld søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttes til landbruksformål, 
skal dette vurderast særlig:

• Om den avtalte prisen har ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling.
• Om  formålet ved kjøpet vil ta vare på busetting i området. 
• Om det blir ei driftsmessig god løysing.
• Om kjøper er skikka til å drive eigedommen.
• Om kjøpet tar nok omsyn til ei samla ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

1.
Mange landbrukseigedomar har små jord og skogsareal med avgrensa næringsinntekt. Slike 
eigedommar har størst interesse og verdi som buplass.  Manem er eit slikt bruk, og interessa 
for slike bruk er tydeleg stor sidan eigedomen er selt for ca. kr 450.000 over takst. 
Når det gjeld Manem, er utbetringar som er gjort på våningshuset, som vil vera avgjerande for 
prisen. Ved vurdering av pris, er det kostnadsverdien på ein bygning som tilsvarer nyanlegg for 
ein tilsvarande bygning som skal liggja til grunn. ( Rundskriv M-3/2002).
Dersom en bruker vanlig omsetning av bustader ved nybygg/kjøp av bustader på Inderøy, er 
det ikkje uvanlig at prisen ligg på ca.18.000kr/m2 i kommunen, som i dette tilfellet vil bli ca. 3 
millionar. Dette er også i samsvar med rundskriv M -1/2010 der ein kan akseptera ein tillegg for 
buverdien ved konsesjonsbehandling på bygd eigedom  med inntil 1,5 mill kroner. 
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Med utgangspunkt i generelle kostnader og marknaden i distriktet, kan prisen aksepterast fordi 
det er buverdien som vil vera avgjerande ved kjøp av mindre landbrukseigedomar der 
næringsgrunnlaget må hentast utanfor bruket. 

2.
Inderøy kommune ynskjer auka busetting i kommunen og særleg i område utanfor sentrum. I 
kommuneplanens arealdel sine retningsliner heiter det i punkt 2-2 at ved saker etter 
konsesjonsloven, skal målsetting om busetting veie tungt. Søknaden er i tråd med disse ynskja,
og særskild gledeleg at yngre som er fødd i Inderøy vil flytta attende.

3.
Eigedommen er delt i to teigar med dyrka jord og skog. Arealet ligg nær kvarandre med ein 
avstand på ca. 400 meter. Sjølv om det er to teigar, kan jorda drivast på ein  
arronderingsmessig god måte.

4.
Når det gjeld om kjøper er skikka til å drive landbrukseigedom, er dette teken vare på sidan
ein av kjøparane er vakse opp på gard og har høgre landbruksutdanning. 

5.
Kjøparane meddele at dei skal driva eigedommen sjølv med gras-  og grønsakproduksjon. Dette 
vil medføra at det samla ressursgrunnlaget på bruket blir nytta til aktiv drift. Med ei aktiv drift, 
og at brukarane sjølve buset seg på bruket, er dette med å skapa eit godt grunnlag til å forvalta 
eigedomen og kulturlandskapet på ein god måte. 

Med bakgrunn i konsesjonslova sin § 5, andre ledd, vil det sett vilkår om buplikt på 
eigedommen. Det vil også bli pålagt driveplikt gjennom jordlova sin § 8. 

Konklusjon
Inderøy kommune ser positiv på at unge ynskjer å kjøpe småbruket Manem og busetje seg der. 
Sjølv om prisen er høgre enn taksten, kan dette aksepterast ut frå dei retningslinene 
landbruksdepartementet har gjeve ved sal av mindre landbrukseigedomar der 
næringsgrunnlaget må hentast utanfor bruket, og våningshuset har høg standard.
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utfylling av soknad om konsesjon
tt opplysningene i soknaden gis så
re mulig. Dette kan bl.a. bidra til å
behandlingstiden og sikre at saken
riktig faktisk grunnlag.

g overdrager må oppgi navn, adresse,
ler eller organisasjonsnummer. Juridiske
ss, aksjeselskaper) tildeles et
mummer. Organisasjonsnummeret fås
envendelse til Enhetsregisteret
dregistrene). Konsesjonssoker bes oppgi
ier og eventuelt e-postadresse.

ttdragelsen flere gårds- og bruksnummer,
tts i felt 6. Gjelder soknaden konsesjon på

.estenummeret oppgis dersom slikt
foreligger. Gjelder soknaden konsesjon på stiftelse
eller overdragelse av andre rettigheter over fast
eiendom som medforer konsesjonsplikt etter § 3 i
konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives
(grusrettighet, utbyggingskontrakt 0.1.).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for
eiendommen. Gjelder soknaden konsesjon på leie av
eiendommen, skal leiesummen pr. år oppgis. Dersom
erververen har overtatt eiendommen ved arv eller
gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette.
Hefter det kårytelser på ciendommen, skal verdien av
disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes
borett og naturalier (melk. poteter, ved, snorydding).
Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år. skal
oppgis som 5-årlig verdi. Ytterligere opplysninger om
omfattende kårytelser som borert og lienende. bl.a. om
påregnelig variehet, forutsettes å gå frem av
kjopekontrakt eller fremkomme i saksutrednineen
under behandlingen av konsesjonssoknaden. Dersom
losore folger med i overdragelsen, skal verdien oppnis
i feltet for dette.

I felt 8 oppgis hvilken kommune on fylke
eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om
eiendommen(e)s totalareal fylles inn. Gjelder ervervet
tlere gards-00 bruksnummer. skal alle regnes med. I
tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens
areal Ibrdeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for
dyrket jord fores opp fulldyrket jord
overflatedyrket jord/gjødslet beite. I feltet for
produktiv skog fores skog med produksjonsevne pa
minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) pr. dekar pr. år. Som
annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv
mark, tjell i dagen o.l.

Foreligger dei skogbruksplan for eiendommen, bes
oppgitt fordeling på honstklasse I-V og bonitet, oe
balansekvantumet for den produktive skogen.

I felt 11 oppgis
eiendommen (f.el
driftsbygning, fot
tillegg skal grunn
kvadratmeter og
bygningens tekni!
dårlig) og byggeå.
eiendommen) oppgis dette.

II1111
029930

IIII111
Feltene 12-16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse
oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett
(f.eks. i utmark), strandrett, jakt og liskerett, hugstrett.
allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom erververen,
erververens ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier
andre eiendommer i kommunen eller i andre kommuner,
skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis
felt 13 og 14. I felt 15 skal det gis en beskrivelse av
hvordan eiendommen blir brukt i dag. For
landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen
drives med husdyrhold. planteproduksjon e.l. I felt 16 skal
erververen opplyse hva eiendommen skal brukes til.
Eksempel på slik bruk kan vtere erverv til fritidsformål,
landbruksformål eller industri.

Feltene 17-21
Skal den eiendommen det sokes konsesjon på nyttes som
tilleggsjord til eiendom søkeren eier fra for, bes opplyst
gårds- og bruksnummer på den eiendommen sokeren eier
fra for. 1 felt 18 skal det opplyses om hvilken teoretisk
utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk
søkeren har. I felt 19 må det opplyses om sokeren vil
forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år
og selv bebo og drive eiendommen på forsvarlig måte i
minst 5 år sammenhengende.

Når soknaden gjelder en jord- eller skoebrukseiendom,
skal det i forbindelse med behandlingen av
konsesjonssoknaden vurderes om det er nødvendie med
delingssamtykke etter § 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23
om jord (jordloven). 1 felt 20 må det derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn
den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på
samme landbrukseiendom, må det opplyses i felt 21 om
sokerne er gifte eller samboere. Er sokerne samboere. bor
samboeravtale legges ved konsesjonssoknaden.

Felt 22
Overdrageren og erververen må undertegne
konsesjonssoknaden. For umyndige - personer under 18 år
eller umyndiggjone - må vergen undertegne. Advokater
kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt
foreligger.

Statens landbruksforvaltning

Til ordføreren i Inderøy
(den kommune der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over
eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder.
Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike
dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplart vedlegges såfremt slIk plan foreligger.

Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

Fjeset, Arild
Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)

? Håkon den Godes gate 35 A, 7600 Levanger
Telefonnr. 18 siffer) E-postadresse

• 99580812 ap_hamstad@hotmail.com
• Oveniragerens  navn  Fødselsnr. (11 siffer)

Stiftelsen Rostad 8 7 6 7 7 1 8 0 2
• Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)

Utøy, 7670 Inderøy
. .

• Eiendommen(e)s eller retlighelen(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. eJ.)

4 Manem, gnr. 210, bnr. 2

• • Kjøpesum/ leiesum pr.  r  (ved arv eller gave oppgl antatt verdi) Kår av 5-årfig verbi

2.075.000,—
Kommung

• nde røy
Arealets slørrelse

110  

Fylke

Nord—Trøndelag
Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal

91 da fulldyrka jord
59 da produktiv skog

ærogbrukspløn foreligger oppgi fordeling på hogstklasse I-V, bonitet og balansekvantum for produkbv skog

Søknadomkonsesjonpåervervavfasteiendom
ihenholdtilkonsesjonMovenav28.november2003
nr. 98
Dette skjemaet er påbudt brukt ved søknader om konsesjon

kjøpesum for løsøre

eknisk tilstand (god, middels eller d dig)

God
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Teknisk tilstand (god, middels eller d rlig)

ekrusk tilstand (god, middels eller dårlig)

eknisk tilstand (god, middels eller d rlig)

Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

eknisk bIstand (god, middels eller d rlig)

Med sikle på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i delte skjema i medhold av lov om Oppgaveregisleret §§ 5 og 6.
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger orn eventuell
samordning kan fas ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

SLF-0359 0 Elektronisk utgave av 12.03
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtall i orbIndelse med ovetedragelsen

eller Isier sekesen,barts eldebile eaer bern unclar18k sanon kefIdoM

Je I tilfelle hvillte:

Nai
allsrialer sekeren.bane eder under1

Ja I tilfelle hvilke:

Nei
Beslrnv hvordan mendommen brukes i deg (gjelder ervervet landbrukselendom. nv elendommens dr )

Erververens planer for bruk av etendommen

tNi

i\Lt  Ke•fti

14-6TE i oLD

Ved erverv avtilleggsjord oppel grtr. og bnr, ukerens belegere

Dato

Overdragerens underskrift

C/

 .5."

Nffli
Er det fIere søkere, bes opplyst om sekeme er g eller samboere

Underrekting om avgørnalsen bes sendt:

Søker og Eiendomsmeglerl

ilagsfortegnelse:

Kjøpekontrakt og salgsprospekt

I andm

Søkerens kvakftkasjoner (teoretisk ogiellee prektisk erfaring a jord. og skogbruk)

V9 . sega segpi aiandommen Inoen 1 -0111k
mlnet ....føre • k sernmenhengende? "

•  •••• •

I4er ovorosegemø annanfast søndomI.R0rsitnunensamIldat omlfflea enevardr5gels•n9.

Ja I tilfelle hvilks

IfIløndOn1dBin'plianreadetrde.

Skjerneet er tilgjengelig på intemett: www.stfdeo no under aSkjemse og pttoliblanketter  fl  deong
Spørsmål om utfylling og bastilling kan rettestil kommunen eller Stalens landbruksforvaltning (tlf. 24 13 10 00)
Skjemaatkan ellets bestilles fra Statens landbruksforvaltning: Dislifigg&JUgg,Bg
SLF-0359 B Elektronisk utgave av  1203 .2-2

Eventuelle tilleggsopplysninger:

RETTLEDNING
A. Generelt om konsesjonsloven

Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder
bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av
bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktig
med mindre det er gjort unntak i loven eller i
forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv
regnes også erverv av andeler eller parter i en
eiendom. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke
tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

Er De usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt
eller har De spørsmål om konsesjonsbehandlingen,
kan De henvende Dem til kommunen der eiendommen

eto ligger, fylkesmannen eller Statens
t"? landbruksforvaltning.

kerens undersk

B. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 3,4 og 5 og forskrift
om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003)
hvilke erverv som er unntatt fra konsesjonsplikten.
Landbruksdepartementet har bestemt at unntak fia
konsesjonsplikt som følger av reglene i § 4 første ledd
nr 1-4 og § 5 første ledd nr. I og 2 skal godtgjøres ved
skjema for egenerkfiering SLF-0360.
Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet

(festekontrakt, skjøte eller lignende) når dette sendes
til tinglysing. Tinglysings-myndighetene sender
erklæringen videre til kommunen, som fører kontroll
med at konsesjonsloven blir fulgt.

Bestemmelsene i konsesjonsloven er tilgjengelig på
Intemen:
www.slf.dep.no
www.lovdata.no.

Skjemaet for egenerklæring er tilgjengelig på
www.slf.dep.no under «Skjema»
http:fiblanketter.ft.dep.nn.

C. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i alle
konsesjonssaker. Fylkesmannenifylkeslandbruksstyret
er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt
8. desember 2003. er tilgjengelig på
www,s1fdep.no
www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales
behandlingsgebyr. Gebyret blir oppkrevd av
kommunen.
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D. Nærmere om utfylling av soknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så
fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å
redusere saksbehandlingstiden og sikre at saken
behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1-5
Både soker og overdraeer må oppgi navn, adresse,
fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Juridiske
personer (feks. aksjeselskaper) tildeles et
organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås
oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Bronnoysundregistrene). Konsesjonssoker bes oppgi
telefonnummer og eventuelt e-postadresse.

Feltene 6-11
Omfatter overdragelsen flere gårds- oe bruksnummer,
må alle oppeis i felt 6. Gjelder soknaden konsesjon på
feste, skal festenummeret oppgis dersom slikt
foreligger. Gjelder soknaden konsesjon på stiftelse
eller overdraeelse av andre rettigheter over fast
eiendom som medforer konsesjonsplikt ener §3 i
konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives
(grusrettighet. utbyeeingskontrakt o.I.).

1 felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for
eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av
eiendommen, skal leiesummen pr. år oppgis. Dersom
erververen har overtatt eiendommen ved arv eller
gave, skal antatt verdi fylles inn i fellet for dene.
Ilefter det karytelser på eiendommen, skal verdien av
disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes
borett og naturalier (melk. poteter, vcd, snorydding).
Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år. skal
oppgis som 5-årlig verdi. Ytterligere opplysninger om
omfattende kårytelser som boren og lignende, bl.a. om
påregneliR varighet, forutsettes å gå frem av
kjopekontrakt eller fremkomme i saksutredningen
under behandlingen av konsesjonssoknaden. Dersom
løsøre folger med i overdragelsen, skal verdien oppgis
i feltet for dette.

felt 8 oppeis hvilken kommune og fylke
eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om
eiendommen(e)s totalareal fylles inn. Gjelder ervervet
tlere eårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I
tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens
areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for
dyrket jord fores opp fulldyrket jord og
overflatedyrket jordigjodslet beite. I feltet for
produktiv skou fores skog med produksjonsevne på
minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) pr. dekar pr. år. Som
annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv
mark, fjell i daeen o.l.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen. bes
oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og
balansekvantumet for den produktive skogen.

I feli I I oppgis hvilke
edirei ftn ds boymginniering ff.oeiTk se.mb: I

tillegg skal grunnflate 030033
kvadratmeter og antal
bygningens tekniske ti..
dårlig) og byggeår foreligger, (f.eks. fra takst over
eiendommen) oppgis dette.

Feltene 12-16
Folger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse
oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett
(f.eks. i utmark), strandrett, jakt og fiskerett, hugstrett.
allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom erververen,
erververens ektefelle eller bam under 18 år eier eller leier
andre eiendommer i kommunen eller i andre kommuner,
skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis
felt 13 og 14. I felt 15 skal det gis en beskrivelse av
hvordan eiendommen blir brukt i dag. For
landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen
drives med husdyrhold, planteproduksjon e.1.1felt 16 skal
erververen opplyse hva eiendommen skal brukes til.
Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritidsformål,
landbruksformål eller industri.

Feltene 17-21
Skal den eiendommen det sokes konsesjon på nyttes som
tilleggsjord til eiendom sokeren eier fra for, bes opplyst
gårds- og bruksnummer på den eiendommen søkeren eier
fra for. I felt 18 skal det opplyses om hvilken teoretisk
utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skoebruk
sokeren har. I felt 19 må det opplyses om sokeren vil
forplikte see til å bosette seg på eiendommen innen ett år
og selv bebo og drive eiendommen på forsvarlig måte i
minst 5 år sammenhengende.

Når soknaden gjelder en jord- eller skogbrukseiendom,
skal det i forbindelse med behandlingen av
konsesjonssoknaden vurderes om det er nødvendig med
delingssamtykke etter §I2 i lov av 12. mai 1995 nr. 23
om jord (jordloven). I felt 20 må det derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn
den som nå overdras. Er det flere som soker konsesjon pa
samme landbrukseiendom, må det opplyses i felt 21 ont
sokerne er gifte eller samboere. Er sokerne sarnboere, bor
samboeravtale legges ved konsesjonssøknaden.

Felt 22
Overdrageren og erververen må undertegne
konsesjonssoknaden. For urnyndige - personer under 18 år
eller umyndiggjorte - må vergen undenegne. Advokater
kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt
foreligger.

Statens landbruksforvaltning

Til ordføreren i Inderøy
Iden kommune der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over
eiendommen. Detbes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder.
Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike
dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

• ..
Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellornnavn)
Eamstad, Anne Paula

• • Adresse

Eåkon den Godes gate 35 A, 7600 Levanger
Telefonnr. 18 siffer) E-postadresse

99580812 ap_hamstad@hotma t1 corn
Overdragerens  navn

Stiftelsen Rostad
Adresse

Utøy, 7670 Inderøy

Eiendornmen(ejs eller reltigheten(e)s betegnelse (navn, gm., brir., festenr. e.l.)

Manem, gnr. . 210, bnr. 2

2.075.000,—
Kommune

Inderøy
Arealets sterrelse

110

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003
nr. 98
Dette skjemaet er påbudt brukt ved søknader om konsesjon

Organisasjonsnr si er

Fedselsnr. (11 siffer)

8 7 6 7 7 1 8 0 2
Organisas)onsnr. 19 siffer)

Kjøpesurni leiesum pr år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Ka7av5-årlig verdi Kjapesum for lesere

Fylke

Nord—Trøndelag
Arealets fd1deling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal

41 da fulldyrka jord
59 da  produktiv  skog

I-Ivis skogbruMplan foreligger, oppgi fordeling pa hogstklasse I-V, bormet og balansekvanturn for produktiv skog

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§5og 6,
hett elker delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysrungene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på lelefon 75 00 75 00.
SLF-0359 B Elektronisk utgave av 12.03
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Rettigheter som ligger III eiendommen eller som er avtalt i forbindene med overdrageNen

ellar Isiefsakeren, hanseklefela aller bam under 18

Ja I Ntelle hvilke:

Nei
Eler leier søkeran. hans aktefek Nter barn under 18

Ja I tilfelle hvilke:

Nel
BeskrIv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendorn, besknv wendommens drtft)

Erververens planer for bruk av eiendommen

kESSF.--'oc,k)

o  r-Z& t‘I K."E

Ved erverv av hileggsjord oppgi gnr. og Onr. p sekerens ticaigere eiendom

Sekerens kvalifikasjoner (teoretisk ogreIler praktisk erfaring kajrxd- og skogbruk)

ulterenforplids  seg ta I beselleseg på eiendomnion imed  1 *rog selv babo Og Adve elendommen plitorsvelle  91991
I minat 6 -hm sufflionbengendo?

Dato

Ja Nei

Har overdrageren.11111100last sendom I kommunen sorn akeandettes evoserdtegebes? .

Ja I tilfene hvilke:

< Nei

: Er det flere søkere, bes opplyst om sekeme er gifte eller samboere

Overdragerens undersknft

Underretning om avgjørehen bes sendt

Søker og Eiendomsmeglerl

Bilagsfortegnelse:

Kjøpekontrakt og salgsprospekt

annen elendom kenvnunen?

tast eløndom andre

Dato

• 0
Søkerens underskrift

-1(cov Sicicf,

Skjemaet er tilgjangelig pe intemett ynw.slf deo.no under «SInemas og bgo://blanketterfLdeo.no
Speramal om uttylling og bestilling kan rettes til kommunen eller Statens landbruksforvaltning(11. 24 13 1000)
Skjemaet kan ellers bestilles fra Statens landbrukstorvaltning: Bestilinanaddeo.ng

SLF-0359 B Elektronisk utgave av 12.03 2-2

Eventuelle tilleggsopplysninger:

RETTLEDN1NG
A. Generelt om konsesjonsloven

Lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved
erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder
bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av
bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktig
med mindre det er gjort unntak i loven eller i
forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv
regnes også erverv av andeler eller parter i en
eiendom. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke
tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

Er De usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt
eller har De spørsmål om konsesjonsbehandlingen,
kan De henvende Dem til kommunen der eiendommen
ligger, fylkesmannen eller Statens
landbruksforvaltning.

B. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 3, 4 og 5og forskrift
om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003)
hvilke erverv som er unntatt fra konsesjonsplikten.
Landbruksdepartementet har bestemt at unntak fra
konsesjonsplikt som følger av reglene i § 4 første ledd
nr 1-4 og § 5 første ledd nr. I og 2 skal godtgjøres ved
skjema for egenerklæring SLF-0360.
Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet

(festekontrakt, skjøte eller lignende) når dette sendes
til tinglysing. Tinglysings-myndighetene sender
erklæringen videre til kommunen, som fører kontroll
med at konsesjonsloven blir fulgt.

Bestemmelsene i konsesjonsloven er tilgjengelig på
Internett
www.slfdep.no
www.lovdata.no.

Skjemaet for egenerklæring er tilgjengelig på
www.slf.dep.no under «Skjema»
bno://blanketter.ft.dep.m2.

C. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i alle
konsesjonssaker. Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret
er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt
8. desember 2003, er tilgjengelig på
www.slf.den.no
www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales
behandlingsgebyr. Gebyret blir oppkrevd av
kommunen.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1322-1
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 60/10 20.09.2010

Formannskapet 68/10 22.09.2010

Inderøy kommunestyre

Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven -
endringer i hjemmelsgrunnlag og lovhenvisninger

Rådmannens forslag til vedtak
Det gjennomføres endringer i tekstgrunnlag og lovhenvisninger i betalingsregulativet for 
saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven i Inderøy kommune i tråd med 
rådmannens forslag. Det gjøres ingen endringer i de gjeldende gebyrsatsene.

Vedlegg
1 Nye regulativer etter Pbl 1.7.2010
2 Gamle regulativer etter Pbl av 1985

Bakgrunn
Det ble fattet vedtak om ny plan- og bygningslov 27.6.2008. Ikrafttredelse av den nye loven har 
imidlertid skjedd trinnvis:

• Plandelen av loven trådte i kraft 1.7.2009
• Byggesaksdelen av loven trådte i kraft 1.7.2010

I plan- og bygningsloven av 1985 var det § 109 som ga hjemmel for å kreve gebyr for 
saksbehandling og tilsyn i plan og byggesaker, samt for behandling av private forslag til 
reguleringsplaner. I den nye plan- og bygningsloven av 2008 er dette hjemmelsgrunnlaget 
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flyttet til § 33-1. Dette medfører at Inderøy kommune nå må gjennomføre nødvendige 
endringer når det gjelder lovhenvisninger i vårt eget betalingsregulativ knyttet til plan- og 
bygningsloven.

Vurdering
Rådmannen mener at det ikke foreligger noe grunnlag for å gjøre endringer i de gebyrsatsene 
som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010. Eventuelt nye gebyrsatser 
må derfor bli en del av den kommende budsjettprosessen.

Det ovennevnte medfører at nåværende gebyrregulativ kan tilpasses den nye plan- og 
bygningsloven gjennom noen mindre endringer i tekstgrunnlag og lovhenvisninger. 
Rådmannen viser i denne sammenhengen til vedlagte forslag til nytt betalingsregulativ holdt 
opp mot gjeldende betalingsregulativ som også følger vedlagt. 

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at de foreslåtte endringene i tekstgrunnlag og lovhenvisninger i 
betalingsregulativet for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven godkjennes.
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BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjeldende fra 01.07.2010

2010

1. Lokal foretaksgodkjenning

1.1 En faglig leder og en funksjon kr 2000

Tillegg pr. faglig leder kr 500

Tillegg pr. funksjon kr 500

1.2 Fornyet lokal godkjenning uten endringer kr 610

2. Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)

2.1 Boliger/fritidsboliger

Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh. kr 8100

Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh. kr 7000

Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller flere kr 6300

For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign. kr 4000

2.2 Andre bygg og tilbygg

For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og

hovedombygging betales gebyr etter bygningens

bruksareal

0-50 m2 (trinn 1) pr. m2 kr 2100

51-200 m2 (trinn 1 pluss) pr. m2 kr 50

201-400 m2 (trinn 2 pluss) pr. m2 kr 45

mer enn 400 m2 (trinn 3 pluss) pr. m2 kr 40

Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse 

etter pkt. 2.1 eller 2.2. For igangsettingssøknad 

betales det 30% av gebyr for rammetillatelse.

2.3 Konstruksjoner, anlegg m.v.

Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer,

rivningsarbeider, byggtekniske innstallasjoner,

større terrenginngrep, parkeringsplasser og 

veianlegg m.v. kr 6000

2.4 Andre mindre søknadspliktige tiltak kr 1900

2.5 Deling av eiendom kr 2700

3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)

3.1 For driftsbygninger i landbruket betales 25% 

av satsene i pkt. 2.2, men minimum kr 1300

3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg kr 1600

3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 1350
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3.4 Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak kr 700

4. Dispensasjoner

4.1 Dispensasjon uten høring kr 1700

4.2 Dispensasjon med høring kr 3400

5. Ulovlig bygging

For behandling av meldinger og søknader som 

fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak

som oppstartes før søknad/melding er sendt/godkj.

beregnes dobbelt gebyr.

6. Sakkyndig bistand

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig 

bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon

jfr. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte 

kostnader.

7. Spesielle bestemmelser

Betaling skjer etter det regulativet og de satser som

gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

Areal beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940.

For særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med

gjeldende timesats for den eller de personer som blir involvert i saksbehandlingen.

Når særlige forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av rådmannen.

Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel

 i plan og bygningslovens § 33-1.

Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift.
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BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 

OG -ENDRINGER (VESENTLIG OG MINDRE VESENTLIGE ENDRINGER)

Gjeldende fra 01.07.2010

2010

1. For behandling av reguleringsplaner, ved mindre

reg.planer se pkt. 6 kr 11500

2. For behandling av søknader som ikke blir godkjent

reduseres gebyret med 50% av beløpet.

3. For behandling av mindre vesentlige 

reguleringsendringer kr 4500

4. For administrativ behandling av mindre 

vesentlige endringer kr 2700

5. Behandling av forespørsel om endring i eller ny  

reguleringsplan kr 3000

6. Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli 

urimelig høgt kan rådmannen fastsette et 

passende gebyr.

7. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer

utenfor kommunen, for eksempel Fylkeskonservatoren dersom denne finner 

det nødvendig med befaring/utgraving.

8. Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift.

9. Ovennevnte gebyrer er fastsatt av Inderøy kommunestyre med

hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.08.2010 2010/543-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bjørn Kleven og Anita Borren
Nordre Hallset vei 35 b
7023  TRONDHEIM

Avslag på søknad om dispensasjon og oppføring av hytte 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/088

Adresse:
Skjemstadmarka 38, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Bjørn Kleven og Anita Borren  

Ansvarlig søker:
 

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
88  

Det vises til søknad om registrert mottatt her 9.4.2010.
Siste dokument til saken er e-post med ytterligere begrunnelse for dispensasjonssøknaden mottatt 
4.6.2010.

Inderøy kommune beklager at behandlingen av søknaden har tatt lang tid pga bemanningsproblemer.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Søknad om oppføring av hytte med dispensasjon fra bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt 
vedrørende T-BRA avslås.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93 og § 19-2
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hytte BRA 88 m2

Planstatus: Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt vedtatt 20.6.2006
Planformål: Fritidsbebyggelse
Tegningsliste:

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger mottatt 4.6.2010.

Saksvurdering:

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

Søknaden er i strid med gjeldende plan for området. 

Tiltakshaver er blitt henstilt om å revidere tegningene for å komme innenfor planens bestemmelser men 
har valgt å opprettholde søknaden om dispensasjon for T-BRA.

Dispensasjon

Tiltaket er vurdert i henhold til Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt vedtatt 20.6.2006 og plan-
og bygningslovens kap 19  dispensasjon
Bestemmelsenes pkt. 3.1 sier blant annet at:
”Den enkelte hyttetomt/punktfeste kan bebygges med T-BRA 80 m2. Eventuelt bruksareal under 
planert terreng skal regnes inn i T-BRA. (…).”

Det er søkt om oppføring av hytte med BRA på 88m2.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19-2 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen er å begrense bruksarealet og slik hindre en utvikling av stadig større 
fritidsbygninger i feltet og kommunen for øvrig. At evt. bruksareal under planert terreng skal medregnes 
i T-BRA er med på å understreke at det også er bruksarealet og ikke kun hvor stor eller ruvende 
bygningen eventuelt kan framstå som er ment regulert i planen.
Søker anfører behovet for sengeplasser og bruksvennlighet som årsak til ønsket om et større bruksareal
på hytta. Videre påpeker søker at hytta holder seg innenfor de øvrige restriksjoner planen innehar 
vedrørende gesims- og mønehøyde og at økt BRA ikke vil være til ulempe for andre.

Bygningsmyndigheten har forståelse for søkers ønske om et større bruksareal men anser planens hensikt 
med å hindre en utvikling av stadig større fritidsbygninger som viktig. En dispensasjon vil gi en svært 
uheldig presedens både for Skjemstadaunet hyttefelt og kommunen for øvrig og medføre at hensynet i 
planen blir vesentlig tilsidesatt.
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Etter en samlet vurdering kan ikke bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Stene AS Flatskogen 7690 MOSVIK
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.08.2010 2010/1128-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Gerd Eva Varslot
Furuvn. 32
7650  VERDAL

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/093

Adresse:
Skjemstadmarka 18, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Gerd Eva Varslot  

Ansvarlig søker:
Byggmester Grande AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
80  

Det vises til søknad om oppføring av hytte registrert mottatt her 7.7.2010.
Siste dokument til saken er nye plan- og fasadetegninger mottatt 11.8.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 085/093.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Det skal nyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte omgivelsene jf. planens 
bestemmelser pkt.3.1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Byggmester Grande AS; org.nr: 912051625, alle funksjoner

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Planstatus: Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt vedtatt 20.6.2006
Planformål: Fritidsbebyggelse
Ansvarsoppgaver: Byggmester Grande AS, alle funksjoner.
Kontrollerklæringer: Byggmester Grande AS for prosjektering
Tegningsliste:

• Situasjonsplan mottatt 7.7.2010. Plan- og fasadetegninger mottatt 11.8.2010

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. § 21-9.

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 til:
Byggmester Grande AS Neptunv.1 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.07.2010 2010/830-3
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

Sigurd Løseth
Grandmarka 72
7670  INDERØY

159/21 - Løseth - Tillatelse til oppføring av garasje - Grandmarka 72

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
159/021  

Adresse:
Grandamarka 72, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Sigurd Løseth  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
50 m2  

Det vises til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og melding om oppføring av garasje,
registrert mottatt her 02.06.10.

Bygningsmyndigheten har følgende merknader til det omsøkte tiltak:
• I medhold av § 70 punkt 2 a) gis det tillatelse til å plassere garasjen nærmere eiendommen 

gnr/bnr: 159/16 enn 4 m. Garasjen kan plasseres i eiendomsgrensen til eiendommen gnr/bnr: 
159/16.

• Garasjen skal være 8 m fra garasje på eiendommen gnr/bnr: 159/16. 
• I medhold av § 70 punkt 2 b) gis det tillatelse til å plassere garasjen nærmere eiendommen 

gnr/bnr: 159/6 enn 4 m. Dette begrunnes med at tiltaket er en mindre bygning. Garasjen skal 
plasseres minimum 2 m fra eiendommen gnr/bnr: 159/6. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Dispensasjonen og meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 70, 
punkt 2 b) og 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt melding om oppføring av garasje. 

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

Høringsinstanser: Nei (kopi til FMNT). 
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Tegningsliste: 

• Tegninger med referansenummer 2010/830-1

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bygging i 100-metersbeltet. I 
kommuneplanens arealdel foreligger det et generelt byggeforbud mot bygging i 100-metersbeltet. 

Tiltaket skal bygges på allerede bebygd tomt (159/21) ved eksisterende bolighus. Garasjen plasseres 
lengst bort på tomta i forhold til sjøen. Både bolighuset og adkomstvegen ligger nærmere sjøen enn det 
aktuelle tiltaket. Garasjen ønskes oppført ca 40 m fra sjøen. Eiendommen ligger ved Børgin. 

Vurdering dispensasjon

I og med at tiltaket ligger bak allerede bygd område, bolighus og veg samt at det ligger andre bolighus på 
nabotomtene, vurderes det at tiltaket ikke vil føre til økt privatisering i 100-metersbeltet. Tiltaket 
begrunnes med behov for garasje og at det ikke vil føre til ulemper for allmennheten ved oppføring av 
garasje på omsøkte sted. 

Vedtak dispensasjon

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og det 
generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet. Dette begrunnes med at tiltaket ikke vil føre til økt 
privatisering i 100-metersbeltet og at det ikke vil føre til ulemper for allmennheten i området. 

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det er sendt inn kvittering for nabovarsel der aktuelle naboer har signert for 
mottatt varsel. Det er ikke mottatt merknader på tiltaket. Det er også levert med naboerklæring på 
plassering av garasje i nabogrensen til eiendommen gnr/bnr: 159/16. 

Garasjen har et bebygd areal (BYA) på 39 m2 med dimensjonene (6,0x6,5) m. Bruksareal i H1 er oppgitt 
til 35,3 m2 samt et bruksareal i L1 på 14,6 m2. Det totale bruksarealet vil da bli på 50 m2. Gesimshøyden 
er 2,8 m og mønehøyden er på ca 5,4 m. Takvinkelen er oppgitt å være 40°. Garasjen skal ha liggende 
kledning. 

Det er dispensert fra kommuneplanens byggeforbud i 100-metersbeltet. Selve bygningen er da 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.
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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. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Hein Åge Olsen
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.08.2010 2010/1068-2
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

Rune Hjulstad
Utøyvegen 367 A
7670 INDERØY                         
 

Tillatelse - Melding om tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
012/005  

Adresse:
Utøyvegen 367 A, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Rune Hjulstad  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
52,8  

Det vises til melding om oppføring av garasje registrert mottatt her 29.6.2010.

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

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje 8,8m x 6 m, BRA 52,8 m2. 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- formål med spredt boligbygging

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan, plan– og fasadetegninger mottatt her 29.6.2010

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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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.

Vi beklager at behandlingen av meldingen pga bemanningsproblemer har tatt noe tid

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.08.2010 2010/1057-2
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

Marit Nordby
Slåttasvevn 3
7670  INDERØY

Tillatelse - Melding om tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
191/007  

Adresse:
Slåttasvevegen 1, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marit Nordby  

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

Bruksareal i m2:
 22  

Det vises til melding om tilbygg registrert mottatt her 25.6.2010.

Kommunen beklager at behandlingen på grunn av bemanningsproblemer har tatt lang tid.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Tiltaket godkjennes på følgende vilkår:

Søknadsskjema med underskrift fra hjemmelshaver Marit Nordby sendes kommunen før tiltaket 
igangsettes.

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 bolig. Bad og soverom totalt BRA 22m2

Planstatus: Reguleringsplan for Småland vedtatt 3.8.1973
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder et mindre tilbygg på bygningens sørøstlige hjørne.

Vi kan ikke se at det er sendt varsel til nabo Lilly Steinvik og sender kopi av vedtaket for å sikre naboen 
klageadgang til dette.

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

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Tore Austheim Slåttasvevn 1 7670 INDERØY
Nabo: Lilly Steinvik  Randavegen 19 
7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
23.08.2010 2010/1100-4
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

Solveig Bosnes Pedersen
Utøyvegen 1050
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Fradeling av boligtomt på Rottvold, gnr. 36/1 i Inderøy. Dispensasjonssøknad.

Søker: Solveig Bosnes Pedersen, Utøyvegen 1050

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Solveig Bosnes Pedersen datert den 20.06.10 
vedrørende fradeling av 2,5 dekar areal til formål bolighus. Etter kontakt med søker, er arealet 
redusert til 1,9 dekar for å unngå konsesjonsbehandling. Boligen skal bygges i samband med 
generasjonsskifte på gården da fremtidig eier er kjøper av fradelt tomt. 

Omsøkt tomt ligger nedenfor gårdsveien i hjørne mot nabo i øst. Arealet er hovedsaklig
grunnlendt med tett lauvskog.
Søknaden er vurdert i forhold til kulturminneloven, naturmangfoldloven og skogbruksloven. 
Arealet er ikke registrert i skogbruksplan som produktiv skog. 
Der er heller ingen kjente registrerte kulturminne innenfor arealet. Det er heller ingen registrerte
nasjonal eller regional biologisk mangfoldverdier i området. 
Siden området ikke har viktige nasjonale interesser i seg, er det ikke sendt på høring til 
sektoretatene.

I kommuneplanens arealdel er det i området avsett areal for spredt boligbygging men det strekker 
seg ikke ned til dette arealet, og derfor må søknaden behandles som en dispensasjonssøknad. 

Søknaden skal behandles etter følgende lovverk:
• § 20-1, bokstav m, tiltak som krever søknad og tillatelse – opprettelse av ny 

grunneiendom
• §19, dispensasjon fra kommuneplanens § 11-6, Rettsvirkning av kommuneplanens 

arealdel

Vurdering:
En dispensasjon skal behandles etter plan og bygningsloven § 19. I vedtak om dispensasjon skal 
en se på om formålet med bestemmelsen i planen blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Fordelene ved fradeling: 
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• Fradeling vil ikke legge beslag på produktiv landbruksareal, viktige naturområder eller 
kulturminne. 

• Bolig nær gårdsbruket vil være gunstig for generasjonsskifte.
• Tilflytting vil ha positiv effekt på grendesamfunnet vedrørende skole og butikk.
• Tomten ligger nær eksisterende privat veg med tinglyst vegrett.

Fradelingen vil ikke medføre ulemper i forhold til gjeldende lovverk og verdier i området.
Etter tidligere befaring med grunneier og kjøper, anbefalte undertegnede omsøkt tomt ved en evt. 
fradeling på gården. 

Etter en samlet vurdering er det mange gode argument som taler for en plassering av boligtomt 
på omsøkt areal. En dispensasjon til fradeling av boligtomt vil ikke medføre at kommuneplanens 
arealdel med bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger søknad om fradeling på inntil 2 dekar skogsmark med formål 
bolig på Rottvoll gnr. 36, bnr.1. Tillatelsen er gitt med bakgrunn i plan og bygningslovens § 
20-1, bokstav m som gjelder oppretting av ny grunneiendom og plan og bygningslovens § 
19-2 som gjelder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 11-6, rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel. 

Den eksakte tomten på inntil 2 dekar skal bestemmes ved grensesetting av tomten. 

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

Med hilsen

Kristin Volden
Tlf. 74 12 42 81

Vedlegg:
Kart over innvilget område.

Det sendes gebyr for behandling etter plan og bygningsloven: §20-1, bokstav m kr. 2700.-
Dispensasjon uten høring etter plan og bygningslovens §19:                                  ”   1700.-
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.08.2010 2010/710-2
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

Marius Skaugen
Sandvollanvegen 94 B
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av terrasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/012  

Adresse:
Sandvollanvegen 94 B, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marius Skaugen  

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

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om oppføring av terrasse registrert mottatt her 11.5.2010.
Meldingen har på grunn av bemanningsproblemer har ligget ubehandlet i lang tid og kommunen 
beklager de ulemper dette har medført.

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 terrasse 26 m2.
Planstatus: kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.09.2010 2010/743-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Erlend Gudding
Røravegen 150
7670  INDERØY

Godkjent utskifting av fasade og riving/oppføring av tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
167/001  

Adresse:
Røravegen 150, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Erlend Gudding  

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

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om utskifting av fasade og riving av tilbygg registrert mottatt her 19.5.2010.
Siste dokument i saken er høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune mottatt 8.7.2010.

Saken har grunnet bemanningsproblemer tatt lang tid og kommunen beklager de ulemper dette har hatt 
for tiltakshaver.

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: utskifting av fasade og riving av tilbygg
I tillegg framgår av tegningsmaterialet at tiltaket også omfatter:

- Riving av tilbygg BYA 9 m2

- Oppføring av inng.parti langvegg BYA ca. 4m2

- Oppføring av inng.parti gavl BYA ca. 3m2

- Oppføring av veranda BYA ca. 18 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- område
Høringsinstanser: Nord-Trøndelag fylkeskommune – ingen merknader. Viser for øvrig til kommentarer 
vedrørende materialvalg og vindustype jf. Høringsuttalelse
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Tegningsliste: 

• Situasjonsplan og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.09.2010 2010/1145-2
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

Jorid Volan Olsen
Utøyvegen 311
7670  INDERØY

Godkjent riving og oppføring av uthus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
010/004  

Adresse:
Utøyvegen 311, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Jorid Volan Olsen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
15,75  

Det vises til melding om riving og oppføring av uthusregistrert mottatt her 16.7.2010.
Tiltaket er omgjort til søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven § 20-2 som trådte i 
kraft 1.7.2010.

Søknaden har på grunn av bemanningsproblemer ligget ubehandlet og kommunen beklager de ulemper 
dette har medført.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen.
- Erklæring fra nabo med samtykke til bygging 2 meter fra nabogrense sendes inn før tiltaket 

igangsettes.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 20-2

Saksopplysninger:

Tiltak: riving og oppføring av uthus BYA 15,75 m2

Planstatus:Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område

Tegningsliste: 
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• Situasjonsplan
• Snitt og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Det søkes om riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt uthus. Nytt uthus plasseres 2 meter fra 
nabogrense. Det er ikke vedlagt erklæring med samtykke til denne plasseringen fra nabo.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Fredrik Volan Utøyvegen 301 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.09.2010 2010/989-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

NTE Holding AS
Sjøfartsgata 3
7736  STEINKJER

Igangsettingstillatelse for bruksendring til brannstasjon

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/100

Adresse:
Sundfærvegen 8, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
NTE Holding AS  

Ansvarlig søker:
SilHuett arkitekter as  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - brannskille i bygg  

Bruksareal i m2:
Uendret – 973  

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse registrert mottatt her 1.9.2010.
Det er gitt rammetillatelse for tiltaket datert 5.7.2010

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Igangsettingstillatelse etter to -trinns behandling innvilges herved av Inderøy kommune for bruksendring 
av eiendommen 004/100.

Det vises for øvrig til rammetillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Brødrene K. & R. Austad A/S, org.nr: 928977412, som; UTF/KUT betongarbeider kl.2
− Byggmestran AS, org.nr: 986798676, som; UTF/KUT, bygninger og installasjoner kl.2
− Farbu & Gausen AS org.nr: 980396762, som; UTF/KUT, grunarbeid og utvendig rørarbeid
− Planstyring as, org.nr: 920612741, som; PRO/KPR VVS-anlegg kl.2
− RG-prosjekt AS, org.nr: 892997292, som; PRO/KPR, brannteknisk konsept kl.2 og 

byggteknisk prosjektering kl.2
− Sveberg Rør AS, org.nr: 919853409, som; UTF/KUT, sanitær og trykkluftanlegg
− NTE VVS AS, org.nr: 916279108, som; UTF/KUT montering av ventilasjonsanlegg kl.2
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Saksvurdering:

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

Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
SilHuett arkitekter as Postboks 3016 7709 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.08.2010 2010/1105-2
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

Tillatelse til fradeling av garasjetomt.

Det vises til søknad, mottatt og journalført 15.06.2010.

Gjeldende regulering for området er Kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. Det 
søkes fradeling av ca 300 m2 som tomt til eksisterende garasje.

Arealet er regulert til bolig og søknaden ansees å være i samsvar med gjeldende regulering for 
området.

Fradelingen medfører ikke endring i bruk, og gis det med hjemmel plan- og bygningsloven § 94 
fritak for krav om nabovarsling. 

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges for ca 300 m2 til eksisterende garasje. 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

Kopi til:
Anders og Therese Kvam Solhaugen 10 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.08.2010 2010/619-2
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

Arne Olav og Bente Molde
Volhaugveien 25
7650  VERDAL

Godkjent utvidelse av veranda

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

Adresse:
Nausthaugen 4, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Arne Olav og Bente Molde  

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

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om utvidelse av veranda registrert mottatt her 22.4.2010
Meldingen har på grunn av bemanningsproblemer har ligget ubehandlet i lang tid og kommunen 
beklager de ulemper dette har medført.

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: utvidelse av veranda, 10 m2.
Planstatus: Reguleringsplan for Kjerknesvågen vedtatt 27.6.2005
Planformål: Bolig/fritidsbebyggelse

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan. Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.09.2010 2010/1064-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Anbjørg Verdal Norum
Utøyvegen 901
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av garasje og innbygging av terrasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
033/002

Adresse:
Utøyvegen 901, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Anbjørg Verdal Norum  

Ansvarlig søker:
 

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

Bruksareal i m2:
42  

Det vises til søknad om tilbygging av garasje og innbygging av terrasse registrert mottatt her 28.6.2010.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. Mangelbrev datert 24.8.2010. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon. Plantegninger mottatt 27.8.2010

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygging for garasje og innbygging av terrasse på eiendommen 033/002, Utøyvegen 
901, 7670 INDERØY                         

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: Innbygging av terrasse BRA 13 m2, tilbygg med garasje BRA 29 m2 samt platting til terreng.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF - område
Tegningsliste:

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger mottatt 28.6.2010.
• Plantegninger bolig mottatt 27.8.2010

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. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.08.2010 2010/650-3
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Arve Bogan
Nessetvegen 1108
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging av veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
082/011  

Adresse:
Nessetvegen 1108  

Tiltakshaver:
Arve Bogan  

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

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om tilbygging av veranda registrert mottatt her 3.5.2010 med ettersendt 
dokumentasjon mottatt 10.5.2010.

Meldingen har på grunn av bemanningsproblemer har ligget ubehandlet i lang tid og kommunen 
beklager de ulemper dette har medført.

Saksopplysninger:

Tiltak: tilbygging av veranda 27 m2.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.2007
Planformål: LNF- spredt boligbebyggelse
Tegningsliste: situasjonsplan mottatt 3.3.2010 og fasadetegninger mottatt 10.5.2010

Saksvurdering:

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

Dagens eier av naboeiendom 083/019 er ikke varslet om tiltaket. Kopi av vedtaket sendes derfor nabo.

Det er ikke vedlagt fasadetegninger av eksisterende situasjon eller plantegninger. Det er derfor ikke 
mulig å se om rom for varig opphold har lysinnslipp via vindu som havner under verandaen.
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Verandaen er målsatt til 3 x 9 meter noe som er dypere enn det som normalt anses som kurant jf. 
estetikk. Tiltakshaver anmodes om å redusere dybden til 2,5 meter. På bakgrunn av 
saksbehandlingstiden er det ikke etterspurt tegninger eller bedt om revidering av disse.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Vedtak:

Melding om utviding av veranda godkjennes på følgende vilkår:
- Rom for varig opphold (soverom, stue, kjøkken etc.) må ikke berøres av tiltaket

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brit Iren Snerting og Erling G. Ystgård Vistvenvegen 3 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.08.2010 2010/1039-2
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

Anders Røflo
Floåsvegen 340
7670  INDERØY

Godkjent driftsbygning

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
173/001  

Adresse:
Floåsvegen 340, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Anders Røflo  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
991  

Det vises til melding om oppføring av driftsbygning registrert mottatt her 23.06.10.

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 § 81.

Saksopplysninger:

Tiltak: driftsbygning
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

Øvrig lovverk vedrørende forurensning og utslipp etc. skal følges

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.08.2010 2008/1024-16
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

Eva og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av ny hyttetomt og endring av eksisterende hyttetomt.

Det vises til søknad fra 23.04.2008 og Fylkesmannens vedtak i klagesak datert 26.01.2010.

Opprinnelig søknad er supplert med oppdatert situasjonsplan, nabovarsel og dokumentasjon om 
vegrett i henhold til plan- og bygningslovens krav 16. juni 2010.

Det søkes om følgende forhold: 

- Fradeling av en ny hyttetomt på ca 2 daa.
- Makebytte av areal mellom gnr 15/10 og 15/36 slik at gnr 15/36 får endret plassering.
- Fradeling av ca 100 m2 som tilleggsareal til gnr 15/30.

Det har ikke kommet merknader på utsendt nabovarsel.

Gjeldende regulering for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.05.2007. Området er 
avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse med begrensning på 4 hyttetomter i området. Det er 
3 eksiterende hyttetomter i området fra før. 

I følge Fylkesmannens avgjørelse, da Inderøy kommunes tidligere vedtak i saken ble opphevet, 
gir ikke kommuneplanen hjemmel til å angi nærmer hvor tomtene skal ligge innenfor et areal
avsatt til byggeområde. Kommunens tidligere fortolkning av planen har vært feil. Søknad om 
fradeling må derfor anses å være i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Saken vurderes ikke å ha slik prinsipiell betydning for Inderøy kommune at det vil være aktuelt å 
vedta bygge- og deleforbud i påvente av en eventuell reguleringsplan for området.

Endret utforming av den eksisterende hyttetomta gnr 15/36 gjøres enklest ved at tomta først 
sammenføyes med gnr 15/10 og at det gis delingstillatelse for to tomter. 

Ved beregning av saksbehandlings- og oppmålingsgebyr blir gnr 15/36 fortsatt behandlet som en 
eksisterende tomt og får oppmålingsgebyr som for grensejustering.
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Det fattes følgende vedtak:

1. Det gis delingstillatelse for en ny hyttetomt med areal inntil 2 daa i samsvar med
vedlagt situasjonsplan.

2. Forutsatt at gnr 15 bnr 36 sammenføyes med gnr 15 bnr. 10, gis det delingstillatelse for 
en ny hyttetomt som tilsvarer justert utforming av gnr 15 bnr 36 i samsvar med vedlagt 
situasjonsplan.

Mindre endring i utforming av tomtene kan gjøres ved kartforretningen.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, jfr. Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.

Tilleggsareal på ca 100 m2 til eiendommen gnr 15 bnr 30 kan gjennomføres som en forenklet 
grensejustering eller arealoverføring i henhold til matrikkelloven.

I forhold til framtidig planlegging av veger og bebyggelse påminnes det om det automatisk fredet 
kulturminne som ligger innen området, jfr. også Nord-Trøndelag Fylkeskommunes uttalelse etter 
tidligere befaring på stedet.

”.. Av hensyn til kulturminnet må det ikke skje inngrep i jordoverflaten i form av veier, uttak av
masser eller annen form for graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. 
For øvrig vises til kulturminelovens bestemmelser. (Begrensningen gjeldende for selve 
kulturminnet med sikringssone 5 m fra synlig ytterkant)

Ved oppføring av hytter på den fradelte tomten må det tas hensyn til kulturminnet, slik at det ikke 
utsettes for utilbørlig skjemming, jfr. kulturminneloven §§ 3 og 6.”

Det minnes også om aktsomhets og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 dersom det treffes på 
upåviste fredede kulturminner under nåværende jordoverflate i det videre arbeidet.

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 oppmålingsforretning for merking og oppmåling av 
arealene.

Det faktureres saksbehandlingsgebyr for fradeling av en tomt på kr 2.700. 
Delingssøknaden faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Vedlegg: - Situasjonsplan – tomteinndeling.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.09.2010 2010/1015-7
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bjarne Kvistad
Hamnavegen 125
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av grillhytte med dispensasjon for LNF- område

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
009/010

Adresse:
Hamnavegen 125, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Bjarne Kvistad  

 

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål under 70 m²  

areal i m2:
BYA 17 m2/ BRA under 15 m2  

Det vises til søknad om oppføring av grillhytte registrert mottatt her 22.6.2010.
Siste dokument til saken er uttalelse fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottatt 12.8.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis dispensasjon med tillatelse til oppføring av grillhytte på eiendommen 009/010, Hamnavegen 125.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, dispensasjon og § 93, søknad.
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Saksopplysninger:

Tiltak: oppføring av grillhytte BYA 17 m2 BRA under 15 m2

Planstatus: Kommunedelplan Straumen 14.12.05
Planformål: LNF- område
Høringsinstanser: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tegningsliste:

• Tegning og situasjonsplan mottatt 22.6.2010

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av grillhytte i LNF-område. Hytta oppføres i skogen og skal brukes til
fritidsformål.

Tiltaket er i strid med gjeldende byggeforbud i LNF- område og er vurdert i henhold til  Kommunedelplan 
Straumen 14.12.05. 
Bestemmelsenes pkt. 2-1 sier blant anne at:

”Det er forbod mot alle tiltak som ikkje kjem inn under stadbunden næring og
Anleggsverksemd”.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen er å hindre nedbygging av LNF- område. Oppføring av grillhytte på stedet 
vil gjøre skogen mer attraktiv for barn og unge som fritidssted. Når skogen er hogstmoden og det skulle 
være ønskelig å bruke området på annet vis er det lett å fjerne hytta. Bygningsmyndigheten kan ikke se 
at en dispensasjon fra byggeforbudet for tiltaket medfører at planens hensyn blir tilsidesatt.

Verken Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Nord-Trøndelag fylkeskommune har merknader til tiltaket.

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.09.2010 2009/1124-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Kristoffer Kvistad
Vudduveien 346
7670  INDERØY

Ferdigattest for garasje på eiendommen 111/006

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 18.8.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.08.2010 2010/614-5
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Brødrene Sundli AS
Vennavegen 2
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent endring av tillatelse - nytt ansvarlig foretak

Vi viser til søknad om endring av ansvarlige foretak (journalført 19.08.2010) for tidligere 
godkjent tilbygg til bolighus på gnr 47 bnr 1 (Klepp/Stavran)

Brødrene Sundli AS søker om å overta funksjonene SØK, UTF og KUT fra Faanes og Gjølga 
AS.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven kap. 23 godkjennes søknad om endring av tillatelse.

Følgende foretak gis etter endring ansvarsrett for byggeprosjektet:

• Brødrene Sundli AS, org.nr: 989323768, som SØK/UTF/KUT tiltaksklasse1.

• Faanes og Gjølga AS org.nr: 976650697, som PRO/KPR tiltaksklasse1

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. Klagen sendes Inderøy kommune. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Faanes og Gjølga AS Vågavegen 600 7670 INDERØY
Lars Stavrum og Marte Klepp Stokkanvegen 111 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.09.2010 2010/1080-2
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

Håkon Røvik
Kvamshaugan 127
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging av driftsbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
021/006  

Adresse:
Kvamshaugan 127, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Håkon Røvik  

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

Bruksareal i m2:
ca 48  

Det vises til melding om tilbygging av driftsbygging registrert mottatt her 30.6.2010.

På grunn av bemanningsproblemer har meldingen ligget ubehandlet i lengre tid, kommunen beklager på 
det sterkeste de ulemper dette har medført.

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 § 81.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av driftsbygging BYA 50,4 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF - område med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Det er ikke vedlagt nabovarsel for tiltaket men det foreligger avstandserklæring fra berørt nabo med 
tillatelse til bygging i nabogrensen. Naboen skulle dermed være godt informert om tiltaket. Kopi av 
vedtaket sendes likevel nabo for å sikre klageadgang til vedtaket.

Tiltaket oppføres som tilbygg på eksisterende bygning også plassert i nabogrensen.
Kommunen oppfordrer tiltakshaver på det sterkeste til å få en tinglyst avtale med naboen med 
rettigheter til vedlikehold av bygningens sørvegg fra nabogrunn. 
Dette for å unngå eventuelle framtidige problemer ved skifte av eiere etc.

Kommunen fritar fra å varsle øvrige naboer og gjenboere da deres interesser ikke berøres av tiltaket jf. 
Plan- og bygningslovens § 94, nr 3, 2 ledd.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.09.2010 2010/1190-2
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

Marit Solberg
Flagvegen 550
7670  INDERØY

Godkjent innglassing av veranda

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/043  

Adresse:
Flagvegen 550, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marit Solberg  

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

Bruksareal i m2:
9 m2  

Det vises til søknad om innglassing av veranda registrert mottatt her 11.8.2010.

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

Søknaden er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 20-2

Saksopplysninger:

Tiltak: innglassing av veranda, BRA 9 m2
Planstatus: Kommunedelplan for Røra 8.3.2010
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan. Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Gjenboer Leif Solberg er ikke varslet om tiltaket og for å sikre gjenboerens rettigheter sendes kopi av 
vedtaket til denne.
Kommunen fritar fra å varsle nabo statens vegvesen da deres interesser ikke berøres av tiltaket jf. plan-
og bygningslovens § 21-3.

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

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Leif Solberg Flagvegen 547 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.08.2010 2010/1041-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Geir Roar Berg
Utgardslia 11 a
7670  INDERØY

Tillatelse - Melding om tiltak, innbygging av terrasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/101  

Adresse:
Utgardslia 11 A, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Geir Roar Berg  

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

Bruksareal i m2:
9,2  

Det vises til melding om innbygging av eksisterende terrasse registrert mottatt her 23.6.2010.
Meldingen har på grunn av bemanningsproblemer har ligget ubehandlet i lang tid og kommunen 
beklager de ulemper dette har måttet medføre.

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: Innbygging av terrasse BRA 9,2 m2.
Planstatus: reguleringsplan for Austadlia
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Kommunen kan ikke se at nabo, eier av 183/102-1 Sandvikness er varslet om tiltaket og sender derfor 
kopi av vedtaket for å sikre naboen klageadgang.

Tiltaket medfører bygging nærmere nabogrense enn 4 meter og det er vedlagt erklæring fra nabo med 
samtykke til dette.
Det er ikke vedlagt erklæringer fra naboer i samme hus men alle har krysset av for at de samtykker til 
tiltaket og dette vurderes som tilstrekkelig da det dreier seg om innbygging av eksisterende terrasse.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Bodil Sandvikness Utgardslia 20 A 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.08.2010 2010/605-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Hanne Lyngstad
Stamhusveien 25 a
1181  OSLO

Delegert vedtak

Tillatelse - Melding om tiltak, innbygging av terrasse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
066/006  

Adresse:
Kjelvikvegen 32, 7670 INDERØY  

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

Bruksareal i m2:

Det vises til melding om innbygging av eksisterende terrasse registrert mottatt her 22.4.2010.
Meldingen har på grunn av bemanningsproblemer har ligget ubehandlet i lang tid og 
kommunen beklager de ulemper dette har måttet medføre.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av veranda. 3,5 x 11 meter pluss 4 x 2,5 meter
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Side 107



, saksnr. 2010/605-2

Side 2 av 2

Det er ikke vedlagt fasadetegninger av eksisterende situasjon eller plantegninger. Det er derfor 
ikke mulig å se om rom for varig opphold har lysinnslipp via vindu som havner under verandaen.
Tegningene er ikke tilfredsstillende målsatt men det framgår av tegningene at verandaen er 
dypere enn det som anses som kurant jf. estetikk og dybden er målt jf. målestokk til 3,5 meter. 
Tiltakshaver anmodes på det sterkeste om å redusere dybden til 2,5 meter.

Bygningsmyndigheten har ingen øvrige merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Melding om oppføring av veranda godkjennes på følgende vilkår:

- Rom for varig opphold (soverom, stue, kjøkken etc.) må ikke berøres av tiltaket

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.09.2010 2010/1301-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Hilde og Gunnar Skogset
Forbordsveien 238
7560  VIKHAMMER

Ferdigattest for hytte på eiendommen 036/036

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 31.3.2008.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Finsnekkeren Proff Bygg AS Forbordsveien 288 7560 VIKHAMMER
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