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Revidering av reguleringsplanen på Letneslandet, områdeplan

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til revidert reguleringsplan for Letneslandet blir lagt ut til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn etter plan og bygningslovens § 12-10, behandling av reguleringsforslaget. I planen er 
det lagt ut nye områder til fritidsbygg, tilleggsnæringer og hensynssoner til friluftsformål. 

Høringsperioden settes til 6 uker. 

Vedlegg
1 Planbeskrivelse
2 Reguleringskart Letneslandet

Henvisning: 
Planen utarbeidd etter PBL kapittel 12. 

Bakgrunn
Reguleringsplanen for Letneslandet omfatter de to gårdene Letnes og Letnesvågen med 
innmark og utmark fra holmene mot Beistadfjorden og til fylkesveien som går fra Stokkan til 
Kjerknesvågen. 
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Bakgrunnen for arbeidet med planen er at området er et viktig friluftsområde i kommunen, 
spesielt med tanke på båt og badeaktiviteter. I tillegg er det grunneiere som ønsker å utvikle 
næringsgrunnlaget på bruket. 

Den første reguleringsplanen ble vedtatt i samband med oppbygging av campingplassen på 
Letnes. I denne planen ble store områder regulert til privat friluftsområder med bestemmelser 
som la forholdsvis store begrensinger på landbruksområder og som i ettertid har vist seg å 
være vanskelig å følge. Siden dette har skapt problem for grunneierne, startet revidering av 
reguleringsplanen i 2006. 

Arbeidet ble deretter utsatt på grunn av andre prioriterte planoppgaver i kommunen. 
I desember 2009 ble det annonsert oppstart igjen, og det ble en ny innspillperiode og 
befaringer vinteren /våren 2010. Kommunen har hele utredningsperioden vært i nær kontakt 
med grunneierne og aktuelle sektoretater. 

Planen blir behandlet etter plan og bygningsloven kap. 12, Reguleringsplan. Arealene innenfor 
plangrensen omfatter flere eiendommer, og er utformet etter ny plan og bygningslov §12-2, 
Områdeplan. 

Siden planområdet er vurdert i den tidligere reguleringsplanen, er det ikke utarbeidd 
planprogram med konsekvensutredning etter plan og bygningslovens § 4-2. 

Viser elles til vedlagt utkast til reguleringsbeskrivelse. 

Vurdering
Den største utfordringen i reguleringsplanen for Letneslandet, er hvorledes en skal forene 
friluftsliv og næringsutøvelse innenfor planområdet. Derfor er det i planen reservert de 
ytterste holmene for friluftsliv, og en har prøvd å samle privat hytteutbygging utenfor de 
viktigste områdene for allmennheten. 

Letneslandet er et viktig naturområde med variert vegetasjon, artsrik flora og flere 
interessante planteforekomster. Den siste og den mest fullstendige registreringen ble gjort av 
Øien i 1994. 

Flere av artene er ikke vanlige i Trøndelag. Den freda villapalen i området er et eksempel på 
dette. Treet ble freda i 1920 og har i dag egen skjøtselsplan. Området som har de viktigste 
nasjonale og regionale verdiene, er først og fremst den vestre holmen på Letnes. 
Innenfor planområdet er det flere områder med viktige kulturminner. Disse er markert på 
plankartet, og en del av dem er ryddet i samband med opparbeiding av en kultursti i området.

Innenfor dette området ligger to gårdsbruk som ønsker å utvikle gården for å gi en levelig 
inntekt i fremtiden. 

Den ene gården, Letnes driver med melk, kjøttproduksjon og noe gårdsturisme gjennom 
”Fuglekassen”. De har flere planer om å utvikle dette tilbudet og videre historieformidling til 
skoleklasser og turisme. 
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På den andre gården, Letnesvågen er det en ny bruker som ønsker å utvikle tilleggsnæring med 
campingdrift/hyttetomter. 

Byggeområder i nåværende plan som skal gjelde i ny reguleringsplan:
• Arealet med formål campingplass på Letnes vil fremdeles bli med i den nye

reguleringsplan. I dag er noe av arealet ikke utnyttet, og i den nye planen blir dette 
stående som blanda formål. Dette betyr at dersom ikke campingplassen blir utvidet 
eller nedlagt, kan arealet gå tilbake til landbruksformål. 

• Område nr. 1 på plankartet er i nåværende plan tenkt til utleiehytter, nå ønsker 
grunneierne at dette området blir lagt ut til private hytter.

• Område nr. 6 på plankartet er i nåværende plan parkeringsformål. I den nye planen er 
det lagt ut til kombinert formål med begrunnelse i at dette området skal fungere både 
som bakland for båthavnen, parkeringsareal og bygninger til bruk for båthavn og 
campingplassen.

• Etter at forsøksperioden for flatfisk ble lagt ned på Letnes (Område nr. 11), har 
sjøarealet blitt brukt til småbåthavn. Småbåthavnen blir videreført i reguleringsplanen 
med ca. 10 båtplasser. Det ble gitt dispensasjon for molo for noen år siden som nå tas 
inn i planen. 

• I eksisterende reguleringsplan ble det lagt inn et område for naust på Letnesvågen. 
Dette området er videreført i revidert plan med mulighet for å sette opp 5 doble naust 
med maksimal størrelse på 40m2.  

• Den gamle driftsbygningen på Letnes er i nåværende plan regulert til serviceformål. 
Siden opphavelige planer er skrinnlagt for området, føres den tilbake til LNF-R formål.
Dersom det blir aktuelt med restaurering av denne bygningen, bør det være i tråd med 
LNF-R formålet og veilederen Landbruk Pluss. 

Nye formål i revidert reguleringsplan: 
• Område nr 2: Dette er et mindre areal som er tenkt til utleie gjennom dagens næring i 

”Fuglekassen”. På området skal det bygges en enkel bygning på påler som et alternativ 
til tradisjonell overnatting ute i naturen.

• Område nr.3: Området gjelder ny campingplass på Letnesvågen. Grunneier sitt ønske 
var campingplass ytterst på holmen, men dette området er flyttet lenger inn for ikke å 
komme i konflikt med allmenn ferdsel fra sjøsiden. Det er et ønske fra de nye eierne på 
Letneslandet å skape næring ut av et bruk med begrenset ressurser på jord og skog. 
Tanken er en tradisjonell campingplass med mulighet til telting og parkering av 
campingvogner/biler i et område som egner seg godt både til bading og til
turmuligheter, ikke minst for sykkelturister. Det vil øke tilgjengeligheten for folk flest 
samtidig som området kan nyttes av campingturistene. 
Servicebygget skal bygges på udyrka areal innenfor området avsett til formålet 
campingplass. 
Det er lagt inn blanda formål med bestemmelser på arealet. Dette skal sikre ved et 
eventuelt opphør av campingdriften, så skal arealet føres tilbake til landbruksdrift. 

• Område nr. 4: Dette området er tenkt til private hytter. Grunneier ønskte i 
utgangspunktet arealet langs bukta på den midterste holmen, men dette er innenfor 
100-metersbeltet og vil samtidig ta i bruk et nytt område som er viktig for 
kulturlandskapet. Det er derfor valgt å legge nytt privat hytteområde i nærheten av 
eksisterende campingområde for å få tiltakene samlet. Hyttene vil få utsikt mot 
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Beistadfjorden og kan benytte eksisterende adkomst. I tillegg er det lagt et grønt areal
(Område nr. 7) for å beskytte området med kulturminne og samtidig unngå hytter på 
toppen av kollen. 

• Område nr. 5: Grunneieren på Letnesvågen ønsker å legge ut private hytter i et område 
mot fylkesvegen der det i dag ligger en eldre fritidsbolig. Siden dette ligger utenfor 100-
metersbelte og har en fin utsikt mot Beistadfjorden, er dette et område som egner seg 
fint til private hytter. 

• Område nr. 6: Omtalt under eksisterende område.

• Område nr. 7: Grøntområde mellom byggeformålene på Letnes, omtalt under punkt nr. 
4. 

• Område nr. 8: Område nr. 8 er den freda villapalen og lagt inn som naturvernområde i 
LNF-R-formålet. Det er utarbeidd egen skjøtselplan for arten. 

• Område nr. 9: Etter ny plan og bygningslov er det i dag tillatt å legge inn område for 
spredt bolig-, fritids- og næringsområde i reguleringsplanen. I område nr. 9 er det 
videreført samme formål som er i kommuneplanens arealdel utenfor plangrensa til 
reguleringsplanen. Grunneier ønskte i utgangspunktet å ha et byggeområde med 
blandet utbygging for hus og hytter, men siden arealet er en naturlig forlengelse av 
spredt boligbygging innenfor LNF-R formålet, vil dette styrke bosettingen i dette 
området. Inderøy kommune sin arealplan åpner ikke for spredt hyttebygging, så dette 
prinsippet er også lagt til grunn i reguleringsplanen for Letneslandet. 

• Område nr. 10: Grunneierne på Letnes har ønske om å drive fremtidig økoturisme på 
bruket. I den sammenheng vil de gjenoppbygge en gammel husmannsstue. Tanken er å 
drive historie- og naturformidling til skoleklasser og andre besøkende. Derfor er det sett 
av et område for spredt næring innenfor LNF-R området, som skal gi mulighet for å 
utvikle tilleggsnæringer for gården i et begrenset omfang og et begrenset område.

• Område nr. 11: Tidligere omtalt under eksisterende områder. 

• Område nr. 12: Det har i mange år vært en mindre båthavn i Letnesvågen med 
dispensasjon. Havnen er lagt inn som småbåtanlegg med inntil 15 båtplasser og 
mulighet for mindre konstruksjoner i baklandet for selve havnen. 

• Område nr. 13: Det er lagt inn et lite kaianlegg på den midterste holmen. Tanken er å 
gjenreise det gamle kaianløpet til historieformidling med jekta Pauline. Båten er bygd 
på Letnes, og den har vært i aktiv bruk med frakt av tømmer. Kaien skal legges på 
nøyaktig samme plass der utskipingen foregikk, og der sagbruket låg i eldre tid. Dette 
formålet skal brukes til en spesiell formidling, men det må være mulighet for 
fritidsbåter å bruke brygga ved landligge. 

• Område nr. 14.  På Letnesvågen er det ønske om å legge gårdsvei/ avlingsvei utenom 
tunet. Derfor er den flyttet ned til randsonen mellom dyrket jord og stranden, og 
tanken er at eksisterende vei skal tilbakeføres til landbruksformål. Dette er en god 
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løsning både for grunneier på Letnesvågen, men også for turister/allmenn ferdsel ut til 
holmen. 

• Hensynssoner. I reguleringsplanen er det lagt hensynssoner på arealet som ligger inntil 
sjøen, og er mest attraktive områdene for ferdsel med båt og som i tillegg har viktige 
natur og kulturmiljøer i seg. Med bakgrunn i at tidligere planprosess ble igangsett for å 
sikre allmennhetens tilgang på Letneslandet, er det også viktig å sikre denne 
muligheten i framtida. Derfor er det tatt utgangspunkt i det området som gjennom åra 
har vist seg å bli nyttet til friluftsformål. Her er også de viktigste områdene når det 
gjelder både de biologiske verdiene og kulturminneverdiene i området. Dette området 
blir også i dag nyttet i undervisning.

Noen av de innkomne innspillene er ikke er med i planen. Dette er grunngitt og omtalt i vedlagt 
planbeskrivelsen. 

I en reguleringsplan er det kartet og planbestemmelsene som er juridisk bindende og vil være 
avgjørende for senere byggesøknader og dispensasjoner. 

Konklusjon
Den reviderte reguleringsplanen har lagt til grunn å forene friluftsverdiene og næringsutøvelse 
på Letneslandet. Det er lagt hensynssoner på LNF-R-områder for å beskytte de viktigste 
friluftsområdene samt de biologiske og kulturelle verdiene som finnes mot sjøsiden og ytterst 
på holmene.

Byggeområdene er samlet i områder som har kvaliteter som hytteområder og campingplasser,
og som delvis er bygd ut med teknisk infrastruktur. De nye tiltakene skal ta hensyn til at 
Letneslandet kan utvikles gjennom tilleggsnæringer som er tilpasset behovene til
allmennheten.
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4.1. Sjekkliste for ROS-analyse med kommentarer ........................................................................12

1. PLANBESKRIVELSE

1.1. BAKGRUNN FOR PLANEN.
Ved etablering av flatfiskeanlegget i Letnesvågen i 1992 var det et ønske fra fylkeskommunal 
friluftsnemnd om å sikre området rundt Letnesvågen til friluftsformål. Dette ble ikke 
imøtekommet av Inderøy kommune den gang, men tanken var at området skulle sikres
gjennom revidering av den kommunale arealplanen. 

I mellomtiden var det ønske fra grunneierne om å utrede mulighet for campingsplass som 
aktualiserte arbeidet med ny reguleringsplan. Arbeidet ble startet opp av Inderøy kommune 
i 1993, og eksisterende reguleringsplan ble vedtatt 15.juli 1994. 

I planen ble store områder lagt ut til friluftsområder både på land og sjø. I tillegg ble det 
regulert inn camping på gården Letnes, men det ble ikke åpnet for dette på Letnesvågen. I 
tillegg ble det lagt ut formål for småbåthavn, bolighus, hytter og offentlig parkering. 

1.2 PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter to gårdsbruk med Letnes der Grete Salberg Letnes og Magne Letnes 
er grunneier, og Letnesvågen gnr. 61/1 der Inge Kirknes er grunneier fra 01.09.09. Tidligere 
grunneier var Kristin og Ståle Johnsen.

Området består av en del landbruksareal med dyrket jord og produktiv skog. I tillegg er det 
en del uproduktive holmer med verdifull biologisk mangfold av planter og sjøfugl. 

På Letnes er det etablert en campingplass med begrensede vognplasser, og en småbåthavn 
med molo i tilknytning til denne. I tillegg er det gitt dispensasjon til bygging av en gapahuk i 
nærheten av småbåthavn. 

Ved Letnessjøen er det en eksisterende småbåthavn som har midlertidig dispensasjon fra 
eksisterende reguleringsplan. 

Bakgrunnen for å revidere planen nå, er at grunneierne i området ønsket å videreutvikle 
gårdene sine innen turisme/økoturisme samt at eksisterende reguleringsplan la unødvendige 
bånd med store friluftsområder på gårdene. 

Dette var årsaken til at det ble tatt initiativ til å revidere reguleringsplanen i 2005 der 
Inderøy kommune mottok en del innspill fra ulike grunneiere.
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1.3. INNSPILL TIL PLANARBEIDET I 2006.
Grunneierne på Letnes hadde innspill på å bruke gårdens historie og elles bruke gården som 
pedagogisk ressurs. Mellom annet ønskte de oppbygging av en husmannsplass samt anlegge 
kultursti kring ene holmen. 

Daværende grunneiere på Letnesvågen hadde innspill om 4 hyttetomter og utplassering av 
campingvogner, samt redusere friluftsområdene på eiendommen for å kunne drive 
inntektsskapende virksomhet på gården. 

I januar 2006 var det en befaring og møte på Letneslandet der grunneiere, sektoretater og 
Inderøy kommune deltok. På dette møtet deltok også Geir Norum som eier Letnessjøen gnr. 
60/9 som hadde innspill om hyttetomter på sin eiendom. 

Det ble sett opp følgende mål for det videre arbeidet med reguleringsplanen:

• Tanke om opparbeidd sti mellom kulturminner. Kulturminne skal skraveres på 
planen.

• Få avklart næringsinteressene med å se på alternative områder i forhold til holmene. 
Få avklart kulturverdiene og biologiske verdier i fremkant med holmene, og 
næringsområde i bakkant på eiendommene. 

• Sikre friluftsliv langs stranda

• Bestemmelser om spikertelt inn i reguleringsplanen

• Invitasjon til felles befaring når snøen ble borte. 

Planarbeidet stoppet opp både fordi det ikke var noe utbyggingspress på området, og det
var lite ressurser i kommunen til å følge opp planarbeidet på dette tidspunktet. 

Tiltak som er utført innenfor området i perioden 2006-2010.

• Det er bygd et bolighus på Letnessjøen gnr. 60/9 innenfor kommuneplanen sitt 
område for spredt bebyggelse.

• Det er gitt dispensasjon for bygging av gapahuk ved båthavn på Letnes.

• Det er gitt en tidsbegrensa dispensasjon for småbåthavn i Letnesvågen. 

1.4. REVIDERT UTKAST I 2010.
Med bakgrunn i at det er ønske fra grunneierne om å utvikle området på Letneslandet samt 
at det er kommet ny planlov, startet Inderøy kommune opp revideringsarbeidet i desember 
2009.  Det er ikke utarbeidd planprogram for området fordi planarbeidet medfører en 
revidering av gjeldende reguleringsplan, og en anser ikke at revideringen vil belyse nye sider 
som ha vesentlige endringer for miljø og samfunn. 
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.

Det ble åpnet for en ny innspillperiode med frist i mars 2010, og det er gjennomført en 
befaring i planområdet 2.juni i år der det var felles gjennomgang og avklaring på innspill
sammen med grunneiere, fylkesmannen, fylkeskommunen og styret for båthavna i 
Letnesvågen. 

Følgende innspill kom inn vinteren 2010: 

Fylkeskommune- oppfølging av planområdet med særlig vekt på kulturminne

Fylkesmannen ønsker avklaring mellom bruk og vern av arealer i området og spesielt det å 
legge vekt på landskaps og kulturverdier og ivareta områdets friluftslivskvaliteter og 
biologisk mangfold.  I tillegg bør det foretas en ROS-analyse. Denne ligger som vedlegg. 

Inge Kirknes. Han ønsker hyttefelt utenfor 100-metersbelte slik som tidligere. I tillegg ønsker 
mulighet for fremtidig utbygging av småbåthavna i Letnesvågen. 

Det er ønskelig å utvide naust slik som det er i eksisterende plan, og det er ønskelig med 
oppstilling av campingvogner med servicebygg ute på holmen. 

Sauvikvågen småbåthavn i Letnesvågen ønsker at deres småbåthavn får permanent formål i 
planen med ca. 15 båtplasser. 

Grete og Magne Letnes ønsker utvidelse av hyttefelt mellom gårdstunet og dagens 
campingplass samt utvikling av økoturisme utover mot holmene. Dette består av oppbygging 
av gammel husmannsplass og buplass. I tillegg er det ønskelig å få permanent tillatelse til 
gapahuk og småbåthavn.

1.5 NYE FORMÅL I PLANUTKASTET
Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for Letneslandet, er utfordringen å finne rett balanse 
mellom bruk og vern av området som er til gagn både for de som skal ha sitt virke i området, 
og de som skal nyte samme arealet i fritiden. Grunneierne har sine ressurser nettopp i dette 
området og skal skape en levedyktig fremtid for seg og sine etterkommere. Samtidig er dette 
et av de områdene i Inderøy som har svært viktige biologske verdier i seg og samtidig flotte 
muligheter for friluftsliv tilknyttet sjøen. 

Målet for planen er å ta hensyn til disse kvalitetene, og legge til rette for at området kan 
utvikle seg gjennom ressursbasert næringsliv som kan gi inntekt til de som driver gårdene, og 
at de grønne verdiene i området blir ivaretatt.
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1.5.1. Nye formål i planutkastet.
Bebyggelse og anlegg etter PBL § 12-5 Punkt 1.:

Plannr: Formål: Navn: Status:
1. Fritidshus/ private 

hytter
Letnes Tidligere regulert til 

campingformål, nå private hytter. 
Eldre låve ført tilbake til LNF-
formål. Arealet er ca. 8 dekar.

2 Fritidshus/utleie Letnes Enkel hytte til utleie for 
”Fuglekassen” Arealet er ca. 1 
dekar.

3. Campingplass Letnesvågen Plassering av telt og campingvogner 
med servicebygg. Arealet er ca. 7 
dekar.

4. Fritidshus/private 
hytter

Letnes Nytt hyttefelt mellom tidligere 
regulerte formål til fritidsbruk.
Alternativ til hyttefelt innenfor 100-
metersbelte. Arealet er ca. 10 
dekar)

5 Hytteområde Letnesvågen Nytt hytteområde utenom 100-
metersbelte. Arealet er ca. 20 
dekar.

6. Bygg og anlegg Letnes Bakland til småbåthavna og 
servicebygg til campingplassen. 
Ønskelig med 2 nye naust/uthus til 
bruk av havna. Arealet er ca. 2 
dekar.

I tillegg blir eldre hus og hytter innenfor planområdet lagt med formålet bebyggelse og 
anlegg, bolig- og fritidsbebyggelse. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter PBL§12-5, punkt 2.

Plannr. Formål: Navn: Status:
13 Kai Letnes Enkel kai til bruk for Pauline
14 Gårdsvei Letnesvågen Omlegging privat vei til holmen

Grønnstruktur etter PBL § 12- 5, punkt 3:

Plannr: Formål: Navn: Status:
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7. Turdrag Letnes Område mellom hytteområdene 
med kulturminne.

Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift etter PBL § 12-5, punkt 5:

Plannr. Formål: Navn: Status:
8. Naturvern Letnes Freda villapal
9. LNF-R spredt 

boligbygging
Letnes Forlenging av eksisterende spredt 

område i arealplanen
10 LNF-R spredt 

næring
Letnes Område med oppbygging av 

husmannsplass og gapahuk basert 
på økoturisme

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 

Plannr: Formål: Navn: Status:
11. Småbåtanlegg Letnes 10 båtplasser, utviding av 

eksisterende, disp. i dag
12 Småbåtanlegg Letnesvågen 15 båtplasser, utviding av 

eksisterende, disp. i dag

I tillegg vil formål avsett til naust på Letnesvågen bli stående i planen. 

Hensynssoner etter § 12-6

Hensynssonene som er fastsatt i PBL § 11-8 c og er lagt på holmene og sjøsiden, skal ta vare 
på formålene friluftsliv, natur og kulturmiljø. 

1.5.2. Innspill som ikke er med i planutkastet.
Bebyggelse og anlegg: 

Letnes:

a)Grete og Magne Letnes ønskte hyttefelt på begge sider av avlingsvei mot den midtre 
holmen. Ved befaring med sektoretatene 2.juni, ble det vurdert andre områder som kunne 
være aktuelt, fordi foreslåtte felt lå innenfor 100-metersbelte og  forringer kulturlandskapet 
i området.  I utkast til plan er det lagt inn et nytt hyttefelt mellom campingplassen og 
tidligere regulert hytteområde for å samle all private hytter/camping innenfor et område i 
tilknytning til eksisterende vei og båtanlegg.
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Letnesvågen:

b)Inge Kirknes ønskte forlenging av tidligere innregulert naust med tanke på fremtidige 
hytteeiere skal ha mulighet for båt og naust. Siden det allerede er innregulert formål til 
naust som ikke er bygd, kan dette dekke fremtidige behov for naust, og ytterlig nye tomter i 
dette området blir ikke lagt med i utkastet. 

c)Inge Kirknes ønskte også oppstilling av campingvogner ytterst på sin holme, et område som 
både ligger svært synlig og er attraktiv for friluftsliv fra sjøsiden. Som alternativ til dette 
arealet, er formålet camping trekket lenger innover på holmen til ett delvis dyrket areal på 
ca. 10 dekar. 

Dette arealet ligger for seg selv og det kan benyttes eksisterende veg ut til området. I tillegg 
vil det ligge tett inntil et område som egner seg for strandaktiviteter. Når det gjelder faste 
installasjoner, er det tenkt et servicebygg plassert på skogsmark, men elles at vognene er 
flyttbare, og arealet kan brukes til jordbruk igjen på et senere tidspunkt. 

Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift:

Letnes: 

Det var ønske om hytteområde mellom Letnes og Letnesjøen. Dette området har allerede i 
arealplanen et område for spredd boligbebyggelse, og derfor er det naturlig å forlenge dette 
området slik at en får boligbyggingen samlet, og ikke skaper konflikter mellom fritidsfolk og 
de fastboende. 

Det var ønske om å bygge opp att en gammel boplass ved ytterste holmen på Letnes. Denne 
var bebodd inntil 1954, men i dag står bare murene att. Tiltaket er ikke med i planutkastet 
fordi huset står svært nær strandkanten og vil medføre konflikter i forhold til allmenn 
ferdsel. Ønske om utbygging av bygg i tilknytning til fremtidige økoturisme bør skje innenfor 
området som regulert til LNF-R spredd næring. 

Bruk av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 

Letnesvågen: 

Det var ønske om å trekke småbåthavna på Letnesvågen lenger ut med utviding og bygging 
av molo. Flytting av småbåthavna er lite aktuelt fordi det kan komme i konflikt med 
hensynene til friluftsliv fra sjøsiden. I utkastet er det lagt opptil en moderat utviding av 
eksisterende havn med inntil 15 båtplasser. Dette er med tanke på utleiebåter til fremtidig 
campingområde.
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2. Reguleringsbestemmelser 

2.0 Fellesbestemmelser.

2.0.1. Forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag etter PBL. §18, 2 ledd.
• Der det er formålsgrenser innenfor 100-metersbelte, skal byggegrense følge formålsgrensene

mot sjø.

• I LNF-området skal 100-metersforbudet gjelde men ikke for landbruksbygg.

2.0.2.  Automatisk freda kulturminner:
• Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk freda kulturminner, må arbeide 

straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.

2.03. Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
• Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til plan og 

bygningslovens kap. lll.

2.1. Bebyggelse og anlegg etter PBL. §12-7, punkt 1.

2.1.1. Eksisterende bolighus.

• Utnyttingsgraden på boligtomten settes til 26 % BYA

• Tilbygg/nybygg skal tilpasses nærliggende bygninger og kulturlandskapet i området 
med hensyn til bygningsvolum, høgde, takform og materialbruk. 

2.1.2. Hytter (eksisterende og nye hytter)

• I hyttefelt nr. 1 kan det settes opp inntil 15 hytter

• I hytteområde nr. 2 kan det settes opp 1 hytte med enkel standard for utleie. Hytten 
kan stå på 2,5m høye påler med tanke på fuglekikking og lignende. Størrelsen på 
hytten blir sett til T-BYA inntil 25m2.

• I hyttefelt nr. 4 kan det settes opp inntil 6 hytter

• I hyttefelt nr. 5 kan det settes opp inntil 10 hytter. 

• I hytteområde nr. 1, nr. 4 og nr. 5 kan det settes opp hytte og uthus inntil et samlet T-
BYA =80m2. I tillegg kan det bygges uoverbygd anlegg og parkering med inntil T-BYA 
= 20m2.  Hyttene kan ha en gesimshøyde på inntil 3,5m og mønehøyde inntil 5,5m.

• Hyttene skal innpasses i kulturlandskapet og ikke legges på markerte punkt i 
terrenget. Møneretningen skal ligge langs koter i terreng.  Det skal hovedsakelig 
nyttes materialer og farger som feller naturlig inn i landskapet. Dette kan være 
naturstein, treverk, torv og jordfarger. 

2.1.3. Campingplasser (eksisterende og nye)

• I område avsett til campingplasser, er det lov til oppstilling av telt og 
campingvogner/campingbiler.

• Det kan settes opp servicebygg innenfor område nr. 3 på areal som ikke er dyrka jord. 
Bygningen skal utformes i samsvar med bestemmelsene for hytter i punkt 1.2.
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• Det er ikke tillatt med oppsetting av spikertelt på campingområdet. Det tillates 
montering av standard fortelt som blir produsert for den enkelte vogntypen. 

• Det kan monteres terrasser fremfor campingvogn med maks. høyde 0,5m over
terreng. 

• Dersom campingplassdrift opphører, skal arealet tilbakeføres til landbruksdrift.

2.1.4. Naust 

• Det kan settes opp inntil 5 doble naust i eksisterende naustområde på Letnesvågen. 

• Nye naust skal ha saltak og bygges i 1 etasje med maks gesimshøgd på 3,5m og 
mønehøgd på 5m. Størrelsen på nausta blir sett inntil T-BYA=40 m2. Det er ikke tillatt 
med innsetting av vindu eller ovn/pipe i naustene. 

• Området nr. 6 (bygg og anlegg) på Letnes skal nyttes til bakland for småbåthavnen 
med naust, båttrekk og båtopplag i tillegg til servicebygg for campingplassen. Det kan 
settes opp to naust/båthus på området. 

2.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter PBL. §12-5, punkt 2. 

2.2.1. Adkomstveier/veier inn i bebyggelse 

• Areal regulert til vei innenfor formål bebyggelse og anlegg skal kunne nyttes til 
avlingsvei for jord og skogsdrift. Oppstår det skader på vei ved landbruksdrift, plikter 
grunneier å opprette skaden.

• Innenfor formål avsett til hytter, skal det avsettes felles areal for gjesteparkering. 

• Ved omlegging av privat vei(nr. 14)på Letnesvågen, skal arealet til nåværende vei
tilbakeføres til landbruksformål. 

2.2.1. Kaianlegg for historieformidling og friluftsliv for område nr. 13.
• I området nr. 13 (kaianlegg) kan det bygges en enkel trebrygge som benyttes til jekta 

Pauline og fritidsbåter. Bryggen skal bygges mest mulig autentisk som tidligere 
brygge benyttet til jektfart. 

2.3. Grønnstruktur etter PBL. §12-5, punkt 3.

2.3.1. Turdrag og naturområde.

• Det kan tas ut tømmer i arealet avsett til grønnstruktur, men dette skal skje etter 
drifts- og skjøtselplan. Dette er ut fra tanken om å bevare vegetasjon mellom
hytteområdene samt bevare fuglelivet i området. 

• Det kan opparbeides faste stier i området for å lede trafikken mellom hytteområdene.
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2.5. Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift etter PBL.§12-5, punkt 
5. 

2.5.1. Naturvern i område nr. 8. 

• For området avsett til villapal, kan det settes opp gjerde for beiteskader og 
informasjonstavler. Skjøtselplan for området skal bevare den verna apalen. 

2.5. 2. Spredd boligbygging i området nr. 9.

• Innenfor området avsett til spredd boligbygging kan det fradeles 3 boligtomter.

• Tomtene kan fradeles med et areal inntil 2 dekar. 

• For nye boliger gjelder samme bestemmelsene som i punkt 2.1.1.

2.5.3. Spredd næringsvirksomhet i område nr. 10.

• Innenfor området avsett til spredt næring er det tillatt med restaurering av en eldre 
husmannsplass. Bygget skal bygges i 1. etasje med saltak. Bygget kan ha ei 
gesimshøgd med 3,5m og mønehøgd på 5 m. Utvending material skal være treverk og 
mur. Fargeskalaen på bygget skal være jordfarger. 

• Det kan settes opp gapahuk på området med en størrelse inntil T-BYA =15m2. 
Materialet skal være treverk og torv. 

• Innenfor området kan det i tillegg føres opp 2 bygninger med inntil T-BYA = 50m2 som 
skal nyttes i tilleggsnæring til hovedbruket. Byggene skal ha en etasje og ha maks 
mønehøgd på 5m. 

• Private hytter blir ikke tillatt innenfor formålet spredd næring. 

2.6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone etter PBL. 
§12-5, punkt 6. 

2.6.1. Småbåtanlegg

• Det tillates privat småbåthavn i område nr. 11 Letnes med inntil 10 båtplasser.

• Det tillates privat småbåthavn i område nr. 12 Letnesvågen med inntil 15 båtplasser.

• Innenfor område avsett til småbåthavn er det tillatt med molo eller bølgedempende 
tiltak.  

• I baklandet for småbåthavnen skal det være tillatt med oppsetting av bord/benker 
samt mindre konstruksjoner som levegg og gapahuk inntil 15m2.
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3. Retningslinjer

3.1 Hensynssoner etter PBL § 12-6. 

3.1.1. Friluftsliv, natur og kulturmiljø

• For areal med hensynssone skal allmennhetens behov for rekreasjon tas spesielle
hensyn til. 

• Ved landbruksdrift i området med hensynssoner, skal det tas hensyn til det viktige 
biologiske mangfoldet samt ta vare på kulturminner i området.  Det blir tillatt beiting 
i området, og områdene skal drives og skjøttes etter anbefalinger for gammel 
kulturmark.

• Det er ikke tillatt til faste innretninger innenfor området med hensynssoner.  

4. Vedlegg 

4.1. Sjekkliste for ROS-analyse med kommentarer

Når det skal tas en ROS-analyse på de nye formålene innenfor områdeplan Letneslandet, er 
det fire tema som peker seg ut. Dette er værforhold, grunnforholdene, det biologiske 
mangfoldet og infrastrukturen.

Værforhold: Her er stormflo og vind vurdert.

Grunnforhold: Her er rasfare og område for kvikkleire vurdert.

Biologisk mangfold: Her er kommunen sitt kart for biologisk mangfold og opplysningene som 
ligg til grunn for kartet vurdert.

Infrastruktur: Her er tilgangen for vann, strøm og kloakk vurdert. 

Ut fra tilgjengelig kjennskap til de ulike tema er dette vurdert for de nye formålene:

Formål: Værforhold Grunnforhold Biologisk Infrastruktur

Nr. 1, Hytter på Letnes ingen ingen liten Vann
kommunalt
avløp, strøm i 
byggesøknad

Nr. 2, Hytte, enkel, 
Letnes

ingen ingen liten Ikke aktuelt

Nr. 3. Campingplass, 
Letnesvågen

Servicebygg 
vurderes i 
byggesøknad

ingen dyrka Kommunalt 
vann, avløp, 
strøm i 
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byggesøknad
Nr. 4. Hytter, Letnes ingen ingen liten Kommunalt 

vann, avløp, 
strøm i 
byggesøknad

Nr. 5. Hytter, 
Letnesvågen

Ingen Ingen liten Kommunalt 
vann, avløp,
strøm i 
byggesøknad

Nr. 6.  To nye naust, 
Letnes

Hensyn til 
stormflo i 
byggesøknad

Ingen Bygg og 
anlegg

Eksisterende

Nr. 7. Grønnstruktur ingen ingen Formålet 
ivaretar B.M.

Ingen

Nr. 8. Villapal, Letnes ingen ingen Formålet 
ivaretar B.M.

ingen

Nr. 9. LNF-R spredd 
boligbygging

ingen ingen Vurderes i 
byggesøknad

Kommunalt 
vann, godkj. 
Avløp

Nr. 10. LNF-R spredd ingen ingen Deler av 
området er 
kalkrik
strandeng

Biologisk 
rensing, uten 
strøm og 
vann, evt 
godkjennes 
ves 
byggesøknad.

Nr. 11. Småbåtanlegg, 
Letnes

Dimensjonert 
molo mot 
værforhold,
byggesøknad

ingen Bebygd 
bakland

ingen

Nr. 12. Småbåtanlegg, 
Letnesvågen

Dimensjonert 
molo/bølgedemp
er, byggesøknad

ingen Kalkrik 
strandeng

ingen

Nr. 13. Kai Hensyn til 
stormflo i 
byggessøknad

ingen Kalkrik 
Strandeng

ingen

Nr. 14. Omlegging veg ingen ingen Kalkrik 
strandeng/ 
dyrka

Privat veg
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PBL - 2008  §12-5    AREALFORMÅL

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)

LINJESYMBOLER m.m.

N

Nordpil

Ekvidistanse 5 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

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

1. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Offentlig ettersyn perioden:

Kommunestyrets vedtak

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Planen utarbeidet av:
Plankart dato

Revidering av plankart Dato Sign.

Målestokk: 1:2000

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

Reguleringsplan for Letneslandet

23.09.2010Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

Grøntstruktur (§12-5 pkt. 3)

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

I n d e r ø y    k o m m u n e

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Utleiehytter

Campingplass

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Privat kjøreveg

Kai

Turdrag

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift

Spredt boligbebyggelse

Spredt næringsbebyggelse

Naturvern (fredet villapal)

LNFR-formål kombinert campingplass

Friluftsområde i sjø

Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone

Naust

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Båndlegging etter lov om kulturminner

Båndlegging - høyspentlednign

Planens begrensning

Formålsgrense

Angitthensyngrense

Båndlegginggrense

Byggegrense

Landbruks-, Natur-, og Friluftsfromål (§12-5 pkt. 5)

Hensynssoner (§ 12-6)
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1062-7
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 66/10 18.10.2010

Søknad om dispensasjon - bygging av veg til hytte på Naustvollan

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om dispensasjon for bygging av veg fram til Naustvollan nr 82 avslås. Vedtaket gjøres i 
medhold av plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens arealdel. 

Begrunnelse framgår av saksframlegget.

Vedlegg
1 Revidert søknad om dispensasjon ang. bil-veg til hytte - Halseth Bjørg Johanne - gnr 087 

bnr 005
2 Situasjonskart
4 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet - bygging av veg til hytte Naustvollan gnr 087 bnr 

005
4 Vedlegg D-1 - Vegrett
5 Sak nr. 28/07 i Planutvalget

Bakgrunn
Bjørg Johanne Halseth eier en hytteeiendom på Naustvollan og søker om å bygge ca 120 m ny 
veg fra eksisterende veg fram til hytta.

Hytta ligger ca 40 m fra sjøen, og ca halve vegstrekningen ligger innenfor 100 m beltet fra 
sjøen. I kommuneplanens arealdel er hele området avsatt til landbruk- natur og friluftsområde 
(LNF).
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Bygging av den omsøkte vegen vil både være i strid med kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m beltet. 

Det er i samsvar med plan- og bygningslovens krav fremmet en begrunnet søknad om 
dispensasjon og sendt nabovarsel til berørte naboer. Søknaden har vært sendt på høring til 
berørte statlige og fylkeskommunale etater. 

Søknaden er begrunnet med praktiske hensyn for transport og at eiere har noe sviktende 
helse. Hytta brukes mye og veg vil lette transporten av varer til hytta.

Vegtraseen er justert i en senere oppdatert søknad og det er nabovarslet på nytt i forhold til 
den nye traseen. Begge de to trasealternativene var drøftet i høringsbrevet til overordna 
etater.

Det har ikke kommet inn motforestillinger fra naboer, fylkeskommunen eller Sametinget. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling fraråder at det gis dispensasjon av miljøhensyn. Dette 
begrunnes ut fra at en innvilging av søknaden vil kunne gi presedensvirkning, og at dette vil 
kunne ha negative konsekvensene for landskapet i område.

Fylkesmannens miljøavdeling har ikke bedt om å bli orientert om utfallet av behandlingen. 
Dette indikerer at et eventuelt annet vedtak ikke vil bli påklaget.

Vurdering

Terrenget på stedet er tidligere dyrkajord som pga dårlig arrondering har gått ut av bruk. I 
flybilder viser det traktorspor på den aktuelle strekningen, og i kartproduksjon er traseen 
derfor tolket som veg/traktroveg og innlagt på kartet som dette. Deler av strekningen brukes i 
dag som bilveg når det er tørt føre.

Selve tiltaket det søkes om er lite omfattende og vil i seg selv ha små konsekvenser både for 
landskap og i forhold til privatisering av strandsonen. Det vil ha noe konsekvens for 
landbruksdrift ved at et mindre areal på ca 150 m2 blir avskåret fra den øvrige dyrkajorda.

Søknaden har mest prinsipielle sider og i en sak fra 2007 ble det avslått dispensasjon for en 
tilsvarende søknad. Dette gjaldt anleggelse av veg til en hytte på Heggdalsneset (A. Tronstad). 
Det var heller ikke her snakk om store terrenginngrep og det ble i saken lagt stor vekt på 
mulige presedensvirkninger for senere søknader. 

Rådmannen vurderer at denne søknaden er sammenlignbar og følger opp innstillingen og 
vedtaket fra saken i 2007.

Konklusjon:

Rådmannen innstiller på å avslå søknaden ut fra følgende begrunnelser: 

- Likebehandling i forhold til tidligere avslått søknad fra A. Tronstad
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- De uheldige konsekvensene en endring av kommunens praksis vil kunne få dersom en 
åpner for nye terrenginngrep i hytteområdene rundt i kommunen.
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Til Inderøy Kommune
v/Pål Gauteplass

1111191111111
22.09.2010

Revidert soknad om dis ensas'on an . bil-v til h e 87/5 Naustvollan

Formålet med min opprinnelige søknad om dispensAsjon (27.06.2010) — og også denne
reviderte søknad — er å få mulighet til å kjøre min personbil helt fram til hytta året rundt.
Pga mine helseplager, spesielt fibromyalgi, har jeg ikke evne til å bære alt nødvending de
ca. 100m fra nåværende parkeringsplass og fram til hytta.

Etter nærmere vurdering innser jeg nå at den adkomstvegen jeg foreslo i min 27.06.2010
søknad blir ubrukelig for vanlig personbil, spesielt på vinterstid. Derfor reviderer jeg
herved min opprinnelige søknad — og velger nå den vegretten som ble gitt til meg av
grunneier (87/1) i forbindelse med mitt kjøp av tomta (87/5) i slutten av 2009:

1) Se vedlagt kart med indikert vegrett for 87/5 over 87/1 datert 10.12.2009,
fra Inderøy kommune, Oppmålingsmyndigheten v/Jarle Rennan (Vedlegg D-1).

2) Se også ankomstveg inn på tomta i tinglyst målebrev/målebrevkart 50-2009,
tinglyst 17.12.2009, dokumentnr. 973211 (kopi vedlagt).

3) På oppdatert situasjonskart fra Inderøy kommune ang. 87/5 er også den
vegen jeg nå søker dispensasjon for å få, merket som en naturlig forlengelse av
eksisterende veg ned til hytta mi fra parkeringsplassen.
(Se vedlagt situasjonskart datert 26.08.2010.)

Jeg har gitt nabovarsel om denne reviderte søknad inkl. Vedlegg D-1 rekommandert (se
vedlagt orginal, poststempel 126192 datert 30.08.10), til Trine Mette Uthus og Jon Uthus
(87/1/11), og til Oddbjørg Hougen (87/1/10). Jeg har fått muntlig samtykke fra alle (via
telefon fra Olav Hougen ang. 87/1/10).

Jeg har også varslet gårdeier 87/1 om at jeg nå velger å benytte meg av den vegretten jeg
fikk ved kjøp av hyttetomten i fjorhøst (som beskrevet ovenfor), og har fått samtykke fra
gårdeier 87/1 via telefon fra Otte Naustvoll.

Jeg ser nå fram til positiv tilbakemelding ang. denne reviderte søknaden.
Med vennlig hilsen,

Bjørg Johanne Halseth
Gamle Kongvn. 21
7725 Steinkjer
Tel: 938 82 934
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Dato:

Gnr/Bnr: Målestokk:

Vår referanse:

PSGSaksbehandler:

Adresse: Naustvollan

SITUASJONSKART INDERØY

KOMMUNE
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen

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

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Vi viser til Deres oversendelse av 16.7.2010.

Med hilsen

'--1'2..5(1.-vck.

B ørnar Wiseth (e.f.)
Nestleder
Miljøvernavdelingen

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

Deres ref.: Pål Søndrol Vår dato: 2u.09.2u1u
Gauteplass

Vår ref.: 2010/4520 Arkivnr: 423.1

H

Saken gjelder etablering av bilveg frem til hytte på eiendommen gnr. 87 bnr. 5 i Inderøy
kommune.

Tiltaket ligger innenfor LNF-område i kommuneplanens arealdel og innenfor 100-
metersbeltet langs sjø og krever dispensasjon fra bestemmelsene.

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

n H gen
Rå giver

Wøvernavdeling

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel og 100-metersbeltet langs sjø for bygging av veg til hytte
Naustvollan 87/5 i Inderøy kommune

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

Fra Miljøvernavdelingen:
Aktuelle hytte ligger i et småkupert terreng hvor adkomst skjer via sti fra naustområde i
nordøst, på den omsøkte veitrasen. Alternativt fra sørøst forbi ovenfor liggende hytte. Ny vei
vil følge etablert trase i terrenget og således oppgrader eksisterende forhold.

På eiendommen Naustvoll er det bygd flere hytter langs strandlinja. Dersom alle disse skulle
ønske veiadkomst vil det endre på landskapsinntrykket av området. Kommunen bør derfor
vurdere presedens ved å tillate veibygging til hytter i strandsonen. Ut fra et
miljøvernperspektiv vil vi fraråde dispensasjon.

10fl
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein — 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen — 74 16 81 51

Side 2 av 2
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.09.2010 2010/1218-2
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

Roar Holmsve
Liavegen 11
7670 INDERØY 

 

Godkjent tak over veranda

Det vises til søknad om oppføring av tak over veranda registrert mottatt her 18.8.2010.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Oppføring av tak over veranda på eiendommen181/053, Liavegen 11 godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av tak over eksisterende veranda; 4,10 m x 9 m, totalt 37 m2. BYA uendret/BRA 
21,7m2.
Planstatus: Kommunedelplan for Røra 8.3.2010
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

• Situasjonsplan, plan-, fasade- og snittegninger 

Saksvurdering:

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

Tiltaket ser ut til å komme noe nærmere nabogrense enn 4 meter, anslagsvis 3,5 meter. Det er ikke 
vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til dette. Da eksisterende terrasse med kjeller er like nært og 
den aktuelle nabo har underskrevet på nabovarsel anses det som tilstrekkelig å sende kopi av vedtaket 
til den berørte nabo for å sikre klageadgang til vedtaket.

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

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 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

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Elin Mari og Kjell Helge Karlsen    Liavegen 13    7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.09.2010 2009/1245-10
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37 76700 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@Inderøy.kommune.no www.Inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Block Watne AS avd Steinkjer
Sjøfartsgata 12
7725  STEINKJER

Att. Birger Braseth

Melding om vedtak

Igangsettingstillatelse. Bolig nr. 4 og 5 med carporter – Årfallvegen 16 og 18.

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse registrert mottatt her 25.8.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:
Det gis tillatelse til igangsatt bygging av hus nr. 4 og 5 med tilhørende carport i samsvar med 
rammetillatelse gitt 23.9.2009

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver for hus 4 og 5:

Block Watne AS avd. Steinkjer, org.nr. 968757954, UTF/KUT for alle arbeid med unntak for 
følgende:
- Vitec AS, org.nr. 981932773, UTF/KUT for utstikking av tiltaket (lokal godkjenning).
- Flexit AS, org.nr. 926398806, PRO/KPRO for ventilasjon og klimateknikk (sentral 
godkjenning).
- Storli og Stornes AS, org.nr. 975862404, UTF/KUT kl 1 for våtrom m/membran og flis og 
ildsted for fast brensel (lokal godkjenning)
- Coop Inn-Trøndelag BA avd. S-Rør, org.nr. 938548005, PRO,KPR,UTF,KUT for 
sanitæranlegg (sentral godkjenning).
- Odd Einar Kne AS, org.nr. 974904535, UTF/KUT, for anlegg, konstruksjon og installasjon.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende rammetillatelse for tomta.
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det er innlevert kontrollerklæringer 
for prosjektering.
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
09.09.2010 2010/1141-5
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Letnes Arkitektkontor AS
Nordgt. 28  Postboks 37
7651  VERDAL

Utleiehytter i Rolshamna - Inderøyvegen 297. Godkjent dispensasjon for riving 
gjenoppbygging av campinghytter.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
137/006

Adresse:
 Inderøyvegen 257  

Tiltakshaver:
Odd Anders Haugum

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS   

Tiltakets art:
 Riving/gjenoppbygging av campinghytter  

Bruksareal i m2:
 17,5 x 4

Det vises til søknad om dispensasjon for riving/gjenoppbygging av 4 campinghytter registrert og mottatt 
her 12.07.2010.

Søknad om dispensasjon har vært sendt på høring til berørte fylkeskommunale og statlige etater.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 gis det dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 (byggeforbud i 100 m beltet) og kommuneplanens arealdel (landbruk, 
natur og friluftsområde) i samsvar med søknaden.

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 gis det som omsøkt tillatelse til riving og 
gjenoppbygging av 4 utleiehytter på hver 17, 5 m2. Tegninger i henhold til tegningsliste 
legges til grunn for tillatelsen.

3. Letnes arkitektkontor AS (org.nr 942 321 910) godkjennes som SØK, PRO og KPR, med fornyet 
lokal godkjenning i henhold byggesaksforskriftens kap. 11.

4. Odd Anders Haugum godkjennes som selvbygger i henhold til byggesaksforskriftens § 6-8, 
med Letnes Arkitektkontor som ansvarlig kontrollerende for utførelsen (KUT).

Vedtaket er gjort i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Riving og gjenoppbygging av eksisterende campinghytter, 4 x 17,5 m2 BRA.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel

Planformål: Landbruk-, natur- og friluftsområde.

Høringsinstanser:
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Sametinget
- Statens vegvesen.

Tegningsliste:
- A00-01 - Situasjonsplan
- A10-01 – Planskisse
- A20-01 – Snitt
- A30-01 – Fasader
- Ideskisse, illustrasjon

Saksvurdering:

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

Dispensasjonssøknad er sendt på høring til berørte statlige og fylkeskommunale etater. Det har ikke 
framkommet motforestillinger mot å gi tillatelse til tiltaket. 

Inderøy kommune har innarbeidet praksis for å tillate riving og gjenoppbygging av eksisterende 
bebyggelse, forutsatt at bebyggelsens areal ikke utvides og bygningene ikke plasseres nærmere 
strandsonen enn tidligere. 

Det vurderes ikke at tiltaket vil gi endret bruk eller få noen negative konsekvenser for allmennhetens 
bruk av strandsonen. Fordelen med å innvilge dispensasjonen er etter en samlet vurdering klart større 
enn ulempene.

Hyttene er tegnet av Letnes Arkitektkontor og får en moderne og funksjonell arkitektur.

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. plan- og bygningsloven § 20-1.

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 
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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 jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2010 2010/978-6
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

Rune Weie
Liavegen 12
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for oppføring av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/063  

Adresse:
Liavegen 12  

Tiltakshaver:
Rune Weie  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
25 + 2,4

Det vises til melding om oppføring av garasje og overbygd terrasse registrert mottatt her 17.6.2010.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon mottatt 19.7.2010.

Pga. bemanningsproblemer har det tatt noe tid før saken har blitt behandlet etter supplering. 
Kommunen beklager på det sterkeste de ulemper dette har medført tiltakshaver.

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 30.6.2010 Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

 

Vedtak:

Det gis tillatelse til oppføring av garasje og overbygget terrasse på eiendommen 181/063, Liavegen 12.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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.

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

Tiltak: oppføring av garasje BYA 30 m2/BRA 25 m2 og overbygd terrasse BYA 4 m2 (deler er 
eksisterende)/ BRA 2,4 m2.
Planstatus: Kommunedelplan for Røra 8.3.2010
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjosplan og fasadetegninger mottatt 19.7.2010.

Saksvurdering:

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

Garasjen plasseres i sør, paralellt med veg, 6,5 meter fra vegmidte – 4 meter fra vegkant og noe lavere i
terrenget enn vegen.
Nærmeste avstand til nabogrense i sør er 0 meter. Det er vedlagt erklæring med samtykke fra nabo til 
dette.
Bygningsmyndigheten oppfprdrer tiltakshaver til å skaffe tinglyst erklæring med rett til å foreta 
vedlikehold på garasjen fra naboens eiendom for å unngå framtidige problemer.

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
15.09.2010 2010/810-3
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

Kjell Gausen
Nessetvegen 1137
7670  INDERØY

Godkjent garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/ 008  

Adresse:
Nessetvegen 1135, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kjell Gausen  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
48,2  

Det vises til melding om oppføring av garasje registrert mottatt her 31.5.2010.

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 § 86 a

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BRA 48,2 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Kjerknesvågen
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Garasjen plasseres 3 meter fra det sørøstlige hjørnet til eiendommen 83/51 med samme eier.
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Det er tidligere sendt ut mangelbrev på saken vedrørende bruksareal og etasjeantall. Det viser seg at loft 
etter at himling og golv er medregnet får en høyde under tak på under 1,9 meter og ikke har måleverdig 
areal. Problemstillingen er dermed ikke aktuell.

Naboer er ikke varslet om tiltaket og kopi av vedtaket sendes naboer for å sikre naboenes interesser.

Kommunen fritar fra å varsle øvrige naboer og gjenboere da deres interesser ikke berøres av tiltaket jf. 
pbl. § 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:
HEMBRE JONNY NESSETVEGEN 1123 B 7670 INDERØY
LIGNA AS Bomvegen 3 7725 STEINKJER
GAUSEN EVEN RANDAVEGEN 13 7670 INDERØY
DAHLSENG SOLFRID BIRGITTE/ BERGH ROGER STIBAKKEN 3 7562 HUNDHAMAREN
FOSSUM KJELL OLE RANDAVEGEN 11 7670 INDERØY
GAUSEN ANN HELEN/RUNE NESSETVEGEN 1131 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2010 2010/815-9
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

Knut Hoås
Pilestredet park 12B
0176  OSLO

Delegert vedtak

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av tomannboliger på 
gnr. 222 bnr 10.

Tillatelse til fradeling av boligtomter.

Det søkes om fradeling av tomter og bygging av to tomannsboliger på gnr 222 bnr 10 i 
Sandvollanvegen. 

Området er i Kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område hvor spredt boligbebyggelse er 
tillatt med inntil 3 nye boliger i planperioden. To vertikaldelte tomannsboliger med 4 boenheter 
vurderes å ligge utenfor begrepet spredt boligbebyggelse.

Søker har søkt om dispensasjon for dette forholdet. Søknad om rammetillatelse mangler godkjent 
ansvarsrett for byggesøknad, og er etter avklaring med søker omgjort til bare å gjelde søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av tomter. 

Søknaden er nabovarslet og opprinnelig søknad er juster med endret vegframføring som følge av 
innspill fra Ragnhild og Per Morten Holmen.

Vurdering av dispensasjon: 

Søknaden er oppfølging av tidligere forespørsel om regulering av området. Det ble da vedtatt en 
føring i Hovedutvalg Natur, hvor det åpnes for 3-4 eneboliger på arealet lengst nord-vest som 
ikke er egnet til jordbruksdrift.

Det vurderes at krav til høring er oppfylt gjennom tidligere prosess med forespørsel om en større 
utbygging av området. 

Det vurderes at søknaden ligger nær opp mot kommuneplanens intensjon om spredt 
boligbebyggelse og Hovedutvalg naturs vedtak i saken. To tomannsboliger vil i størrelse ikke 
skille seg vesentlig fra byggestilen for øvrig i kommunen.
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Vegrett:
Nye fradelte tomter fra gnr 222 bnr 10 har tinglyst rettighet til veg over gnr. 222 bnr.13. Det er 
sannsynlig at vegrettigheten også gjelder på eksisterende fellesadkomst fram til fylkesveg 762. 
Rettighet og andel i vedlikehold på nedre del av felles veg må avklares med øvrige eiere.

Vegtrasè over gnr 222 bnr 13 er endret i forhold til opprinnelig søknad. Ny trase er mer 
akseptabel både av hensyn til berøring av dyrkajord og av hensyn til trafikkforhold for 
eksisterende bebyggelse. 

Statens vegvesen har gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for inntil 4 boenheter.

Vann og avløp:
Eiendommen har tilknytningsmulighet til offentlig vannforsyning.

Eiendommen vil ha tilgjengelig areal for bygging av privat avløpsløsning.

Avtale om de nye tomtenes rettighet til å ha vann- og avløpsanlegg over eiendommen gnr 222 
bnr 10 bør gjøres skriftlig og eventuelt tinglyses.

Lekeareal:
I skissen er det foreslått å legge et lekeareal på området hvor det står et eksisterende uthus i dag. 

Det blir påpekt i naboinnspill at dette ligger svært nært inntil gårdsplassen på gnr 222 bnr 24 og 
generelt framstår som lite egnet til formålet. 

Det er positivt at det tenkes på areal for lek, men for 4 boliger med egen tomt i landlige 
omgivelser vil ikke Inderøy kommune kreve at det avsettes noe spesielt areal for dette. Dersom 
det ønskes anlagt bør en nok finne en mer avskjermet del av tomta, gjerne i samarbeid med 
øvrige beboere i området.

Innspill fra naboer: 
Forholdet som påpekes fra Ragnhild og Per Morten Holmen anses som avklart med den nye 
traseen for adkomstveg som er fremlagt.

Forholdene som påpekes fra Dan Calin Pop og Adriana Viorica er forhold som bør la seg løse 
innenfor søknaden. Overflatevann fra bebyggelse og veger kan uansett ikke ledes slik at det 
skaper problem for naboeiendom, og ny veg må ha en teknisk standard som gjør at den tåler 
belastningen den skal dimensjoneres for.  

Felles bruk og vedlikehold av vegen må avtales mellom veibrukerne.

Konklusjon: 
Søknad om dispensasjon ligger svært nært opp til bebyggelsen kommuneplanen og Hovedutvalg 
natur har åpnet for. Det ansees at to tomannsboliger ikke vil ha andre negative konsekvenser enn 
f. eks 3 eneboliger, som vil være i samsvar med kommuneplanens regler. Tomannsboliger vil 
være positivt i forhold til minsket arealbruk, miljøvennlig byggemåte og tilbud om rimeligere
boliger.

Det anses ut fra denne vurderingen at plan- og bygningslovens krav i § 19-2 er oppfylt.
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Jfr. uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer kommunen at det kan gis tillatelse til 
omdisponering av ca 1,2 daa dyrka jord som pr i dag ikke er i drift. 

Vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse til spredt boligbygging. Det tillates bygging av 2 vertikaldelte tomannsboliger 
som beskrevet i søknaden.

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det på grunnlag av dispensasjon i pkt 1, 
tillatelse til fradeling av 2 hovedtomter på ca 1 daa, som videre kan inndeles i 2 jfr. skissert 
løsning for vertikaldelte tomannsboliger.

3. Med hjemmel i jordlovens § 9 og 12 gis det tillatelse til omdisponering av ca 1,2 dyrka jord og 
fradeling av ca 2 daa jfr. skissert løsning for vertikaldelte tomannsboliger.

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 oppmålingsforetning for merking og oppmåling av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for dispensasjonsbehandling og fradeling ettersendes.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:

Ragnhild og Per Morten Holmen Sandvollanvegen 616 7670 INDERØY
Adriana Viorica og Dan Calin Pop Sandvollanvegen 630 7670 INDERØY

Vedlegg: 

Situasjonsplan datert 14.07.2010.
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* DET  SØKES OM:

INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 37, 7670 INDERØY

FRADELINGSSØKNAD

* EIENDOMMEN DET SØKES FRADELING FRA:

Gnr  • 87  Bnr  - i  Bruksnavn• Naustvollan  

Grunneier:  Tor Magnus Naustvoll  

Tlf/mobilnr  74 15 51 21 / 977 39 500  E-post  

ø Fradeling av boligtomt, ca areal:  
fi Fradeling til annet formål, hva:  Fritidsbolig  ca areal:  1,0 mål  
ø Fradeling av tilleggsareal til gnr.  bnr.  ca areal:  
o Punktfeste

Navn og adresse på kjøper:  Oddbjørg Kirsti Hougen, Sannangata 2, 7713 STEINKJER  

*  TYPE AREAL:

11Skogsrnark ø Dyrka ø Beite o.l. ø Annet, beskriv  

*  DELING I HENHOLD TIL:

ø Reguleringsplan
11 Privat forslag

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.:

Adkomst 0 Riks-/fylkesveg ø Komm.veg ø Privat veg
ElNy avkjørsel fra offentlig veg
DUtvidet bruk av eksist. avkjørsel

Vann 13Offentlig vannverk Ø Privat fellesvannverk
Ø Annet, beskriv:  

Avløp Ø Offentlig avløpsanlegg
0 Privat enkeltanlegg, hva:  
Ø Privat fellesanlegg, hva:  
Ø Søknad om utslippstillatelse vedlegges 0 Utslippstillatelse gitt tidligere

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

1111111111111111,11111111111111
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• NABOOPPGAVE
(eiendommer som grenser inntil omsokt areal og andre som skjimnsmessig må være med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gor. Bnr. For. Eier/festers navn adresse
87  1  9  Trine Mette og  Jon Uthus,  Lånke,  7517 HELL  

$7  1  11  John Krozstad,  Anton Jenssens veg.10,  7053 RANHEI  
87  5  13jprg  Johqiule ISQ.rwye.g.21,  7725 STE NKJER

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

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

*  UNDERSKRIFT AV GRUNNEIER.

1.14(M1 2blp  
sted Clato underskrift

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

SAKSGANG FRADELING BOLIGTOMT/TILLEGGSAREAL

1. Søknad med vedlegg sendes Inderøy kommune.

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

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

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

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

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

7. Partene må deretter selv ordne med tin 1 in av sleete. Se tinglysing.no

g:ImaterVradeling-08doc
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Kvittering for
nabovarsel

Eiendom/byggested
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Adresse
87 1 Naustvollan 25

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

87 1 9 Trine Met t e og Jon Uthus Denne del klistres på kvittering
RR16012938  7  NO

Adresse Adresse

Naustvollan 84 Lånke
Postnr
7670

Poststed

INDERØY

Personli kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer elendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

87 1 11
Adresse

Naustvollan 74

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

NBR nr 5155 Juli-2003

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres
Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varsel

Postnr Poststed
7517 HELL

Dato Sign

Eiers/festers navn
John Krogst ad

Adresse
Anton Jenssens veg 10

Postnr Poststed Postnr Poststed
7670 INDERØY 7053 RANHE I M

Personli kvittering for mottatt varsel Dato Sign

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

IIII II

Poststedets reg.nr

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Denne del klistres på  kvitt
RR 1601 2939 5 NO

enng

Poststedets reg.nr

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn Denne del klistres på kvittering
87 5 Bjørg Johanne Halseth  RR 1801 2940 0 NO

Adresse Adresse

Naustvollan 82 Gamle Kongeveg 21

Postnr Poststed Postnr Poststed Poststedets reg.nr
7670 INDERØY 7725 STE INKJER

Personli kvittering for mottatt varsel Dato Sign
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr Poststed Poststedets reg.nr

Personli kvittering for mottatt varsel Dato Sign
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr Poststed Poststedets reg.nr

Personli kvittering for mottatt varsel Dato Sign
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Samlet antall sendinger:  3  Sign ‘.--) ( )
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Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Til kommune Tiltak på eiendommen:

Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,
samtidig som naboer varsles.

•

Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

LIINybygg LI Anlegg

CI Riving Li Skilt

Li lnnhengning mot veg LI Bruksendring

Li Annet
Beskriv

Li Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

E Driftsbygning i landbruket pbl § 81

L Mindre byggearbeid

LI Skilt

• II

Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

LI Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Steds

Inderøy

Dato

21/8 2010

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til
bestemmelsene i § 94 nr 3 i plan- og bygningsloven
av 14. juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel:

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
87 1

Eiendommens adresse
Naustvollan 25

Postnr Poststed

7670 INDERØY

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Eierffest&
Tor Magnus Naustvoll

Fradeling av tomt undt punktfeste (gnr/bnr/fnr 87/1/10). Tomteareal er 1,0 mål.

Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

Vedlegg nr

C-  1

E Endring av fasade

•

Eiendomsdeling eller bortfeste

[ Dispensasjoner

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra - til

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan D 1 - 1

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Ansvarlig søkers postadresse

Naustvollan 25, 7670 INDERØY Naustvollan 25, 7670 INDERØY

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Kommunens adresse

Kommunens saksnr

Ikke
relevant

NBR nr 5155 Juli-2003  Side 1 av 2
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VEDLEGG D-1

Punktfeste nr. 10,
Naustvollan 80

Fradelt areal er vist
omtrentlig.
Skal være 1,0 mål.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2010 2010/1325-3
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Olav Grande
Grassvevegen 22
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Delingstillatelse til tomt for eksisterende bolighus - gnr 191 bnr 003.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 06.09.2010.

Det søkes fradeling av ca 2 daa tomt til et eksisterende bolighus.

Gjeldende regulering for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.05.2007. Området er avsatt til 
landbruk-, natur-, og friluftsområde.

Søknaden innebærer fradeling til uendret bruk, og den vurderes da ikke å stride med gjeldende plan for 
området. Opprettelse av eiendommen endrer ikke forhold for adkomst eller avløp.

Nærmeste naboeiendom er varslet. For de øvrige naboer gis det med hjemmel plan- og bygningsloven § 
21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak: 
Inderøy kommune innvilger delingstillatelse som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 20-1, 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 oppmålingsforetning for merking og oppmåling av arealet.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.09.2010 2010/665-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37 76700 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@Inderøy.kommune.no www.Inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Vanja Iren Eliassen
Kalkvegen 156
7670  INDERØY

Igangsettingstillatelse for bruksendring på eiendommen 152/001, Kalkvegen 
152

Viser til rammetillatelse datert 28.6.2010.og søknad om igangsettingstillatelse mottatt 13.9.2010.

Det er mottatt kontrollerklæring for prosjektering fra ansvarlig foretak.

Vedtak:
Igangsettingstillatelse for endring fra tomannsbolig til enebolig innvilges, jf.
rammetillatelse datert 28.6.2010.

Følgende foretak gis ansvar i henhold til søknad om ansvarsrett:
- Byggmestran AS som UTF/KUT for tiltaket

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

Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor AS pb.37 7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.09.2010 2009/1776-7
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

Steinar Pedersen
Steinvegen 5
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/006  

Adresse:
Steinvegen 5, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Steinar Pedersen  

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

Bruksareal i m2:

Det vises til melding om tilbygging registrert mottatt her 24.9.2009, omgjort til søknad etter pbl § 93 
med unntak for ansvar og kontroll i mangelbrev datert 8.10.09. Siste dokument i saken er brev 
underskrevet Njål Kolsvik mottatt 2.7.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av terrasse med levegg, balkong 2.etg og inngangsparti mot øst i eksisterende 
enebolig.
Planstatus: Da søknaden først ble sendt inn var dette Reguleringsplan for Hylla. Denne ble opphevet og 
erstattet av Kommunedelplan for Røra/Hylla den 08.03.10 uten at dette endrer bestemmelsene for 
eiendommen i vesentlig grad.
Planformål: Boligområde med verneverdige bygg
Tegningsliste: 

• Plan- og fasadetegninger mottatt i juni 2010

Det er kun søkt om tilbygg og det er ikke er søkt om eventuelle innvendige endringer som utover de som 
følger direkte av tilbyggingen med utvidelse av inngangsparti mot øst. Boligen er registrert som enebolig. 

Saksvurdering:

Det er etterspurt noe supplerende dokumentasjon som ikke er mottatt. Bygningsmyndigheten har 
gjennomført befaring på stedet og gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den på tross 
av dette som tilstrekkelig til å foreta behandling.
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Bygningsmyndighetene vil bemerke at tiltakene sett under ett med fordel kunne vært bearbeidet med 
henblikk på estetikk både når det gjelder bygningen i seg selv og forholdet til det bebygde miljø forøvrig.
Bygningen med sine mange tilbygg gir et uryddig uttrykk og de omsøkte tiltakene er ikke med på å bedre
dette. Med de omsøkte endringene har imidlertid bygningen nådd grensen for hvor mange forskjellige 
tilbygg som kan aksepteres. Ved ytterligere endringer på bygningen er det avgjørende at det tilstrebes et 
mer helhetlig uttrykk.

Vi vil for øvrig påpeke at forholdet mellom omsøkte balkong og eksisterende gesims (utbygg på fasade 
sør) må utføres slik at det ikke oppstår fare for komplikasjoner og råteskader.

Tiltaket er vurdert til å være i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

- Det forutsettes at bygningen som en følge av tiltakene ikke kommer i strid med plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter.

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

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:
NK-Prosjektering Merkurvegen 6 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.09.2010 2010/1159-5
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

Hilde Anne Staberg og Tore Heggstad
Utøyvegen 673
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
022/024

Adresse:
Utøyvegen 673, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Hilde Anne Staberg og Tore Heggstad  

Ansvarlig søker:
Faanes & Gjølga AS  

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

Bruksareal i m2:
94,8  

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 3.8.2010.
Siste dokument til saken er søknad om ansvarsretter mottatt 10.9.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til to tilbygg på eiendommen022/024, Utøyvegen 673.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Faanes & Gjølga AS, alle funksjoner

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

Tiltak: Tilbygging av bolig 4 meter mot nordøst, hele bygningens bredde og høyde. Tilbygging mot 
sørøst i en bredde på 5 meter, dybde 3 meter.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse
Ansvarsoppgaver: Faanes & Gjølga AS, alle funksjoner. 
Tegningsliste:

• Situsjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

Søknaden ble opprinnelig levert uten ansvarlig foretak og med mangelfullt tegningsgrunnlag. Det er ikke 
vedlagt snitt av tiltaket og tegningene er mangelfullt målsatt. Til tross for at mer nøyaktig 
tegningsgrunnlag er etterspurt er dette ikke mottatt. Ansvarlig foretak har erklært at prosjektering skal 
være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl. 
Oppgitt BRA var i søknaden 86 m2. Tiltakshaver har den 30.9.2010 opplyst at korrekt BRA skal være
94,8m2 og dette er lagt til grunn for søknaden.
Det mangler nabovarsel til to gjenboere. Kopi av vedtaket sendes disse for å sikre klageadgang til 
vedtaket.

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

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

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ 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:
Faanes & Gjølga AS Vågavegen 600 7670 INDERØY
Jenny Marie Nyvik Utøyvegen 681 7670 INDERØY
Kerstin Heggdal og 
Jostein Grimstad

Utøyvegen 665 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2010 2010/1412-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inderøy kommune
v/Jorunn By

Godkjent tiltak for brannteknisk oppgradering og utbedring av baderom etter 
vannskade

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
008/053

Adresse:
Kvistadbakkan 34 c -d, 7670 INDERØY

Tiltakshaver:
Inderøy kommune  

Ansvarlig søker:
TOGIN AS TOGIN AS

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om brannteknisk oppgradering og utbedring av baderom registrert mottatt her
20.09.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til brannteknisk oppgradering og utbedring av baderom på eiendommen 008/053, 
Kvistadbakkan 34 c og d.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− TOGIN AS for funksjonene SØK/PRO/KPR tiltaksklasse 2
− Byggmester Stene AS for funksjonene UTF/KUT tiltaksklasse 1.

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

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

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

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
TOGIN AS Pb 205 Heimdal 7474 TRONDHEIM
Jorunn By
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2010 2010/1304-6
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

Tore og Unn Elisabeth Fjerstad
Nessetvegen 193
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av enebolig og garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/131

Adresse:
Gangstadmarka 49, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Tore og Unn Elisabeth Fjerstad  

Ansvarlig søker:
Byggmester Kolstad AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
300,7  

Det vises til søknad om oppføring av enebolig og garasje registrert mottatt her 31.8.2010.
Siste dokument til saken er supplerende opplysninger og reviderte tegninger mottatt 1.10.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig og garasje på eiendommen 197/131, Gangstadmarka 49.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Byggmester Kolstad AS for funksjonene SØK, PRO/KPR hele tiltaket med unntak av sanitær- og 
varmeanlegg, og UTF/KUT, Bygningsmessige arbeider. Tiltaksklasse 1.

− Steinkjer Entrepenør AS for funksjonene UTF/KUT, grunn og betongarbeider tiltaksklasse 1
− Sveberg Rør AS for funksjonene PRO/KPR/UTF/KUT, sanitær- og varmeanlegg tiltaksklasse 1.

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

Tiltak: Oppføring av enebolig og garasje

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen 17.12.97, sist endret 21.04.10

Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:
− Byggmester Kolstad AS for funksjonene SØK, PRO/KPR hele tiltaket med unntak av sanitær- og 

varmeanlegg, og UTF/KUT, Bygningsmessige arbeider i tiltaksklasse 1.
− Steinkjer Entrepenør AS for funksjonene UTF/KUT, grunn og betongarbeider i tiltaksklasse 1
− Sveberg Rør AS for funksjonene PRO/KPR/UTF/KUT, sanitær- og varmeanlegg i tiltaksklasse 1.
−

Alle foretak har sentral godkjenning for ansvarsområdene.

Kontrollerklæringer: Byggmester Kolstad AS og Sveberg Rør AS

Tegningsliste:

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger revidert 30.9.2010. Mottatt her 1.10.2010.

Saksvurdering:

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

Boligen plasseres parallelt med eiendomsgrense i nordøst, garasje plasseres i nordøstlige hjørne med 
nærmeste avstand til nabogrense på 1 meter. Inderøy kommune er eier av naboeiendommene og gir 
med dette sitt samtykke til denne plasseringen av garasjen.
Bolig og garasje etableres med saltak.
Boligen får trinnfri adkomst og livsløpsstandard i 1 etasje. Total BRA bolig 253,9 m2. BRA garasje 46,8 m2.

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

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ 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 Kolstad AS Russerveien 8 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2010 2010/809-4
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

Marit Elise Koa
Hyllavegen 17
7670  INDERØY

Godkjent tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/094

Adresse:
Hyllavegen 17, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Marit Elise Koa  

 

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

Bruksareal i m2:
29,6  

Det vises til medling om tilbygg til bolig registrert mottatt her 31.5.2010.
Siste dokument til saken er supplerende tegninger og opplysninger om tiltakets BRA mottatt 6.10.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygg til bolig på eiendommen 181/094, Hyllavegen 17

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: tilbygg til bolig i to etasjer BYA 16,6 m2, BRA 29,6 m2.
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla
Planformål: Bolig

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Det søkes om tilbygg på eksisterende bolig mot øst. Nærmeste avstand til nabogrense er ikke oppgitt 
men det framgår av vedlagte situasjonskart at dette blir omtrent 3 meter. Det er vedlagt erklæring fra 
nabo med tillatelse til dette.

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.

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.09.2010 2009/1379-7
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

TrønderBilene as
Postboks 3033
7709  STEINKJER

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/139

Adresse:
 Sundsøya  

Tiltakshaver:
TrønderBilene as  

Tiltakets art:
Flytting av brakke  

Bruksareal i m2:
 uendret  

Det vises til søknad om flytting av brakke/endring av tillatelse registrert mottatt her 9.8.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til flytting av brakke jf. tillatelse datert 16.9.2009

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Erklæring fra nabo med tillatelse til plassering av brakke nærmere nabogrense enn 4 meter fra nabo 
Øyvind Sund sendes kommunen før tiltaket igangsettes. Det er viktig at avstanden samtykket begrenser 
seg til er oppgitt.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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Saksvurdering:

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

Tiltaket ligger innenfor Kommunedelplan for Straumen og er vist som eksisterende parkeringsområde.
Brakke/oppmøtested for bussjåfører vurderes å være i tråd med planen.
Nærmeste avstand til nabogrense er ikke oppgitt men ut i fra situasjonsplanen settes denne til 1 meter 
for ny brakke.

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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2010 2010/1271-2
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

Espen Hegdal
Skogvegen 22
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
045/054

Adresse:
Skogvegen 22, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Espen Hegdal  

 

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
60  

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 25.8.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 045/054, Skogvegen 22.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Garasjen må ikke oppføres nærmere kant av regulert veg enn 2 meter

Loft må minskes min. 2,24 m2; BYA for garasjen må ikke overstige 70 m2

Nøyaktig situasjonsplan der tiltaket er inntegnet i målestokk ettersendes før tiltaket igangsettes

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

−

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2
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Saksopplysninger:

Tiltak: oppføring av garasje BRA 60 m2. Oppgitt BYA er 62 m2, jf. tegning er BYA 72,24 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Jætåsen
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

• Plan- og fasadetegninger

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. 

Innsendte situasjonsplan er noe unøyaktig. Oppgitt avstand til nabogrenser er 2 meter men tiltaket er i 
målestokk inntegnet nærmere 4 meter fra nabogrenser og kant av veg. Bygningsmyndigheten 
godkjenner en plassering 2 meter fra nabogrense og kant av veg men anser det som avgjørende at 
garasjen ikke kommer nærmere enn dette og ønsker ny og mer nøyaktig situasjonsplan før tiltaket 
igangsettes.

Oppgitt BYA for tiltaket er 62 m2. Dette er ikke korrekt da utkragende bygningsdeler lavere enn 5 meter 
fra bakken også skal medregnes, det vil si at loftet angir et BYA 72,24 m2 for tiltaket. Frittliggende 
bygninger med BYA over 70 m2 kan ikke behandles etter Plan- og bygningsloven § 20-2 men skal 
behandles etter reglene i Plan- og bygningsloven § 20-1 med ansvar og kontroll. Det forutsettes derfor 
at garasjen oppføres med et BYA på 70 m2. Dersom garasjen ønskes oppført større enn dette må det 
søkes om ansvar og kontroll for bygningen.

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ 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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2010 2010/1112-6
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Garanti Eiendomsmegling

Postboks 213
7651 VERDAL  

Delegert vedtak

Tillatelse til seksjonering - Hyllastranda sameie.

Det vises til begjæring om seksjonering mottatt og journalført 30.06.2010, supplert med 
kartskisse 17.08.2010 og begjæring om oppmålingsforretning 20.09.2010.

Søknaden gjelder seksjonering av eksisterende firemannsbolig på gnr 194 bnr 4.

I følge opplysninger i søknaden blir det 4 hoveddeler som er klart avgrenset og er 
sammenhengende del av bygning med egen inngang. Vedlagt situasjonsplan viser avgrensing av 
privat- og felles utearealer.

Hver boligseksjon har kjøkken, bad og WC innenfor hoveddelen av bruksenheten. Sameiebrøk 
framgår av seksjonsbegjæringen.

Vedtak:

Tillatelse til seksjonering innvilges av Inderøy kommune med hjemmel i lov om 
eierseksjonering § 9, og i henhold til 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.

Gebyr for behandling i henhold til eierseksjonsloven er 3 x rettsgebyret, kr 2580. Gebyret 
faktureres sammen med oppmålingsgebyret for utearealene. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Kvernmo utbygging Industrivegen 8 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.09.2010 2010/1374-2
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 Uggerud
Bjørklivegen 20
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/014  

Adresse:
Bjørklivegen 20, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Rune Uggerud  

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

Bruksareal i m2:
5  

Det vises til søknad om tilbygging registrert mottatt her 8.9.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av inngangsparti BYA 6,8 m2, BRA 5 m2 og tilbygging av terrasse BYA 21 m2 samt 
utskifting av vinduer
Planstatus: Kommunedelplan for Røra 8.3.2010
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Omsøkte terrasse ser fra tegningsmaterialet ut til å komme nærmere nabogrense enn 4 meter. Erklæring 
fra nabo med samtykke til dette forutsettes før bygging kan igangsettes.
Dette gjelder eier av 174/134 Bernt Torbjørn Holtan. Naboen er heller ikke varslet om tiltaket og kopi av 
vedtaket sendes for å sikre naboens klageadgang.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har for øvrig ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
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Vedtak:
Tilbygging og fasadeendring av eiendommen 172/014, Bjørklivegen 20, godkjennes.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Erklæring med samtykke til bygging nærmere nabogrense enn 4 meter fra nabo Bernt Torbjørn Holtan 
sendes kommunen før tiltaket iverksettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

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:
Bernt Torbjørn Holtan Stasjonsvegen 11 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2010 2010/1282-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Block Watne AS
Sjøfartsgt. 12
7714  Steinkjer

Delegert vedtak

Årfallvegen, gnr 133 bnr 029 - Godkjent fradeling av tomter i henhold til 
godkjent bebyggelsesplan.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 25.08.2010.

Det søkes om fradeling av tomt nr 5, 6 og 8 samt fellesareal (parkering/adkomst) for tomt nr 6, 7, 
8 og fellesareal (parkering/adkomst) for tomt nr 1, 2, 3, 4 og 5. 

Gjeldende regulering for området er bebyggelsesplan for Årfallvegen, vedtatt 20.04.2010.

Fradeling er i samsvar med godkjent plan og det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 21-3 
fritak for krav om nabovarsel.

Vedtak: 
Inderøy kommune innvilger delingstillatelse for 5 tomter som omsøkt. Vedtaket gjøres med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 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 oppmålingsforetning for merking og oppmåling av arealet.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2010 2010/1242-2
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

Eli og Sverre Finstad
Rostadvegen 227
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
025/007

Adresse:
Rostadvegen 227, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Eli og Sverre Finstad  

Ansvarlig søker:
Arkitektkontoret H2 AS  

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

Bruksareal i m2:
8  

Det vises til søknad om riving og oppføring av tilbygg registrert mottatt her 20.8.2010.

Søknaden er innsendt som ett-trinns søknad med ansvar og kontroll. Men er i den forbindelse svært 
mangelfull. Da tiltaket om tilbygging kan behandles etter reglene i plan- og bygningslovens § 20-2 er 
søknaden endret til søknad for tiltak som kan forestås av tiltakshaver.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til riving og oppføring av tilbygg på eiendommen 025/007, Rostadvegen 227

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

− Tillatelsen omfatter ikke etablering av utslipp for toalett og gråvann eller bruksendring til 
våtrom

− Målsatt situasjonsplan ettersendes før tiltaket igangsettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av eksisterende bislag, oppføring av nytt BYA 10 m2/BRA 8,28 m2. Tilbygging av tak over 
inngangsparti.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.5.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste:

• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:
Søknaden er innsendt som ett-trinns søknad med ansvar og kontroll. Men er i den forbindelse svært 
mangelfull. Det er ikke oppgitt organisasjonsnummer for Arkitektkontoret H2 AS som har skrevet under 
som ansvarlig søker for tiltaket. Vi kan ikke se at firmaet har sentral godkjenning for funksjonen og det er 
ikke søkt om lokal godkjenning for foretaket. Det er ikke vedlagt søknader om ansvarsretter for øvrige 
funksjoner i byggesaken eller kontrollerklæring for prosjektering.
Da tiltaket om tilbygging kan behandles etter reglene i plan- og bygningslovens § 20-2, er søknaden 
endret til søknad for tiltak som kan forestås av tiltakshaver.

For øvrig mangler tegninger som viser eksisterende fasader, situasjonsplan der tiltaket er inntegnet og 
kvittering for nabovarsel. Kopi av vedtaket sendes derfor nabo for å sikre klageadgang til vedtaket.

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

Det opplyses i søknaden at det vil etableres opplegg for avløp for wc og gråvann. Bygningsmyndigheten 
gjør oppmerksom på at det må søkes om utslipptillatelse for tiltaket og at tiltaket er underlagt ansvar og 
kontroll. Det samme gjelder etablering av våtrom jf. plan- og bygningslovens § 2-2.
Komplett søknad om utslipptillatelse (og evt. etablering av våtrom) må sendes og behandles av 
kommunen før evt. anlegging av utslipp kan iverksettes.

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.

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ 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

Vedlegg: Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter m/veil.

Kopi til:
Øystein Heggdal Rostadvegen 200 7670 INDERØY
Arkitektkontoret H2 AS Njårds veg 10 7724 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
24.09.2010 2010/1409-2
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

Arild Vist
Vudduvegen 87
7670  INDERØY

Godkjent driftsbygning.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
118/002  

Adresse:
Vudduvegen 87, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Arild Vist  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
ca 180  

Det vises til melding om oppføring av bygning til redskap og vedlager registrert mottatt her 20.9.2010.

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 § 20-2

Saksopplysninger:

Tiltak: oppføring av bygning til redskap og vedlager 7,1m x 27 m 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07.
Planformål: LNF -område
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.

Kommunen fritar fra å varsle øvrige naboer og gjenboere da deres interesser ikke berøres av tiltaket jf. 
Plan- og bygningslovens § 21, 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
04.10.2010 2010/1441-2
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

Kåre Kvistad
Skippervegen 13
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av garasje med dispensasjon

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/048  

Adresse:
Skippervegen 13, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kåre Kvistad  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²  

Bruksareal i m2:
50  

Det vises til søknad om dispensasjon og oppføring av garasje registrert mottatt her 28.9.2010.

Saksopplysninger:

Tiltak: Dispensasjon fra byggegrense mot veg og oppføring av garasje
Planstatus: Reguleringsplan for Skjemstadaunet 17.10.05
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Garasjen søkes plassert i nord med nærmeste avstand fra nabogrense på 1 meter. Naboer er varslet i to 
omganger da dispensasjonsbehovet ikke ble opplyst første gang. 

Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Skjemstadaunet 17.10.05 og plan- og bygningslovens 
kapittel § 19, Dispensasjon.
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Reguleringsplanens bestemmelse pkt. 2.2 sier at garasje kan plasseres intil 2 meter fra regulert vegkant 
dersom innkjøring er parallelt med vegen. 
Omsøkte garasje plasseres slik at den opptar i underkant av 2 m2 av hjørnet til regulert snuplass. Dette 
området er i dag opptatt av en 2 meter høy mur. 
Det søkes om dispensasjon fra planen for oppføring av garasjen på samme sted som muren i dag står.

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.

Planens hensikt er å sikre areal til å snu med bil i enden av vegen.

Søker fremholder at valgte plassering av garasje er den eneste mulige og mest hensiktsmessige for 
tomta og at den ikke vil være til sjenanse for naboer.

Området fungerer som snuplass i dag med den eksisterende muren og bygningsmyndigheten kan ikke se 
at oppføring av garasjen vil hindre gjennomføring av planen selv om garasjen plasseres på en liten flik 
som på kartet er avsatt til snuplass. Plasseringen av garasjen vil ikke endre de eksisterende forhold i 
særlig grad og anses som kurant ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn. 

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

Eiendommen kan jf. planen bebygges med 20 % - BYA. Eiendommen får med omsøkte tiltak tilnærmet 
maksimalt % - BYA. Dette til orientering.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Dispensasjon fra Reguleringsplan for Skjemstadaunet 17.10.05 vedrørende avstand til veg og oppføring 
av garasje på eiendommen 085/048, Skippervegen 13 godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Søknaden er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2010 2010/1475-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inderøy Røde Kors
Sundfærvegen 4
7670  INDERØY

Att. Yngve Skaara

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/136

Adresse:
Sundfærvegen 4, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Inderøy Røde Kors  

Ansvarlig søker:
INNHERRED BYGG AS  

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet  

Bruksareal i m2:
117  

Det vises til søknad om fasadeendring registrert mottatt her 1.10.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til fasadeendring på eiendommen 004/136, Sundfærvegen 4.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− INNHERRED BYGG AS, alle funksjoner  

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

Tiltak: Fasadeendring; bytte av vinduer og kledning samt innsetting av nye vinduer
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09.
Planformål: Forretning
Tegningsliste:

• Fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Det er ikke søkt om innvendige endringer. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
INNHERRED BYGG AS Okkenhaugvegen 2 7600 LEVANGER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2010 2010/1058-5
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

Margareth Halle
Loråsvegen 94
7670  INDERØY

Godkjent tilbygg platting, fasadeendring og dukkestue

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/093

Adresse:
Leirringen 41, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Margareth Halle  

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

Bruksareal i m2:
 

Det vises til melding om mindre byggearbeid registrert mottatt her 28.6.2010. Meldingen ble endret til 
søknad etter pbl § 93 jf. mangelbrev datert 27.8.2010.
Siste dokument til saken er supplerende bilder og erklæring fra nabo.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygging av platting med levegger, oppføring av dukkestue og fasadeendringer.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Platting etableres med en gjennomsnittshøyde over terreng som ikke overstiger 0,5 meter

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
- Tegning av fasade sør som viser de nye vinduene ettersendes for arkivering.

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. 

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

Tiltak: Tilbygging av terrasse med levegger, oppføring av dukkestue og fasadeendringer
Planstatus: Kommunedelplan Straumen 15.05.05
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

• Situasjonsplan, plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Fasadeendringer
Det er ut i fra innsendte materiale noe vanskelig å forstå hvor vindu innsettes og verandadør etableres 
men etter samtale med tiltakshaver går det fram at det er de to store vinduene på fasade sør som 
erstattes med heve/senkedør og at det minste vinduet på samme fasade halveres i størrelse. Endringen 
er ikke vist på tegning men anses likevel som kurant av bygningsmyndigheten.

Nærmeste avstand til nabogrense i sør fra dukkestue er 0,4 meter. Det er vedlagt erklæring fra nabo 
med samtykke til dette.

Tillat grad av utnytting er jf. kommunedelplanens bestemmelder 26% BYA (bebygd areal). Tomtas areal 
er på 494,1 kvm. Ved beregning av grad av utnytting skal både bygningens fotavtrykk og parkeringsplass 
medregnes. Ved etablering av platting med gjennomsnittshøyde over terreng på mer enn 0,5 meter vil 
også denne medregnes i BYA og tiltaket komme i strid med planen. Senking av plattingen slik at denne 
ikke inngår i BYA er derfor satt som vilkår i tillatelsen.

Søknaden kommer 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. 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 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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.09.2010 2009/311-4
Saksbehandler Deres referanse
Karstein Kjølstad, 74124203

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

Hellemshaugan Vel v/ Vegard Lindsetmo
Bjørklivn. 57
7670  INDERØY

Søknad om støtte for ferdigstillelse av gatebelysning - Hellemshaugan

Det vises til brev fra Hellemshaugan Vel mottatt her 6.02.2009.

Det vises til tidligere møte. Vi vil uten videre beklage at det ikke tidligere er gitt et skriftlig svar på 
henvendelsen. 

Utgangspunktet for kommunens holdning er en avklart prioriteringsbeslutning ,  jfr. vedlagte vedtak fra 
Komite Natur i møte 25.09.2007. Det vises til vedtakets punkt 2: ”Kommunen ser det for tiden ikke som 
aktuelt og bygge ut eller ta over ytterligere gatebelysning i boligfeltene. ”

Dette vedtaket ble fattet på bakgrunn av ulike henvendelser med ønske om kommunalt engasjement i 
investeringer og drift av vegbelysning langs kommunal veg/i eksisterende boligfelt.

Vi har derfor så langt ikke grunnlag for å imøtekomme søknaden.

I forbindelse med revisjon av hovedplan for kommunale veger - som vi forventer ferdigstilt våren 2011 -  
vil det bli gjort en ny vurdering av kommunens holdning til dette spørsmålet.  Planen vil bli behandlet og 
besluttet politisk.  

Hvorvidt denne behandlingen vil medføre endringer i tidligere prioriteringsbeslutninger gjenstår og se.

Med vennlig hilsen

Ole Tronstad
- ordfører -

Kopi: Hovedutvalg natur v/Anita Axelsen

Vedlegg
1 Saksprotokoll HU Natur 2509-2007 Om utbygging og drift av gatelys
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