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Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg.
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
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I tillegg vil følgende saker bli ettersendt:
- Sentralvarmeanlegg Venna.  Vannbåren varme Inderøyheimen.

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 1/11 Oppstart av revidering av kommunedelplan Straumen

PS 2/11 Reguleringsplan Skjemstadaunet hyttefelt del 2 - Planprogram.

PS 3/11 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

PS 4/11 Klage på delegert vedtak fra 16.09.2010
Fradeling av tomter til spredt boligbygging/dispensasjon for 
bygging av tomannsboliger.

PS 5/11 Klage over vedtak på søknad om dispensasjon for plassering av 
garasje

PS 6/11 Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker 
østre gnr. 24, bnr. 1. Klage

PS 7/11 Søknad om frådeling av gardstun på Grandvollan gnr. 161/2. 
Ny behandling

PS 8/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/11 Nessetvegen 1086 - Fossum.  Midlertidig brukstillatelse for 
garasje, 084/002

RS 2/11 Røsetvegen 11 - Tunset. Godkjent fradeling av tomt til 
eksisterende bolig.

RS 3/11 Årfallvegen 12 og 18 - Block Watne. Godkjent fradeling av to 
boligtomter.

RS 4/11 Enganvegen 50 - Kummernes. Ferdigattest for tilbygg

RS 5/11 Innvilgning av søknad på fradeling av boligtomt på Berg vestre 
gnr. 66, bnr. 1

RS 6/11 Skjemstadmarka 18 - Varslot. Ferdigattest for hytte

RS 7/11 Tillatelse til rehabilitering av skorstein

RS 8/11 Gangstadmarka 40 - Ferstad. Godkjent oppføring av bolig og 
plassering av garasje

RS 9/11 mandelid Rør AS. Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning

RS 10/11 Bjønnavegen 32 - Bragstad. Godkjent søknad om våtrom i bygg

RS 11/11 Djupdalsvegen 30 - Varslot.  Ferdigattest for hytte 188/006

RS 12/11 Strandvegen 7 - 9.  Klage på regulerinsendring - Inderøy 
kommunes vedtak stadfestes

RS 13/11 Sakshaugvegen 75- Skogset.  Ferdigattest for enebolig, 
005/044.
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RS 14/11 Hyllmyra 4- Sagen.  Midlertidig brukstillatelse for 
enebolig,045/008.

RS 15/11 Strandvegen 7 - 9.  Klage på rammetillatelse - kommunens 
vedtak stadfestes

RS 16/11 Sandvollan skole - Inderøy kommune. Tillatelse til endring i 
heis

RS 17/11 Innvilgning av søknad på fradeling av boligtomt på Hoel gnr. 
221, bnr. 1

RS 18/11 Nessetvegen 211- Heggli. Ferdigattest for garasje-194/146

RS 19/11 Hyllmyra 4 - Sagen. Ferdigattest for enebolig - 045/008

RS 20/11 Vudduvegen 162 - Kvakland. Godkjent oppføring av ny bolig

RS 21/11 Røsethavna - Sakhaug Gausen. Godkjent fradeling av tomt til 
eksisterende naust.

RS 22/11 Lensmyra - Austad Eiendom AS. Ferdigattest for kontorbygg 
med hybler for midlertidig opphold på eiendommen 183/061

RS 23/11 Ferdigattest for brannstasjon på eiendommen 004/100, 
Sundfærvegen 8

RS 24/11 Ålbergsjøen - Jenssen. Avslag på søknad om  dispensasjon for 
oppføring av naust

RS 25/11 By-Vistven - Semb. Ferdigattest for hytte

RS 26/11 Strandvegen 5, 7, 9 - Børgin Eiendom. Igangsettingstillatelse 
for 3 tomannsboliger.

RS 27/11 Jektvollvegen 89 - Jægtvolden AS. Tillatelse til riving og nybygg 
av kjøkkenfløy.

RS 28/11 Sandvollanvegen 952- Taraldsen. Ferdigattest for tilbygg på 
eiendommen 205/008,

RS 29/11 Djupdalsvegen 53- Simavik. Godkjent endring av tillatelse -
ansvarlig foretak for rørinstallasjoner

RS 30/11 Hellhaugen 100 - Hansen. Tillatelse til riving av driftsbygning

RS 31/11 Innvilgning av søknad på fradeling av tomt med bebygd hus på 
gnr. 83/11.

RS 32/11 Inderøyvegen - Hjelde Brattli. Godkjent fradeling av punktfeste 
til eksisterende naust

RS 33/11 Nergata 21 - Samdal. Godkjent oppussing av bad

RS 34/11 Vågavegen 364- Gausen.  Ferdigattest for bod og garasje

RS 35/11 Rostadvegen 42 - Granhus. Godkjent tilbygging til redkapsbu

RS 36/11 Skjemstadmarka 38 - Kleven. Godkjent oppføring av hytte

RS 37/11 skjemstadmarka 38 - Byggmester Stene AS. Lokal godkjenning 
av foretak uten sentral godkjenning
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RS 38/11 Bålhaugv. 24 - sakshaug. Godkjent tilbygging av carport

RS 39/11 Innvilgning av konsesjon på Storrydningen gnr. 134, bnr. 2 i 
Inderøy.

RS 40/11 Venna - Inderøy Helsehus AS. Rammetillatelse for nybygg

RS 41/11 Gangstadhaugen II -Inderøy kommune. Igangsettingstillatelse 
for VA-anlegg

RS 42/11 Nessetvegen 775 - Dolmen. Ferdigattest for hytte på 
eiendommen 186/007,

RS 43/11 Innvilgning søknad på fradeling av boligtomt på Salberg nedre 
gnr. 179, bnr.1. Dispensasjon

RS 44/11 Kvistadbakkan 34 c-d - Inderøy kommune. Ferdigattest for 
utbedring av baderom 008/053

RS 45/11 Skjemstadmarka 14 - Skjemstad. Godkjent fradeling av tomt i 
Skjemstadmarka hyttefelt.

RS 46/11 Enganvegen 50 - Kummernes. Godkjent endring av tillatelse 
183/023

RS 47/11 Rostdvegen/Undersåker - Kvam.  Godkjent fradeling av 
punktfeste til eksisterende naust.

RS 48/11 Skippervegen 2 og 4 - Slålie/Slålie. Godjent arealoverføring 
mellom boligtomter.

RS 49/11 Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker
østre gnr. 24, bnr. 1. Dispensasjonssøknad.

RS 50/11 Kribelin Barnehage - Vennavegen 1. Godkjent endret 
ansvarsrett for våtrom.

RS 51/11 Kribelin barnehage - Vennavegen 1. - Godkjent midlertidig 
brukstillatelse for 1. etg.

RS 52/11 Lensmyra 36 - Austad eiendom. Ferdigattest for tilbygg til 
garasje/lager

RS 53/11 Inderøy kommune - Vedtak om offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for Venna..

RS 54/11 Årfallvegen 18 - Bolck Watne. Godkjent fasadeendring

RS 55/11 Inderøy kommune - Nessjordet. Godkjent fradeling av tomt til 
sentrumsområde.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1761-1
Saksbehandlar:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utval Utvalssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 1/11 31.01.2011

Formannskapet

Oppstart av revidering av kommunedelplan Straumen

Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune startar opp revidering av kommunedelplan Straumen for 2012-2020. 
Revideringa blir gjort med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 11-12, oppstart av arbeid med 
kommuneplanen. Areala innanfor gjeldande grenser skal vurderast med tanke på bruk og vern. 
Utarbeidd planprogram blir sendt på høring i minst 6 veker samtidig som det blir meldt 
oppstart av planarbeidet. 
Formannskapet nemner opp 3 politikarar til arbeidsgruppa for planprosessen. 
Følgjande politikarar deltar: 

Vedlegg
1 Planprogram-utkast for offenleg høyring
2 Kart over planområdet

Henvisning: 
Fullstendig plan for eksisterande kommunedelplan Straumen, sjå inderoy.kommune.no/plan-
kunngjøringer/kommuneplaner/kommuneplan Straumen med kart, tekst og bestemmelser.
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Bakgrunn
Inderøy kommune har hatt eigen kommunedelplan for Straumen sidan 1996. Tidlegare var det 
soneplanar for området som viste A og B-soner for spreidd bustadbygging. 
Området består av Straumen sentrum med eit forholdsvis stort omland, og plangrensene for 
kommunedelplanen er det gjort greie for i vedlagt planprogram.

Sidan kommunedelplan Straumen er ein del av kommuneplanens arealdel, må det arbeidast ut 
planprogram etter forskrift om konsekvensutreiing §2, c som blir sendt på offentleg høyring 
samtidig som ein annonserer oppstart av kommunedelplanen. Planprogrammet skildrar kva 
aktuelle tema som skal vurderast i planprosessen, og kva som er gjeldande reguleringsplanar 
innanfor kommunedelplanen. 

Noverande kommunedelplan for Straumen vart vedteke i  2005. Småbåthamna på Næss var 
det største konfliktområdet, men etter mekling og kontakt med fylkesmannen kom 
småbåthamna på plass med 57 båtplassar. 
Etter 2005 har det vore arbeidd med sentrumsplanen for Straumen sentrum som vart vedteke i 
2009. Det er i tillegg laga ein detaljplan for næringsområdet på Næss. Denne planen vart 
vedteken i juni 2010. 

Målet er å få det meste av arbeidet med planen ferdig i løpet av 2011, slik at planen blir 
gjeldande frå 2012. Sidan planen blir starta opp og gjennomført i 2011, er det ikkje naturleg å 
ta denne planen med i planstrategien for kommunestyret 2012- 2016. 

Vurdering
I utgangspunktet er det tenkt å nytte noverande plangrenser i kommunedelplanen. Dette er 
sjølvsagt eit vurderingstema i planprosessen, men det er lite ynskjeleg at planområdet blir 
innskrenka slik at kommunen blir liggjande med uplanlagt areal. 
Ved revidering av kommunedelplanen er det naturleg å sjå på problemstillingar som framtidig 
byggeområde for bustadbygging, offentleg formål og næringsformål, og framleis sikra 
tilstrekkeleg grøne areal nær sentrum. I tillegg er det viktig å få fram behov for vidare 
gang/sykkelvegar samt andre tiltak innan universell utforming. Det bør også vurderast om det 
kan opnast for spreidd bustadbygging innanfor areal som i dag har LNF-formål. (Landbruk, 
natur og friluftsliv)

Sjølv om det er utarbeidd ein detaljplan for Straumen sentrum, vil det vera ulike utfordringar 
som vedkjem restarealet i kommunedelplanen. Difor meiner rådmannen at det bør opprettast 
ei arbeidsgruppe som følgjer arbeidet og tar avgjersle i sjølve planprosessen. Rådmannen 
foreslår at gruppa blir sett saman av 3 personar frå formannskapet som ansvarleg politisk 
organ for overordna planlegging, og 3 personar frå administrasjonen.

Når det gjeld reguleringsplanar innanfor kommunedelplan Straumen, er dei fleste av nyare 
dato. Ved revidering av kommuneplanen i 2005, vart svært mange av dei gamle
reguleringsplanane oppheva og innlemma i kommunedelplanen.
Sidan gjeldande reguleringsplanar er av ny dato, bør disse planane framleis gjelde for perioden 
2012- 2020. Det er viktig med oppdaterte planar for bruk i byggesaksbehandlinga og ved 
behandling av dispensasjonssøknader. 
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Gjeldande reguleringsplanar innanfor kommunedelplan Straumen er lista opp i 
planprogrammet side 8. 

Konklusjon

Rådmannen foreslår at Inderøy kommune startar opp revidering av kommunedelplan 
Straumen med tanke på bruk og vern av areala innanfor plangrensene til kommunedelplan 
Straumen. Inderøy kommune offentleggjer oppstart og ber om innspel til planen, samtidig som 
planprogrammet blir sendt på høyring i seks veker. 
Det blir oppnemnt ei politisk/administrativ arbeidsgruppe for planprosessen, der 
formannskapet vel 3 representantar til gruppa.
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Kommunedelplan Straumen

PLANPROGRAM

Utkast til planprogram for offentleg høyring
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1. Innleiing

1.2. Bakgrunn og formål for revidering av kommunedelplanen.
Eksisterande kommunedelplan vart vedteken i 2005. I planen er det mellom anna lagt ut nye formål 
til bustadbygging, offentleg formål, gang/sykkelvegar og småbåthamn. En del av formåla er bygd ut, 
og ein del endringar og dispensasjonar frå planen er godkjent. I løpet av dei siste åra har kommunen 
behandla, og avslått, ein del søknader om dispensasjon som vedrører spreidd bustadbygging.

Sidan det er ca. seks år sidan planen er vedteken, er det ynskje frå politisk hald å revidera planen 
med tanke å gjera Straumen til eit framtidsretta og attraktiv sentrum med sentrumsfunksjonar, 
bulyst  og tilstrekkeleg grøntområde.  Straumen blir kommunesenter i den nye kommunen etter 
samanslåing med Mosvik kommune. Dette vil påverka utviklinga av sentrum, og det blir viktig å ta 
vare på dei særskilde kvalitetane og karakteren som Straumen har. 

1.2. Status for planprogrammet.
Etter plan og bygningslovens §4-1 skal alle kommuneplanar som har vesentleg verknad for miljø og 
samfunn utarbeide eit planprogram som skal gje grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal 
innehalde formål med planarbeidet, planprosessen, vurdering av alternativ og krav om 
konsekvensanalyse. 

Kommuneplanen og kommuneplanens arealdel er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing etter 
plan og bygningslov §4-2, 2. ledd, der det stilles krav til innhald og utforming av planprogrammet. 

Dette inneber at planprogrammet skal peika på kva utgreiingstema som skal vurderast  samt
utbyggingsformål og kva analysemetode som vil bli nytta. Sjølve vurderinga av dei ulike tema skal 
skildrast i planbeskriving/planomtale. I tillegg skal det i planprogrammet gjerast greie for om andre 
alternativ er vurdert i val av nye formål.

Forslag til planprogram skal ut på høyring i minst 6 veker før det kan det blir vedteke av kommunen.

Det er kommunen som er forslagstiller til ein kommunedelplan og difor er dei ansvarleg for 
utarbeiding av planprogrammet. 
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2. Dagens situasjon.

2.1. Område for plangrense.
Dagens plangrense for kommunedelplan Straumen er tenkt som plangrense for framtidig plan.

Dersom planprosessen medfører innspel som naturleg endrar grensa, kan det vera aktuelt å utvida
planområdet. Når det gjeld å redusera planområdet, bør dette heller vurderast ved revidering av 
kommuneplanens arealdel, så ein ikkje har areal som ligg uplanlagt i kommunen. 

Plangrensa i vest startar utanfor Sundnesnesset ved Håggåbekken og er trekt forholdsvis langt nord 
forbi Solhaugen nær Hastadkrysset og går derifrå i rett linje mot aust til Børgin sør for Bosnes. Derifrå 
følgjer plangrensa strandsona fram til Røsethavna der plangrensa er trekt ut i Børgin forbi Sundsøya 
og har med landarealet med Sund, delar av Haugum og Vika fram til strandlinja. Plangrensa følgjer 
strandsona til spissen av Sundsøya, over sundet til Sundfær og følgjer på nytt strandlinja forbi 
Sundnesnesset.

Dagens kommunedelplan Straumen :
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Planområdet med ortofoto: 

2.2. Formål i planen som er bygd ut i perioden 2005-2010.
• Byggeområde: 

Årfald- Kommunal barnehage og rekkehus
Røsethaugen – bygd 1 hus, planen gav lov til 2
Sundnesnesset- ingen
Saksmoen – ingen, detaljplan under arbeid
Lillesund- arbeid med reguleringsplanen er i gang, men vil bli senka på grunn av kostnader 
ved geologiske undersøking. 

Side 14



6

• Næringsformål: 

Venna nedre- kontorbygg/servicebygg.

Næssjordet – Ferdig reguleringsplan og detaljplan for næringsområde, forventa oppstart 
bygging i 2011. 

• Offentleg formål:
Venna- Areal avsett til omsorgsbustadar delvis omregulert regulert om til helsehus for leger 
og fysioterapi.

• Sjøområde:
Småbåthamna ved Næss er utbygd med 57 plassar. I reguleringsplanen for Straumen er det 
forslag om utviding av hamna på ca. 20 båtplassar til. Dette er ikkje avklart på grunn av 
innsigelse frå fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

• Kommunikasjon:
Gang/sykkelveg frå Fossum Auto til Kvistadbakken er bygd.
Ny avkjørsel til steinbrotet på Hall er bygd. 
Ny  veg/avkjørsel til Vangslia er bygd.
Gang/sykkelveg frå Sakshaug barneskule til Li prestegard er tenkt oppstart på i 2011.

3. Gjeldande rammer for kommunedelplanar.

3.1. Plan og bygningslova.
Ein kommunedelplan er ein oversiktsplan og skal behandlast etter Plan og bygningslova sitt kapittel 
11. Arealplanar skal vise samanheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal 
vise nye tiltak og arealbruk som kan setjast i verk i planperioden samt kva omsyn som skal takast vare 
på når arealet blir omdisponert. Arealformål som kan nyttast er formulert i PBL § 11-7 med  Bygg og 
anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks-, natur og 
friluftsformål samt reindrift. I tillegg kan det leggjast inn bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhøyande strandsone og hensynssoner med ulike tema. 

Ein kommunedelplan skal bestå av plankart, planbestemmingar og planomtale. 

3.2. Forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med konsekvensutreiing (KU) er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir vurdert under 
arbeidet med planar og tiltak. Saksbehandlinga skal ta vare på dei krav som forskrifta § 4 set til 
utgreiing og dokumentasjon av kommuneplanens arealdel. Arealplanar på oversiktsnivå  som ein 
kommunedelplan er,  skal alltid behandlast etter forskrift om KU (§2, bokstav b). 
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Framstilling og saksbehandling  av KU skal følgja plan og bygningslova etter kapittel 4 om 
planprogram. Etter §4-1 skal planprogrammet gjera greie for kva tema som skal utgreiast, kva 
metode som skal nyttast og om det finns alternativ formål. Sjølve utreiingsarbeidet  av temaet  kan 
gjerast som ein del av planbeskriving etter PBL §4-2, men det skal koma klart fram kva som er  
konsekvensutreiing. 

3.3. Nasjonale retningslinjer: 
For å fremje ei bærekraftig utvikling, skal regjeringa kvart 4. år utarbeida eit dokument med 
nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging som skal følgjast opp gjennom  statleg 
medverknad  og  plan og bygningslova.  Det kan gjevast retningslinjer for heile landet eller for eit 
avgrensa geografisk område. 

I plan og bygningslovens §3-1 er det sett opp ein del nasjonale oppgåver som skal takast omsyn til i
planlegging:

a) Mål for fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga i kommunen.
b) Sikre jordressursane og verdifulle landskap og kulturmiljø. 
c) Sikre naturgrunnlag for samisk kultur, næring og samfunnsliv
d) Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.
e) Legg til rette for gode bumiljø og gode oppvekst og levekår i alle delar av landet.
f) Fremje folks helse, hindre sosiale forskjellar og førebygge kriminalitet
g) Ta omsyn til klima
h) Fremje samfunnstryggleik  ved å førebygge risiko på helse og miljø.

Oppgåvene skal nås gjennom tett samarbeid mellom statlege, regionale og kommunale organ. 

3.4. Regionale retningslinjer. 
Det er laga felles fylkesplan for Trøndelagsfylka som gjeld for perioden 2009-2012 som har motto 
”her alt er mulig-uansett.”

I planen er det lagt vekt på:

• Klima, reduksjon av klimagassar og utvikling av klimavenleg energi.
• Dekke Trøndelag sitt behov for arbeidskraft
• Styrke forsking, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag
• Naturressursane med å auka matproduksjonen, nytte ressursar som gjev busetting og 

verdiskaping, styrkje bærekraftig arealplanlegging i byar og tettstadar og betre grunnlaget for 
differensiert arealpolitikk og klare handlingsrom.

3.5. Mål for kommunal arealplanlegging.
Dagens kommuneplan har følgjande visjon for kommunen ” gjør det gode bedre”. Arealdelen er tufta 
på overordna målformuleringar i kommuneplanen der det er sett opp følgjande retningslinjer:
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• Kulturlandskapet skal vernast og utviklast på lang sikt.
• Strandsona skal prioriterast for folk flest.
• Klart skilje mellom tettbygd og ubygd område.
• Medverka til å få ei bærekraftig landbruksnæring.
• Areal med formål utbygging skal ha stor utnyttingsgrad. 
• Opptre smidig til næringslivsutvikling og tilleggsnæringar i landbruket.
• Grøne lunger i tettstadane
• Byggeområda skal leggjast til rette for funksjonshemma
• Gang/sykkelvegar må byggjast ut i eksisterande og nye byggeområde. 

3.6. Gjeldande reguleringsplanar innanfor kommunedelplan Straumen. 
Følgjande reguleringsplanar gjeld innanfor området til kommunedelplan Straumen:

Reguleringsplan for Kvistadbakkan med seinare endringar, vedteken 31.01.84.

Reguleringsplan for Sundnes Brenneri med seinare endringar, vedteken 13.03.96.

Bebyggelseplan for Venna nedre, vedteken 29.09.03.

Reguleringsplan for R.V. 755, gang og sykkelveg, vedteken 10.12.03.

Reguleringsplan for Hall steinuttak, vedteken den 10.05.04.

Reguleringsplan for Brenne, vedteken 20.03.06

Bebyggelseplan for Straumsundet, vedteken 29.08.07

Reguleringsplan for Vennesborg, vedteken  15.10.07

Reguleringsplan for Årfall, vedteken den 12.12.07

Bebyggelseplan for Årfall, vedteken den 8.12.08.

Reguleringsplanen for Straumen sentrum, vedteken den 4.05.09

Reguleringsplan for Næssjordet, vedteken den 21. 06.10.
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4. Utbyggingsformål og tema. 

 4.1.  Aktuelle utbyggingsformål i planen etter §11-7.
1. Bygg og anlegg.

Det har vore ein stor etterspørsel etter sentrumsnære bustader , det gjeld først og fremst 
einebustader. Når det gjeld ledig areal, er det arealet ved Saksmoen som er aktuell for bygging. Dette 
arealet kan utvidast mot aust, men her vil vegutløysing vera avgjerande for vidare utbyggingsretning.  
Det kan også vera aktuelt å sjå på beiteområdet  frå Kvistadbakkan, mot Sakshaug gamle kyrkje. 

I planen vil det bli ei vurdering av behovet for offentlege bygg dei kommande åra og om det er avsett 
tilstrekkeleg med areal for dette i dag.

Når det gjeld framtidig næringsareal, vil regulerte areal på Næss dekke serviceformål i åra som kjem. 
Næringsaktivitet elles innanfor kommunedelplan Straumen, vil nok vera basert på små og 
mellomstore bedrifter og aktivitet som kan sameinast med ein attraktiv buplass.

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur.

Det viktigaste tiltaket framover er å få til ein sikker overgang ved Sakshaug barneskule og 
gang/sykkelveg til krysset ved Li. Dette arbeidet er venta å bli sett i gang i 2012. 

Det vil også bli sett på ny vegutløysing til Saksmoen via Li prestegard for å minske presset på veg 
forbi kyrkje/museumsområdet.

Det har også vore fremja ynskje om gang/sykkelveg frå Sundsøya mot Sund folkehøgskule. 

3. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift. 

Kommunen har hatt ein del dispensasjonssøknader som går på spreidd busetnad. Det har vore eit 
politisk ynskje å sjå på om kommunedelplanen kan gje opning for spreidd busetnad i visse områder. 
Spørsmålet  blir teken opp til vurdering  med tanke på framtidig busetjingsmønster for området.  

4. Sjø og vassdrag.

Det er i dag ei ferdig utbygd båthamn ved Næss med 57 plassar samt ei mindre på Sundneshavna.  I 
reguleringsplanen for Næss  er fremja ynskje om utviding av denne hamna.  Planen vil vurdera heile 
sjø og hamneområdet med framtidig bruk. 

5. Hensyssone.

Etter plan og bygningslovens § 11-8 er det no høve for å leggja inn hensynssoner med ulike tema 
innanfor arealplanar. Dette kan bli aktuelt for enkelte områder og vil bli vurdert etter å ha 
gjennomført konsekvensutreiinga i planomtalen.
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4.2.Følgjande tema innan miljø og natur som skal vurderast:
TEMA: Vurdering/utreiing: METODE:
Landbruk/Kulturlandskap Eigen vurdering i planbeskrivinga Tilgare vurderingar

Enkel landskapsanalyse
Kulturminne/Kulturmiljø Egen vurdering i planbeskrivinga Registrering av fornminne.

”Sefrak”registrering  frå 1980-
talet

Naturmangfald/biologisk 
mangfald. 

Eige vurdering av området i 
planbeskrivinga

Biologisk mangfaldkartet i 
Inderøy (vilt, naturtypar)
Oppdatert lokalkunnskap. 

4.3. Følgjande samfunnstema som skal vurderast :
TEMA: VURDERING/UTGREIING: METODE:
Friluftsliv Eige vurdering av området i 

planbeskrivinga.
Tilstrekklig grønnstruktur og  
hensynssoner nær byggefelt.

Universell utforming Eige vurdering av området i 
planbeskrivinga

Synfaring på aktuelt areal med 
tanke på tiltak. 

Samfunnstryggleik Eigen vurdering i planbeskrivinga
og utfylling av sjekkliste for 
utbyggingsområde. 

Kjent informasjon/data frå NGU,
NVE m.v.

Tettstad/busetting Eige kapittel i planbeskrivinga, 
Sette klare grense for 
sentrumsfunksjonar

Bakgrunn i reguleringsplanen for 
Straumen sentrum. 

Kommunale 
tenester/infrastruktur

Eige kapittel i planbeskrivinga Involvere kommunen sine 
tenester i planprosessen. 

4.4. Alternative områder. 
I arbeidet med planen vil det gjennom konsekvensutreiinga  bli vurdert om innkomne innspel er 
aktuelle eller om det bør vurderast alternative områder. Dette gjeld særleg bygging av einebustader 
og framtidig busetnadsmønster innanfor kommunedelplanen. Dersom det er aktuelt å sjå på fleire 
utbyggingsområde, vil dette bli med i planomtalen og behandlast som ein del av planen. 
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5. Planprosess.

5.1 Organisering.
I Inderøy kommune er det formannskapet som har ansvar for planprosessen til overordna planar. 
Kommunedelplan Straumen er ein overordna arealplan, og den blir tilrådd i hovudutval Natur mens 
formannskapet innstiller før den blir endeleg vedteke i kommunestyret. 

Tidlegare planprosessar har blitt utført av ei arbeidsgruppe med tre politikarar og tre frå 
administrasjonen. Det vil bli oppretta ein liknande gruppe for arbeidet med kommunedelplan 
Straumen. Formannskapet vel sine representantar i oppstartsmøte for planen januar 2011.

5.2. Medverknad/planprosess.
Oppstart av planarbeidet vil bli annonsert samtidig som planprogrammet blir lagt ut til offentlig 
ettersyn med minimum 6 veker. Etter høyringsrunden skal ansvarleg organ i kommunestyret  
fastsetja det endeleg planprogrammet. Når det gjeld lovpålagt medverknad, er dette med bakgrunn i 
plan og bygningslovens kapittel 5. Der er omtalt både høyring og offentleg ettersyn, kven som har 
innsigelserett og mekling før vedtak. 

Under sjølve planprosessen er det viktig å involvera grunneigarar, næringsliv, innbyggarar og lag og 
andre som har interesser av å utvikla Straumen som eit kommunesenter. I sjølve planprosessen vil 
det bli ei samordning mot Inderøy kommune sitt prosjekt Inderøy 2020 når det gjeld folkemøte og 
innspel elles til planen. 

5.3. Framdriftsplan.
Arbeidsoppgåver Ansvarleg Frist Behandling
Oppstart 
planarbeidet

Rådmannen Jan. 2011 Hovudutval Natur/
formannskapet:
Oppstart av planarbeidet.
Utsending planprogram på 
høring minst 6 veker.
Val av styringsgruppe.

Folkemøte Inderøy 
2020
Planprogrammet til 
offentleg høyring

Arbeidsutvalet
for Inderøy 2020.

Feb./mars 2011 Innspel til 
planprogrammet/planarbeidet.

Planprogram til 
politisk behandling 
med innarbeid 
forslag

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen

April 2011 Hovudutval 
Natur/formannskapet: 
Vedtak planprogrammet.

Utarbeiding av 
planutkast med 
plankart, 
bestemmingar og 
planbeskriving.

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen
Rådmannen

Mai/august 2011. Styringsgruppa,
Kontakt med sektoretatar, 
grunneigarar og aktuelle etatar. 

1. gangs behandling Arbeidsgruppa for September 2011 Hovudutval 
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planutkast kommunedelplan 
Straumen

Natur/formannskapet:
Vedta utsending planforslag på 
offentleg ettersyn i minst 6 
veker. 

Vurdering av 
innkomne 
merknadar og 
innsigelse 

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen

Desember2011/janu
ar 2012

Styringsgruppa

2.gangs behandling 
av planen 

Arbeidsgruppa for 
kommunedelplan 
Straumen/
Rådmannen

Februar 2012 Hovudutval Natur tilrår planen
Formannskapet innstille til 
kommunestyret
Mekling dersom det er aktuelt. 

Ferdig planforslag 
kommunedelplan 
Straumen

Formannskapet Mars 2012 Kommunestyret vedtar planen
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Områder for råstoffutvinning (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 3)

Særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 5)

Områder som er båndlagt etter annet lovverk  (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 4)

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (Pbl. § 20-4,1. ledd nr 6)

Friområde / Idrettsanlegg

Streksymboler

Områder som er unntatt rettsvirkning (Pbl. § 20-6, 3. ledd)

Retningslinjer i LNF-områder
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Målestokk  1 : 10.000

Ekvidistanse 10 m

Kartgrunnlag:

Digitalkart fra  geovekstprosjekt 1995,

Plandata digitalisert 2004 av Inderøy kommune

sist oppdatert 2003

Eksisterende Planlagt

1. gangs behandling i planutvalget

Offentlig ettersyn 

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak

 Saksnr. Dato

Plankart datert:      17.06.2005 Saksbehandler:   K. Volden

Revidert etter 1. gangs behandling i planutvalget;

KOMMUNEDELPLAN - STRAUMEN

T E G N F O R K L A R I N G 

Grense for retningslinjeområde

LNF-område hvor naturvern dominerer N

Parkeringsplass

Lokal turveg

25.05.04

(LNF-omr. ved Lillesund, parkering ved kulturhuset, barnehagetomt til almennyttig form.)

0010/04

11.03.05 - Revidert etter offentlig ettersyn (div. endringer)

14.06.04 - 20.08.04

Punktfeste - nausttomt

1. gangs behandling i kommite organisjon

2. gangs behandling i kommite organisjon

0024/04 26.05.04

Ekstra behandling i kommite organisasjon 0063/04 24.11.04

0009/05 05.04.05

0021/05 06.04.05

17.06.05 - Revidert etter megling hos Fylkesmannen (Småbåthavn unntas retsvirkning, vegkryss tas ut)

0030/05 27.06.05

09.11.05 - Revidert etter at Fylkesmanne har trukket tilbake innsigelsen

Kommunestyrets vedtak 14.12.05

S
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1296-8
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 2/11 31.01.2011

Reguleringsplan Skjemstadaunet hyttefelt del 2 - Planprogram.
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Vedlegg

1

2 Planprogram

3 Kart

4 Høringsuttalelser

Bakgrunn

Allskog BA har på vegne av grunneier Hans Finsrud varslet oppstart av planarbeid og lagt 
planprogram for reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Formålet med reguleringsarbeidet 
er å tilrettelegge et nytt hytteområde øst for Skjemstadaunet boligfelt, mellom fv 229 og sjøen. 
Utbyggingen er ikke avklart i kommuneplanens arealdel hvor området er av satt til landbruk-
natur- og friluftsområde (LNF). 

For forslag til reguleringsplaner hvor arealbruken ikke er avklart i overordna plan, og hvor 
tiltakene kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av 
planoppstart utarbeides et planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart.

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 
dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.

Allskog BA har utarbeidet planprogram som ble lagt ut til offentlig ettersyn 5. oktober 2010. 

Det har kommet uttalelser fra NVE, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag og Tove Williksen Haug som har en eiendom som grenser inn til planområdet.
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Det er ikke varslet vesentlige innsigelser til planforslaget.

Inderøy kommune kan ved behandling av planprogrammet vedta endringer i forhold til tema 
en ønsker at skal utredes i konsekvensutredningen, og spesielle forhold en ønsker det skal tas 
hensyn til i reguleringsarbeidet.

I forhold til varsling av et privat planforslag etter § 12-8 kan planmyndigheten også gi råd om 
hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Vurdering
Det fremlagte planprogrammet gir en god oversikt over planområdet, planlagte utredninger og 
fremdrift i planarbeidet. 

Siden det foreslås regulering av et område med en arealbruk som ikke er avklart i 
kommuneplanen, vil det ved behandling av reguleringsplanen måtte bli en vurdering av om 
området bør tas i bruk til utbyggingsområde for hytter eller ikke.

Kommunen bør gi signal om dette på et tidlig stadium dersom en ønsker å gå i mot 
hyttebygging på dette området. 

Rådmannen vurderer at en bør avvente konsekvensutredningen og nærmere beskrivelse av 
planforslaget før en konkluderer omkring dette. Ut fra en foreløpig vurdering vil området være 
lite aktuelt til boligbygging pga avstand til Kjerknesvågen sentrum og Lyngstad skole.

Konklusjon

Rådmannen mener det ikke er nødvendig å gi andre føringer til planprogrammet enn det som
er beskrevet i planprogrammet og har framkommet i høringsuttalelsene.

Planprogrammet foreslås stadfestet slik det ble lagt ut til ettersyn, under forutsetning av at de 
forhold som er beskrevet i innspillene til planprogrammet tas med i konsekvensutredning og i 
vurderingene for reguleringsforslaget.
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1. INNLEDNING 
 

Forord 

Allskog skal utarbeide en reguleringsplan, detaljplan, for Skjemstadaunet 

hyttegrend i Inderøy kommune. Inderøy kommune er planmyndighet og 

ansvarlig myndighet.  

 

Tiltaket må utredes ihht. §§ 3 - 4 i Forskrift om konsekvensutredninger. Formålet 

med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 

samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen.  

 

På bakgrunn av KU-kravet skal det utarbeides et planprogram jf. §4-1. 

Planprogrammet vil gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 

og opplegget for medvirkning. Planprogrammet skal også gjøre rede for 

behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og 

samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.  

 

Forslaget til planprogram sendes nå på høring til berørte myndigheter, 

interesseorganisasjoner og grunneiere, samtidig som det legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Høring av planprogrammet blir annonsert i Trønderavisa og lagt ut på Inderøy 

kommunes egne hjemmesider www.inderoy.kommune.no 

 

 

Høringsuttalelser sendes innen mandag 15 nov 2010 til: 

ALLSKOG BA,  Ingvald Ystgaards vei 13A,  7047  Trondheim. 

Telefon: 815 59980,  Firmapost@allskog.no 

 

Eventuelle spørsmål/innspill kan rettes til: 

ALLSKOG BA v/Ellen Kristin Moe 

E-post: ellen.moe@allskog.no 

Tlf: 91376771 
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1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

Reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt ble vedtatt den 28.03.07. Planen 

gjelder oversiden av Fv229 mot Skjemstadvatnet. Grunneier ønsker å utvide 

planen, og inkludere arealet på nedsiden av vegen mot sjøen. Dette da 

området er å betrakte som svært attraktivt og godt egnet for hyttebygging.  

 

Inderøy kommune har stilt krav om detaljplan for denne utvidelsen. Det ble 

den 07.042010. oversendt forhåndshøring vedrørende detaljplanen til Inderøy 

kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommue og 

statens vegvesen. Fylkesmannen påpeker at planforslaget omfattes av 

forskrift om konsekvensutredninger §3 bokstav d og vurderes etter forskriftens 

§4. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse og vurdering av planens 

konsekvenser for relevante miljø- og samfunnstema.  

 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram 

jf. §4-1.  

 

1.3 Overordnede føringer 

 

Kommuneplan: Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel 

2007-2020. Planen blir da å betrakte som en dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, men kan vel likevel anses å være i tråd med 

kommuneplanen i forhold til bestemmelsen som sier at: Framtidig 

hyttebygging skal helst vera fortetting i eksisterande felt eller i tilknyting til 

eksisterande hytter. 

 

Videre sier kommuneplanen at innenfor LFN-områder kan det: 

….. byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det 

byggjast uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA= 20m2. Hytter kan ha ei 

gesimshøgd inntil 3,5m og mønehøgde inntil 5,5m. 

 

2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON  
 

Skjemstadaunet ligger like nord for Kjerknesvågen. I Kjerknesvågen har 

aktiviteten økt de senere årene. Det lagt til rette for boligbygging og 

hyttebyggingen har tiltalt. Det anlagt ei flott småbåthavn og tilhørende 

serveringssted som gir stor aktivitet, særlig i sommerhalvåret. Kapasiteten på 

småbåthavna er derimot sprengt og tilgangen på båtplasser i området er 

dårlig. På Skjemstadaunet er det regulert et boligområde og det også avsatt 

tre områder for hyttebygging på oversiden av Fv229.   

 

Det er et bolighus, Vesterli, som grenser til planområdet. Det pr i dag lagt 

vann og strøm frem til planområdet i forbindelse med at dette ble lagt frem til 
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Vesterli. Fra fylkesveg 229 til gården det i dag opparbeidet vegadkomst, og 

videre går det en skogsbilveg ned mot sjøen og nordover langs sjøen.   

Området består i dag hovedsak av utmark og ungskog. Området var 

skogsbelagt fram til 1991. Hele området måtte da felles som nedfallskog etter 

den store stormen samme år. Området er til dels ryddet og nyplanting er 

foretatt på deler av området.  

 

Terrenget er småkupert og heller ned mot sjøen i vest. Det er flotte sol- og 

utsitksforhold fra planområdet.  Det er i dag et lite brukt område for friluftsliv.  

 

3. BESKRIVELSE AV PLANEN  
 

Planområdet vil i alt omfatte ca 130 daa. Innenfor området legges det opp til 

følgende arealformål:  

 

 Område for fritidsbebyggelse: ca 30 tomter  

 Nærmiljøanlegg, tennisbane/fotballbane 

 Kjøreveg 

 Parkeringsplasser 

 Friluftsformål 

 Vern av kulturminne 

 Ferdsel 

 Småbåthavn 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 Naust 

 Badeområde 
 

 

Hyttetomtene vil strekke seg fra ca100 m fra sjøen, målt i horisontal linje fra 

flomålet, og oppover lia spredt innenfor foreslått planområde. En stor del av 

tomtene vil ligge i tilknytning til eksisterende traktorveg. Denne vegen vil 

opparbeides som adkomstveg til hyttefeltet og dermed redusere nye 

naturinngrep i området. Det vil opparbeides enkle kjøreadkomster videre inn i 

hyttefeltet for de tomter som ikke grenser til adkomstvegen.  

 

Tomtene vil plasseres i terreng som i liten grad trenger opparbeiding.  

 

For å øke attraktiviteten på området, spesielt for barnefamilier, legges det 

opp til opparbeiding av en tennisbane/fotballbane/lekeområde i nedre del 

av planområdet.  Her er det i dag flatt og opparbeiding vil kreve lite inngrep.  

 

Strandsonen er slik den fremstår i dag preget av stein og noe svaberg. For 

barn er området mindre egnet til bading. Det tas sikte på å øke attraktiviteten 

ved å opparbeide en mindre sone med sandstrand. Det kan også legges til 

rette for at strandsonen kan bli en møteplass, gjennom tilrettelegging med 
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benker og felles bålplass. Dette kan medføre at attraktiviteten for å bruke 

området, også øker for andre.  

 

Det er behov for flere småbåtplasser i området. Det er derfor ønskelig at 

planen inkluderer et areal for småbåthavn med tilhørende ferdselssone. 

Anlegget vil være av flytende og mobile konstruksjoner og kan/skal fjernes 

om vinteren.  Det kan vurderes behov for en enkel molo i tilknytning til 

anlegget for å skjerme mot vind fra nord.  

 

Nord for eksisterende naust vil det være et areal svært godt egnet for 

naust/redskapsboder/sløyebod. Det kan enkelt legges veg fram til naustene 

fra adkomstvegen inn til hytteområdet. Naustene vil ligge i umiddelbar 

nærhet til småbåthavna og badeplass.  

 

Det er et ønske at området skal få en kompakt utforming som reduserer 

inngrep og samler folk på et avgrenset område.  

 
  

4. INNHOLD I KONSEKVENSUTREDNINGEN  

4.1 Metode 

Konsekvensutredningen vil i utgangspunktet basere seg på allerede 

eksisterende registreringer og informasjon for området.  

 

4.2 Aktuelle tema 

Følgende tema skal belyses i konsekvensutredningen:  
 

a) Miljø og naturressurser:  
 

- Kulturlandskap 

Planområdet ligger ved sjøen i område preget av skog. Det skal det gis 

en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

som viser hyttefeltets påvirkning på landskapet. 

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Faglige vurderinger basert på befaring 

 

- Kulturminner 

Det er registrert en gravhaug i området. Det antas at det er behov for 

nye arkeologiske registreringer i området.  

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Faglige vurderinger basert på befaring 
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- Naturverdier – biologisk mangfold 

Kartlegging av eksisterende registreringer på biologisk mangfold i 

området og vurdere evt følger tiltaket vil ha for området.  

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Faglige vurderinger basert på befaring 

 

- Vilt ressurser 

Planområdet inngår i et område registrert i Naturbasen som 

beiteområde for Rådyr. Det skal vurderes hvilke følger utviklingen av 

Skjemstadaunet hyttefelt kan ha for vilt i området. Videre skal det 

kartlegges om tiltaket har følger for andre viltressurser.  

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Gjennomgang av eksisterende registreringer  

 

- Skogbruk 

Vurdering av følgene en hyttebygging vil ha i forhold til skogbruket.  

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n  

Metode: Gjennomgang av eksisterende registreringer og 

skogbruksplan.  

 

b) Samfunn:  

 
- Friluftsliv og rekreasjon 

Hvordan vil utbyggingen av området påvirke eksisterende og 

fremtidige friluftskvaliteter i området?   

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Befaring og gjennomgang av eksisterende registreringer  

 

- Universell utforming 

Hvordan tas det hensyn til universell utforming av området? 

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Befaring og gjennomgang av eksisterende registreringer  

 

- Samfunnssikkerhet 

Det skal foretas en ROS-analyse i tråd med pbl §4-3. 

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Utfylling av sjekkliste for ROS  
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- Næringsliv og sysselsetting 

Vil utbyggingen av Skjemstadaunet hyttefelt ha konsekvenser for 

næringsliv og sysselsetting i Inderøy kommune?  

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Faglig vurdering samt innsamling av tilgjengelig data  

 

 

- Infrastruktur/kommunale tjenester 

Vil Skjemstadaunet hyttefelt genere behov for utbygging av ny 

infrastruktur og nye kommunale tjenester?  

 

Forslag til utredning: Eget del-kapittel i KU`n 

Metode: Faglig vurdering samt innsamling av tilgjengelig data  

 

5. MÅLSETTING OG STRATEGI FOR PLANARBEIDET 
 

Mål 

Det er et mål at detaljplanen skal utformes på en måte som ivaretar ulike 

hensyn i området på best mulig måte. Hytter og veger skal tilpasses terrenget. 

Dette innebærer bl.a. at sprenging skal reduseres til et minimum og helst 

unngås. Hyttene skal tilpasses tomtene både når det gjelder utforming og 

planløsning (det skal tas hensyn til sol-, lys- og utsiktsforhold).  Området skal 

utformes på en måte som gjøre det attraktivt for fremtidige hytteeiere.  

 

Strategi 

 Det er gjennomført to salgsbefaringer for å kartlegge interessen for kjøp 

av tomter i området. Det er vist stor interesse for tomtekjøp og 50 stk står 

allerede på interesseliste.  

 Det skal være en høy kvalitet på utbyggingen 

 Feltes skal utformes på en måte som bidrar til en gjennomføring av 

etappevis utbygging, på bakgrunn av etterspørsel etter tomter i 

markedet.  

 Holde naturinngrep på et minimum. 

 Sikre gode sammenhengende friluftsområder langs sjøen.  

 

6. PLANPROSESS FOR PLANPROGRAM, DETALJPLAN OG KU 
 

 Oppstart av planarbeid, høring, 6 uker: okt/nov 2010 

 Vedtatt planprogram: nov. 2010 

 Utarbeide detaljplan med konsekvensutredning: des-jan 2010. 

 Førstegangsbehandling: feb 2011 

 Offentlig ettersyn: mars/april 2011 

 Bearbeide planen til 2. Gangs ettersyn: mai-jun 2011 
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 Vedtak: aug-sept 2011 

 

Dette medfører en samlet planprosess på ca 11 mnd.  

 

 

7. MEDVIRKNING OG INFORMASJON 
 

Det blir lagt opp til medvirkning på flere nivå i samsvar med kravene i plan- og 

bygningsloven. Planprogrammet blir meldt igangsatt i Trønderavisa og lagt ut 

på kommunens hjemmeside. Aktuelle parter blir tilskrevet og invitert til å 

komme med synspunkter og innspill til planprogrammet og det videre 

planarbeidet med KU`n og detaljplanen.  

 

Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med at 

oppstart av detaljplanarbeidet blir kunngjort.  

 

Det vil i den grad det anses nødvendig i det videre planarbeidet bli 

gjennomført møter og evt befaringer med de som blir berørt av planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

Utarbeidet: 30.09.2010 

 

Revidert :  

Side 43



85/1/0

85/1/0

88/1/0

85/3/0

85/28/0

88/1/0

518/1/0

85/38/0

85/31/0

85/34/0

85/32/0

85/30/0

85/35/0
85/37/0

85/33/0

85/36/0 0/0/085/46/0

85/1/0
85/1/0

Plangrense for Skjemstadaune hyttefelt Del 2, 85/1, Inderøy kommune

Side 44



Side 45



Side 46



Side 47



Side 48



Side 49



Side 50



Side 51



Side 52



Side 53



Side 54



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/523-25
Saksbehandler:
Kåre Bjerkan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 3/11 31.01.2011

Hovedutvalg Folk 3/11 01.02.2011

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Rådmannens forslag til vedtak
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
vedtas.

Vedlegg
1 Forslag - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Bakgrunn
Formannskapet behandlet høringsutkast – Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i møte 
20. Oktober 2010. 

Planen skal danne grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens 
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv

Formannskapet fattet følgende vedtak:
Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020)
sendes ut på høring med høringsfrist 20. november.

Planen ble sendt som e-post til aktuelle høringsinstanser samtidig som det ble annonsert i 
Trønder-Avisa og Inderøyningen.
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Høringsutkastet ble også lagt ut på kommunens hjemmesider der det var lagt til rette for 
direkte tilbakemelding.

Det er mottatt fire innspill til planen. Samtidig er det også andre saker som berører planen.

 

Vurdering

Planen inneholder:
• Overordnede føringer og målsettinger
• Hva har skjedd siden forrige plan
• Beskrivelse av dagens situasjon
• Behov – registrerte behov og vurdering
• Mål og strategier

Beskrivelsene av dagens situasjon baserer seg på elektronisk anleggsregister som er bygd opp 
gjennom kulturdepartementet og ellers lokale opplysninger. Oversikten har fortsatt et 
forbedringspotensiale.

I desember hadde vi en gjennomgang sammen med fylkeskommunen og Mosvik kommune der 
flere anlegg ble fjernet fra det elektroniske registret.

Her følger en oversikt og vurdering av innkomne innspill:

Nina Tjæder-Gran etterlyser tiltak i forhold til hestesporten. Hun har selv planer om ridebane, 
ridehall, ny stall og varmestue.

Kommentar:
Hestesport er også blitt pekt på i andre sammenhenger. Det kan gis spillemidler til rideanlegg 
som ridehall, stall, utendørsbane og ridesti. Samtidig vil det være krav til hvem som 
søker(offentlig eller organisasjon).
Selv om det ikke er konkrete forslag så har rådmannen tatt inn rideanlegg i planen. Dette som 
et punkt under analyse og vurdering av behov og samtidig rideanlegg på uprioritert tiltaksliste 
under ordinære anlegg. 

Inderøy skytterlag har meldt tilbake at de er fornøyd med prioriteringen i planen.
Kommentar:
Skytterlaget forventer å få frem planer i løpet av 2011. Det virker som planlegging av ny 
skytebane  er i godt gjenge.

Torunn Zeiner (på vegne av kroppsøvingslærerer på IVGS) påpeker viktigheten av 
skøytebanene ved Sakshaug skole  som brukes av tre skoler foruten nærmiljøet og andre.
FAU ved Sakshaug skole har ansvar for vedlikehold. Det foreslås at drift/vedlikehold settes bort 
til Flyndra Vekst.
Kommentar:
Dette vil sikkert være en oppgave som Flyndra Vekst kan ta på seg men det vil bety at det 
stilles midler til disposisjon. Det vil være flere lignende anlegg som drives på dugnad rundt om i 
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kommunen. Det er likevel spesielt at det benyttes av tre skoler. Det legges inn støtte til drift av 
mindre anlegg under pkt 7.3 i planen.

Inderøy Idrettslag foreslår at det legges inn kr 3,5 mill til nytt fotballdekke på kunstgressbanen 
og 1,5 mill til avlastningsbane ved Inderøy Idrettspark.

Kommentar:
Som idrettslaget påpeker ble det antydet 10 års levetid for dekket på fotballbanen når den ble 
bygd. Siden det er liten erfaring fra andre anleggseiere, er det vanskelig å forutsi. Tilstanden pr 
i dag er absolutt brukbar, men det bør legges inn på slutten av handlingsplanperioden. 
Avlastningsbane er også tatt inn på uprioritert liste.

Inderøy Idrettslag har også søkt om tilskudd til vintervedlikehold av kunstgressbanen. Det er 
gitt pris fra lokal entreprenør som har egnet utstyr. Årskostnad kr 200.000 pr år eller alternativ 
pr tur som vil medføre usikkerhet for oppdragsgiver.
Kommentar: 
Kunstgressbanen er holdt åpen i flere år. Fra sesongen 2009/2010 har den vært vinterstengt. 
Diskusjon omkring vinteråpen bane går på økonomi og på vurdering av slitasje. Det er i 
tiltakslista lagt inn som et tiltak i 2011. Det forutsettes åpen bane fra 1. Desember. 
Kommunens bidrag må avklares videre og det settes inn en foreløpig sum på kr 35.000. Beløpet 
er ikke lagt inn i budsjett 2011 og må eventuelt innarbeides ved revisjon av budsjett.

Inderøy Idrettslag arbeider med planer for klubbhus Gran. Detaljerte planer viser høyere 
kostnader(3,6 mill) enn forutsatt som sannsynlig vil bety kommunal deltakelse for at det skal 
realiseres.    
Kommentar:
Ny tall er lagt inn i tiltaksplan. Det forutsettes at saken må avklares nærmere i kommunen på 
grunnlag av ny informasjon.

Regionale anlegg
Inderøy har ikke anlegg som er klart definert som regionale men det er sandvolleyballanlegg 
Sundsand, friidrettsanlegg og skianlegg Prestlia er av regional betydning. Kampsportsenter og 
ishall er pekt på som mulige regionale anlegg. Samarbeid mellom to eller flere kommuner kan 
også gi grunnlag for høyere tilskudd fra spillemidlene. 

Hallflate flerbrukshus
Gjennom idretten og kulturhuset som utleier, er det pekt på behovet for økt hallkapasitet. Det 
er ikke foretatt noen konkret behovsregistrering, men det vil være lett å leie ut en ekstra 
hallflate iflg Inderøy kulturhus.
Dette kan løses gjennom en helt ny hallflate eller mulig gjennom rehabilitering av Inderøy 
samfunnshus.
Sandvollan samfunnshus/Sandvollan Idrettslag ønsker en hallflate knytt til skole/samfunnshus.
Dette kan dekke idrettsbehov for hele kommunen samtidig som det også vil være viktig for 
skolen og øvrig kulturaktivitet i kretsen.
En ny hallflate i tilknytning nåværende idrettshall vil foruten idrettsbehovet, være en gunstig 
løsning for skolene (spesielt ungdomsskolen) og vil kunne løse garderobebehov i forhold til 
Idrettsparken.
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Hallflate er prioritert som nr 5 av de ordinære anlegg i tiltaksplanen uten at det er tatt stilling 
til plassering.
Inderøy samfunnshus og Kulturcampus er fortsatt uavklart og en lokalisering må sees i 
sammenheng med dette. Dette betyr at initiativet til flerbrukshall på Sandvollan fortsatt er 
ubesvart. 
Fra Røra har det ikke kommet konkrete forslag.

Fysisk aktivitet for livskvalitet og helse
Forskning peker på at de tradisjonelle idrettsanleggene i mindre grad har betydning for 
folkehelse enn anlegg for friluftsliv og turaktivitet. Gjennom kulturlandskap og allerede 
tilrettelagte stier har Inderøy et fortrinn. En videreutvikling av dette gjennom felles merking, 
sammenhengende stier og informasjon vil gjøre dette til anlegg som når svært mange. 
Samtidig som det kan bli et reiselivsprodukt i internasjonal klasse. Dette bør vektlegges ved 
senere revisjon.

Konklusjon
Planen er et godt grunnlag for kommunens prioritering og grunnlag for å se kommunens 
anleggsutvikling i et helhetsperspektiv. Tilpasning til ny planstrategi og ny kommune betyr at 
det vil være nødvendig å ta igjen planen relativt raskt.

Planen vil imøtekomme Kulturdepartementet sitt krav i forhold til framtidige stønad til 
idrettsanlegg(spillemidler).
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Innledning

1.1. Plankrav
Det gjeldende plankravet er fra 1988. Det er senere gjort enkelte endringer i plankravet. 
Plankravet går ut på at en eventuell framtidig stønad til idretts- og friluftsanlegg må være 
forankret i en kommunal plan. Nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, samt anlegg for 
idrett og friluftsliv skal inngå i temaplanen. Planen skal revideres hvert fjerde år. 
Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.
”Plan for idrett og fysisk aktivitet ” er navnet og er en temaplan og samtidig en delplan av 
fremtidig kulturplan og vil integreres i denne. I den sammenheng må idrettsplanen også 
samordnes med Mosvik. I Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000)”Idrettslivet i endring” er 
friluftsliv definert under begrepet fysisk aktivitet. 
Inderøy kommune har hatt en kommunedelplanen for anlegg for idrett, friluftsliv og 
kulturbygg. Den ble vedtatt i desember 1999. Planen var en videreføring av tidligere 
kommunedelplan for tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv(1995).
Handlingsprogrammet i den siste planen har vært rullert hvert år siden 2000. I utgangspunktet 
skulle planen ha vært revidert etter fire år.

1.2. Formål og intensjoner med planarbeidet
Formålet med en revidering av planen er å få en oppdatert plan som legger grunnlaget for en 
langsiktig politikk som kommunen skal føre innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet. Planen 
skal underbygge de statlige og fylkeskommunale føringer som gis av Kulturdepartementet 
(politikkutforming på idrettsområdet), Miljøverndepartementet (utforming av statens 
friluftslivspolitikk) og Sosial – og helsedepartementet (utforming av statens helsefremmende og 
forebyggende arbeid). 

Et annet viktig formål er at en revidert plan skal være et godt styringsverktøy for kommunens 
planlegging innenfor dette feltet i tida framover.

Sikre arealer for leik, idrett og friluftsliv, samt samordne behovene for disse.

Planen skal også være et verktøy for å skape aktivitet.
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1.3. Planprosessen
Formannskapet vedtok i sak 14/09, 18.03.09 oppstart av arbeidet med Kulturplan. En del av 
kulturplanen er ”Idrettsplanen” som et delprosjekt. For arbeidet med kulturplanen er 
formannskapet styringsgruppe mens Kultursmia er referansegruppe. I arbeidet med 
Idrettsplanene har Idrettsrådet med de tre lederne i idrettslaget vært en egen referansegruppe. 
Idrettsrådet har hatt 2 møter. 
Formannskapet behandlet foreløpig plan i møte 20. Oktober 2010. Det ble vedtatt å sende planen på 
ordinær høring. 
Kulturkonsulenten har hatt sekretærfunksjonen og hovedansvaret for revideringa. 

1.4. Utviklingstrekk i Inderøy kommune

Utviklingstrekk generelt
En stadig større del av befolkningen oppgir at det driver fysisk aktivitet i form av trening eller 
mosjon.  På den annen side har vi fått en mindre fysisk aktiv hverdag. Både skole- og 
arbeidsdagen innebærer mindre aktivitet enn før, og det har blitt mer vanlig å benytte 
transportmidler til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter som ikke innebærer fysisk aktivitet. 
For eksempel oppgir nesten halvparten barn og unge i alderen 8-15 år at de aldri går eller sykler 
til skolen (Synovate MMI, 2007). I tillegg har stillesittende fritidsaktiviteter blitt sterkere 
konkurrenter til fysisk aktivitet. 

Økt fysisk aktivitet i befolkningen i form av trening eller mosjon kan kun i begrenset grad 
kompensere for den reduserte hverdagsaktiviteten. Resultatet er at den samlede fysiske 
aktiviteten er redusert med de helsemessige utfordringer dette medfører (St.meld. nr. 39, 2006-
2007 - Frivillighet for alle). 

Undersøkelser viser at den store endringen i livsstil og mosjonsvaner skjer i alderen 15-25 år. 
Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og variere litt fram til pensjonsalderen. Den mest kritiske 
fasen er mellom 17-20 år, da andelen fysisk inaktive øker med 24 % (Breivik & Vaagbø, 1999)

I rapporten Ungdom, idrett og friluftsliv – skillelinjer i ungdomsbefolkningen og endringer fra 
1992-2002 fremheves det at norske ungdommer trener like ofte i 2002 som i 1992. Andelen 
ungdommer som er medlem i idrettslag går noe ned, men det samlede aktivitetsnivået blant 
ungdommer er like høyt. Rapporten trekker fram at det bare er observert en liten nedgang for 
tradisjonelle friluftsaktiviteter (NOVA rapport 16/2004).

Høydehopp i idrettsparken

Samfunnsmessige og institusjonelle endringer har de siste 
tiårene endret vilkårene for barns aktivitet utendørs, spesielt i 
nærmiljøet. Barns hverdag preges i større grad enn tidligere av 
tilstedeværelse og utfoldelse innen andre aktivitetsarenaer enn 
i og rundt hjemmet. Barn og unge tilbringer stadig mer tid i 
offentlige institusjoner (bla. barnehager, 10-årig grunnskole, 
SFO) og de utgjør kanskje en av de viktigste arenaer for barns 
lek og fysisk utfoldelse. Barn og unge anbefales å være i 
aktivitet i minst 60 min. daglig, og aktiviteten bør ha både 
moderat og høy intensitet. 
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Norske 10-åringer sitter i gjennomsnitt 10 timer pr. dag. Hver femte tenåring har symptomer på 
muskel/skjelettplager (Norsk senter for barneforskning, 1999).

En WHO-studie i flere land, viser at barn og unge i alderen 11-16 år sitter stille og ser på 
fjernsyn, pc eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer pr. uke utenom skoletid (Torsheim 2004).

Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse
Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er 
nedfelt bla i St.melding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Handlingsplanen for 
fysisk aktivitet 2005-2009 er utarbeidet for å begrense og motvirke faktorer som skaper fysisk 
inaktivitet, og å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. I et folkehelseperspektiv handler fysisk 
aktivitet om å gi alle muligheter til organisert og egenorganisert aktivitet i hverdagen. Det kan 
være alt fra arealdisponering og kommunal planlegging til innbyggernes kunnskap om 
viktigheten av fysisk aktivitet. Kommunene har et særlig ansvar for å sikre befolkningen 
muligheter til å drive fysisk aktivitet i hverdagen.

MMI gjennomførte i årene 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en landsrepresentativ barne- og 
ungdomsundersøkelse der det bla ble konkludert med at hovedgrunnene til at barn og unge i 
alderen 8-15 år slutter å trene/konkurrere i idrettslag, er at aktiviteten oppfattes som kjedelig. 
De mister interessen og synes ikke lenger aktivitetene i laget er morsomme. Denne 
aldersgruppa ønsker mer tid til venner, skole og andre fritidsaktiviteter enn idrett og friluftsliv. 

Andre undersøkelser (Vestfoldundersøkelsen 1995 og Østfoldundersøkelsen 1997) viser at 
mangel på tid, lyst overskudd og sosial støtte er viktige hindringer blant voksne. 

Når det gjelder HUNT-undersøkelsen, viser resultater fra HUNT 1 og HUNT 2 at det er færre 
inaktive i 1995-97 enn i 1984-86 blant den voksne befolkning. 

Befolkning og befolkningssammensetting

Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) 
indikerer at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.

Aldersgruppe
År 

2010
År 

2012 År 2014
År 

2016
År 

2020
År 

2025
År 

2030

0-5 år 403 388 407 400 415 422 423
6-15 år 858 832 784 775 750 762 774
16-19 år 374 379 380 354 335 309 311
20-66 år 3455 3470 3461 3461 3414 3374 3365
67 år og eldre 767 835 906 969 1128 1305 1429
SUM 5857 5904 5938 5959 6042 6172 6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning.   I praksis har 
befolkningen i Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990. 
Det interessante med denne statistikken er endringen i befolkningssammensetningen – hvor de 
eldre blir flere og de yngre blir færre.  Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil 
kreve – innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre 
befolkning.
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Kommunene Inderøy og Mosvik blir en kommune fra 1. Januar 2012. Plan for idrett må også 
tilpasses dette.

Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye idrettsanlegg skal vurderes. Folketall, 
aldersfordeling, skolekretsinndeling og busettingsmønster må ligge til grunn for hvor mange og 
hvilke type anlegg kommunen skal ha. Det må også tas hensyn til at idrettsaktiviteter 
regionaliseres. 
Inderøy har i dag anlegg som er av regional betydning samtidig ser vi også at anlegg, stier, 
badeplasser med mer er viktig for tilreisende. En videre utvikling av Inderøy som 
reiselivskommune betyr at visse friluftslivs- og idrettsanlegg må tilrettelegges med tanke på 
det.  

1.5 Begrepsavklaringer
Idrett:
Idrettsmeldinga nr 14 (1999-2000) - Idrettslivet i endring sier følgende om hva begrepet idrett 
innebærer: ”Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte 
idretten”.

Sykkelbane ungdomsskolen
Friluftsliv:
Miljøverndepartementet (St.meld. nr. 39 2000-2001 Friluftsliv) definerer friluftsliv som 
opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritida, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 
Kultur – og kirkedepartementet velger å definere friluftsliv under begrepet fysisk aktivitet. 

Ballbinge Lyngstad

Fysisk aktivitet:
Med fysisk aktivitet mener vi 
egenorganiserte trenings- og 
mosjonsaktiviteter og aktiviteter preget av 
leik.

Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som 
ligger i eller direkte tilknytning til boligområder. Anlegget er 
beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta 
behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper, 
barnas leikebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis 
ikke beregnet for konkurranser eller konkurranseidrettens 
regler og bestemmelser.
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Rehabilitering av anlegg:
Istandsetting av anlegg som skal gi en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i 
forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming 
for å kunne tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

2 Målsetting for kommunens satsing idrettspolitikk

2.1 Føringer og målsettinger i Kommuneplan for Inderøy 2006-2018.
I kommuneplanen overordnet del (2006-2018) Inderøy – ”gjør det gode bedre” er det føringer 
og målsettinger som er førende for denne planen:

• Inderøy skal være en attraktiv, kultur-, bo-, og utviklingskommune. En ettertraktet 
moderne landkommune hvor folket trives og vokser sammen med stadig nye 
innbyggere. En kommune hvor arbeidsplasser, gode boforhold, allsidige 
utdannelsesmuligheter, kulturtilbud og fritidsaktiviteter gir vekst, velstand og velferd.

• tilrettelegge for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter slik at alle aktivt kan delta
• Kommunens rolle i kommunesamfunnet ellers utøves etter erfaring best gjennom aktiv 

og forpliktende samhandling med næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner gjennom 
å innta rollen som tilretteleggeren.

2.2  Overordnet mål for denne planen

Inderøy kommune skal ha som satsingsområde å tilrettelegge for fysisk aktivitet, både 
som forebyggende helsearbeid, attraktiv fritidsaktivitet og profilering av Inderøy som bo-
og reiselivskommune.

2.3. Delmål
• Barn og unge skal ha tilbud om deltaking i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i skoler, 

SFO, barnehager og på fritida i sitt nærmiljø.
• Folkehelseperspektivet skal implementeres i alle deler av kommunens planarbeid
• Få flere innbyggere i aktivitet, spesielt utsette grupper
• Areal for lek, idrett og friluftsliv skal innarbeides som en del av bomiljøet ved 

utarbeiding av kommunale planer
• Anlegg som blir brukt av mange skal prioriteres i planperioden
• Ved behov for større kostnadskrevende anlegg skal regionalt/interkommunalt samarbeid 

om investeringer og drift vurderes
• Funksjonshemmede skal ha tilgang til idrettsanlegg og skal gis gode og varierte 

muligheter for friluftsliv
• Inderøy kommune skal bidra til et forsvarlig vedlikehold og opprusting av eksisterende 

anlegg
• Samarbeid mellom kommune og idrettslag må videreutvikles
• Det må settes fokus på informasjon, skilting og vedlikehold av turstier, sykkelveger og 

skiløyper
• Preparering av langrennsløyper må i samarbeid med utøvende aktører, organiseres og 

finansieres på en slik måte at tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
• For å få flere i aktivitet skal det stimuleres til at nye aktiviteter settes i gang 
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3 Inderøy kommunes idrettspolitikk

3.1. Planen som politisk og administrativt styringsverktøy
Planen skal fortsatt være et aktivt verktøy i arbeidet med å kunne utføre en helhetlig 
planlegging av bygg, anlegg og områder. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år, slik at en 
til enhver tid har en god oversikt over anlegg som skal rehabiliteres eller bygges. Det er viktig 
at handlingsprogrammet blir fulgt, både av administrasjonen og politikerne. På denne måten vil 
planen forhåpentligvis fungere etter intensjonen.   

3.2. Temaplan idrett i forhold til andre planer

Planen er en delplan til kulturplanen. Både kommuneplan og kulturplan er under revisjon. En 
sannsynlig sammenslåing med Mosvik betyr at det vil komme nye planer etter hvert.
Arealbehov for idrettsanlegg må innarbeides i andre planer.

4  Resultatvurdering av forrige plan
Ved denne revideringa blir det foretatt en evaluering med en kort beskrivelse av måloppnåelse 
og resultatvurdering av forrige plan. 

4.1. Utvikling i perioden
Forrige plan ble utarbeidet og vedtatt i 1999. 

Tidevannspromenaden

Store anlegg som Inderøy Idrettspark, svømmebasseng Sund, skitrekk Prestlia er fullført 
samtidig som det kommet en rekke nærmiljøanlegg som f.eks. fem nye ballbinger.

4.2. Gjennomførte tiltak i perioden 1999-2010

I perioden 1999 til 2009 er det bygd til sammen 59 anlegg i kommunen Tabellen nedenfor viser 
type anlegg fordelt på skolekrets.

Inderøy kommune har en relativt god 
anleggsdekning sett i forhold til 
kommunestørrelsen. Inderøy har i perioden 1999 
- 2009 mottatt i underkant ca 13 millioner i 
spillemidler og det er bygd anlegg for nærmere 
39 mill kroner.

Side 66



9

Mindre 
nærmiljøanlegg

Nærmiljø Ordinære
anlegg

Sum
anlegg

Lyngstad 2 2 0 3
Røra 4 6 0 10
Sakshaug 4 15 10 29
Sandvollan 3 4 1 8
Utøy 3 3 1 7
Hele kommunen 1 0 0 1
SUM 16 31 12 59

Gjennom anleggsutbyggingen i perioden er det bygd anlegg for nærmere 36 millioner kroner 
som er finansiert med dugnad, private midler, kommunale midler. Oversikten viser 
spillemidler, kommunalt bidrag og total kostnad fordelt på typer anlegg. I 1000-kr.

Spillemidler Inderøy kommune Kostnad
Mindre 
kostnadskrevende

478 0 952

Nærmiljøanlegg 4.134 - 9.096
Ordinære anlegg 8.396 Ca 2.500 25.756
SUM 13.015 Ca 2.500 35.804
Utenom spillemidler har Idrettsparken mottatt kr 600.000 i RUP-midler.

En total oversikt over utbygde anlegg i perioden følger planen som vedlegg,

 
Klatrevegg Sandvollan Volleyball Inderøy kulturhus Kultursti Utøy

5 Status
I dette avsnittet er det tatt med en del omkring status i dag innenfor idrett/friluftsliv og aktivitet.
Å få en fullstendig oversikt over den fysiske aktiviteten som utøves er vanskelig og om ikke 
umulig.

5.1. Tidligere planer
• Miljøplan for Inderøy 2003-2010.
• Kommunedelplan: Anlegg for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2000-2009
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I handlingsprogrammet til sistnevnte plan var det foreslått 8 prioriterte ordinære anlegg. Fem av 
disse er utbygd eller under utbygging.

5.2. Idrettsaktivitet og utvikling i Inderøy

Organisert idrettsaktivitet
Det er i dag 10 klubber i kommunen som er tilsluttet Norges idrettsforbund. De representer til 
sammen 2262 medlemskap. Tradisjonelt er det de tre idrettslagene; Røra, Sandvollan og 
Inderøy som har vært tilsluttet idrettsbevegelsen. De nye klubbene som har kommet til 
representerer en del nye aktiviteter.
 

De tradisjonelle idrettslagene hadde i 1999 1265 medlemmer. De tre idrettslagene har samlet 
nærmere 50 % flere medlemmer i 2009, totalt 1883. Tabellen nedenfor viser utviklingen av 
medlemmer siden 1988. 

Lag: Medl 1988 Medl 1994 Medl 1999 Medl 2009
Inderøy IL 1486 1149 750 1267
Sandvollan IL 388 390 265 348
Røra IL 606 477 250 268
Inderøy 
motorklubb

189

Inderøy 
Undervannskl.

43

Røra Pistolklubb 21
Skarnsundet 
idrettsforening

16

Utøy 
fotballklubb 

19

Røra 
Taekwondo

91

Innhered 
kajakklubb
SUM 2480 1858 1265 2262

De tre store idrettslagene representerer følgende aktiviteter:
Fotball, friidrett, håndball, idrettsskole for barn, kampsport, Volleyball, Trim i mosjonsgrupper, 
Orientering, Ski, styrkeløft, sykkel, skiskyting, gymnastikk/turn, klatring, skyting, motorsport 
og dykking.
Flere frivillige organisasjoner har frilufts- og idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet.

5.3. Egenorganisert fysisk aktivitet
Det finnes i liten grad statistikk som viser omfang av egenorganisert fysisk aktivitet i Inderøy. I 
tillegg til idrettsorganisasjonene er det stadig flere lag og foreninger har friluft-, trim- og 
idrettsaktiviteter som en del av sin virksomhet. 
Landsomfattende undersøkelser viser at vel halvparten av befolkningen utøver en eller annen 
form for regelmessig fysisk aktivitet. En stor del av aktiviteten skjer i regi av familie, venner, 
gjennom skole eller alene. Det er ingen grunn til å tro at det er færre i vår kommune.
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Inderøy har en natur som inviterer til aktivitet. Tilrettelagte stier og badeplasser gir gode 
muligheter for aktivitet.
• Opparbeidete nærmiljøanlegg gir nye muligheter. Sandvolleyball, sykkelbane alpinbakke og

kunstgress er populært blant barn og unge.
• Idrettslagene og andre har satt ut trimkasser. Dette er populært for mange trimere. 
• Mange trener i treningsstudio. Treningsrommet ved kulturhuset har opptil 50 brukere mens 

”Fresk” treningssenter har 450 medlemmer. 

5.4. Utviklingsprosjekt

I de senere årene har det vært et økende fokus på behovet som alle har for å drive fysisk 
aktivitet. Samtidig har det også vært en økt forståelse for betydningen idrett og kultur har i 
forhold til folk sin helse og livskvalitet. Inderøy kommune har ma deltatt i.
• KULTUR OG HELSE. To prosjekt for utprøving av kulturelle virkemidler i 

folkehelsearbeidet. Det siste spesielt rettet mot barn/ungdom, eldre og personer som deltar 
lite i aktivitet. 

• FYSAK- fysisk aktivitet for alle. Samarbeid med fylkeskommunen om å styrke det 
forebyggende og helsefremmende arbeid.  Gjennomføring av egne tiltak og tilskudd til tiltak 
i regi av organisasjoner.

• UTVIKLINGSAVTALE IDRETT – samarbeidsavtale mellom idrettslagene, Nord-
Trøndelag Idrettskrets og Inderøy kommune for å øke antall fysisk aktive i kommunen og 
styrke samarbeidet. Konklusjonen er at en har styrket samarbeidet samtidig som nye 
aktiviteter har vært iverksatt mellom anna for ungdom. Partene mener det har blitt økt 
aktivitet selv om idrettsregisreringen ikke fanger opp dette.

• INDERØYTURER

5.5. Registrering av anlegg til idrettsformål:
ALPINBAKKE
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Prestlia Stiftelsen Prestlia Liten alpinbakke med 

skitrekk. Planer for 
Halfpipe og 
snøproduksjon ikke 
realisert.

Bakken i Prestlia er 
rehabilitert i 98/99.
God

BASKETBALLBANE
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Ungdomsskolen Inderøy kommune Aktivitetsflate 

asfaltert 1999
18 x 24 m

God

Inderøy idrettspark Inderøy kommune Aktivitetsflate i 
Nærmiljøanlegg

God

DAGSTURHYTTER
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Lundsaunet skihytte Røra IL God
Bøl Inderøy Museum og 

Historielag/Inderøy 
Samarbeid om drift
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IL
Floåsen Floåsen Venner Nybygg 2009 Meget god
FOTBALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Lensmyra stadion Røra IL Grusbane Behov for opprusting 

– redusert størrelse
Lensmyra stadion Røra IL Gressbane 60 x 110 m God
Lyngstad gressbane Inderøy kommune Gressbane 50 x 90 m God
Næssplassen Inderøy IL Gressbane 50 x 95 m God
Rostadbanen Rostad ungdomsheim Gressbane 57 x 100 m God
Inderøy idrettspark Inderøy kommune Kunstgress  2004 

Grusbane 67 x 105 m
(sjekk mål)
Lys

God

Stornesøra gressbane Staten Gressbane 60 x 100 m
Del av friområde.

God

Sund Sund Folkehøgskole Gressbane 95 x 50 m. Banen trenger 
renovering pga 
ujevnheter og fortettet 
drenering.

FRIIDRETTSANLEGG
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Lensmyra stadion Røra IL 400 m løpebane. Dårlig. Ikke i bruk.
Rostadbanen Rostad Ungdomsheim 350 m løpebane. Dårlig. Ute av bruk.
Inderøy Idrettspark Inderøy kommune 400 m med 6 

løpebaner. Lys
Kunststoffdekke. Ikke 
tilrettelagt for kastøv.

GYMNASTIKKSALER
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Inderøy samfunnshus Inderøy kommune 200 m² Ikke i bruk
Lyngstad 
samfunnshus

Lyngstad 
samfunnshus A/L

140 m²

Rostad Ungdomsheim Rostad Ungdomsheim 128 m²
Røra skole Inderøy kommune 205 m²
Sandvollan 
samfunnshus

A/L Sandvollan 
samfunnshus

140 m²

Sund Folkehøgskole Sund folkehøgskole 260 m² 
Utøy skole Inderøy kommune 128 m²

IDRETTSHALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Inderøy kulturhus A/L Inderøyhallen 45 x 24 m

Klatrevegg. Hoppgrop
Sprintfelt

Behov for 
rehabilitering. Golv, 
garderober og dusjer.

IDRETTSHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
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Lensmyra klubbhus Røra IL Kombinert med 
barnehage.

Materiallager 
Lensmyra

Røra IL

Næssplassen Inderøy IL
Stålbua Inderøy IL Klubbhus
Materiallager Inderøy IL Knytt til Inderøy 

Idrettspark
Garderober m.m.
Stornesøra

Sandvollan IL/ 
Inderøy kommune

Skjelvågen -toalett Skjelvågen 
båtforening.

KART
ORIENTERINGSKART (status usikker)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Granakammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000. Ferdig 2011
Ertsåsen O-kart Sandvollan IL Målestokk 1: 15000. Ikke i bruk 
Straumen Inderøy IL Nytt 2010
Nosa O-kart Sandvollan IL Målestokk 1:10000 Ukjent
Sund O-kart Sund Folkehøgskole
Høgkammen Inderøy IL Målestokk 1: 10000 Fra 2000
Vangsmarka O-kart Inderøy IL Målestokk 1:5000 Ikke i bruk
Åsakammen Røra IL Målestokk 1:20000
Volhaugen Verdal O-klubb Målestokk 1:20000
SKOLEKART/NÆRMILJØKART (SMÅ)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Kastvollen B/S-kart Nord-Trøndelag O-

krets
Vennesborg Inderøy IL
Jætaasen Inderøy IL
Lyngstad skole Inderøy IL
TURKART
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Friluftskart Inderøy kommune Inderøy med 

Volhaugen 1:30.000
Utgitt 1996

LYSLØYPER
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Inderøy skipark; Gran 
lysløype

Inderøy kommune Kommunens 
sentralanlegg for ski 

Ny tase med 
belysning under 
arbeid. Klubbhus 
aktuelt.

Lundsaunet 
lysløype(Røra)

Røra IL 2,5 km Behov for opprusting.

MOTORSPORT
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Hogstad 
motorsportsbane

Inderøy 
motorsportklubb

En større og en 
mindre bane

Ny 
underferdigstillelse.
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IDRETTSHUS

SKYTEBANE (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Kjerknesvågen 
skytebane

Inderøy sk. lag 300m og 100 m Ny bane under 
planlegging. Ny 
lokalisering.

Røra skytebane Røra sk. lag 300 og 100 m
Røra Pistolbane Røra Pistolklubb 25 og 50 m Ikke tatt i bruk
SKYTEBANE (INNE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Røra samfunnshus Røra samfunnshus 

A/L
Utøy skole Inderøy kommune
SKYTTERHUS
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Kjerknesvågen 
skytterhus

Inderøy skytterlag Dårlig

Røra skytterhus Røra skytterlag Ikke ferdigstilt
SVØMMEHALL
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Sund Sund Folkehøgskole 16 m X 8,5 m

Bygd i 1974.
Opprustet 2004

God

TRIMROM/STYRKETRENING
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Rostad Rostad Ungdomsheim
Kulturhuset Inderøy kulturhus Oppgradert 2009.

Sund Sund Folkehøgskole Enkelt utstyrt 
trimrom.

Ombygd garderober 
til trimrom. 

VOLLEYBALL (UTE)
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Sandvolleyball 
Sundsand

Inderøy kommune 3 stk 
Sandvolleyballbaner

Ny. Meget bra.

AKTIVITETSANLEGG - NÆRMILJØANLEGG
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Ball-løkke Stokkan grendehus
Ball-løkke/skileik Lyngstad skole
Ball-løkke Flatås Vuddu Grendelag
Tursti-Verdalsgrenda Verdalsgrenda Vel
Ball-løkke 
Kvistadbakkan

Kvistadbakkan Vel

Ball-løkke Solhaugen Solhaugen Vel
Ball- løkke 
Røsetberga

Røsetberga Vel
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Ball-løkke Vangslia
Ball-løkke Hellemshaugan Vel
Ball-løkke Nessveet Vel
Ball-løkke Øvre-Kvamsgrenda 

Vel
Vinet aktivitetsanlegg Vinet skotthyllklubb
Aktivitetsområde Sandvollan skole
Aktivitetsområde Utøy skole
Aktivitetsområde Einhaugen Vel
Aktivitetsområder 
Inderøy Idrettspark

Inderøy kommune

Aktivitetsområde med 
sykkelløype

Inderøy 
ungdomsskole

Aktivitetsområde Sundsnesset
Ballbinge Sakshaug skole
Ballbinge Røra skole
Ballbinge Sandvollan skole
Ballbinge Lyngstad skole
Ballbinge Rostad ungdomsheim
Bandy/tennis Rostad ungdomsheim
Isflate Osbekken Hylla Vel
Sandvolleyball Stornesøra
Skileik Krogs
Åsen/Lyng turveg Utøy skole
Turveg Hyllbukta Hylla Vel
Turveg Lensmyra Røra IL
Kjerknestangen tursti Kjerknesvågen Kai og 

Båtforening
Tidevanns-
promenaden

Sundsnesset 
Velforening

Lensmyra 
skateboardrampe

Røra IL

Isflate Sakshaug skole

Ballbane Røra skole
Lyngstad sykkelbane FAU Lyngstad
Klatrevegg Sandvollan 

samfunnshus
Sandvågen 
aktivitetsanlegg

Straumen Båtforening

I denne oversikten er de anleggene som har mottatt spillemidler de siste årene med. I tillegg 
finnes en rekke andre nærmiljøanlegg knytt til boligområdene.

FRIOMRÅDER.
ANLEGG EIER MERKNAD TILSTAND
Stornesøra Staten 106 da. Reg. område
Sundsand Kommunen 68 da. Reg. område
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Undersåker Kommunen 1 da
Koabjørga Staten 12 da
Haugen Staten 30 da
Vennesborg Kommunen 36 da
Hustadlandet Privat
Muustrøparken Kommunen Inkludert

aktivitetsflate og tursti

Utenom friområdene blir friluftsområder brukt i friluftssammenheng. I strandområdene, i skog 
og åsområdene, og i kulturlandskapet i tilknytning til boligområdene er det en rekke gode 
områder for friluftsliv. Tilrettelagte stier finnes ved Lundsaunet, Røra, Næssberget og i 
Verdalsgrenda.(Jfr. Miljøplan) I miljøplanen er også undervisnings- og utferdsområder for 
skoler og barnehager beskrevet. Se vedlegg til planen.

5.6. Registrering av friluftsområder
(fra miljøplanen)
Offentlige friområder

• 5 offentlige friluftsområder; Stornesøra, Sundsand, Koa, Haugen og Undersåker.  Alle 
ligger ved sjøen.  De to førstnevnte er viktig i regional sammenheng.  

• Stornesøra: Fasiliteter - sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
fotballbane, sandvolleybane, lekeapparat, gode parkeringsforhold, leirsted for telting.  
Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, ballspill, lek, turgåing, sykling, båtliv, teltliv.

• Sundsand: Fasiliteter – Sanitæranlegg, utedusj, kiosk, benker og bord, griller, renovasjon, 
sandvolleybane, lekeapparat, turstier, gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter – Bading, 
solbading, turgåing, sykling, båtliv, lek, sandvolleyball.

• Koa: Fasiliteter – Renovasjon.  Friluftsaktiviteter – Bading, solbading.
• Haugen: Fasiliteter – Renovasjon, utedo, vannpost, leirsted for telting og åpent naust.  

Friluftsaktiviteter: Bading, solbading, teltliv og båtliv.
• Undersåker: Fasiliteter – Renovasjon, utedo og gode parkeringsforhold.  Friluftsaktiviteter –

Bading og solbading.

Andre viktige tur- og friluftsområder

• Talgøra (Sakshaug): Badeplass
• Folsanden (Kjerknesvågen): Badeplass
• Bernvågen (Sandvollan): Badeplass
• Vangshylla (Utøy): Badeplass
• Høsholmen (Sakshaug): Badeplass
• Venåsen/Heggstadmarka (Sandvollan): Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med 

turstier, leirplasser og gapahuker
• Letneslandet (Kjerknesvågen): Egnet for fottur, strand- og båtliv.
• Tittinghalla/Kåråsen/Ørdalshalla (Utøy):  Turområde sommer og vinter
• Kvistadvåttan (Sakshaug):  Turområde sommer og vinter.  Tilrettelagt med stier og 

gapahuker.
• Bøl (Sakshaug): Turområde vinter
• Floåsen/Volhaugen (Røra): Mye benyttet tur- og utfartsområde til alle årstider

Side 74



17

Jakt og fiske

• Ferskvannsfiske: Granavatnet har en fin ørretbestand, og det er tilrettelagt for fiske fra land.
• Sjøfiske fra land: Straumen (Grytnesset), Skarnsundet (Tjeldhammaren), Letneslandet, 

Stornesøra, Galgsøya.
• Storviltjakt: Elg- og rådyrjakt i hele kommunen.  Forvaltes av Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.
• Småviltjakt: Jakt i hele kommunen.  Forvaltes av Inderøy fjellstyre, Røra grunneierlag, 

Sandvollan grunneierlag og Inderøy grunneierlag.

Turstier

• Natur- og kultursti i Nessberget
• Kultursti i Verdalsgrenda
• Røsetstien
• Gamle Kongeveg, Røra
• Berg natur- og kultursti, Kjerknesvågen
• Muustrøparken
• Stokkan natur- og kultursti, Utøy
• Ørdalshalla natur- og kultursti, Utøy
• Kultursti Undersåker – Vangshylla
• Kjerksti Malihaugen – Sakshaug
• Trim-/tursti ved Utøy skole
• Tursti Kverkilberget

Friluftsliv i skole og barnehage

• Ungdomsskolens GAP prosjekt
• Friluftsbarnehage på Sandvollan
• Friluftsbarnehage på Straumen
• Grønt flagg, Sandvollan skole

Utsikt fra kultursti Verdalsgrenda Vinet aktivitetsanlegg Hylla

6 Analyse og vurdering av behov
I en vurdering av behovene for anlegg i kommunen er det viktig å legge vekt på:
• målsetting for idrett, friluftsliv og kulturbygg
• aktiviteter som utøves i kommunen og ønske fra brukerne
• behovet for nærhet til ulike anleggstyper
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6.1. Friidrettsanlegg
Det er lagt til rette for friidrett i Inderøy Idrettspark og på Lensmyra. Ved Rostad ble det også 
bygd løpebaner i sin tid. I konkurransesammenheng er det vel kun Inderøy Idrettspark som 
benyttes og de to andre anleggene er også i en dårlig forfatning. I forbindelse med etablering av 
Inderøy idrettspark ble det ikke lagt til rette for kastøvelser. Det er ikke signalisert behov fra 
idretten. Med etablering av ny innendørshall for friidrett i Steinkjer vil det optimale forhold for 
de som ønsker å satse på friidrett.

6.2. Fotball
Det er mange gressbaner i kommunen. Med en koordinert bruk er behovet godt dekt. 
Kunstgressbanen gir muligheter for en intensiv bruk. Behovet for rehabilitering av 
kunstgressbanen kan bli aktuelt i løpet av 5-10 år.
Røra Idrettslag har sett på mulighetene for å legge kunstgress på sin grusbane. I Verdal er det 
bygget mindre kunstgressbaner flere steder i kommunen med stort hell. En slik løsning vil være 
gunstig eller alternativt store ballbinger.
Siden kunstgressbanen ble åpnet er det forsøkt ulike ordninger i forhold til vinterbruk. Noen år 
er banen holdt åpen hele vinteren mens den andre år har vært vinterstengt opptil 4 måneder. Det 
stilles store faglige krav til å holde banen åpen på vinteren. Inderøy IL, som drifter banen, 
ønsker ikke å prioritere å holde banen åpen. Siste vinter leide de seg inn på bane i Verdal.

6.3. Hallidretter og trim
Idrettshallen i kulturhuset dekker behovet for hallidretter. Det er spesielt volleyball og handball 
som har stort behov. Inderøy kulturhus fordeler treningstid sammen med idrettsrådet. Barn og 
ungdom prioriteres. Kapasiteten ved kulturhuset er en begrensende faktor i forhold til aktivitet. 
Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har laget plan for anleggsutvikling. Generelt 
mener de det er behov for en spilleflate pr 5000 innbyggere. Regionen konkluderer med at det 
er et større potensiale og at det er behov for en ekstra spilleflate i forhold til aktivitet på 
kveldstid. På kort sikt må en se på innendørsidrett kontra utendørsidrett.
En må regne med at det blir flere idretter som kan bli aktuell for innendørsbruk som f.eks.
fussball
Det er registrert to forslag til flerbrukshall:
Sandvollan
Sandvollan Samfunnshus har skissert løsning for Sandvollan Flerbrukshus. De ønsker en 
løsning i tilknytning til skole og eksisterende samfunnshus. Foruten en aktivitetsflate på 23 x 44 
m til skole og fritidsbruk vil en kunne frigjøre plass til andre kulturaktiviteter samtidig som en 
kan arrangere messer og andre idrettsarrangement.
Prosjektet vil være fremtidsrettet for skole og samfunnshus. Skolen har et prekært behov i 
forhold til dusj og garderober. En hallflate vil foruten kretsbruk måtte være med å dekke det 
totale hallbehovet i kommunen. Initiativtakerne har pekt på muligheter for effektiv drift.
 

Sakshaug 
Inderøy kulturhus opplever stort press i forhold til bruken av idrettshallen og har ikke kapasitet 
til å imøtekomme ønsker i forhold til treningstid. De mener at de ut fra ønsker lett vil kunne 
fylle en hallflate til. Det er ikke skissert konkrete løsninger men det ligger god til rette for en 
utbygging knytt til eksisterende idrettshall. En utbygging knytt til eksiterende hall vil bety 
effektiv drift og god utnyttelse av kompetanse. I forhold til garderobebehov i skoletid og i 
forhold til Inderøy Idrettspark vil det være en aktuell løsning. En ny hallflate ved kulturhuset 
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bør sees i sammenheng med Kulturcampusprosjektet og mulig gjennomføres som en del av 
dette. Kulturhuset vil også bli mer konkurransedyktig i forhold til store arrangement.
En alternativ løsning kan være opprusting av sal i Inderøy samfunnshus.
 

En gruppe på Røra har også sett på mulighetene for hall lokalisert til Røra uten at noen har 
fremmet forslaget i forbindelse med idrettsplanen. 

De lokale samfunnshusene er viktige for lokale aktiviteter og er sentrale for å ivareta en sterk 
grendestruktur i kommunen. Sund Folkehøgskole har en liten hall som leies ut på kveldstid.

6.4 Kampidrettsanlegg
Røra Tae Kwon Do ble startet i 2009. Interessen er meget stor og de ønsker primært egne 
lokaler sentralt på Røra. Klubben er aktiv og har medlemmer fra flere kommuner. Kanskje kan 
det være grunnlag for et regionalt kampsportanlegg. 

6.5. Svømming
Kommunens bruk i undervisning er ivaretatt gjennom avtale med Sund Folkehøgskole. Det er 
ønskelig at bassenget kan brukes større deler av året og mer på kveldstid. Etter initiativ fra 
enkeltpersoner ble det vinteren 2009/2010 gitt et tilbud til barn og unge. Kapasiteten på Sund 
tilsier at bassenget kunne brukes mer. Kommunen gir tilskudd til Leklemåsen om varmebading 
for eldre og grupper med bestemte behov.

6.6. Skiaktiviteter/skiskyting
Skianlegget på Gran er i ferd med å fornyes (skiskytteranlegg, trase og lys). Det blir et 
tidsmessig anlegg godt egnet for trening og trim. Det er ønskelig med klubbhus og større 
standplass for skyting.
Lysløypene rundt i kommunen er ellers delvis nedlagt på grunn av manglende opprusting i 
forhold til nye krav. Røra IL har vurdert omklassifisering av lysløype til nærmiljøanlegg. Det 
har i liten grad blitt diskutert behovet for desentraliserte lysløyper.
Det er ikke hoppbakker i bruk i kommunen. Flere aktive innenfor hopp og kombinert trener i 
Steinkjer.
Alpinanlegget i Prestlia fungerte er et flott aktivitetsanlegg. Anlegget er avhengig av 
vinterklima. Flere aktiviteter kan knyttes til anlegget.  

6.7. Motorsport
Inderøy motorsportklubb er i ferd med å ferdigstille nytt motorsportanlegg på Utøy. Det er ikke 
registrert nye utbyggingsplaner. 

6.8. Orientering 
Det er et aktivt orienteringsmiljø i kommunen. En del kart er gammelt og bør fornyes.

6.9. Ishall
I forbindelse med diskusjoner om idrettsanlegg har en regional ishall gjerne lokalisert til Røra 
blitt nevnt. En har ikke mottatt konkrete forslag i forbindelse med idrettsplanen.

6.10. Turstier
Erfaringen med å etablere turstier viser at det fremmer aktivitet og friluftsliv. Tilrettelegging 
kan utvikle med bedre nær boligområder. Inderøy hat fine stier og flott natur. Det finnes fortsatt 
et stort utviklingspotensiale gjennom nye stier, felles merking og sammenknytning av stier.
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6.11. Anlegg for ungdom
Mange ungdommer forlater organisert idrett fordi de synes det er kjedelig, for mye stress og 
bare for vinnere. Utfordringen ligger i anlegg der grenser kan sprenges i bevegelse og trygg 
galskap gjerne utendørs. Aktuelle anlegg kan være sandvolleyball, asfaltert bane for ulike 
aktiviteter, skileik, klatrevegger, minifotball, skateanlegg osv.

6.12. Treningsstudio
Vi har fått treningsstudio og treningsrom knyttet til Inderøy kulturhus. Disse utfyller hverandre 
stor grad.

6.13. Rideanlegg  
Hestesport drives av mange inderøyninger i og utenfor kommunen. Det kan ytes tilskudd til 
ulike typer rideanlegg. Selv om det i dag drives mest i privat regi kan det være aktuelt at slike 
anlegg etableres i kommunen.

6.14. Nærmiljøanlegg
Det er de lokale organisasjoner som best kjenner behovet for nærmiljøanlegg. Ønsker og behov 
skifter raskt og en kan derfor regne med nye forslag i løpet av perioden  

7 Prioritering av tiltak
7.1. Ordinære anlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1. Rehabilitering av 

garderober og golv 
idrettshall

Inderøy 
kulturhus

2011

2. Ny skytebane Inderøy 2012
3. Klubbhus Gran Gran 2012 3600 1500 1200 900
4. Klubbhus skytebane
5 Hallflate (23x44) 1600

0
6. Kampsportlokaler
7. Kunstgress 7’er Røra
8. Idretthus Prestlia
9. Kunstgress - rehab Idrettsparken 2014 3500
kom= Inderøy kommune            sm=spillemidler            p= privat inkludert dugnad

* Kommunal bevilgning avgjøres gjennom økonomiplan.

Uprioritert liste over aktuelle anlegg 2015-20:
• Utvidelse av skiskytteranlegg Gran
• Ishall
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• Inderøy samfunnshus (ikke avklart- ved eventuell rehabilitering vil flere 
spillemiddelprosjekt være aktuelt.) 

• Rideanlegg
• Avlastningsbane grus i tilknytning til idrettsparken  

7.2. Nærmiljøanlegg
Prio. Anlegg Sted Oppstart år Kostnad Finansiering

Kom Sm Priv
1 Skateboardrampe Inderøy u-skole 2012 400
2. Kunstgress Vinet, Hylla 170
3 Aktivitetspark Lyngstad skole 2012 400
4. Rehabilitering 

Nærmiljøanlegg
Gangstadhaugen

5. Miniatyrskytebane Inderøy 
Idrettspark

6. Klatrevegg Inderøy u-skole

Uprioritert liste over aktuelle nærmiljøanlegg 2004-2009:
• Tursti Sundsbukta til Sundsand
• Tidevannspromenaden til Sundsand
• Hoppbakke Prestlia
• Akebakke Prestlia
• Opprusting sykkelløype Lyngstad
• Vannsportanlegg (Inderøy ungdomsskole)
• Sti/Gapahuk/hinderløyper Vennesborg
• Idrettshus – for materiell GAP
• Lysløype Røra
• Turkart Inderøy
• Turveg Bjørga Rasteplass til Koa med eventuell forlengelse (samarbeid med Verdal 

kommune)
• Turveg Grytnesset til Sund Prosjektet kan deles i Forbindelse fra riksveger, Parkering ved 

Inderøy Trelast, Inderøy Trelast til Straumbrua, Inderøy Trelast til Grytnesset, Straumbrua til 
Sundsnesset (opprusting av eksisterende veg), Sundsnesset, Sundsnesset til Sundsand, 
Hundstangen (sikring av markdekke mot slitasje, kvisting m.m.) og Sundsand til 
fotballbanen på Sund.

• Tursti fra Vangslia til Sundneshamn.

7.3. Aktivitet

Det er i stor grad lag og foreninger som er ansvarlig for den organiserte fysiske aktiviteten som 
foregår på fritida.
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Tiltak Ansvarlig Kostnad År (fra)
Skape møteplasser for ungdom for 
uformell/uorganisert aktivitet

Inderøy kommune i 
samarbeid med lag 
og organisasjoner

40.000 2013

Åpent svømmebasseng på kveldstid Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

10.000 2013

Inkludere funksjonshemma i 
idrettslagets aktiviteter – utvikle nye 
tilbud

Idrettslagene/Inderøy 
kommune

50.000 2013

Kommunal investeringstilskudd til 
anlegg i regi av lag og 
organisasjoner til anleggsprosjekt i 
regi av lag og foreninger

Inderøy kommune 50.000 2012

Tilskudd til løypepreparering Inderøy kommune 30000 2012
Skilte, merke og rydde turstier etter 
felles mal 

”Tursti-eiere” i 
samarbeid med 
Inderøy kommune

40.000 2014

Videreutvikle ”Inderøyturer” Inderøy kommune i 
samarbeid med 
frivillige

40.000 2012

Åpen kunstgressbane vinter Inderøy kommune 35.000
140.000

2011
2012

Gi lavterskeltilbud om trim/mosjon Frivillige 
organisasjoner

2011

Opprette idrettsstipend for ungdom Inderøy kommune 15.000 2012
Tilskudd til drift av ulike småanlegg Inderøy kommune 30.000 2013

8 Avslutning
Med denne nye planen for idrett og aktivitet har vi fått en god oversikt over hva som ”rører” 
seg av aktivitet i kommunen, både når det gjelder anlegg og fysisk aktivitet. Vi tror vi har fått 
med det viktigste av anlegg og områder som er tenkt realisert i løpet av kommende år. 

Forskningsrapporter konkluderer oftere og oftere at den norske befolkning i økende grad er 
inaktive. Desto viktigere er det at anleggssituasjonen er tilfredsstillende for kommunens 
innbyggere slik at alle har muligheter til å utføre fysisk aktivitet. Kommunens rolle som 
pådriver for fysisk aktivitet sett i et folkehelseperspektiv må bli større. 

Vi vil fortsatt være avhengig av stor frivillig innsats både når det gjelder anlegg og aktivitet. 
Ansvaret for arbeid med og fremdrift med søknader tilligger anleggseierne. Det er viktig å ha 
en plan men vi må fortsatt være åpen for initiativ.
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Regelmessig fysisk aktivitet gir:
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Vedlegg:
Oversikt over nye anlegg i perioden 1999-2010

Følgende tabeller er ført opp og inndelt i tre kategorier; ordinære anlegg, 
nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg:

Ordinære anlegg

1. Kvistadvåttan O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2000
Kostnad kr 113.000 Spillemidler kr 45.000

2. Skitrekk Prestlia – Stiftelsen Prestlia – Sakshaug 2002
Kostnad kr 1.590.000 Spillemidler kr 680 000

3. Svømmebasseng  – Sund Folkehøgskole – Sund  2004
Kostnad kr 6 350.000 Spillemidler kr 1.933.000

4. Skjelvågen sanitæranl- Skjelvågen kai- og båt – Sandv 2004
Kostnad kr 602.132 Spillemidler kr 70.000

5. Inderøy Idrettspark(kunstgress)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 5.829.000 Spillemidler kr 2.200.000 

6. Inderøy Idrettspark(friidrett)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 3.641.000 Spillemidler kr 1.000.000

7. Inderøy Idrettspark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2004
Kostnad kr 670.000 Spillemidler kr 221.500

8. Inderøy skipark(skiskyt)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.101.000 Spillemidler kr 367.000 

9. Inderøy skipark(løype)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr 2 323.000 Spillemidler kr 700.000

10. Inderøy skipark(lys)- Ind kommune – Sakshaug  2006
Kostnad kr  1.634.000 Spillemidler kr 545.000

11. Sundsand sandvolley- Ind kommune – Sakshaug  2008
Kostnad kr  603.000 Spillemidler kr 201.000

12. Hogstad Motorsport – Inderøy Motorsportkl – Utøy 2008
Kostnad kr  1.300.000 Spillemidler kr 434.000

I perioden er det bygd ordinære anlegg til en kostnad på 25,8 millioner kroner og det er mottatt 
8,4 millioner kroner i spillemidler. De fleste nye anleggene er forankret i tidligere plan men det 
har også kommet til nye i perioden. Noen anlegg som var med i den tidligere planen har ikke 
blitt realisert. Det gjelder leirduebane med klubbhus, garderobe sundsand, rehabilitering av 
grusbane Sund og hoppbakke Rostadkollen.
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Nærmiljøanlegg

1. Muustrøparken turveg – Inderøy kom – Sakshaug 2000
Kostnad kr 439.000 Spillemidler kr

219.000
2. Muustrøparken aktivitetsflate – Inderøy kom – Sakshaug 2000

Kostnad kr 360.000 Spillemidler kr 180.000
3. Krogs skileik – Sandvollan IL – Sandvollan  2000

Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000
4. Åsen/Lyng  turveg – Inderøy IL – Utøy 2000

Kostnad kr 330.000 Spillemidler kr 165.000
5. Stornesøra sandvolleyb – Sandvollan IL – Sandvollan  2000

Kostnad kr 96.000 Spillemidler kr 48.000
6. Solhaugen Balløkke – Solhaugen Vel – Sakshaug 2000 

Kostnad kr 431.000 Spillemidler kr 186.000
7. Hellemshaugan Balløkke – Hellemsh. Velforening– Røra 2000

Kostnad kr 26.000 Spillemidler kr 13.000
8. Bandy/Tennisbane Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000

Kostnad kr 242.000 Spillemidler kr 121.000
9. Røsetberga nærmiljøanl – Røsetberga Vel – Sakshaug 2000

Kostnad kr 34.000  Spillemidler kr 17.000
10. Osebekken Skøytebane – Hylla Vel  - Røra – 2001

Kostnad: 96.000  Spillemidler: kr 48.000 
11. Aktivitetsanl – Kvistadbakkan Vel Sakshaug  2001 

Kostnad kr 138.000 Spillemidler kr 69.000
12. Aktivitetsomr Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy  2001

Kostnad kr 150.000 Spillemidler kr 75.000
13. Aktivitetsflate Sandv skole – Inderøy kom – Sandvollan  2001

Kostnad kr 270.000 Spillemidler kr 135.000
14. Turveg Hyllbukta – Hylla Vel – Røra 2001

Kostnad kr 114.000 Spillemidler kr 57.000
15. Inderøy Idrettspark Nær 1 – Inderøy kom – Sakshaug 2002

Kostnad kr 479.000 Spillemidler kr 200.000
16. Inderøy Idrettspark Nær 2 – Inderøy kom – Sakshaug 2002

Kostnad kr 430.000 Spillemidler kr 200.000
17. Inderøy Idrettspark Nær 3 – Inderøy kom – Sakshaug 2002

Kostnad kr 454.000 Spillemidler kr 200.000
18. Turveg  Lensmyra – Røra IL – Røra 2002 

Kostnad kr 248.000 Spillemidler kr 124.000
19. Ballbinge Saksh skole – FAU Saksh skole – Sakshaug 2003

Kostnad kr 432.000 Spillemidler kr 200.000
20. Nærmiljøanlegg Sandv skole- Sandv IL- Sandv 2004

Kostnad kr 166.000 Spillemidler kr 83.000
21. Ballbinge Røra skole – FAU Røra– Røra 2004

Kostnad kr360.000 Spillemidler kr 180.000
22. Ind u-skole Nærmiljø1 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004

Kostnad kr 562.000 Spillemidler kr 200.000
23. Ind u-skole Nærmiljø2 – Inderøy kommune– Sakshaug 2004

Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000
24. Sundsand Sandvolleyballbaner – Inderøy kommune– Sakshaug 

2004
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Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000
25. Ballbinge Lyngstad skole – FAU Lyngstad skole – Lyngstad  2004

Kostnad kr 473.000 Spillemidler kr 200.000                                                        
26. Kjerknestangen Tursti – Kjerknesvågen Kai og Båtfor - Lyngstad –

2006
Kostnad kr 100.000 Spillemidler kr 50.000

27. Tursti Verdalsgrenda- Røsetberga – Verdalsgrenda Vel – Sakshaug 
2006
Kostnad kr 400.000 Spillemidler kr 200.000

28. Ballbinge Rostad – Rostad Ungdomsheim – Utøy 2000
Kostnad kr 720.000 Spillemidler kr 200.000

29. Sundsand tidevannspromenade – Sundsnesset Vel – Sakshaug 
2000
Kostnad kr 376.000 Spillemidler kr 188.000

30. Vinet aktivitetsanlegg – Vinet skothyllklubb - Røra 2008
Kostnad kr 24.000 Spillemidler kr 12.000

31. Granakammen O-kart – Inderøy IL – Sakshaug 2009
Kostnad kr 196.000 Spillemidler kr 98.000

I perioden er det bygd nærmiljøanlegg til en kostnad på 9,1millioner kroner og det er mottatt 
4,1 millioner kroner i spillemidler. Halvparten nye anleggene er forankret i tidligere plan men 
det har også kommet til nye i perioden. 
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Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

1. Lensmyra Skateboardrampe – Røra IL-  Røra -2001
Kostnad: 56.000 Spillemidler: kr 28.000

2. Sakshaug skole - Ishockey – Inderøy kommune – Sakshaug 2001
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

3. Balløkke – Øvre Kvamsgrenda Velforening – Utøy 2002
Kostnad: 50.000 Spillemidler: kr 25.000

4. Ballbane/vanning – FAU Røra skole Røra – Røra 2002
Kostnad: 42.000 Spillemidler: kr 21.000

5. Lyngstad sykkelbane – FAU Lyngstad – Lyngstad 2003
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

6. Einhaugen aktivitetsanlegg – Einhaugen Vel – Sakshaug 2004
Kostnad: 26.000 Spillemidler: kr 13.000

7. Nessveet Balløkke – Nessveet Velforening – Sakshaug 2004
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

8. Klatrevegg – Sandvollan samfunnshus A/L- Sandvollan 2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

9. Sandvågen aktivitetsanlegg – Straumen Båtforening - Sakshaug–2005
Kostnad: 80.000 Spillemidler: kr 40.000

10. Turløpe Utøy skole – FAU Utøy skole – Utøy 2006
Kostnad: 52.000 Spillemidler: kr 26.000

11. Vinet aktivitetsanlegg- Vinet skotthyllklubb – Røra- 2006
Kostnad: 78.000 Spillemidler: kr 39.000

12. Turkart – Inderøy kommune – Inderøy- 2006
Kostnad: 68.000 Spillemidler: kr 34.000

13. Trøa Balløkke – Nesset Grendelag – Sandvollan – 2007
Kostnad: 54.000 Spillemidler: kr 27.000

14. Røra skolekart – Røra IL – Røra-  2007
Kostnad: 70.000 Spillemidler: kr 35.000

15. Aktivitetsområde Utøy skole- FAU Utøy – Utøy – 2008
Kostnad: 24.000 Spillemidler: kr 12.000

16. Småland Balløkke – Småland Vel – Sandvollan- 2008
Kostnad: 62.000 Spillemidler kr 31.000

I perioden er det bygd mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til en kostnad nesten 
1millioner kroner og det er mottatt 50 % i tilskudd fra spillemidlene.

Side 85



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/815-14
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 4/11 31.01.2011

Klage på delegert vedtak fra 16.09.2010

Fradeling av tomter til spredt boligbygging/dispensasjon for bygging av 
tomannsboliger.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Klage på delegert vedtak tas til følge og vedtaket fra 16.09.2010 oppheves. 

2. Det fattes følgende nytt vedtak basert på revidert situasjonsplan datert 03.12.2011.

− 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.

− 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.

− 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.

Vedlegg
1 Delegert vedtak fra 16.09.10 m/relevante vedlegg
2 Klage på vedtak, 05.10.2010
3 Ny situasjonsplan, 03.12.2010
4 Uttalelse til ny situasjonsplan fra nabo, 03.01.2011
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Henvisning: 
Sak 82/09, 16.11.2009 i Hovedutvalg natur. Forespørsel om regulering av eiendommen.

Bakgrunn
Knut Hoås hadde i 2009 en søknad med forespørsel om reguleringsarbeid for eiendommen gnr. 
222 bnr. 10. Det ble da forespurt om en større utbygging med leilighetsbygg på eiendommen.

Hovedutvalg Natur var negativ til søknaden og anbefalte at det i stede kunne søkes på en 
mindre utbygging med 3-4 eneboliger på den nord-vestre delen av eiendommen. I dette 
området er det i kommuneplanens arealdel åpnet for spredt boligbygging. 

Hoås fremmet etter dette søknad om fradeling og byggesøknad (rammesøknad) for to 
tomannsboliger. Administrasjonen vurderte at søknaden lå innenfor Hovedutvalg Naturs 
vedtatte føringer, men at tomannsboliger formelt kan være i strid med begrepet ”spredt 
boligbygging” i kommuneplanen. Det ble bedt om at Hoås supplerte saken med en 
dispensasjonssøknad for dette forholdet. 

På bakgrunn av gjennomført høring og saksbehandling på den tidligere 
reguleringsforespørselen ble det vurderte at krav om høring for dispensasjonssøknad var 
oppfylt. 

Søker Knut Hoås oppfylte ikke byggesaksforskriftenes formelle krav for å kunne stå som 
ansvarlig søker for rammesøknaden. Det ble derfor i samråd med Hoås besluttet at kommunen 
kun skulle behandler søknad om fradeling og søknad om dispensasjon, og at selve 
byggesøknaden blir fremmet av et godkjekt foretak, når eventuelt dispensasjon og fradeling er 
avklart.

Et innspill til søknaden fra nabo Dan C. Pop og Adriana Viorica ble ansett at kunne tas hensyn til 
innenfor tillatelsen.

Nabo Ragnhild og Per Morten Holmen hadde merknader til den foreslåtte vegtraseèn, og etter 
et møte/befaring mellom søker og nabo ble det enighet om en ny vegløsning. Det ble innsendt 
en ny situasjonsplan til søknaden. Det ble ikke utsendt nytt nabovarsel som følge av 
situasjonsplanen.

Godkjenning til utvidet bruk av avkjørsel ble innvilget av Statens vegvesen 17. august 2010.

På denne bakgrunn ble det innvilget delingstillatelse for to hovedtomter, med dispensasjon for
bygging av tomannboliger på disse tomtene.

Nabo Dan C. Pop og Adriana Viorica har klaget på dette vedtaket med følgende anførsler: 

1. Plassering av lekeplass svært nær deres eiendom.
2. Bekymring for luktproblem fra avløpsanlegg
3. Plassering av adkomstveg som kommer nær deres hus, og spesielt soveromsvinduene. 
4. Bekymring for at dette er bare første trinn i en stor utbygging med mange boliger.
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Hoås har etter at han ble orientert om klagen innsendt ny situasjonsplan med justert vegtrase 
som tar mer hensyn til naboeiendommen. 

Dan Calin Pop og Adriana Viorica er i et nytt innpill til den nye situasjonsplanen fortsatt kritisk 
til prosjektet basert på bekymring for økt vegslitasje, overvannsproblem og luktproblem fra 
kloakkanlegg. De går også i mot hele prosjektet på generell basis fordi de ikke ønsker noen 
større boligutbygging i nærområdet. De hevder dette vil ødelegge de landlige bokvalitetene 
eiendommen deres har.

Vurdering:
Adkomstvegen til de nye tomtene ble etter innspill fra nabo Holmen foreslått lagt om i en ny 
situasjonsplan. Selv om ikke dispensasjonen formelt omfatter byggetillatelse for veg, gir 
dispensasjonstillatelsen gjennom situasjonsplanen føringer for vegtrasèen. At nærmeste nabo 
ikke fikk nytt nabovarsel i forhold til endret vegtrasè kan vurderes som en saksbehandlingsfeil 
som kunne ha hatt betydning for sluttvedtaket. 

Rådmann vurderer at det på grunn av dette må det fattes et nytt vedtak i saken. At fradelingen 
har vist seg å være omstridt tilsier også at saken bør behandles politisk. Hoås har etter at han 
ble orientert om klagen, sendt inn en ny situasjonsplan med en vegløsning som i større grad tar 
hensyn til naboeiendommen.

Etter forvaltningslovens regler skal kommunen i forberedelsene av klagesaken gjøre de 
undersøkelser som ansees som nødvendig for behandlingen. Den nye situasjonsplan ble derfor 
sendt til naboene for uttalelse.

Dan Calin Pop og Adriana Viorica er i svar til den nye situasjonsplanen fortsatt kritisk til 
prosjektet.  Både i forhold til tidligere innspill om bekymring for overvann, slitasje på veg og 
luktproblem fra kloakk. De er også svært kritisk til byggeprosjektet i sin helhet, og hevder 
bygging av de to tomannsboliger vil ha store negative konsekvenser for deres bomiljø.

Plan- og bygningslovens krav etter § 19-2 er at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Kommunen må da gjøre en objektiv vurdering 
om fordelen med økt boligtilrettelegging er større en de eventuelle negative konsekvenser det 
har for beboerne i området i dag.

En eventuell utbygging vil i liten grad påvirke sol eller utsiktsforhold. Konsekvenser for 
vegstandard, overvann og luktproblem skal ikke være problematisk om tiltakene utføres etter 
gjeldende krav.

Utbyggingen vil imidlertid medføre en økning av trafikk med biler og mennesker og gjøre
området mer tettbygd. Om det er negativt eller positivt med flere naboer er subjektive 
kriterier som vil varierer fra person til person. Dagens beboere ser imidlertid på dettes om en 
stor ulempe.

Konklusjon:
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Denne saken ble opprinnelig behandlet administrativt på bakgrunn av at det var gjennomført 
en politisk behandling, og gitt føringer for hva en ville tillate på eiendommen. Det ble heller 
ikke oppfattet at det var naboprotester som ikke lot seg løse innenfor rammen av søknaden.

Når saken har vist seg å være mer omstridt enn opprinnelig antatt, og det også er kommet inn 
nye momenter og innspill i vurderingen, er det grunnlag for også å gjøre en helt ny vurdering 
av hovedkonklusjonen.

Rådmannen er i tvil om innvilging av dispensasjon er rett, men velger å innstille på å 
opprettholde tidligere vedtak med de endringer som er gjort i situasjonsplanen.
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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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Knut Iloås
Pilestredet park 12 B
0176 Oslo

Inderøy kommune
v/ Pål Gauteplass
Vennaveien 37
7670 Inderøy

Rammesøknad datert 29/5-2010 på eiendommen 222/10, dispensasjon.

Viser til innsendte rammesøknad og viser til utvalgsvedtak 82/09 med anbefaling om
bebyggelse 3 — 4 boliger i forbindelse med innsendt forhåndsvurdering.

Med bakgrunn i kommuneplanens bestemmelser med hensyn på antall boenheter søkes det
med dette om dispensasjon fra kommuneplanensbestemmelser.

Bakgrunnen for min søknad om dispensasjon er at det ønskes oppnådd et vist sosialt bomiljø
og lavest mulig kostnader i forbindelse med valg byggeløsning, slik at det er mulig å oppnå
lavest mulig pris på boligene/lav inngangspris og et vist sosialt bomiljø. Dette vil gjøre det
attraktivt for de som skal etablere seg. Her kan det også vises til at dagens ungdom tenker
annerledes rundt bokostnader og med en moderne og nytenkende boform.

Knut Hoås

0

26.07.Lut,,
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Sandvollanvegen 630

Inderøy 7670

10\06\2010

Adriana Viorica og Dan Calin Pop

Vi er bek mret:

1. Pga. denne nye vei vil bli for mykt etter en stund.

2. Pga at landet er tilbøyelig, vannet fra smeltet snø og regn fra nye

eiendommer vil komme langt veien til huset vårt.

3. Framtiden lekeplas er for nær huset vårt og den er ved siden av kryssen. I

dag er det en åpent toalett under framtidens lekeplas.

4. Vi er svært fornøyd med eksisterende veien.

5. Framtidens vei kommer til å bli for lang (øke dristoff forbruk) ,med mye

svinger.

Svar til Nabovarsel

IIIM
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Fra: Pop Adriana [mailto:adrianapop2009@yahoo.com] 
Sendt: 5. oktober 2010 20:34
Til: Postmottak
Emne: Klage til referanse 2010\815-9 Pål Søndrol Gauteplass
 

05.10.2010
Inderøy
7670

 
 

Klage

Om byggstilatelse med referanse 2010\815-9. 

1. Klage på grunn av lekeplass.
Vi fortseter å klage om lekeareal fordi byggstilatelse ikke losner vårt bekymring om det - på kart du har sendt 
oss lekearealen fortseter å være markert på samme plass, nært huset vårt.

2. Klage på grunn av avløp
Vi er redde av avløp losning vil bli for nært huset vårt (lukter shit). Vi har kjøpet huset for fint natur og vil bli 
omgitt av stanken.

3. Klage på grunn av vegen
Ny losning av vegen passer ved siden av vårt soverom. Igjen vi minner deg at vi kjøpet huset på grunn  av 
roligheten og naturen.
Som andre naboer har rett å ha ikke transit vegen under soveromvindu, vi tror at vi må ha samme rett. Vi ikke 
forstår hvorfor en transit vei må passe ved siden av vårt soverom.

4. Vi vet at det er en gammel avtale om veiingang for GNR 222\bnr 10 men vi forstår avtalen var gjørt for å bli 
brukt av en familie, ikke for byggning av en ny bydel. Vi er siker på at De har spektakulære veilosninger men 
vi har ingen garanti om denne losningen vil bli negativt for boligverdiheten. Vi tror også at det byggtilatelse for 
2 tomannsboliger er bare første skrit for en framtid bydel. Vi tror det fordi vi vet at første søknad var for 8 
huser - soknad som var nektet. Vi fortseter å tro at veien avløp og lekeareal vesentlig reduserer 
boligverdiheten.
 
5. Hvis Knut Hoås planlager å bygge egen hus vil vi bli umidelbart enig, men vi vil aldri bli enig å ha alle 
ufordelene som stor oppe, og de andre for lømmen fult av penger.

Med venlig hilsen

Adriana Viorica og Dan Calin Pop
 

Page 1 of 1
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Til Inderøy Kommune 03 652

Med henvisning til saken 2010/815-15.(Pål Søndrol Gauteplass)

Vi er ikke enige med forsiag til løsning i kartet 035284 på 03.12.2010 av
følgende grunner:

- det opprettholder ideen om å bygge fire hus i nærheten selv om vi
utfordret denne påstanden.
-det opprettholder ideen om å bygge adkomstveien til det nye
eiendommer som vil føre til direkte vannstrømmen (smeltet snø, regn) til
vår eiendom.
- fremtidig trafikk vil påvirke stabiliteten og kvaliteten på eksisterende vei.

Eiendom fred og komfort vil også bli negativt påvirket.
- Det løsner ikke vannet situasjonen for nye eiendommer, frykter vi at vårt
vann i eiendommen vil bli påvirket negativt.
- kloakken situasjonen er uavklart for fremtidige boliger, frykter vi at
luftkvaliteten vil bli påvirket negativt.

Vi tror at alle disse tingene vil påvirket negativt eiendomsverdi.

Vi forstår ikke hvordan de felles administrative arbeidere, fagfolk, ikke
klarer å skille alle disse tingene.
Vi forstår ikke hvorfor vi er vanskeligstilte i vurderingen av saken, hvorfor
skal vi miste vår fred og komfort.

Fra vårt ståsted er det tre veier ut av dette uføret:

• Knut Hoås selger tom til Dan Calin Pop
• Knut Hoås kjøpe eiendom av Dan Calin Pop
• Knut Hoås bygger kun ett bosted for seg selv, løsning som vi er enige
umiddelbart

Vennligst gi oss beskjed om dato og sted for møtet hvor vårt sak vil bli
vurdert fordi vi ønsker å delta.

Adriana Viorica and Dan Calin Pop

IIIIIIIIIIII

03.01.2011

IIII
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/30-23
Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 5/11 31.01.2011

005/046 Jensen og By - Klage over avslag på søknad om dispensasjon for 
plassering av garasje

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg Natur tar klagen fra Jensen og By til følge og gjeldende vedtak om avslag på 
søknad om dispensasjon for plassering av garasje oppheves. Det er kommet fram nye
opplysninger i klagen av betydning for vedtaket om avslag.

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for
Vennesborg, sist revidert 15.10.07, vedrørende byggegrense, for plassering av garasje på
eiendommen 005/046 i Vennesborgvegen 1.

Det vises til vurderingen nedenfor samt til tidligere saksframlegg i Hovedutvalg Natur den 
15.11.2010, utvalgssak 78/10. 

Henvisning:
Sak 11/10 i Hovedutvalg Natur 15.2.2010
Sak 78/10 i Hovedutvalg Natur 15.11.2010

Vedlegg:
1 By Jorunn og Jensen Jens A - Klage på vedtak i sak 78/10 -  hovedutvalg Natur
2 Situasjonskart (Vedlegg 1 til klage)
3 Statens vegvesen: Håndbok 017 side 112-113, Adkomstveger i boligområder - fartsgrense 

30 km/t (Vedlegg 2 til klage)
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4 Statens vegvesen: Håndbok 017 side 140-141, Om avkjørsler mm. (Vedlegg 3 til klage)

Bakgrunn

Det vises til vedtak i Hovedutvalg natur den 15.2.2010, utvalgssak 11/10, der det ble gitt
byggetillatelse for enebolig og garasje på eiendommen 005/046, Vennesborgvegen 1.

Den delen av vedtaket som omhandler plassering av garasjen ble opphevet den 7.9.2010 
grunnet manglende dispensasjonsvurdering. Garasjen var da allerede oppført.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for plassering av garasje ble behandlet i 
Hovedutvalg Natur den 15.11.2010, utvalgssak 78/10. Hovedutvalg Natur gjorde følgende 
vedtak:

”Dispensasjon innvilges ikke som omsøkt”

Søker Jensen og By har klaget på vedtaket. Klagen er datert den 26.11.2010 og mottatt innen 
fristen.

Vurdering

I saksframlegg og vedtak den 15.11.2010 ble tiltaket vurdert og behandlet. I behandling av en 
klage skal det vurderes om det er nye momenter eller opplysninger som har betydning for 
tidligere vedtak.

Jensen og By har begrunnet klagen med følgende hovedpunkter, og hvert punkt er vurdert 
med kommentarer:

1. Vedtaket er ikke i samsvar med Forvaltningslovens kapittel V, og må kjennes ugyldig.

Kommentar:
Avslaget ble ikke grunngitt og dette er i strid med forvaltningslovens kapittel V, der
§ 24 blant annet sier at enkeltvedtak skal grunngis.  Rådmannen har etter rådføring 
med juridisk kompetanse fått avklart at ved behandling av klagen kan feilen med 
manglende begrunnelse av vedtak trolig korrigeres ved at en i klagebehandlingen gir en 
begrunnelse for eventuelt avslag.

2. Plassering av garasje må vurderes i samsvar med tidligere godkjente garasjeplasseringer
i Inderøy kommune og andre kommuner. Dette også når det gjelder krav til frisikt for 
avkjørsel til boligtomt.

Kommentar:
Det skal gjøres en konkret og selvstendig vurdering i hver enkelt byggesak der både 
plangrunnlag og gjeldende praksis vil være en del av helhetsvurderingen. Avkjørsler og 
plassering av garasje er forhold som ofte reguleres i plan. Rådmannen kan ikke se at 
det foreligger direkte sammenlignbare saker i Inderøy, annet enn at man en del steder 
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kan se vekselvis plassering av garasjer og avkjørsler rimelig tett langs boliggater med 
mer trafikk enn det som her er tilfellet.

3. Garasjen plasseres ved privat veggrunn og omfattes dermed ikke av Statens vegvesen 
sine regler for frisikt.

Kommentar:
Vegvesenets normer for frisikt gjelder offentlig veg og regulerer formelt sett ikke 
forholdet til private stikkveger. Kommunen har imidlertid anledning til å benytte disse 
som retningslinjer for utarbeiding av planer og ved behandling av dispensasjonssaker
dersom dette vurderes som hensiktsmessig.

4. Plassering av garasje kommer ikke i strid med vegvesenet sine normer for frisikt, jamfør 
Håndbok 017 fra Statens vegvesen (utgitt mai 2008).

Kommentar:
Det vises til vedlegg 2: Situasjonskart. Grå firkant på kartet viser grunnflate garasje. 
Firkant utenfor dette viser omfang takutstikk slik det er innmålt etter oppføring av 
garasjen. I følge situasjonskartet er vegnormalen oppfylt hva angår frisikt. Rådmannen 
har gjort en selvstendig vurdering av spørsmålet om frisikt sett opp mot Håndbok 017 
(se vedlegg 3 og 4) og garasjen slik den er omsøkt og plassert i dag, og rådmannen 
finner at den skissen klager har lagt fram er korrekt. 

Rådmannen gjennomgår for ordens skyld kravene i detalj med sidehenvisninger.
Statens vegvesen sin Håndbok 017 fra 2008, side 140, viser at vegnormalen for siktkrav 
for avkjørsler i adkomstveger med 30 km/t (ÅDT under 50) er 3 X 20 meter målt fra 
henholdsvis
- skjæringspunktet mellom nærmeste kant av hovedveg og midtlinja i kjørebanen til 

avkjørsel, avstand måles langs midtlinja
- skjæringspunktet mellom midtlinjene, der avstanden måles langsmed midtlinja til 

hovedvegen.
For angivelse av stoppsikt på 20 meter henvises til side 113, vedrørende adkomstveger i 
boligområder.

Rådmannen vurderer med basis i det ovennevnte at garasjen slik den er omsøkt og 
plassert i dag ikke kommer i strid med Statens vegvesen sine normer for frisikt slik de 
framkommer i Håndbok 017.

5. Inderøy kommune har ikke egne regler for frisikt.  Det vises til at andre kommuner har 
egne regler for frisikt, og at Fredrikstad kommune har egne regler for frisikt på 2 x 5 
meter ved etablering av avkjørsler.

Kommentar:
Inderøy kommune har ikke har egne regler for frisikt, mens eksempelvis Fredrikstad 
kommune har egne krav til frisikt for avkjørsler fra kommunal veg. Rådmannen er ikke 
kjent med grunnlaget for vurderingene Fredrikstad kommune eller andre kommuner har 
gjort, og kan ikke legge disse til grunn for behandling av søknader i Inderøy kommune.
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6. Klager foreslår som en eventuell løsning av saken at det kan opparbeides ny avkjørsel 
fra Vennalivegen til nabo Kojans eiendom.

Kommentar:
Det er ikke søkt om ny av kjørsel fra Vennalivegen til nabo Kojans eiendom og dette kan 
derfor ikke ligge til grunn for behandlingen. 

7. Klager understreker at flytting av garasjen er ikke ønskelig.

Kommentar:
Rådmannen oppfatter at klager ikke ønsker å flytte garasjen. En flytting eller omgjøring 
vil medføre praktiske ulemper og økonomiske konsekvenser for søker.

Inderøy kommune er gjennom klagen varslet om erstatningskrav fra Jensen og By dersom 
avslaget opprettholdes. Dette betingede varslet er ikke gjenstand for vurdering eller 
behandling, ei heller hensyntatt, i denne saken. 

For rådmannen sine øvrige vurderinger angjeldende søknaden fra Jensen og By om 
dispensasjon for plassering av garasje, vises det til saksframlegget knyttet til utvalgssak 78/10 
av 15.11.2010. 

På generelt grunnlag vil rådmannen tydeliggjøre følgende hovedprinsipper for kommunens 
mulighet for å omgjøre tillatelser eller tildelinger – selv om det er begått saksbehandlingsfeil. 
Det er en terskel for en slik omgjøringsmulighet – det må synliggjøres at ulempen for den som 
har fått tillatelse/tildeling i god tro er klart mindre enn ulempen for andre interessenter eller 
samfunn. 

I praksis er det i denne saken ett enkeltmoment som er nytt og som går på en faktisk 
opplysning knyttet til standarder for vurdering av trafikksikkerhet. 

Vegvesenets normer for frisikt var ikke tatt inn i vurderingene i det saksframlegget som ble lagt 
fram ved politisk behandling av dispensasjonssøknaden 15.11.2010. Vi ser i ettertid at det 
hadde vært en fordel for behandlingen av saken om dette hadde vært gjort, siden dette ville 
gitt et bredere og bedre forberedt grunnlag for drøfting av trafikksikkerhetsaspektet. 

Når det nå er avklart at plasseringen (i en privat stikkveg) ikke kommer i konflikt med Statens 
normer for frisikt, anser rådmannen at trafikksikkerhetsargumentet – som i utgangspunkt alltid 
vil være viktig – er svekket som grunnlag for ikke å innvilge dispensasjon.

Rådmannen ser i tillegg at dersom bruk av vegvesenets normer for frisikt ved avkjørsel knyttet 
til offentlig veg skal gjøres gjeldende for enhver avkjørsel til boliger/eiendommer i kommunen, 
så vil dette kunne få konsekvenser for utnytting av eiendommer i kommunen, spesielt i 
tettbygde strøk.

Det presiseres at temaet i denne saken utelukkende gjelder spørsmålet om det skal tillates å 
oppføre en garasje på det aktuelle området. I vurderingen av fordeler og ulemper er ikke 
hensyntatt det faktum at garasjen faktisk er bygget.  
Til orientering vil videre saksgang avhenge av hvilket vedtak som fattes av Hovedutvalg Natur 
når det gjelder foreliggende klage: Ved opprettholdelse av avslag på dispensasjonssøknaden, 
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vil saken gå til Fylkesmannen for sluttbehandling. Ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon, 
vil dette vedtaket kunne påklages av parter i saken.

Konklusjon

I behandlingen av en klage skal det vurderes om det er fremkommet nye opplysninger eller 
forhold som tilsier en ny vurdering.

Rådmannen anser at nye opplysninger og samlede avveininger – jfr. vurderinger av ulemper og 
fordeler i den opprinnelige saken og nye momenter - tilsier at klagen etterkommes.
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KLAGE å vedtak fattet i sak 78 10 Hovedutval Natur den 15.11 2010

Viser til:

IIIIII
• Byggetillatelse gitt av Hovedutvalg Natur sak 11/2010, møtedato: 15.02.2010

• Melding om opphevelse av byggetillatelse av garasjen grunnet en feil i saksbehandlingen-

adm vedtak.

• Søknad om dispensasjon - oppfølging av opphevet vedtak datert 19.09.2010

• Avslag på dispensasjon, sak 78/10, møtedato: 15.11.2010.

Undertegnede forstår det slik at garasjen som var bygd i hht. til gitte byggetillatelse, må flyttes. Det

er ikke oppgitt noen begrunnelse i vedtak om hvorfor den må flyttes, noe som er i strid med

Forvaltningslovens Kap V.

Møteprotokollen viser at sikten for avkjørselen bak garasjen, er det som har vært tema og som

muligens er vektlagt slik at dispensasjonen ble avslått.

Plasserin av aras'en o siktforholdene.

Når vi planla bygging av ny bolig vektla vi både det med energibruk og tilgjengelighet. Plasseringen av

garasjen ble gjort ut fra solforholdene og avstand til inngangsparti bolighus.

Område nord og øst for garasjen er regulert til felles privat avkjørsel. Undertegnede er ikke kjent

med at det er vedtatt kommunal vegnorm i Inderøy kommune som regulerer frisikt for

boligavkjørsler inn på boligvei/annen avkjørsel.

Vi tar derfor utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok 017 (utgitt i mai 2008) som omhandler vei

og gateutforming. Den vegklassen som ligger nærmest private boligavkjørsler er klasse Al, og gjelder

adkomstveier til boligområder med fartsgrense 30 km/t . For videre utdyping av håndbok 017, vises

til håndbok 263(des2008). Har i tillegg sett om andre kommuner har egne regler for en slik situasjon.

Viser der til Fredrikstad kommune.

Vedr. siktkrav:

20 meter x 3 meter — Håndbok 017

2 meter x 5 meter — Fredrikstad kommune.

Vedlagte kart viser at siktforholdene slik garasjen er plassert tilfredsstiller Statens Vegvesen sin

Håndbok 017.

Ved søk på internett med www.google.no med søkeord reguleringsbestemmelser +garasje,så fås

opp bestemmelser fra mange kommuner som viser at garasje plassert parallelt med offentlig vei kan

settes utenfor byggelinje, men 1-1,5 meter fra regulert veggrunn.
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Med utgangspunkt i siktforhold og med referanse til andre kommuner mener vi at plasseringen av

garasjen må tillates, og at dispensasjon innvilges.

Kommentar til evt.o Ilelse av vedtak av 15.11.2010.

Hvis Inderøy kommune velger å imøtekomme naboene, slik at vi må ha en frisikt fra avkjørsel til

boligtomt, så er dette strengere enn det som har vært vanlig både i Inderøy kommune og andre

kommuner. Vi tror dette vil skape en presedens i kommunen som blir vanskelig å etterfølge.

Flytting av garasjen til annen del av tomta er ikke ønskelig.

En annen mulig løsning kan være å opparbeide ny avkjørsel fra Vennalivegen og til May Kojans

eiendom. Denne kan også samlokaliseres med avkjørsel fra eiendommen gnr. 5/45.

Avslutningsvis har vi en kommentar til merknader inngitt i forbindelse med vår søknad om

dispensasjon. Det gjelder påstand om at vi hadde lovet Gunn Nordgård en tilbakemelding vedr.

nabovarsel. Det stemmer at Gunn henvendte seg til oss og sa at hun ikke hadde fått tegninger slik

May Kojan hadde fått. Vi sa at det kunne hun også få, hvorpå Gunn Nordgård kommenterte at det

ikke var nødvendig da hun kunne se tegningene til May Kojan. Derfor avkom denne henvendelsen

ingen reaksjon fra oss.

Oppsummert.

1. Vi klager på vedtak fattet i sak 78/10 med følgende begrunnelse:

• Vedtaket er ikke i samsvar med Forvaltningslovens Kap V, og må kjennes ugyldig.

• Plassering av garasje vurderes i samsvar med tidligere godkjent garasjeplassering i

Inderøy kommune og også i andre kommuner. Dette også når det gjelder krav til frisikt

for avkjørsel fra boligtomt.

2. Subsidiert hvis dispensasjon ikke innvilges, varsles Inderøy kommune med dette om

erstatningskrav for de utgifter vedtaket vil påføre undertegnede.

Straumen 26/11-2010
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Al Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t

0,5

Figur C22 Tverrprofil Al, 5 m vegbredde (mål i m)

3,5

5

Asfaltert bredde er 4 m med 0,5 m grusskulder.

11
34835

Dette er veger som gir atkomst til boliger. I boligområder bør atkomstvegene utformes
som blindveger eller sløyfer. Blindveger bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer
kan ha lengde inntil 600 m. Atkomstveger i boligområder utformes på de myke
trafikanters premisser.

Tverrprofil
Kjørebanebredden varierer etter antall boenheter langs vegen. For veger inntil 50
boenheter i blindveg, eller 80 boenheter i sløyfe, bør tverrprofil som vist i figur C.21 brukes.

Figur C.21 Tverrprofil Al, 3,5 m vegbredde (mål i m)

Figur C.21 er vist med ett kjørefelt, asfaltert bredde 3,5 m.

For veger med mer enn 50 boenheter i blindveg eller mer enn 80 boenheter i sløyfe, bør
tverrprofilet som vist i figur C.22 brukes.

4  0,5

II
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Horisontal- og vertikalkurvatur
På fri vegstrekning bør vegen utformes etter krav gitt i tabell C.17. For strekninger med
horisontalkurveradius 500 m er krav til breddeutvidelse gitt i kapittel E.3.

Tabell C.17: Prosjekteringstabell for Al

Minste horisontalkurveradius

Stoppsikt Ç20 m

Møtesikt

Minste høybrekkskurveradius, møtesikt 350 m

Minste lavbrekkskurveradius 150 m

Maksimal overhøyde 5  %

Maksimal stigning  8  %

Største resulterende fall 9,5 %

Minste resulterende fall  2  %

Snuplass bør anlegges i enden av vegen og utformes i samsvar med kapittel C.3.9.6.

Kryssløsninger
Kryss der atkomstvegen munner ut i en veg med overordnet funksjon bør utformes
etter krav gitt for den overordnede vegen. Kryss utformes i samsvar med kapittel C.3.1
eller C.3.2.

Avkjørsler
Avkjørsler langs vegen fungerer som møteplasser.

Løsninger for gående og syklende
Det er ingen krav til egen gang- og sykkelveg.

Kollektivanlegg
Det vil sjelden gå kollektivtrafikk på denne typen veger.

Belysning
Vegen bør belyses. Belysningsanlegg utformes i samsvar med krav og anbefalinger i
kapittel C.3.8.

Dimensjonerende kjøretøy og kjøremåte
Vegen og kryss med andre atkomstveger bør dimensjoneres for kjøretøytype L. L bør
kunne trafikkere vegen etter kjøremåte B. Se kapittel E.2.

Fri høyde
Kravene til fri høyde er beskrevet i kapittel E.4. Det kan vurderes om kravet til fri
høyde kan reduseres i boligområder.
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C.3.4 Avkjørsler
Med avkjørsel menes i denne sammenheng; kjørbar tilknytning til veg- eller gatenett
for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer.

C.3.4.1  Geometrisk utforming
For avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter) bør hjørne-
avrundingen utføres som en enkel sirkel med radius R = 4 m.

På de første 2 m fra vegkanten, bør avkjørselen ha et jevnt fall fra vegkant på totalt 5 cm.
På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre
forløp. På de neste 30 m bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1: 8.

Avkjørsler med ÅDT > 50, eller med en stor andel lastebiler og vogntog, og ÅDT på
primærvegen < 2 000, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkel med R = 9 m.
Qisse avkjørslene bør bygges med samme krav til vertikal linjeføring som kryss.

Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærvegen > 2 000 bør utformes som kryss.

C.3.4.2 Siktkrav
Siktkrav i avkjørsler defineres som sikttrekanter. Disse bestemmes ut fra stoppsikt og
kryssenes reguleringsform. Stoppsikt (Ls) for gater er gitt i del B og for veger i hver
dimensjoneringsklasse. Primærvegens kjørebane, sett fra avkjørslen, bør være synlig i hele
sikttrekanten. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5
m over kjørebanenivå for primærvegen. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom
øyepunktet i sekundærvegen og primærvegens kjørebane er fritt for sikthindringer.

Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerhets-
soner i håndbok 231 Rekkverk må være tilfredsstilt.

Sikt bør sikres i henhold til figur C.50.
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L2

Figur C.50:Siktkrav i avkjørsler

Tabell C.30 gir verdier for L2. Stoppsikt er gitt for den enkelte dimensjoneringsklasse.

TabellC.30Siktkrav i avkjørsler L2, [m]

Siktkrav for avkjørsler på eksisterende veg er gitt i håndbok 263 Geometrisk utforming
av veg- og gatekryss.

L1 = Ls LlLs

Øyepu nkt

Trafikk  i  avkjørsel

Fartsgrense [km/t]

30 og 40 50 og 60 80 90

ÅDT  <  50 3 4 4 6

ÅDT  >  50 4 6 6 8
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1162-11
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 6/11 31.01.2011

Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre gnr. 24, bnr. 
1. Klage
Søker: Agnar Kvam, Rostadvegen 136, 7670 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune opprettholder avslaget om fradeling av 350m2 fra Undersaker østre gnr. 
24/1.
Klagen er behandlet etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m og § 1-8 om tiltak i 100-
metersbelte.
Klagen er ikke tatt til følge begrunnet med at salg av tilleggsareal til hytte i strandsonen vil 
virke ytterligere privatiserende og kan skape presedens for senere saker. 

Vedlegg
1 Kvam Agnar - gnr 024 bnr 001 - Søknad om fradeling, tilleggsareal til gnr 024 bnr 013
2 Oversiktskart
3 Situasjonskart
4 Søknad om fradeling av tilleggsareal - tilbakemelding på søknad.
5 Kvam Agnar - gnr 024 bnr 001 - Nabovarsel ang. søknad om fradeling
6 Forløpig svar på søknad om fradeling av areal på gnr. 24/1 i Inderøy.
7 Tilleggssøknad ang. fradeling gnr 024 bnr 013 - Kvam Agnar - gnr 024 bnr 001
8 Søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre - gnr 024 bnr 001 - Agnar Kvam
9 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel
10 Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre gnr. 24, bnr. 1. 

Dispensasjonssøknad.
11 Kvam Agnar - Klage over avslag på søknad om fradeling
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Bakgrunn
Inderøy kommune har i delegert vedtak (administrativt vedtak) datert den 10.12.2010 avslått 
søknad om salg av tilleggsareal fra Undersåker østre gnr. 24, bnr. 1. Søknaden omfatter salg av 
ca. 350m2 areal mot sjøen ved Undersåker friområde. Kjøper av arealet er eierne av 
hytteeiendommen Solbu gnr. 24/13. Det er 3 tinglyste eiere av denne eiendommen. 
Søknaden ble behandlet med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1 bokstav m, og som 
dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak innenfor 100-metersbelte 
langs sjø. Søknaden har vært på høring, og det er kommet uttalelse fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

Inderøy kommune har avslått søknaden med bakgrunn i plan og bygningslovens § 19-2. 
Dispensasjonsvedtaket. Dette fordi det er flere argument som taler mot fradeling enn for, og 
det er lagt særlig vekt på å hindre ytterlig privatisering i strandsonen.

Agnar Kvam har påklaget det delegerte vedtaket datert den 10.12.10 etter forvaltningslovens 
kapittel VI.

Vurdering
Klagen er mottatt innen fristen på 3 uker etter at søker har fått brevet og kan derfor
behandles.

I klagebehandlingen skal det vurderes om det er nye argument som kan oppheve eller endre 
det delegerte vedtaket. 

Agnar Kvam grunngav sin søknad med følgende: 
• At arealet er så vidt lite at det er vanskelig å nytte som produksjonsareal
• Ønsker ikke at arealet ikke skal vokse att av ugras og kratt.
• Hytteeiendommen vil holde området ryddig, og det vil bedre adkomsten samt finere å 

se på.
• Økonomisk fordel med salg, ingen økonomi ved å legge arealet brakk.

Når det gjelder økonomisk gevinst for bruker ved salg, skal det ikke tillegges vekt ved fradeling. 

Inderøy kommune mente at følgende taler mot en fradeling:
• Arealet ligger innenfor 100-metersbelte og inntil et offentlig kommunalt område som er 

tilrettelagt for allmennheten.
• Siden det ligger en del private hytter i området, er det lite ønskelig med ytterlig 

privatisering av området. Utearealet med plen og beplantninger vil virke mer 
privatiserende og hindre folks ferdsel. 

• Salg av areal til en hytteeiendom innenfor strandsonen vil kunne skape presedens for 
nye søknader om tilleggsareal til hytter i strandsonen. Mange av de eldre hyttene på 
Inderøy ligger ned til sjøen, og mange kan ønske seg større uteareal. 

I klagen fra Agnar Kvam datert den 4.01.11 er det framført følgende argumenter for fradeling:
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1. Arealet har liten betydning for gården, fordi det er vanskelig arrondering og arealer er 
skrint.

2. Han mener at fri ferdsel langs sjøen og langs vegen blir som tidligere. 
3. Arealet er ikke brukt til fri ferdsel i vekstsesongen siden det har vært nyttet til 

grasproduksjon. 

Inderøy kommune har forståelse for at dette arealet er lite verdifullt som jordbruksareal, og i 
dag er det heller ikke registrert som produksjonsareal i landbruksregisteret.  Der er prisverdig 
at Kvam har nyttet området til grasproduksjon, men forstår at dette er vanskelig med dagens 
utstyr og drift.

Kvam mener at allmennheten vil få muligheten til å nytte fri ferdsel både mot sjøen og vegen 
som tidligere.

Fri ferdsel til Undersåker friområde vil bli som tidligere.

Når det gjelder ferdsel langs sjøen, vil denne erfaringsmessig hemmes med mer privatisering.
Dersom hytteeiendommen utvider sin private hage, vil det for folk flest føles vanskeligere å 
passere fordi de kommer rett opp i folks privatliv. 
Når det gjelder utbygging av nye tekniske tiltak på eiendommen, skal dette behandles som 
dispensasjonssaker innenfor 100-metersbelte. 

Siden Inderøy kommune har mange gamle hytter ned mot strandlinjen, er det vanskelig å åpne 
for oppkjøp av strandareal til hytteeiendom med tanke på senere søknader fra andre 
hytteeiere.

Konklusjon
Agnar Kvam har i klagen vektlagt at omsøkt areal er dårlig arrondert og vanskelig driftsmessig,
samt at fri ferdsel ikke blir hindret ved salg av arealet.
Det er ikke kommet frem nye og vesentlige argument som Inderøy kommune ikke var kjent 
med, da det delegerte vedtaket ble fattet. Rådmannen vil fraråde salg av tilleggsareal til en 
hytteeiendom, fordi dette vil skape ytterlig privatisering av området og kan skape presedens 
for liknende søknader senere.  
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INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 37,7670 INDERØY

FRADELINGSSØ

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

IIII11
* EIENDOMMEN DET SØRES FRADELING FRA:

Gnr  - </  Bnr  - /  BruksnavnA  1-4  deY_501(:-(P:- -e_  
Grunneier: r iY;t4r. -1-\  fi t,c)-(t; d v r / 3 f)  (:7T/11je  ,  
Tlf/mobilnr  q .2,(t) (33 83  E-post  

*  DET SØKES OM:

Fradeling av boligtomt, ca areal: 93--a  ;$1/ Fradeling til annet formål, hva:
fl Fradeling av tilleggsareal til gnr.  brir.  ca areal:
fl Punktfeste

Navn og adresse på kjøper:  

*  TYPE AREAL:

Skogsmark 0 Dyrka fl Beite o.l. 0 Annet, beskriv  

*  DELING I HENHOLD TIL:

fl Reguleringsplan
[1 Privat forslag

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.:

Adkomst Riks-ifylkesveg fl Komm.veg Privat veg
fl Ny avkjørsel fra offentlig veg
g Utvidet bruk av eksist. avkjørsel

Vann Offentlig vannverk Privat fellesvannverk
fl Annet, beskriv-  

II

Avløp g Offentlig avløpsanlegg
Privat enkeltanlegg, hva:  

B Privat fellesanlegg, hva:  
g Søknad om utslippstillatelse vedlegges Utslippstillatelse gitt tidligere

47/4'‹ 71A.S  124 ,Lf,
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• NABOOPPG,4VE
(eiendommer som grenser inntil omsokt areal og andre som skionnunessig må være med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gur. Bnr. Fur. Eier/festers navn o adresse

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

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

* UNDERSKRIFT AV GRUNNEIER.

‘71111". A2 ‘Al  
ste

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

dato underskrift

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

SAKSGANG FRADELING BOLIGTOMT/TILL GG AREAL

1. Søknad med vedlegg sendes 1nderøy kommune.

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

4. Søknader behandles etter plan- og bygningsloven sannt etter jordloven (obs! eget behandlingsgebyr) for arealer
utenfor reguIerte 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 fin 1 sin av k'øte. Se tinglysing.no

g:1ma1er4fradeling-08.doc
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SITUASJONSKART
03.08.2010
Målestokk 1:500
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SITUASJONSKART
03.08.2010
Målestokk 1:1000
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.08.2010 2010/1162-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Agnar Kvam
Rostadvn. 136
7670  INDERØY

Søknad om fradeling av tilleggsareal - tilbakemelding på søknad.

Viser til søknad om fradeling av tilleggsareal til hyttetomta gnr 24 bnr 3.

Fradeling vil være i strid med bygge- og delingsforbud i 100 m beltet fra sjø, og kommuneplanen for 
Inderøy som har avsatt området til landbruks- natur- og friluftsområde.  

Så langt vurderer vi at arealet i større grad enn før vil bli privatisert i forhold til allmenn ferdsel dersom 
det innlemmes i hyttetomta.

Om du ønsker å få behandlet søknaden er det krav om at det må framlegges en grunngitt 
dispensasjonssøknad. Forutsetningen for at kommunen skal kunne gi dispensasjon er at fordelene skal 
være klart større enn ulempene.

Det er også krav om nabovarsel ved søknad om fradeling. Jeg vedlegger skjema for dette. Aktuell nabo 
her er Kristin Undersåker/Kolbjørn Nybø.

Videre behandling avventes inntil kvittering for nabovarsel og en begrunnet dispensasjonssøknad er 
ettersendt. 

Det er også forespurt om å bygge naust i naustrekka ved friområdet (jfr Narve Berg). Av gamle papirer 
ser jeg at det ble avvist å bygge flere naust her i 1978. Kanskje ser politikerne annerledes på dette nå?  
Uansett må det også for dette forholdet søke om dispensasjon, med nabovarsel og en begrunnet 
søknad. I dette tilfellet fra reguleringsplanen for Undersåker. 

Ta kontakt om det skulle være spørsmål. 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Postnr.7 (cLk  Poststed

Kommune

Eier/fester

standard
norge

Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr. - Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

X
Eiendommens adresse

Det varsles herved om
Søknad om  tiltak som krever  tillatelseetter plan- og bygningsloven § 20-1

Nybygg

Skilt

[>;1Anlegg Endring av fasade
Eiendomsdeling lnnhegning mot veg

 eller bortfeste

Søknad om tittak etter plan- og bygningsloven § 20-2

1-1Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)
I  mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2
Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2 n Antennesystem

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

r 2 ej-.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson
Navn Navn

Besøksadresse

Postadresse
o

Postnr. Poststed
? .;

Søknaden kan ses på hjemmeside:

Navn

os nr. Pos ste
Merknader sendes:

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger (snitt og fasade)

Andre vedlegg

Underskrift
Sted

C.

Dato

n Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Skilt/reklame Annet pbl § 20-2 bokstav d

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)

()LC kz-
Telefon Mobil

/ 3 ?

Postadresse

E-post

Gruppe Nr. fra — til

Gjentas med blokkbokstaver

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

1111111111111111111111111111111111111

Riving Annet

Bruksendring

Ikke
relevant

© Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2
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Eiendom/byggested
Gnr. Bnr.

Gnr.

9._
Ad se

Postnr. Postst
i,

P.7.tir.120 Poststed

(

.7

r-----4-—./1 1  C --r'

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign

rgr Varsel er mottatt Samtykker i ti aket ..1 Z. —  940 k L L
«7

Nabo4g enboereiendom ei /festerNabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Dato Sign.Personlig kvittering for mottatt varsel

I I

Gnr.

Adresse

Postnr.

Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse

Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboereiendom Nabo-Igjenboereiendom eier/fester
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Dato Sign.Personlig kvittering for mottatt varsel

Kvittering  for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt.

..6be 15

Varsel er mottatt

Varsel er mottatt

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr. Festenr.

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Festenr.

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Dato Sign.

Samtykker i tiltaket

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

Samlet antall sendinger:  Sign.

Seksjonsnr. Adresse /..)

A 0
Nabo-Igjenboereiendom eier/fester

Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

© Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.10.2010 2010/1162-4
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Agnar Kvam
Rostadvegen 136
7670  INDERØY

Forløpig svar på søknad om fradeling av areal på gnr. 24/1 i Inderøy.

Bakgrunn:
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling av et tilleggsareal fra Undersåker østre gnr. 24/1 til 
hytteeiendommen Solbu gnr. 24/13 datert den 3. august 2010. 
Søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel fordi dette er et område som har formålet landbruk, 
natur og friluftsliv. Det må derfor søkes dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19, dispensasjon. 

Inderøy kommune etterlyste dispensasjonssøknad og gjenpart av nabovarsling i brev den 16.08.2010. 
Kommunen har mottatt gjenpart av nabovarsling i brev den 22. september, men mangler fremdeles en 
grunngitt dispensasjonssøknad. 

Foreløpig vurdering:
Inderøy kommune skal behandle søknaden etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m med
bakgrunn i kommuneplanens arealdel. Siden dette arealet også ligger innenfor 100-metersbelte langs 
sjø, skal søknaden behandles etter plan og bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot tiltak langs sjø 
og vassdrag.
Arealet skal ikke behandles etter jordlovens § 12 siden det omsøkte arealet ikke er registrert som
produktiv landbruksareal, men som annet areal på bruket. 

Inderøy kommune sin foreløpige vurdering er at dette arealet bør opprettholdes som LNF- område og 
tilhøre hovedbruket. Dette er med bakgrunn i at som tilleggsareal til en hytteeiendom vil området bli 
ytterlig privatisert og hindre fri ferdsel i området. 
Inderøy kommune har hatt praksis for en streng holdning til tiltak innenfor 100-metersbelte for å skape 
gode forhold for allmennheten langs sjø.  Kommunen har mange private hytter ned mot sjøen, så det er 
viktig å bevare de mulighetene som ennå finns. En fradeling i dette tilfellet kan skape presedens for 
senere søknader.

Dersom du likevel ønsker å få en fullstendig behandling av søknaden, må det sendes inn en skriftlig
begrunna dispensasjonssøknad som skal behandles etter plan og bygningslovens § 19-2 der det står: 
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene. Det kan gis vilkår for 
dispensasjonen. 
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.” 
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Ved behandling av en fradeling og dispensasjonssøknad vil kommunen kreve inn følgende gebyr: 
Dispensasjon uten høring etter pbl § 19: kr. 1.700.-
Fradeling etter pbl§20-1:                            kr. 2.700.-

Dette til orientering.

Med hilsen

Kristin Volden

Kopi til:
Solbjørg Bengtsen Jamtlandsvegen 1326 7650 VERDAL
Siv Iren Bengtsen  Bratli Jamtlandsvegen 1324 7650 VERDAL
Anne Mette Bengtsen Brøtavegen 2 3550 GOL

Side 126



On-c&-saie 3//, -

1114 u-o-4,1
11, kr,-(Atth. v VoLcit#1,

p(2, o  c.,
0 kvt r-e:C& p Ar 36 o 1..e_ct_ yttkok,".t sol(mk- (1/,

o- k+CÅÅÅ U-ctiOtkpi

ct- ,
er°- ct-{- • .

e,r-  

0(Å, oece I ko/oU cidd-

+,e12E etcatvkvvl c'LiLLI

Ct kt eÅQ

ePt-ck, it'4Ajtv)'.
P,0/-1.0 uted ct,t

" 61- 10-2r- 0  7  11/1`e  (1"--tak

91/

• D

Q:4P"*"  es <L7  -e-4/t-  4%) ,

A9rvuax

1111110111111

Side 127



Inderøy kommune

7670 INDERØY

Etter fullmakt

NORD-TRØNDEL

FYLKESKOMMUNE

Karl-Heinz Cegla
Funksjonsleder plan og miljø

li

Side 1

uI
Sigurd  Kristiansen
10/07366-2

Arkiv: 725

Dato: 11.11.2010

Inderøy  -  Søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre  -  gnr 24 bnr 1  -
Søker Agnar Kvam

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

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

Sigurd Kristiansen
Rådgiver

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73

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

Ugradert

Plan- o friluftslivsforhold:
Vi ber kommunen vurdere den omsøkte parsellen i forhold til om den i dag benyttes til allmenn ferdsel og
tilgang til strandsonen over arealet. En fradeling til tomt vil privatisere arealet og være til hinder for allmenn
ferdsel etter Friluftsloven.

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

Med hilsen

ivoLS

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.: 2010/1162-6

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 5.11.2010.

11Hill
Vår ref.: 2010/6729 Arkivnr: 423.1

035673

Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel og PBL § 1-8 for fradeling av tilleggsareal Undersåker østre
24/1 i Inderøy kommune

Saken gjelder fradeling av ca. 360 m2 tomt fra eiendommen gnr. 24 bnr. 1 i Inderøy
kommune. Tomten skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. Tiltaket
ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel og i 100-metersbeltet langs sjø.

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

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken, og
er generelt kritisk til at produktive areal nyttes til fritidsformål. Med bakgrunn i arealets
størrelse og arrondering vil likevel landbruksavdelingen ikke gå imot søknaden ut fra et
regionalt og nasjonalt jordvernhensyn.

Fra Miljøvernavdelingen:
Søknaden gjelder kun fradeling av tilleggstomt. Sett ut fra et miljøvernperspektiv er
eierforhold til grunneiendom ikke avgjørende i forhold til å ta hensyn til miljøverdier.
Planstatus i området vil  være  førende for eventuelle byggetiltak. Aktuelle parsell ligger
imidlertid i strandsonen mellom eksisterende fritidsbolig og naust, og fradelingen vil kunne
bidra til privatisering av den aktuelle strandsonen, til hinder for allmenn fri ferdsel.

Kommunen bør vurdere behovet for adkomst til strandlinja i det aktuelle område. Dersom
fradelingen vil  være  til hinder for allmenn ferdsel vil vi ut fra miljøhensyn fraråde
dispensasjon.

ohn aug n
ådgiver
iljøvernayde ingen

e-post: postmottak@fmnt.no

internett: www.fmnt.no

Hii
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Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein, tlf. 74 16 82 09
Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Per Arne Stavnås, tlf. 74 16 80 52

Side 2 av 2
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1162-8
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Agnar Kvam
Rostadvegen 136
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre gnr. 24, 
bnr. 1. Dispensasjonssøknad.

Henvisninger:
1. Inderøy kommune mottok søknad om fradeling av tilleggsareal med kart på Undersåker østre 
gnr. 24, bnr. 1, datert den 3.08.10.
2. Brev fra Inderøy kommune v/ Gauteplass datert den 16.08.10 med opplysninger vedrørende 
søknad om dispensasjon og krav om nabovarsling.
3. Inderøy kommune mottok gjenpart av nabovarsling journalført den 22.09.10.
4. Brev frå Inderøy kommune datert den 15.10.10 om foreløpig svar på fradeling og ønske om 
ytterlig utdyping av dispensasjonssøknaden. 
5. Dispensasjonssøknad fra Agnar Kvam datert den 03.11.10.
6. Inderøy kommune sendt dispensasjonssøknaden på høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og Nord- Trøndelag fylkeskommune datert den 5.11.10.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling fra Undersåker østre gnr. 24, bnr. 1 på Utøy.
På bruket følger det med strandlinje mot Trondheimsfjorden. Innenfor strandlinja er det i dag 
private hytter, naust og kommunalt friområde. Det omsøkte arealet ligg mellom kommunalt 
friområde/naust mot sør og mot en privat hytteeiendom mot nord.  Hytteeiendommen Solbu har 3 
tinglyste eiere som heter Solbjørg Bengtsen, Siv Iren Bengtsen Bratli og Anne Mette Bengtsen 
Rue. Eierne av hytteeiendommen Solbu ønsker å kjøpe omsøkt areal som tilleggsareal til sin 
hytteeiendom. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m med bakgrunn i 
kommuneplanens arealdel. Siden dette arealet ligger innenfor 100-metersbelte langs sjø, jfr. Plan 
og bygningslovens § 1-8, skal søknaden behandles som en dispensasjonssøknad etter plan og
bygningslovens § 19-2.

Inderøy kommune har mottatt dispensasjonssøknaden som er sendt de aktuelle sektoretatene for 
uttalelse. 
Vedlagt ligger høringsuttalelsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert den 11.11.10, og 
fylkesmannen datert den 13.12.2010.
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Arealet blir ikke behandlet etter jordlovens § 9, omdisponering og § 12 fradeling da det ikke er 
registrert som landbruksareal, men Inderøy kommune har registrert at arealet er nyttet til 
grasproduksjon. 

Vurdering: 
Når det gjeld søknad om dispensasjon, skal den behandles etter plan og bygningslov § 19-2, 
dispensasjonsvedtaket. Etter loven kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelsene. Det kan gis vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større etter en samlet vurdering. 

Bruket Undersåker østre gnr. 24/1 har følgende arealer, 121 dekar dyrka, 6 dekar beite, 60 dekar 
skog og 22 dekar anna areal, til sammen 209 dekar. Grunnen til 22 dekar anna areal, er at bruket 
har forholdsvis stor strandlinje på ca. 500 meter.
Det ønskes å selge et mindre areal, ca 350 m2 som ligger mellom kommunal vei og strandlinjen. 
I søknad om dispensasjon er salget grunngitt med følgende:

• At arealet er så lite at det er vanskelig å nytte som produksjonsareal.
• Ønsker ikke at det skal vokse att av ugras og kratt.
• Hytteeieren vil holde området rydding og det vil bedre adkomst og finere å se på. 
• Økonomisk fordel ved salg, ingen økonomi ved å legge arealet brakk. 

Inderøy kommune har mottatt uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som behandler 
søknaden som plan, friluftsliv og kulturminnemyndighet. De ber kommunen vurdere parsellen i 
forhold til om arealet benyttes til allmenn ferdsel etter Friluftsloven. De har ingen innvendinger i 
forhold til freda kulturminner, men viser til aktsomhets- og meldeplikten etter kulturloven § 8. 

I uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har landbruksavdelingen uttalt at fradelingen 
ikke medfører samfunnsinteresser av stor vekt og er generelt kritisk til at produktive areal nyttes 
til fritidsformål, men vil ikke gå mot fradeling ut fra arealets størrelse og arrondering. 
Miljøvernavdelingen er opptatt av planstatusen for arealet, og at fradelingen vil bidra til 
privatisering av den aktuelle strandsonen. De vil frarå fradelingen dersom den vil hindre fri 
ferdsel i strandsonen. 

Argument som taler for fradeling: 
• Omsøkt areal er lite og dårlig arrondert, og dermed vanskelig som drivverdig 

jordbruksareal.

Argument som taler mot fradeling: 
• Arealet ligger innenfor 100-metersbelte og inntil et offentlig kommunalt område som er 

tilrettelagt for allmennheten. 
• Siden det ligger en del private hytter i området, er det lite ønskelig med ytterlig 

privatisering av området. Uteareal med plen og beplantninger vil virke mer privatiserende 
og hindre folks ferdsel.  

• Salg av areal til en hytteeiendom innenfor strandsonen vil kunne skape presedens for nye 
søknader om tilleggsareal til hytter i strandsonen. Mange av de eldre hyttene på Inderøy 
ligger ned til sjøen, og mange kan ønske seg større uteareal. 

Når det gjelder økonomisk gevinst for selger, skal det ikke tillegges vekt ved fradeling. 
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Etter en helhetlig vurdering av søknaden, mener Inderøy kommune at det er flere argument som 
taler mot enn for en dispensasjon. Dette er for å hindre at friluftshensynene i området ikke blir
vesentlig tilsidesatt. 

Vedtak:
Inderøy kommune vil med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1 gå mot en fradeling av 
tilleggsareal på gnr. 24, bnr. i Inderøy. Omsøkt areal ligger med LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel og en fradeling vil øke privatiseringen av området. En 
dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 vil skape hinder for allmenn ferdsel av 
strandsonen i det aktuelle området.

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

Ved avslag vil det bli sendt halvt gebyr, dvs. kr. 1350.- (fradeling) + kr. 850.- (dispensasjon)

Med hilsen

Kristin Volden
Kommuneplan/landbruk

Vedlegg
1 Søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre - gnr 024 bnr 001 - Agnar Kvam
2 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel

Kopi til: 
Solbjørg Bengtsen, Jamtlandsvegen 1326, 7650 Verdal
Siv Iren Bengtsen Bratli, Jamtlandsvegen 1324, 7650 Verdal
Anne Mette Bengtsen, Brøtavegen 2, 3550 Gol
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/21-12
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Hovedutvalg Natur 7/11 31.01.2011

Søknad om frådeling av gardstun på Grandvollan gnr. 161/2. Ny behandling
Søker: Asbjørn Oksås, Grandmarka 198, 7670 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak
Med bakgrunn i jordlova sin § 1 og § 12 blir søknad om frådeling av tun med inntil 5 dekar 
godkjent på Grandvollan gnr. 161, bnr. 2.

Det blir sett som vilkår at frådelinga av tunet medfører at restarealet blir drive saman med 
Oksås i Steinkjer kommune som ei driftseining. Brukaren kan ikkje påvente å få sett opp nytt 
våningshus på Grandvollan.

Det blir gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel sitt LNF- formål etter plan og 
bygningslov  § 19-2.

Vedlegg
1 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, ber om konkretisering av vedtak i hovudutval Natur 
2 Brev til Fylkesmannen frå Asbjørn Oksås
3 Søknad om frådeling av gardstun med tilhøyrande tomt på eigedommen Grandvollan gnr. 

161/2 i Inderøy kommune, grunngjeving av vedtak.
4 Søknad om frådeling av gardstun - gnr 161 bnr 001 – Fylkesmannen sin behandling og 

oppheving av vedtak.

Henvisning: 
1. Behandling i hovudutval Natur den 15.03.2010, sak 20/10, utsetting av saken.
2. Behandling i hovudutval Natur den 26.04.2010, sak 32/10, avslag på søknaden om frådeling 
av tun.
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3. Behandling i hovudutval Natur den 31.05.2010, sak 37/10, klagen frå Asbjørn Oksås vart 
ikkje teke til følgje.

Bakgrunn
Asbjørn Oksås eigde i utgangspunktet to gardar, den eine var Oksås i Sparbu, og den andre er 
Grandvollan på Røra. Dei to bruka har vore drive som ein driftseining sidan 1996. Oksås hadde 
fritak frå buplikta fram til 1.september 2009 og flytta deretter til Grandvollan. Frå 1.1.2010 
overtok dottera bruket Oksås, og Asbjørn Oksås ynskte å dela frå tunet på Grandvollan slik at 
restarealet vart lagt til og driven saman med Oksås i Sparbu.  Avstanden mellom bruka er 
registrert til 12 km.
Det omsøkte arealet er på 5 dekar, og består av våningshus frå 1984, korntørke/redskapshus 
frå 1977 og eit eldre fjøs frå 1908. 
Arealet på Grandvollan er på 82 dekar dyrka jord, 24 dekar produktiv skog og 9 dekar anna 
areal, til saman 115 dekar. I dag er driftsforma på eigedommen kornproduksjon saman med 
Oksås. 

Søknaden vart behandla i hovudutval Natur der rådmannen med bakgrunn i jordlova sin §1 og 
§12 innstilte på frådeling av tun, og at restarealet skulle drivast saman med Oksås. Hovudutval 
Natur gjekk mot rådmannens innstilling mot 2 stemmer og grunngav vedtaket ut frå 
miljømessige og samfunnsmessige omsyn.

Asbjørn Oksås klaga på vedtaket, og hovudutval Natur behandla klagen i møte den 31.05.2010 
Utvalet oppretthaldt tidlegare vedtak om avslag på søknaden. 

Klagen vart deretter sendt over til fylkesmannen for endeleg vedtak. Fylkesmannen bad i brev 
datert den 22.06.07 om ytterleg konkretisering av hovudutvalet sitt vedtak. Etter kontakt med 
leder i hovudutval Natur, vart det sendt svarbrev til fylkesmannen den 2.07.2010.
Deretter sender fylkesmannen i brev datert den 21.10.10 saka attende med oppheving av 
gjeldande vedtak og for ny behandling. 

Rådmannen viser elles til tidlegare saksframlegg og saksprotokollar samt vedlegg med brev
frå/til  fylkesmannen.

Rådmannen fremjar saka med innstilling ut frå at dette er ei ny behandling saka.  Det 
opprinnelege vedtaket av 26.04.2010 er oppheva. 

Vurdering
Fylkesmannens landbruksavdeling er klageinstans når det gjelder jordlovsaker. Når det gjeld
klageinstansen sin kompetanse og vurdering, er dette lovfesta i forvaltningsloven sin §34 der 
det heiter at dersom vilkåra for å behandle klagen ikkje føreligg, skal klageinstansen avvise 
saka. Dersom saka blir behandla, kan klageinstansen prøve alle kjente sider av saka, men også 
ta omsyn til nye moment. Synspunkta til klagar skal vurderast, men det kan også takast opp 
forhold som ikkje er kome inn frå klagaren. Når det statlege organ er klageinstansen for vedtak 
frå ein kommune, skal klageinstansen leggje vekt på omsynet til det kommunale sjølvstyre ved 
prøving av det frie skjønn.
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I brevet frå fylkesmannen datert den 21.10.10, kan det vera vanskeleg å forstå kvifor avslaget 
er oppheva i staden for at det er gjort endeleg vedtak i saka. Etter rådmannens vurdering vel 
fylkesmannen å legge vekt på at kommunen skal kunne utøve det frie skjønn, men at 
grunnlaget for hovudutval Natur sitt avslag ikkje er forankra tilstrekkeleg i  jordlovas §12 og vel 
derfor å senda saka attende for ny behandling. 

I jordlova sin § 12 heiter det at det kan gjevast samtykkje til deling dersom 
samfunnsinteressene av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den 
avkastning eigedomen kan gje. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn  til delinga kan 
føra til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også takast omsyn 
til godkjende planar som ligg føre for arealbruken etter plan og bygningsloven. 
Samtykkje til deling skal gjevast på slike vilkår som fremjar føremålet med lova etter § 1, og det 
gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire gards- og bruksnummer og blir rekna som ein 
driftseining. 

Rundskriv M-4/2003 utfyller jordlova sin §12, og vurderer kva som må reknast som ei 
driftseining. Når to eigedommar har same eigar og drives saman, kan det reknast som ein 
driftseining. Det skal vurderast om eigedommane ligg slik til at dei eignar seg for å driva saman. 
Her kan den driftsmessige avstanden vera eit moment. 
Det var i saksframlegget til møte den 26.04.10 gjort greie for drifta mellom Oksås og 
Grandvollan,  der det er opplyst at det har vore ein eigar og felles drift sidan 1996. Avstanden 
mellom dei to gardane er 12 km, ein avstand som er akseptabel ut frå dagens landbruk der ein 
godkjenner samdrifter mellom bruk med avstand inntil 17 km. Inderøy kommune har i 
tilsvarande søknader frådelt tun og lagt restarealet til anna bruk innanfor denne avstanden.
Etter fylkesmannens vurderingar skal ikkje den trafikkale situasjonen vurderast etter jordlova
fordi dette er regulert etter veglova. 

Argumentet om at det kan vera av interesse å driva Grandvollan som eit sjølvstendig bruk ein 
gong i framtida, meiner fylkesmannen ligg utanfor det som er vurderingstema etter jordlova
sin §12. 

Når det gjeld vurderingane som går på samfunnsinteresser av stor vekt, er det i rundskriv M-
4/2003 lagt til grunn at det gjeld tiltak som har stor verdi for folk flest, vil auke sysselsetting og 
næringsutvikling på bygdene, bruksrasjonalisering og sikre busetting i eit område. 
Frådelinga vil ikkje medføra noko ny sysselsetting, men det kan sjåast på som ei 
bruksrasjonalisering samtidig som ein sikra busetting i området. 
Inderøy kommune har i fleire tilfeller frådelt tun og selt landbruksarealet til eit anna bruk med 
tanke på å styrkja næringsgrunnlaget på aktive bruk. At Oksås og Grandvollan ligg i to 
forskjellige kommunar, kan i følgje fylkesmannen ikkje tilleggjast vekt ved behandling etter
jordlova sin § 12. 

Når det gjeld omsyn til avkasting til eigedommen og frådeling av bygningar, tar delingsforbodet 
sikte på å hindra frådeling av bygningar som er naudsynt for drifta av eigedommen. Av dagens 
bygningar på bruket, er det våningshuset som er av nyare dato medan driftsbygningane er 
gamle og er ikkje i bruk. Jordbruksarealet er i dag bortleigd til dottera på Oksås, og med dyrka 
areal på 82 dekar utan driftsbygningar, er det vanskeleg å sjå at det er grunnlag for sjølvstendig 
næringsdrift på Grandvollan. Med bakgrunn i jordlova sin §1 der formålet med lova er å leggja 
tilhøva til rette slik at jordviddene blir brukt på ein gagnleg måte for samfunnet og dei som har 
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yrket sitt i landbruket, vil det vera rett å frådela tunet på Grandvollan, og restarealet blir lagt 
til eit anna bruk. 

Ved ei frådeling skal det vurderast om det blir påført drifts- og miljømessige ulemper både frå 
bruket og for landbruket i området. Det vil seie direkte ulemper for resteigedommen og 
naboeigedommar. Det er her snakk om frådeling av tun med tanke på busetting og ikkje 
næringsformål, så det er vanskeleg å sjå at delinga vil medføra drifts- og miljømessige ulemper 
for sjølve restarealet eller gardsbruka i nærleiken. 

Med tanke på behandling etter plan og bygningslova § 20-1, bokstav m, skal søknaden 
vurderast etter kommuneplanens arealdel der eigedommen ligg med formål LNF. Tunet vil 
framleis liggja som med LNF-formål, men vil bli registrert som bustad.  Sidan frådelinga ikkje vil 
medføra drifts og miljømessige ulemper for drifta på bruket og området, blir det vurdert som 
at det er fleire argument som taler for ein dispensasjon eller mot, og det blir gjeve 
dispensasjon etter plan og bygningslova § 19-2.

Konklusjon
Fylkesmannen har oppheva tidlegare vedtak og sendt saka attende for ny behandling. 
Rådmannen vil – med bakgrunn i jordlova sine §1 og §12 - tilrå å dela frå tunet med inntil 5 
dekar på Grandvollan gnr 161/2, og at restarealet blir drive saman med Oksås i Steinkjer 
kommune.  Dei to gardsbruka har blitt driven saman som ei driftseining over lang tid, og 
frådelinga vil ikkje medfører drifts- og miljømessige ulemper for resteigedommen eller 
landbruket i nærområdet. 
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Alf Einar Fornes
Tlf. direkte: 74 16 82 13
E-post: aef@fmnt.no

Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

Deres ref.: Vår dato: 22.06.2010

Vår ref.: 2010/3531 Arkivnr: 422.5

Søknad om fradeling av gårdstun med tilhørende tomt på
eiendommen Grandvollan gnr. 161/2 i Inderøy kommune - klage

Viser til mottatt klage fra eier av eiendommen Grandvollan 161/2 i Inderøy kommune over
Hovedutvalg Natur sitt vedtak i møte 26.04.2010 og avslag på søknad om fradeling av
eiendommens bygninger med tomt på ca. 5 da. Avslaget på søknaden ble begrunnet ut fra
miljømessige og samfunnsmessige hensyn i landbruket.

Klagen ble behandlet av Hovedutvalg for Natur i møte 31.05.2010 under sak 37/10, men
klagen ble ikke tatt til følge.

Før realitetsbehandling av foreliggende klage anmoder Fylkesmannen om Hovedutvalg Natur
sin nærmere konkretisering av hvilke miljømessige og hvilke samfunnsmessige hensyn i
landbruket som er tillagt vekt som begrunnelse for vedtaket, da dette ikke framgår av selve
vedtaket. Det vises forøvrig til forvaltningslovens minimumskrav til begrunnelse, jfr. fv1. §
25.

Vedlagt følger også skriv dat. 16.06.2010 fra eier av eiendommen Grandvollan 161/2,
Asbjørn Oksås, til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for evt. kommentar.

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
e.f.

Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

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

GUALt»17"1-414O1-
A1lt Einar Fornes
Rådgiver
Landbruksavdelingen

IIII

e-post:postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

II
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Kopi til:
Asbjørn Oksås Grandmarka 198 7670 Inderøy
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Asbjern Oksås
Grandmarka198
7670 1NDERØY

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens Hus, Strandvn. 38
7734 STEINKJER 16.06.10

SØKNAD OM FRADELING AV GÅRDSTUN MED TILHØRENDE TOMT PÅ
EIENDOMMEN GRANDVOLLAN GNR.I61/2 I INDERØY KOMMUNE KLAGE.

Det vises til Deres brev datert 03.06.10, og vil i denne sammenheng få komme med følgende
kommentarer.

Eiendommen gnr.71, bnr.2 og 3 som min datter har overtatt ligger i Sparbu i Steinkjer
kommune, og hvor den fradelte dyrkarnarka fra eiendommen Grandvollan er tenkt tillagt
denne. På tross av at dette arealet ligger i en annen kommune vil avstanden være
overkommelig og godt innenfor de avstandskrav som gjelder melkesamdrifter.

Vi mener at det vil  være fornuftig å se disse eiendommers ressursgrunnlag i sammenheng for
å få en mest mulig robust driftsenhet. Etter det vi kan forstå vil det være godt i tråd med
gjeldende landbrukspolitikk.

Det resterende tunet på Grandvollan vil ha en beliggenhet som gjør det til en attraktiv boplass,
og som fortsatt vil sikre bosettingen i kommunen.

Ut fra en samlet vurdering mener vi at en slik løsning vil  være en god løsning for så vel
landbruket som bosettingsmessig, og er også i tråd med administrasjonens innstilling i
Inderøy kommune.

Vi håper på en positiv behandling av klagen.

Med hilsen

Asbjørn Oksås 457(,

Ifil

Side 141



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.07.2010 2010/21-10
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelinga
postboks 2600
7734 STEINKJER

Søknad om fradeling av gårdstun med tilhørende tomt på eiendommen 
Grandvollan gnr. 161/2 i Inderøy kommune, begrunnelse av vedtak.

Inderøy kommune viser til mottatt brev fra Fylkesmannen ved landbruksavdelingen vedrørende klage på 
fradeling av Grandvollan gnr. 161/2 i Inderøy. Landbruksavdelingen ber om konkretisering av hvilke 
miljømessige og hvilke samfunnsmessige hensyn i landbruket som er tillagt vekt for begrunnelse om 
avslag som ble behandlet i hovedutvalg Natur den 31.05.2010, sak 37/10.

Etter avklaring med hovedutvalg Natur sin leder Anita Axelsson, er det gitt en nærmere konkretisering av 
hvilken miljømessige og samfunnsmessige hensyn i landbruket som er tillagt vekt i hovedutvalg Natur 
sitt vedtak:

Miljømessige konsekvenser: 
Det er en avstand på 12 kilometer mellom Grandvollan i Inderøy kommune og Oksås i Steinkjer 
kommune. Hovedutvalg Natur mener at salg av restarealet på Grandvollan til Oksås vil føre til 
unødvendig mye transport med tunge landbruksmaskiner som vil ha miljømessige konsekvenser i form 
av utslipp.

Samfunnsmessige konsekvenser:
Skal Grandvollan og Oksås drives sammen som en driftsenhet, vil dette medføre en del transport / 
kryssing med traktor og redskap av E6. Dette vil ha en samfunnsmessig uheldig virkning på 
trafikksikkerheten i området. 

Eiendommen Grandvollan sitt areal er på 82 dekar dyrka jord og 24 dekar skog. Selv om eiendommen i 
dag drives sammen med Oksås som en driftsenhet, kan hovedutvalg Natur ikke se bort fra muligheten at 
Grandvollan i framtida kan være av interesse som et selvstendig bruk, også i økonomisk forstand. Ved 
salg av restarealet på Grandvollan til Oksås, vil denne muligheten forsvinne, noe som vil føre til en 
utarming av antall selvstendige bruk i Inderøy kommune. 

Med hilsen

Kristin Volden
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Kopi: 
Asbjørn Oksås Grandmarka 198, 7670 Inderøy
Anita Axelsson, Stasjonsvegen 4, 7670 Inderøy
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Alf Einar Fornes
Tlf. direkte: 74 16 82 13
E-post: aef@fmnt.no

Asbjørn Oksås
Grandmarka 198
7670 Inderøy

Deres ref.:

Vår ref.: 2010/3531

Søknad om fradeling av gårdstun med tilhørende tomt på
eiendommen Grandvollan gnr. 161/2 i Inderøy - klage

11111111111111121010111111011

Fra Inderøy kommune har en mottatt deres klage over avslag på søknad om fradeling av
bygninger med tomt på ca. 5 da på eiendommen Grandvollan 161/2.

Søknaden om deling ble behandlet av Komite Natur i møte 26.04.2010, men søknaden ble
ikke imøtekommet. Vedtaket ble begrunnet ut fra miljømessige og samfunnsmessige hensyn i
landbruket.

Ved skriv dat. 18.05.2010 påklaget de Inderøy kommune sitt vedtak. I klagen gjør de rede for
de faktiske forhold rundt eiendommen Grandvollan og Oksås, samt bakgrunnen for omsøkte
deling. Blant annet anføres at eiendommen Oksås (i Steinkjer kommune) og Grandvollan (i
Inderøy kommune) har vært drevet som en driftsenhet siden 1996. Likeså opplyses at deres
datter har overtatt eiendommen Oksås m.v.

Klagen ble behandlet av Komite Natur i møte 31.05.2010 under sak 37/10, men klagen ble
ikke tatt til følge, se tidligere mottatt utskrift av møtebok.

I skriv dat. 13.09.2010 til Fylkesmannen gjør de nærmere rede for driftsopplegget på
eiendommen Oksås/Grandvollan og behovet for intem transport mellom eiendommen (3-5
ganger i løpet av året). Det gis også uttrykk for at eiendommene/driftsenheten samlet vil
utgjøre en rasjonell driftsenhet med 240 da dyrka jord og at tunet på Grandvollan vil utgjøre
en attraktiv boenhet og sikre framtidig bosetting i området. De anfører også at dersom de
skulle få avslag på deres søknad vil dette være en forskjellsbehandling ut fra utfallet i
tilsvarende saker.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har på bakgrunn av deres klage fattet slikt

Vedtak:
Inderøy kommune v/Hovedutvalg Natur sitt vedtak i møte 26.04.2010 og avslag på søknad
om fradeling av tomt med påstående bygninger på eiendommen Grandvollan 16172
oppheves.  Saken returneres Inderøy kommune for ny behandling.

Salcsforhold:

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Eiendommen Grandvollan 161/2 som ligger i Inderøy kommune har i følge foreliggende
opplysninger slikt arealgrunnlag:

81,7 da dyrka jord
23,5 da prod. skog
9.0 da annet areal
114,2 da totalt

Driftsformen på eiendommen er kornproduksjon.

På eiendommen er våningshus fra 1984, redskapshus/korntørke fra 1977 samt et eldre fiøs fra
1908.

Eiendommen Grandvollan 161/2 har vært på samme eierhånd som eiendommen Oksås 71/2 i
Steinkjer kommune fra 1996. Eiendommene har også fra samme tidspunkt vært drevet som en
driftsenhet. Avstanden mellom eiendommene er, etter off. veg, ca. 12 km. Eiendommen
Oksås 71/2 har i følge foreliggende opplysninger slikt arealgrunnlag:

155 da dyrka jord
20,1 da innmarksbeite
355,5 da prod. skog
44,7 da annet areal
575,3 da totalt

Driftsformen på eiendommen er kornproduksjon. Eiendommens melkekvote er solgt.
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På eiendommen er våningshus fra 1968 i to etasjer (med to boenheter), driftsbygning fra 1938
(bruksutbygging i 1976) med 21 båser for melkekyr, 10 for ungdyr og 8 for kalv. Det ble
foretatt utbygging av gjødsellager og siloanlegg i 1995. Likeså er det på eiendommen to
redskapshus samt stabbur fra 1952 i to etasjer.

Eiendommene/driftsenheten Oksås/Grandvollan har samlet slikt arealgrunnlag:

236,7 da dyrka jord
20,1 da innmarksbeite
379,0 da prod. skog
53,7 da annet areal
689,5 da totalt

På bakgrunn av skriv fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Inderøy kommunen har
kommunen, v/leder for Hovedutvalg Natur, gitt en nærmere presisering av hvilke
miljømessige og samfunnsmessige hensyn i landbruket som har vært avgjørende for
hovedutvalgets vedtak, se gjenpart av skriv dat. 02.07.2010 fra Inderøy kommune til
Fylkesmannen. I nevnte skriv anføres at salg av Grandvollan til Oksås vil føre til unødvendig
mye transport med tunge landbruksmaskiner som vil ha miljømessige konsekvenser i form av
utslipp. Likeså anføres at dersom Grandvollan og Oksås skal drives sammen som en
driftsenhet vil dette føre til en del transport med traktor og redskap etter E 6. Dette vil også ha
samfunnsmessig uheldig virkning på trafikksikkerheten i området. Avslutningsvis anføres at
en ikke vil kunne se bort fra muligheten av at Grandvollan i framtida kan være av interesse
som et selvstendig bruk, også i økonomisk forstand.
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Fylkesmannens vurdering:
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I deres skriv dat. 16.06.2010 til Fylkesmannen anføres at eiendommene Oksås og
Grandvollan ligger i en avstand fra hverandre som vil  være  godt innenfor de avstandskrav
som gjelder for melkesamdrifter. De gir også uttrykk for at det vil være fornuftig å se
eiendommene Oksås og Grandvollan sine arealressurser i sammenheng for å få en mest mulig
robust driftsenhet. Dette vil også, etter deres vurdering, være godt i tråd med gjeldende
landbrukspolitikk.

Fylkesmannen finner å ville anføre at klageinstansens kompetanse følger av fv. § 34. Av 2.
ledd framgår at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Dette innebærer at klageinstansen kan prøve om kommunens vedtak er
innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette myndighet og om det er blitt til på lovlig
måte. I tillegg kan klageinstansen prøve underinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger
på riktig faktum og om det er i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen, Dvs, om
vedtaket innebærer såkalt "myndighetsmisbruk", dvs, om vedtaket er motivert ut fra
utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om det
innebærer usaklig forskjellsbehandling.

Av fv1. § 34, 2.1edd, siste pkt. framgår at dersom det er statlig organ som er klageinstans, skal
det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøvingen av det frie skjønn.

Til realiteten i foreliggende klage finner Fylkesmannen å ville anføre at denne blir å vurdere i
forhold til jordlovens § 12, jfr. § 1 og Rundskriv M-2/2003 Om omdisponering og deling.
Likeså vises til skriv dat. 21.02.06 fra Landbruks- og matdepartementet til fylkesmannen,
fylkeslandbruksstyrene og kommunen m.fl. samt skriv dat. 25.06.2010.

Av førstnevnte bestemmelse framgår som en generell hovedregel at eiendom som nyttes eller
kan nyttes til jord- og eller skogbruk ikke skal kunne deles uten etter jordlovmyndighetenes
samtykke. Slikt samtykke kan likevel gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det,
eller delingen er forsvarlig ut fra den avkastningen som eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen
skal det også tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for
eiendommen eller landbruket i området. Det skal også tas hensyn godkjente planer som
foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven, samt til kulturlandskapet. Det sentrale
ved delingsforbudet i § 12 er om eiendommens avkastning på kort eller lang sikt reduseres og
ikke hva som vil  være  privatøkonomisk lønnsomt for eieren i dag. Dette innebærer at rent
personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre vil falle utenfor. Det
en skal ta vare på er de inntektsmuligheter som eiendommen har. Formålet er å sikre og samle
arealressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Kortsiktige gevinster, for
eksempel ved fradeling og salg av tomter, må en derfor, i utgangspunktet, se bort fra.

Tiltak som har stor betydning for allmennheten eller en større gruppe personer kan
representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Personlige eller private interesser som ikke
samtidig innebærer en samfunnsinteresse av stor vekt vil falle utenfor. Fradeling vil kunne
vurderes som en samfunnsinteresse av stor vekt, dersom fradelingen bidrar til eller styrker
bosettingen i området. Likeså dersom delingen er ledd i en bruksrasjonalisering. For eksempel
for den situasjon at søknaden gjelder fradeling av eiendommens bygninger med tomt, i
forbindelse med salg av eiendommens øvrige arealer som tilleggsjord.
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Når det gjelder fradeling av bygninger, som i dette tilfellet, tar delingsforbudet sikte på å
hindre fradeling av bygninger som er  nødvendig  for drift av eiendommen.
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Det generelle delingsforbudet må også tolkes i lys av jordlovens § 1. Av denne bestemmelse
framgår at lovens formål er å legge forholdene slik til rette at arealressursene i landet kan bli
brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket.

Sentralt ved vurderingen av deres klage er om eiendommen Oksås og Grandvollan er å anse
som en drifisenhet,  jfr. 4. ledd i § 12. Av denne bestemmelse framgår at delingsforbudet i § 12
gjelder uten hensyn til om en eiendom har flere gnr. og bnr. når eiendommene er på samme
eierhånd og etter jordlovmyndighetenes skjønn  må regnes som en drifisenhet.

Til sistnevnte finner Fylkesmannen å ville anføre at ved vurderingen av om en kan regne
eiendommen Oksås og Grandvollan som  en driftsenhet  er det av betydning om de ulike
eiendommer ligger slik til at de rent faktisk egner seg for å drives sammen. Den driftsmessige
avstanden vil være et moment i denne vurderingen. Det samme er om eiendommene rent
faktisk har vært drevet sammen. I foreliggende sak har eiendommene Oksås og Grandvollan
vært drevet sammen som en driftsenhet siden 1996. Det er imidlertid ikke noe krav om at
eiendommene skal være drevet sammen en viss tid. Det forhold at eiendommene Oksås og
Grandvollan ligger i to forskjellige kommuner kan  ikke  tillegges vekt ved denne vurdering.

Fylkesmannen har konstatert at det i denne sak  ikke  er foretatt noen selvstendig vurdering av
om eiendommen Grandvollan og Oksås er å anse som en driftsenhet. Det som er kommet til
uttrykk, gjennom den utdypende begrunnelse fra leder av Hoveduvalg Natur er at  salg  av
eiendommen Grandvollan som tilleggsjord til Oksås vil føre til unødvendig mye transport
tunge landbruksmaskiner m.v. Til dette forhold finner Fylkesmannen å ville anføre at denne
transport vil måtte skje uavhengig av om bygningene på Grandvollan godkjennes fradelt eller
ikke. Dvs, at fradeling av bygningene ikke vil ha noen betydning for transportbehovet. Det er
også en realitet at eiendommene Grandvollan og Oksås har vært på samme eierhånd i 14 år så
det ikke er noen aktuell problemstilling  å selge  Grandvollan som tilleggsareal til Oksås, slik
som lagt til grunn i den utdypende begrunnelse fra leder av Hovedutvalg Natur.

Til sistnevnte finner for øvrig Fylkesmannen å ville anføre at det er et faktum at
eiendommene Oksås og Grandvollan har vært på samme eierhånd i ca. 14 år. Det synes også
klart at de har vært drevet som en driftsenhet i samme periode. Dette er et forhold som, i
utgangspunkt, taler for at eiendommene bør kunne vurderes som en driftsenhet.

Når Inderøy kommune, i sin utdypende begrunnelse for vedtaket anfører hensynet til
trafikksikkerheten i området som et forhold som taler  mot  omsøkte deling finner
Fylkesmannen å ville anføre at dette er et forhold som vurderes å ligge utenom de hensyn som
kan tillegges vekt ved den vurdering som skal skje etter jordlovens § 12. Eventuelle
trafikksikkerhetsmessige hensyn forutsettes å måtte bli ivaretatt etter veitrafikklovens
bestemmelser og ligger utenom jordlovsmyndighetenes ansvarsområde.

Når det også i den utdypende begrunnelse fra Komite Natur i skriv dat. 02.07.2010 anføres at
en ikke skal utelukke at Grandvollan i framtida kan være av interesse som selvstendig bruk,
vurderes dette også å ligge utenom det som er vurderingstema etter jordlovens § 12.

Side 147



4

Ovennevnte klare saksbehandlingsfeil kan, etter fylkesmannens vurdering, ha vært
bestemmende for vedtakets innhold, jfr. fvl. § 41. Dvs, at feilene kan ha ledet til et ugyldig
vedtak. Det er således, etter fylkesmannens vurdering, grunnlag for å oppheve vedtaket.

Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
(e.f.)
Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 Inderøy

Q."
Al\f Einar Fornes
Rådgiver
Landbruksavdelingen
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.01.2011 2009/927-6
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

Arne Fossum
Nessetvegen 1086
7670  INDERØY

084/002 - Midlertidig brukstillatelse for garasje i Nessetvegen 1086

Fra ansvarlig søker har det kommet anmodning om midlertidig brukstillatelse på ovennevnte tiltak.

Følgende arbeider gjenstår:

1. gavl med port

Frist for ferdigstillelse:

Pkt. 1 – 1.9.2011

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere § 99 nr. 2) utstedes med dette midlertidig 
brukstillatelse for ovennevnte del av bygg. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og 
tillatelse gitt den 10.06.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Side 150



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.01.2011 2010/1841-2
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

Bernt Tore Tunset og Toril Langås
Røsetvegen 11
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Delingstillatelse - Røsetvegen 11

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 20.12.2010. Det søkes om fradeling av tomt til en 
eksisterende bolig, og nødvendig grensejustering/arealoverføring fordi bygget ligger på 
eksisterende grenselinje.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. 
Området er avsatt til boligformål og delingssøknaden kommer ikke i strid med gjeldende 
arealplan. 

Tomta er bebygd og søknaden vurderes som fradeling til uendret bruk. Fradelingen endrer ikke 
forhold som berører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2), atkomst (§ 27-4), eller fare (§ 28-1).

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra ca 900 m2 boligtomt som omsøkt. Det gis også tillatelse til 
nødvendig grensejustering/arealoverføring mellom gnr 134/2 og 134/20.

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med Inderøy 
kommunes delegasjonsreglement.

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

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

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.01.2011 2011/34-2
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
Sjøfartsgata 12
7714  STEINKJER

Att. Birger Braseth

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av boligtomter, Årfallvegen 12 og 18.

Det vises til søknader mottatt og journalført her 06.01.2011.

Det søkes fradeling av tomt nr. 4 og tomt nr. 7 (Årfallvegen 12 og 18) i henhold til godkjent 
rammesøknad for utbygging av området. Gjeldende regulering for området er Bebyggelsesplan 
for Årfallvegen, vedtatt 22.09.2008. 

Fradeling er i samsvar med godkjent bebyggelsesplan og godkjent rammesøknad. Søknaden 
omfatter også en mindre grensejustering i forhold til tidligere fradeling av fellesareal. 
Grensejusteringen anses som en mindre terrengtilpasning i forhold til godkjent situasjonsplan.

Søknaden vurderes å være i samsvar tidligere godkjent rammetillatelse og det gis med hjemmel 
plan- og bygningsloven § 21-3 gis fritak for krav om nabovarsel.

Fradeling medfører ingen endring i forhold som berører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2),
atkomst (§ 27-4) eller fare (§ 28-1).

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra tomt nr 4 og 7 i henhold til vedlagt tomtedelingsplan. Vedtaket 
gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i samsvar med Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.

Det gis tillatelse til grensejustering mellom tomt nr 3-4 og fellesområde som vist på 
tomtedelingsplan.
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.01.2011 2010/163-7
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

Even Kummernes
Enganvegen 50
7670  INDERØY

183/023 - Ferdigattest for tilbygg i Enganvegen 50

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-10 (før § 99 nr. 1) utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket 
finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 15.6.2007 med endring av tillatelse gitt 
20.1.2011 der innredning av andre etasje utgår. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Grande AS Industriveien 2 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.11.2010 2010/874-6
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Terje Ljøkjell
Kjelvikveien 78
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad på fradeling av boligtomt på Berg vestre gnr. 66, bnr. 1

Bakgrunn:
Inderøy kommune mottok deres søknad om fradeling av boligtomt på Berg vestre gnr.66, bnr 1 
den 3.05.10. Det søkes om ca 2 dekar beiteareal omdisponert og fradelt til ny boligtomt.

Inderøy kommune ved Pål Gauteplass sendte et foreløpig svar den 1.07.10 der det ble påpekt at 
søknaden omfattet et registrert fornminne, samt registrert biologisk mangfold med regional verdi. 

Etter befaring med fylkesarkeologen, sendte dere inn nytt kart med justerte tomtegrenser. Inderøy 
kommune sendte dette på høring til Fylkeskommunen den 13. 10.10 med uttalefrist den 5.11.10. 
Inderøy kommune fikk uttalelsen på e-post den 16.11.10 der de har ingen ytterlige kommentarer 
dersom tomten blir som skissert på nytt kart. 

Frådelingen skal behandles etter plan og bygningslovens § 11-6 Rettsvikning av 
kommuneplanens arealdel, og jordlovens § 9 og § 12 omdisponering og fradeling. 

Vurdering: 
Den omsøkte tomten ligger innenfor området i kommuneplanens arealdel som er avsett til spredt 
boligbygging dersom det ikke kommer i konflikt med dyrka jord, kulturminne og biologisk 
mangfold. 
Det omsøkte arealet er ikke dyrka areal, men skal likevel behandles etter jordloven fordi arealet 
er registrert som beite. Tomten er videre avklart i forhold til registrert kulturminne. Når det 
gjelder registrert biologisk mangfold, er dette en svært liten del av området som er registrert på 
gården Berg østre gnr. 66/2 og inneholder gårdstunet på nabobruket slik at det er heller tvilsomt 
om dette arealet var tenkt å være med i registreringene. Med bakgrunn i områdets bruk og at 
omsøkt tomt omtrent ikke berører det registrerte feltet, vil det ikke ha vesentlig betydning om 
arealet blir omdisponert. Derfor anser en at aktsomhetsplikten er vurdert i forhold til 
Naturmangfoldlovens § 6 med tanke på forvaltning av naturtypene i området.

Når det gjelder vurdering etter jordloven, er dette et marginalt areal i jordbruksdriften. Arealet 
består av fjell med tynt jordlag. Arealet er delvis tilvokset med lauvskog og klunger, og har 
periodevis vært nyttet til kalvbeite. Siden jordbruksinteressene er forholdsvis små på omsøkt 
areal, finner kommunen etter en samlet vurdering at omsøkt tomt på 2 dekar kan omdisponeres 
etter jordlovens § 9. 
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Fradeling av dyrka og dyrkbar jord skal vurderes etter jordlovens § 12 der følgende forhold skal 
vurderes, samfunnsinteresser, forsvarlig ut fra avkastning eiendommen skal gi, drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruket i området og omsynet til kulturlandskapet. 

Siden dette området i kommuneplanen er avsett til spredt bosetting, er det viktig å styrke 
busetting i området og dette er en samfunnsinteresse etter jordloven. 
Fradeling av omsøkt areal har liten økonomisk verdi fordi det er et areal som er lite produktiv 
beite skogsmark i dag og for framtida. 
Omsøkt areal er plassert mellom kommunal vei og nabogrense til gnr. 66/2 med ny avkjørsel til 
kommunal vei. Tomta blir liggende mellom de to gårdstuna på Berg vestre og Berg østre, men vil 
ha egen avkjørsel og ikke ligge til hinder for den daglige driften på gårdene all den tid tomta er
plassert som omsøkt. Inderøy kommune vurderer at fradelingen ikke vil ha driftsmessige og 
miljømessige ulemper for gården og landbruket i området. 
Når det gjelder forholdet til kulturlandskapet, er det viktig at det blir valgt ett hus som blir 
plassert inn i terrenget og ikke vil for dominerende i landskapet. 

Vedtak:

Inderøy kommune innvilger søknaden om fradeling av inntil 2 dekar beite til boligtomt.
Søknaden er behandlet etter plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen 
og jordlovens § 9 og § 12, omdisponering og fradeling. Det settes som vilkår at søker må følge 
vedlagt kart ved oppmaling av tomten.
Når det gjelder ny avkjørsel til kommunal vei, må dette avklares ved kommunens tekniske 
drift. 
Adkomstvei til den nye boligen anbefales og tinglyses.  

Det vil bli sendt gebyr etter jordloven på kr. 750.-

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg: 
1. Nytt kart som skal følges ved oppmaling tomt. 
2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Uttalelse til søknad om fradeling. 
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Postadr: Postboks 2560, 7735 Steinkjer Telefon: 74 11 10 00
Besøksadr: Seilmakergt. 2, Steinkjer Telefax: 74 11 10 51

E-post: postmottak@ntfk.no
Org.nr. 938 967 091 Hjemmeside: www.ntfk.no

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

Eirik Solheim
10/06638-2
725

19.11.2010
Ugradert  

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Inderøy - Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Berg 
vestre gnr 66 bnr 1 - Søker Terje Ljøkjell

Vi viser til Deres oversendelse datert 13.10.10 og til felles befaring med kommunen 
og tiltakshaver 17.09.10.

Ved befaringen ble kulturminnet med idnr. 18529 i kulturminneregisteret Askeladden 
oppsøkt. Dette er en gravhaug som ligger på brinken ovenfor svingen på veien ved 
gården Berg vestre. Det ble enighet om å justere på tomta nordover slik at 
kulturminnet fikk større rom rundt seg. Tiltakshaver er godt kjent med kulturminnet og 
ytret klart ønske om å ta godt vare på kulturminnet og dets omgivelser. Dette er nå 
gjort og vi har dermed ingen ytterligere kommentarer til tiltaket.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende 
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og 
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner 
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget 
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Etter fullmakt

Eirik Solheim 
Rådgiver/arkeolog

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, P.b. 2534, 7734 
Steinkjer
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.11.2010 2010/1128-11
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Gerd Eva Varslot
Furuvn. 32
7650  VERDAL

085/093 - Ferdigattest for hytte, Skjemstadmarka 18

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.8.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse
17.11.2010 2010/1445-4
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

Trond Næss
Sundnesvegen 28
7670  INDERØY

Tilatelse til rehabilitering av skorstein

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/059

Adresse:
Sundnesvegen 28, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Trond Næss  

Ansvarlig søker:
Flis- og Murerservice AS  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg  - teknisk installasjon i  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om rehabilitering av pipe registrert mottatt her 28.9.2010.
Siste dokument til saken er komplett og underskrevet søknad mottatt 15.11.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Flis- og Murerservice AS for funksjonene SØK/UTF/KUT rehabilitering av skorstein 
tiltaksklasse 1   

− Det innvilges lokal godkjenning uten sentral godkjenning for funksjonen SØK  

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 22-3.
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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.
Foretaket har ikke sentral godkjenning for søkerfunksjonen men kommunen finner det uproblematisk å 
gi lokal godkjenning for funksjonen SØK til firmaet. 
Dette til tross for at søknadsskjemaet ikke er tilfredsstillende utfylt. Det er krysset av for at firmaet har 
sentral godkjenning for funksjonen SØK selv om dette ikke stemmer. Kommunen har fra søker forstått at 
dette beror på en misforståelse og at det skulle vært søkt om lokal godkjenning for funksjonen.
Da det dreier seg om et svært lite omfattende tiltak anser kommunen det likevel uproblematisk å gi 
lokal godkjenning for funksjonen SØK til Flis- og Murerservice AS. 

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 foretak skal ved nødvendig 
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Flis- og Murerservice AS Bergslia 2 7620 SKOGN
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.11.2010 2010/1568-3
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

Esther Ferstad
c/o Magne Heggstad, Hellhaugan 343 B
7670 INDERØY

Godkjent oppføring av bolig og plassering av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/113

Adresse:
Gangstadmarka 40, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
 Esther Ferstad 

Ansvarlig søker:
 ÄLVSBYHUS NORGE AS

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
154

Det vises til søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig og godkjenning av plassering av garasje 
registrert mottatt her 18.10.2010.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon med omgjøring til søknad i ett-trinn mottatt 
29.10.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av bolig oppføring av bolig og godkjenning av plassering av garasje på 
eiendommen 197/113, Gangstadmarka 40. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Kopi av vitnemål fra Ingeniørhøyskole, bygg og anleggslinje, fra Sigmund Grinnen ettersendes og 
lokal godkjenning av foretaket innvilges før arbeidene vedrørende pipe igangsettes.

- Søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll av utførelse for hulltagning og oppføring av pipe 
sendes inn og godkjennes av kommunen før arbeidene vedrørende pipe igangsettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
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Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til gjennomføringsplan og godkjente ansvarsoppgaver:

− ÄLVSBYHUS NORGE AS
− Anton Letnes AS
− Mandelid Rør AS
− Sigmund Grinnen (forutsatt ettersending av dokumenter)

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av bolig og godkjenning av plassering av garasje (garasjen søkes ikke oppført i denne 
omgang)

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, i kraft fra 17.12.97

Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver i henhold til søknad om ansvarsrett og som beskrevet i gjennomføringsplan:
ÄLVSBYHUS NORGE AS, org nr:975955885 for funksjonene; 

- SØK tiltaksklasse 1
- PRO og UTF, trehusmodul og ventilasjonskanaler tiltaksklasse 1

Anton Letnes AS org nr:919605960 for funksjonene; 
- PRO landskapsutforming, geoteknikk og radonfare/UTF grunn og terreng, radon 
samt legging av stikkledninger

Sigmund Grinnen org nr:869598682 for funksjonene; 
- UTF, beliggenhetskontroll og utstikking kl.1 og UTF hulltagning og oppføring av pipe 
Lokal godkjenning uten sentral godkjenning er søkt.

Mandelid Rør AS org nr: 961629799 for funksjonene; 
- PRO/ UTF utvendige rørarbeider tiltaksklasse 1
Lokal godkjenning uten sentral godkjenning er gitt.

Gjennomføringsplan: Registrert 29.10.2010.  Versjon nr. 3634-2, datert 15.10.2010

Tegningsliste:

• Tegninger og situasjonskart mottatt 18.10.2010.

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av bolig og plassering av garasje. Søknaden gjelder ikke oppføring av garasje.
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Bolig
Boligen oppføres med saltak, i 1 1/2 etasje og med uisolert loft. 
Boligen plasseres innenfor byggegrensene i planen og får en mønehøyde på 6,88 m og en gesimshøyde 
på 3,24 m. 
Boligen er prosjektert etter TEK 07.

Terengbearbeiding
Det søkes om noe oppfylling på eiendommen i hovedsak mot nord og vest. Kommunen som nærmeste 
nabo har ingen innvendinger mot dette.

Plassering av garasje
Garasje er vist plassert i sørvest med innkjøring vinkelrett fra veg, 6,5 meter fra kant av veg og 
nabogrense i sør. Nærmeste avstand til nabogrense i vest er 4 meter. Plasseringen er innenfor planens 
byggegrenser.

Nabovarsel
Naboer er varslet om tiltaket. Naboeiendommene er i hovedsak byggeklare tomter eid av kommunen. 
Det er ubebygd areal i mellom tiltaket og bebygde eiendommer der det er innregulert nye boliger og
kommunen fritar derfor fra å varsle øvrige gjenboere da deres interesser ikke eller i liten grad berøres av 
tiltaket jf. Plan- og bygningslovens § 21, nr 3, 2 ledd. 

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

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal ved nødvendig 
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette 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:
ÄLVSBYHUS NORGE AS  Pb 2008 Høyden  1520 MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.11.2010 2010/1568-6
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

Mandelid Rør AS
Industriveien 9
7725  STEINKJER

Lokal godkjenning av foretaksgodkjenning for ansvarsrett for foretak uten 
sentral godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 16.11.2010.

Det søkes om lokal godkjenning av Mandelid Rør AS, org. Nr. 961629799, for funksjonene PRO/UTF 
utvendige rørarbeider tiltaksklasse 1. 
Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert. Foretaket har tidligere hatt sentral 
godkjenning som utgikk 26.04.2010

Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr. 197, bnr. 113 i Inderøy kommune. Tiltakshaver 
er Ester Ferstad. 

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i 
Plan- og bygningslovens § 22-3 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Eventuelle vilkår kan påklages i medhold av § 28 i forvaltningsloven.

Merknader/vilkår:

Gebyr for saksbehandling er kr. 610,- for gjentatt lokal godkjenning. Jfr. gjeldende betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
ÄLVSBYHUS NORGE AS Pb 2008 Høyden 1520 MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.11.2010 2010/1639-2
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

Ole Jørgen Bragstad
Bjønnavegen 32
7670  INDERØY

Godkjent søknad om våtrom i bygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/042

Adresse:
Bjønnavegen 32, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Ole Jørgen Bragstad  

Ansvarlig søker:
Fuglesang-Dahl AS  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om utvidelse av våtrom registrert mottatt her 4.11.2010.
Siste dokument til saken er plantegninger mottatt 17.11.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Fuglesang-Dahl AS, alle funksjoner kl.1.   

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Utvidelse av bad. Eksisterende bad og toalett slås sammen
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Ansvarsoppgaver: Fuglesang-Dahl AS, alle funksjoner. Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene  
Tegningsliste:

• plantegninger

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. 
Det anses ikke som nødvendig med nabovarsling for tiltaket.

Øvrige opplysninger:

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.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal ved nødvendig 
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest. 

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.

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:
Fuglesang-Dahl AS Krokstangen 34 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.11.2010 2010/802-9
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

Robert Sevaldsen Varslot
Kvamsjordet 22
7715  STEINKJER

188/006 - Ferdigattest for hytte i Djupdalsvegen 30

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 21.6.2010. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Grande AS Neptunv. 1 7650 VERDAL

Side 169



N/Ikesmannen
Nord-Trøndelag

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

Deres ref.:

Vår ref.: 20101475;

Gro Talleraas og Øystein Rennemo, Einhaugen 8, 7670 Inderøy

Kari Solhaug, Strandv. 6, 7670 Inderøy

Randi Antonsen og Ivar Meistad, Strand. 11, 7670 Inderøy

Rigmor og Morten Følstad, Strandv. 8, 7670 Inderøy

Tove Frøseth og Magne Tronhus, Strandv. 5, 7670 Inderøy

1111111111111111f1111111111111111111

Klage på reguleringsendring for Strandv. 7-9 i Inderøy kommune -
kommunens vedtak stadfestes

Sammendrag
Flere naboer/gjenboere til Strandv. 7-9 i Inderøy kommune har påklaget kommunens
reguleringsendring av ovennevnte eiendom. Reguleringsendringen består hovedsakelig i
å åpne for frittliggende tomannsboliger i stedet for frittliggende eneboliger.
Fylkesmannen har vurdert saksbehandlingen og det reguleringsmessige skjønn
kommunen har utøvd. Fylkesmannen har ingen merknader til noen av delene, og
stadfester derfor kommunens vedtak. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 14.07.10, mottatt 12.08.10, hvor
ovennevnte sak ble oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens
myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pb1.) § 1-9 og delegering fra
Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn
Saken utgangspunkt er utbygging av to, nå en, tomt i Strandvn 7-9 i Inderøy kommune.
Tomta skal bebygges med bolighus. Tiltakshaver Børgin Eiendom AS ønsker å bygge ut med
tomannsboliger, mens naboene i Einhaugen 8 og Strandvegen 5, 6, 8 og 11 og velforeningen i
området ønsker at det skal bygges eneboliger, slik som reguleringsplanen fra primo mai 2009
viser. Byggesaken har vært til behandling hos Fylkesmannen tidligere, det vises til vårt
opphevingsvedtak den 04.05.09.

Reguleringsplanen for området, Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 04.05.09,
viser at eiendommen kan bebygges med frittliggende eneboliger. Ut fra dette er det foretatt en
reguleringsendring for arealet Strandvegen 7-9, som åpner for at det kan bygges frittliggende
tomannsboliger. I tillegg er arealet vist som en tomt, og eksisterende bolig vist som bygning
som skal rives. Det er dette vedtaket om reguleringsendring som er påklaget.

Verken utnyttingsgraden, andre forhold eller bestemmelsene er endret. Endringen er forutsatt
innarbeidet i det samlede reguleringsplankartet. Før kommunestyret vedtok planendringen

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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08.03.10, ble det varslet oppstart i september 2009, hovedutvalget vedtok utlegging til
offentlig ettersyn 21.09.09, og de berørte naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet særskilt i
forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn. Det kom inn uttalelser fra velforeningen,
naboene, Fylkesmannen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Sistnevnte uttaler at prosjektet i
rimelig grad er tilpasset boligmiljøet på Einhaugen. De fleste naboene og velforeningen var
negative til endringen. Bl.a. er en negativ pga at en mener prosjektets størrelse, utforming og
materialvalg medfører en forringelse for bygningsmiljøet på Einhaugen.

Vedtakelsen av planendringen ble påklaget den 24.04.10. Klagen er hovedsakelig begrunnet
med at

• avvik i utnyttingsgrad i byggesaken må anses som en saksbehandlingsfeil som gjør
planvedtaket ugyldig

• kommunens vedtakelse er basert på profitthensyn i stedet for planfaglige
forutsetninger, noe som det spørres om lovligheten av

• det kreves settefylkesmann, da seksjonsleder Slapgård hos Fylkesmannen etter
klagernes syn er inhabil

Kommunestyret behandlet klagen den 21.06.10, og opprettholdt sitt tidligere vedtak i saken.

Fra saksframlegget gjengis følgende:

"Vurdering
Det klages over to forhold i kommunestyrets vedtak.
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1. Saksbehandlingsfeil:
Det vises til at reguleringsendringen og byggesaken skulle behandles under ett. I etterkant av
vedtatt reguleringsendring ble det påvist feil og mangler i byggesakens opplysninger. Dette
gjorde at byggesaken i første omgang ble avvist.

Klagerne hevder at reguleringsvedtaket er fattet på uriktige og bristende forutsetninger og at
saken på denne bakgrunn ikke har vært tilstrekkelig opplyst i forhold til forvaltningslovens
krav.

Kommentar:
I en ordinær prosess er det vanlig at det først søkes om reguleringsendring og at det etter
denne er vedtatt søkes om byggetillatelse innenfor de rammene reguleringsplanen har satt.
Nytt fra planloven som trådte i kraft I. juli 2009 var mulighet for å fremme byggsøknad og
reguleringsendring samtidig, og få en parallell behandling både i kommunen og av eventuelle
klager. Dette vil samlet gi en raskere saksbehandling, og et bedre beslutningsgrunnlag for
politikerne. Det gir også bedre mulighet for medvirkning i og med at både byggesak og
reguleringsforslag kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn. Det er spesifisert at
sluttvedtaket på reguleringsendring og byggesak skal gjøres som to separate og uavhengige
vedtak. Konferert med saksbehandler hos Fylkesmannen ble kommunen anbefalt å
sluttbehandle byggesaken administrativt (på ordinær måte) etter kommunestyrets vedtak.
I saksframlegg til den politiske behandlingen i mars er både innspillene til byggesak og
reguleringsendring drøfiet under hvert sitt hovedkapittel. Dette for å få lagt fram alle innspill
til saken, og for å gi mulighet for kommunestyret til å eventuelt vedta føringer for byggesaken.
Ved den påfølgende administrative behandlingen av byggesaken ble tegninger og
dokumentene etter standard prosedyre gjennomgått. Det viser seg da at beregnet
utnyttelsesgrad som er oppgitt på søknadsskjemaet ikke stemmer overens med tegningene.
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1. Reguleringsendringen er en forutsetning for byggesaken, men byggesaken er ikke en
forutsetning for reguleringssaken. Foreslått reguleringsendring kunne gjerne ha vært
fremmet og behandlet uten at det lå ved noen byggesak. Rådmannens vurdering er at
det formelt er to søknader og at foreslåtte reguleringsendring kan vedtas og
byggesaken avvises. Endringen i reguleringsplanen er kun en prinsippavklaring på om
det kan åpnes for frittliggende tomannsboliger på tomta, eller om den skal forbeholdes
eneboliger.
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Disse beregningene var ikke etterprøvd verken av kommunen eller Fylkesmannen ved forrige
behandling, da utnyttelsesgrad ikke var noe vesentlig tema da.

Søker ble gjort oppmerksom på at utnytelsesgraden overgikk reguleringsplanens ramme, og
det ble gitt mulighet til å etterprøve kommunens beregninger, eller å komme med en endret
søknad. Justert søknad har kommet inn til kommunen 7. mai 2010, og det er også sendt ut nytt
nabovarsel i forhold til endringene. Byggesaken fremmes nå for Hovedutvalg Natur — siden
saken fortsatt er svært omstridt, og det er gjort mindre endringer i tegningene. Det vises for
øvrig til saksframlegget for byggesaken.

1 forhold til de momentene som det er klaget over i saksbehandlingen vurderer rådmannen to
forhold som vesentlige:

2. Endringene i byggesaken som nå har kommet inn viser seg å være små.
Hovedprinsippet for arkitektur og utforming er uendret. Alle endringer går på
reduksjon av størrelse og høyde og vil minske eventuelle negative konsekvenser
utbyggingen måtte ha for naboeiendommene. Rådmannen vurderer ikke at disse
mindre endringene ville gjort behandlingen av reguleringsendringen annerledes.
Rådmannens ser derfor ikke at det er grunnlag for å gi medhold til klagerne i forhold til feil i
saksbehandlingen for reguleringssaken.

Selve reguleringsendringen:
Det stilles spørsmål om lovligheten av reguleringen siden planfaglige hensyn etter klagernes
vurdering settes til side for å ivareta utbyggers ønske om profitt. Det vises til tidligere innspill
fra klagerne og fra velforeningene.

Rådmannen viser her til tidligere saksframlegg med grundig gjennomgang og vurdering av
alle innspill som kom inn ved offentlig ettersyn.

Rådmannen har gjennomgått vurderingene på nytt og finner ikke grunnlag for å endre
konklusjonen. Det er mange planfaglige argumenter for å tilrettelegge for høy boligtetthet i
sentrumsnære områder. Vedtatt reguleringsplan for Straumens intensjon er ikke å konservere
boligområdene. Den åpner for fortetting og utvidelse av eksisterende bebyggelse.

Reguleringsplanens generelle krav om frittliggende eneboligbebyggelse gir kommunen den
hjemmelen som skal til for å kunne si ja eller nei til fortettingsprosjekter etter en grundig
reguleringsprosess.

Rådmannen vurderer fortsatt at dette prosjektet i utforming og omfang gir er en akseptabel
fortetting av boligområdet, og at selve leilighetene vil være et positivt tilskudd til boligtilbudet
på Straumen.
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Konklusjon
Rådmannen finner ikke at det i klagen har framkommet nye momenter som har avgjørende
betydning for vedtaket i saken, eller at vurderingen som er glort i saksbehandlingen bør
revurderes.

Det anbefales at vedtaket fra 8. mars 2010 opprettholdes, og at saken oversendes til
behandling hos Fylkesmannen."
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Etter at vi mottok klagesaken har vi også mottatt skriv av 4.10.10 og 19.10.10 fra naboene.
Etter det vi kan se, har Fylkesmannen mottatt alle de dokumentene det er stilt spørsmål om.
Det er også bedt om at Fylkesmannen tar flere vedlagte avisutklipp fra Inderøyningen i
betraktning ved sin saksbehandling.

Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannen er etter delegasjon fra Miljøverndepartementet tillagt oppgaven som
klageinstans for reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret. Fylkesmannen
kan i utgangspunktet prøve alle sider ved reguleringsplanvedtaket. I forvaltningsloven (fvl.)
§ 34 annet ledd er det dessuten bestemt at statlige organ som klageinstans for vedtak fattet av
en kommune, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av det
frie skjønnet.

Rettsli kla einteresse o kla e i rett tid
Klagerne er de samme som er omtalt som naboer med adresseangivelse ovenfor. De har
rettslig klageinteresse. Klagefristen ble utvidet før fristen utløp. Klagen er dermed fremsatt i
rett tid. Se fv1. §§ 28 og 29. Klagen kan realitetsbehandles.

•

F lkesmannens habilitet
Når en overordnet i forvaltningen er inhabil, kan saken forberedes av en av dennes
underordnede, men den må avgjøres av en som er overordnet den inhabile. Som ved forrige
klagesaksbehandling velger Fylkesmannen å anse Slapgård som inhabil, mens avdelingsleder
Huseth ikke er det. Det er heller ikke saksbehandler Grønvold. Sistnevnte kan derfor
forberede saken, og Huseth avgjøre den. Det vises til fvl. § 6, 3. ledd. Følgelig er det ikke
grunn til å be om oppnevning av Settefylkesmann.

Forholdet mellom ammel o n lan- o b nin slov
Det er vedtatt ny plan- og bygningslov. Plandelen, samt endringene i lovens kapitler 1 og 19,
trådte i kraft 01.07.09 og resten trådte i kraft 01.07.10. Etter pb1. § 34-2 10. ledd skal de
planer som er lagt ut til offentlig ettersyn etter 30.06.09 behandles i medhold av den nye
loven.

Endringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn den 21.09.09, og det er den nye lovens kapittel
12 som skal legges til grunn ved behandling av saken.

Samlet behandlin av re lerin sendrin o b esøknad
Etter § 12-15 kan byggesøknad behandles sammen med reguleringsplan. Dette for å spare noe
tid. Myndigheten til å vedta en reguleringsplan eller planendring ligger likevel til
Kommunestyret selv. Videre må planen behandles først, før det ev. kan gis byggetillatelse. En
får  dermed to forskjellige vedtak, som gir to klagesaker.
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Klagerne mener avvikene i byggesaken som ble oppdaget/gjort i forbindelse med
behandlingen av søknaden om rammetillatelse medfører at reguleringsendringen hviler på feil
forutsetninger. Fylkesmannen kan ikke si seg enig i dette, da reguleringsendringen hadde til
hensikt å åpne for tre tomannsboliger innenfor gitte rammer. At tiltaket i ettertid måtte
justeres noe for å være innenfor disse rammene, hadde derfor ingen avgjørende betydning.

Arealforvaltnin en
Det aktuelle arealet omfatter en liten del av reguleringsplanen for Straumen sentrum, vedtatt
av kommunestyret i Inderøy 04.05.09. Denne planen inneholder alle de formål og funksjoner
som er nødvendige i et tettstedssentrum. Mesteparten av arealet har formålet boliger, hvor
anslagsvis noe mer enn halvparten av dette er disponert til frittliggende boliger, og resten har
en høyere utnyttelse med tettere utbygging. I følge reguleringsbestemmelsene skal
"frittliggende boliger" forstås som eneboliger. Frittliggende tomannsboliger krever dermed
enten en dispensasjonssak eller en endring av reguleringsplanen. I dette tilfellet har en valgt
det siste. Dette er en mer omstendelig prosess enn en dispensasjonssak, men på den andre
siden står kommunen mye friere til å åpne for annen arealbruk.

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at det nærmere innhold av reguleringsplanene innen
lovens ramme er lagt til kommunestyrets frie skjønnsmessige vurdering. Ingen kan sies å ha
krav på at et område skal reguleres, eller ikke reguleres til et bestemt formål. Her som ellers
må imidlertid vurderingene være saklige og i samsvar med reguleringslovgivningens formål. I
reguleringssaker betyr dette at en regulering eller reguleringsendringer må være basert på
reguleringsmessige hensyn og ikke for eksempel ha til formål å ramme noen spesiell
grunneier eller andre interessenter. I tillegg må vurderingene bygge på en forsvarlig
saksbehandling og riktig faktisk grunnlag. Kommunen har således hjemmel for å regulere
arealet slik den mener er mest hensiktsmessig. Dette under forutsetning av at det ikke
foreligger formell innsigelse mot den vedtatte reguleringsplanen fra fylkeskommunen eller
statlige sektormyndighet. Det gjør det ikke i dette tilfellet.

Det kan ikke ha noen avgjørende betydning for planvedtaket at byggeprosjektet på
reguleringsendringstidspunktet overskred rammene for utnytting noe. Dette er et forhold som
har betydning ved behandlingen av byggesøknaden. For øvrig kan vi ikke se at de avvik som
ble oppdaget gjør at prosjektet fremstår som særlig endret.

Når kommunen vurderer hvordan den skal bruke sine arealer, er det mange hensyn som spiller
inn. Ved så godt som alle reguleringer eller omreguleringer blir det åpnet for at en eller flere
grunneiere får mulighet til å bruke arealene de eier på en økonomisk sett gunstigere måte enn
tidligere. Dette er ikke et ulovlig resultat, og gir ikke grunnlag for å oppheve planvedtaket.

Klagerne viser i utfyllende klage datert 19.05.10 til at de underveis har foreslått at
reguleringsendringen begrenses til å åpne for to tomannsboliger, og at de mener at kommunen
ikke har kommentert dette innspillet. Dette er ikke kommentert særskilt i saksframlegget i
klageomgangen. Fylkesmannen kan vanskelig se at dette kan ha hatt noen avgjørende
betydning for resultatet i plansaken. Det er hevet over enhver tvil at klagerne ikke ønsker en
utbygging hvor utnyttingsgraden i planen utnyttes maksimalt til tre tomannsboliger, og at de
besluttende organer i kommunen har vært klar over dette.

I kommunens saksframlegg er det bl.a. pekt på at tett utnytting sentrumsnært er
hensiktsmessig, og også at denne boligtypen ikke finnes i særlig grad fra før.
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Samlet sett finner vi ikke grunnlag for å mene noe annet enn at kommunestyret har lagt vekt
på saklige og lovlige hensyn.

Saksbehandlin en
Fylkesmannen har gjennomgått saken, og har ingen avgjørende merknader til
saksbehandlingen.

Avisutkli ene
Fylkesmannens saksbehandling baserer seg på det som er utarbeidet og ført som
saksdokumenter i saken i kommunen, og det som ev. er tilført saken under Fylkesmannens
behandling. Politisk uenighet om vedtak gjenspeiles ved avstemmingen i de respektive
organer. Det er like fullt det flertallsvedtaket som faktisk blir truffet som er rettslig
bestemmende.

På bakgrunn av ovenstående og sakens opplysninger fatter Fylkesmannen følgende

Vedtak i Inderøy kommunestyre 08.03.10 om reguleringsending for Strandv. 7-9 stadfestes.
Klagen har ikke ført frem.

Fylkemannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

\k)j\AAJ\j—

Roald Huseth (e.f.)
Direktør
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Vedtak:
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Kopi til:
Børgin eiendom AS Jegtvoldv. 65 7670 INDERØY
Inderøy kommune Vennaliv. 37 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.11.2010 2010/284-5
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 og Gunnar Skogset
Øvregata 27
7670  INDERØY

005/044 - Ferdigattest for enebolig, Sakshaugvegen 75

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.3.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Selbuhus Industrier A/S 7580 SELBU
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.11.2010 2010/937-8
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ole Jonny Sagen
Hyllmyra 4
7670  INDERØY

045/008 - Midlertidig brukstillatelse for enebolig, hyllmyra 4

Fra ansvarlig søker har det kommet anmodning om midlertidig brukstillatelse på ovennevnte tiltak.

Følgende arbeider gjenstår:

1. Pipe

Frist for ferdigstillelse:

Pkt. 1 - 18.11.2011

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 2 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
ovennevnte del av bygg. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 
24.6.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Älvsbyhus Norge AS Postboks 2008 Høyden 1520 MOSS

Side 177



Fylkegmannen
Nord-Trøndelag

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

Deres rE

Vår ref.:

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

IIII
Gro Talleraas og Øystein Rennemo, Einhaugen 8, 7670 Inderøy

Kari Solhaug, Strandv. 6, 7670 Inderøy

Randi Antonsen og Ivar Meistad, Strand. 11, 7670 Inderøy

Rigmor og Morten Følstad, Strandv. 8, 7670 Inderøy

Tove Frøseth og Magne Tronhus, Strandv. 5, 7670 Inderøy

10

Klage på rammetillatelse for bygging av tre tomannsboliger på
Strandvegen 7 - 9, gnr 1/52 i Inderøy kommune - kommunens
vedtak stadfestes

Sammendrag
Naboer og gjenboere har klaget på rammetillatelse til oppføring av tre horisontalt delte
tomannsboliger på Strandv. 7-9. Klagen er begrunnet med feil i beregningen av
utnyttingsgrad, overskridelse av byggegrense samt brudd på kommunedelplan for
Straumen. Fylkesmannen har prøvd kommunens saksbehandling og vurderinger, men
har ikke merknader til saken. Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannens vedtak
kan ikke påklages.

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 12.07.10, mottatt 19.08.10, hvor
ovennevnte sak ble oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens
myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pb1.) § 1-9 og delegering fra
Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn
Sammen med privat forslag til endring av reguleringsplan for Strandvn. 7-9 ble det fremmet
søknad om rammetillatelse i september 2009 for tre horisontalt delte frittliggende
tomannsboliger, jf. pb1 § 12-15. Tillatelsen krever riving av eksisterende eldre bolig. Naboene
uttalte seg til byggesaken bl.a. ved brev av 05.11.09. I brevet kommenteres bl.a. utforming,
brudd med 1985-reguleringsplanen, strandsonehensyn, samt brudd på politiske føringer. I
tillegg bestrides beregningen av mønehøyde.

Byggeprosjektet fulgte planendringsforslaget ved utleggelse til offentlig ettersyn. Ved
planendringen vedtatt 08.03.10 ble det åpnet for å bygge frittliggende tomannsboliger på den
sammenføyde eiendommen, innenfor de rammene reguleringsplanen for Straumen fra
04.05.09 gir.

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Prosjektet er korrigert noe etter vedtakelsen av reguleringsendringen, men fremstår i det store
og hele som det samme prosjektet som fulgte plansaken. Dessuten er naboene i Einhaugen 8
og Strandvegen 5, 6, 8 og 11 varslet senest ved brev av 07.05.10 fra ansvarlig søker om de
siste endringene i prosjektet. Bl.a. er takvinkelen senket og en har avdekket og korrigert feil
mht. beregningen av utnyttingsgraden. Naboene uttalte seg ved brev av hhv. 19.05.10,
25.05.10 og 27.05.10 til det nye nabovarselet. I disse vises det bl.a. til at avstanden mellom
Strandvegen 5 og de nye boligene blir mindre enn 8 meter, og det spørres om hva en vil gjøre
mht. brannsikring mellom byggene. De ber også om å få uttale seg til riktig utnyttingsgrad, og
bestrider dessuten beregningen av utnyttingsgrad. De anfører at adkomstvegen skal trekkes fra
før en beregner u-grad. Det er vist til Miljøverndepartementets veileder samt to eksempler på
reguleringsbestemmelser fra andre kommuner. Når det gjelder adkomstvegen mener de denne
skulle vært mer prosjektert. Dessuten vises det til at kommunedelplanen for området krever
bebyggelseplan når det skal bygges tre eller flere boliger, og at denne planen er overordnet
reguleringsplanen.

Administrasjonen laget så et tilleggsnotat til Hovedutvalg natur, hvor de ovennevnte forhold
ble kommentert. Fra dette gjengis følgende om utnyttingsgrad og adkomstvegen samt
kommunedelplanen:

"Beregning av utnyttelsesgrad:
Beregning av utnyttelsesgrad er etter rådmannens vurdering gjort korrekt. Adkomstveg skal
ikke tas med i beregningsgrunnlaget, jfr. Veileder — Grad av utnytting fra
Miljøverndepartementet. Situasjonsplanen kunne vært rettet i forhold til feil takutforming
mellom carport og bolig. Det er imidlertid plantegningene av boligene som er det nøyaktige
grunnlag for beregning av bebygd areal og utforming av boligene. Situasjonsplanen viser
plassering av bygninger og veger og denne feilen har ingen konsekvens for byggesaken.

Ang. adkomstveg
Adkomstvegens plassering er vist på situasjonsplan. Høydekurver viser plassering i terrenget.
Vi ser ikke noen grunn til at denne skal måtte detaljprosjekteres i forbindelse med
rammesøknaden. Dette ble heller ikke påpekt som noen mangel da saken forrige gang ble
behandlet av Fylkesmannen. Det er ingen spesielle krav til avstand mot nabogrense for veg,
men det forutsettes selvfølgelig at snølagring, grøfter og ftllinger legges på egen eiendom.

Ang. kommuneplan for Straumen:
Reglene i Kommunedelplan for Straumen har ikke noen innvirkning for denne saken. Det er
vedtatt en nyere og mer detaljert reguleringsplan som gjelder foran kommunedelplanens
bestemmelser."

Hovedutvalget behandlet søknaden om rammetillatelse den 31.05.10. Tillatelsen lyder slik:

"Vedtak i Hovedutvalg Natur - 31.05.2010
3. I henhold til plan- og bygningsloven § 93 og 95 nr.1, gis det rammetillatelse til riving av
eksisterende bygning, og oppføring av 3 nye tomannsboliger med tilhørende
garasjer/carport. Tegninger i henhold til vedlegg 1 legges til grunn for tillatelsen.
4. Behandling av eventuell klage på vedtaket i henhold til forvaltningslovens § 33,
delegeres til Rådmannen.
5. Hovedutvalg Natur ber rådmannen om å sikre at utregning av BYA er i henhold til regler
og forskrifter."
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Dette ble påklaget av de nevnte naboer den 20.06.10. Klagen er begrunnet med følgende
hovedpunkter:

• Feil beregning av utnyttingsgrad
• Overskridelse av byggegrense
• Brudd på kommunens egne planbestemmelser, kommunedelplan for Straumen

I tillegg er det anført at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er inhabil, og at det bør oppnevnes
settefylkesmann i saken.

Når det gjelder utnyttingsgrad hevdes det fortsatt at interne adkomstveger må trekkes fra før
en beregner utnyttingsgraden. Videre hevdes det at bygningene ikke er plassert i samsvar med
byggegrensen mot veg og lovbestemt avstand til nabogrense. Det gjentas at
kommunedelplanen for Straumen, som det anføres at er datert 26.06.09, har betydning for
saken.

Hovedutvalget delegerte myndighet til administrasjonen til å behandle ev. klager ved sitt
vedtak 31.05.10. Fra klagebehandlingen gjengis følgende:

1 - Feil i beregning av utnyttelsesgrad:
Klagere hevder nødvendige vegareal på tomta må trekkes fra tomtearealet når
utnyttelsesgrad for tomta skal beregnes. Det vises bl.a. til en veileder fra Vestby kommune og
reguleringsbestemmelser fra Oppegård kommune.

Tolkningen kommunen har lagt til grunn går fram av veileder til "Grad av utnytting" utgitt av
miljøverndepartementet. 1 både gjeldende veileder, og begge sitatene fra andre kommuner
klagerne viser til, går det fram at det er regulert areal til privat eller felles adkomst som skal
trekkes fra tomtegrunnen i beregningene. Dette er i samsvar med tolkningen som Inderay
kommune har lagt til grunn i denne saken. Felles vegareal er her ikke regulert inn som eget
reguleringsformål og hele tomta er å anse som byggeområde med en utnyttelsesgrad satt i
forhold til dette.

Spørsmålet er også drøftet med Statens byggteknisk etat. De framholder at utgangspunktet for
beregning må være, som veileder sier, tomtearealet avsatt til utbyggingsområde. 1 forhold til
intensjonen med å sette utnyttelsesgrad kan det tolkes at vegareal skal trekkes fra, men dette
må da vurderes opp mot intensjonen i reguleringsvedtaket. Spesielt hvilken tolkning som var
lagt til grunn da den aktuelle utnyttelsesgraden ble satt.

Intensjonen både fra forslagstiller og i den politiske behandlingen vurderes i dette tilfellet å
være helt klar. Det har vært å glennomføre/vedta en reguleringsendring som gir rammer som
hjemler det omsøkte byggeprosjektet som var vedlagt den foreslåtte reguleringsendringen.

Reguleringsplan for Straumen styrer ikke i detalj plassering av adkomstareal på områder
avsatt til tett småhusbebyggelse. Det er heller ikke tatt høyde for at interne vegareal skal tas
med ved beregninga av utnyttelsesgrad på feks Nessjordet.

En ekstraordinær streng tolkning av beregningsgrunnlaget som medfører at prosjektet ikke
lar seg glennomføre vil ikke oppftlle kommunestyrets intensjoner med vedtaket.
Selve beregningen av BYA i søknaden er glennomgått på nytt og skal stemme med oppgitte
tall i søknaden.
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Klager hevder at målestokk på situasjonsplan må være feil siden avstander oppgitt på
målebrev (bekreftet av oppmåling i terrenget) ikke stemmer med avstander de måler på
situasjonsplanen. I situasjonsplanen er det vegkant og ikke eiendomsgrense mot veg som er
tegnet inn. Avstandene som det refereres til er derfor ikke sammenlignbare.
Det vil uansett være byggegrensen vedtatt på plankartet som er gjeldende i byggesaken.
Denne referer seg til avstand fra senter veg og ikke eiendomsgrensen. Bebyggbart område
mellom byggegrensene mot nabo og byggegrense mot veg er ca 15 m som også stemmer
overens med situasjonsplanen.

3 - Forhold til kommunedelplan:
Klager hevder vedtaket er i strid med bestemmelsene i Kommunedelplan for Straumen og at
vedtatt reguleringsplan ikke kan gjelde foran en overordna plan slik kommunen har hevdet i
saksframlegg.

I følge Miljøverndepartementets lovkommentarer til plan- og bygningsloven gjelder en nyere
vedtatt plan foran en eldre plan dersom det er motstrid. Reguleringsplan for Straumen
sentrum vedtatt 3. mai 2009 inneholder ikke noe krav om bebyggelsesplan i forbindelse med
fortetting, ei heller reguleringsendringen for denne tomta vedtatt 15. mars. Disse vedtakene
må gjelde foran kommunedelplanen siden det både gjelder et mer detaljert område og er
nyere planvedtak.

Det er for øvrig gjennomført en egen reguleringsprosess og vedtatt reguleringsendring for
dette konkrete utbyggingsarealet fulgt av en rammesøknad for utbygging. Dette tilsvarer en
mer omfattende prosess enn en bebyggelsesplan etter gammel lov ville vært.
Kommunedelplanen åpner for øvrig også for fortetting av boligområder etter de kriterier som
det er lagt vekt på i behandling av regulerings- og byggesaken. Det vurderes ikke å være
motstrid mellom kommuneplan, reguleringsplan og byggesak.

I tillegg drøfter kommunen klagernes anførsel om at det er begått saksbehandlingsfeil når
klagerne ikke fikk utsatt frist for å etterprøve beregningen av utnyttingsgrad og anførselen om
at administrasjonen har latt være å videreformidle innspill fra klagere. Konklusjonen er at
klagernes syn har kommet fram til beslutningstakerne.

Det tidligere vedtaket opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen for behandling.

Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans fremgår av forvaltningsloven (fvl.) § 34, og av
andre ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om
det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte. I tillegg kan
Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum
og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med dette menes om
vedtaket innebærer s.k. "myndighetsmisbruk", dvs om vedtaket er motivert ut fra
utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den
innebærer usaklig forskjellsbehandling.

I fvl. § 34 annet ledd siste punktum, er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.
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F Ikesmannens habilitet
Når en overordnet i forvaltningen er inhabil, kan saken forberedes av en av dennes
underordnede, men den må avgjøres av en som er overordnet den inhabile. Som ved forrige
klagesaksbehandling velger Fylkesmannen å anse Slapgård som inhabil, mens avdelingsleder
Huseth ikke er det. Det er heller ikke saksbehandler Grønvold. Sistnevnte kan derfor
forberede saken, og Huseth avgjøre den. Det vises til fv1. § 6, 3. ledd. Følgelig er det ikke
grunn til å be om oppnevning av Settefylkesmann.

Planstatus  
Det er anført at kommunedelplan Straumen er overordnet reguleringsplanen for Straumen.
Fylkesmannen påpeker at kommunedelplanen ikke er vedtatt 26.06.09, men i 2005. Videre er
det helt riktig det kommunen skriver mht. at ny plan går foran eldre plan, dersom det er
motstrid. Fylkesmannen deler kommunens oppfatning, og viser til det som er gjengitt ovenfor.
Det er dermed reguleringsplanen med endringen fra mars i år som skal legges til grunn for
byggesaken.

Det omsøkte byggetiltaket ligger i område avsatt til byggeområde for boligbebyggelse.
Arealet var tidligere to tomter, men ble sammenføyd i september 2009. Takvinkel på
prosjektet er senket til ca 30 grader. Reguleringsplanen krever at takvinklene ligger mellom
15 og 35 grader. Garasjenes flate tak er tillatt jf. bestemmelse punkt 1.9, 3. avsnitt 2. setning,
som åpner for at mindre tilbygg underordnet hovedbygget kan ha andre takformer enn saltak
eller pulttak. Mønehøyden på bygget er under 7,5 m, som er planens krav.

Når det gjelder utnyttingsgrad, er det anført at adkomstvegen skal trekkes fra utgangspunktet
for beregning av utnyttingsgrad. Fylkesmannen viser til kommunens redegjørelse om dette, og
er enig i kommunens forståelse. Det er det arealet som på planen er vist som byggeområde
som er utgangspunktet for beregningen. Følgelig er utnyttingsgraden innenfor grensen på
26 %.

I reguleringsplanen er det tegnet inn byggegrense mot veg. Prosjektet er ikke i strid med
denne.

N o ammel lan- o b nin slov
I 2008 ble det vedtatt en ny plan- og bygningslov. Plandelen av denne loven trådte i kraft i
2009, mens byggesaksdelen trådte i kraft først 01.07.10. I følge den nye loven § 34-4, skal
byggesøknader som kom inn til kommunen før 01.07.10 behandles etter den gamle loven fra
1985. Rammesøknaden i denne saken ble fremsatt i fjor høst, med korrigeringer fra mai i år,
og derfor behandles etter 1985-loven.

Plasserin sbestemmelsen — 1985 70
Etter denne bestemmelsens 1. ledd skal kommunen godkjenne en bygnings plassering, dersom
dette ikke er bindende bestemt i reguleringsplanen.

Bygningenes plassering er ikke bindende bestemt i reguleringsplanen. § 70, 1. ledd kan
imidlertid ikke brukes som avslagshjemmel, kun til å pålegge alternativ plassering der dette er
mulig. Fylkesmannen vurderer det slik at alternativ plassering av de tre omsøkte bygningene
verken er hensiktmessig eller mulig.
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Etter samme bestemmelses 2. ledd skal en bygning plasseres minst 4 m fra nabogrensen.
Dette er hovedsakelig begrunnet i brannvernhensyn. Kommunen opplyser at den
tomannsboligen som skal plasseres nærmest Strandvn. 5 er plassert 5,5 m fra grensen, dvs. 1,5
meter lenger unna enn det loven krever. Dette da Strandvn. 5 har rett til og faktisk har bygget
2,5 meter fra grensen. En avstand på 5, 5m mellom den nærmeste tomannsboligen og grensen
og 2, 5m fra boligen på Strandv.5 og grensen gir til sammen 8 meters avstand. Følgelig er
lovgivers intensjon om til sammen 8 m avstand mellom nabobygninger oppfylt. Vi kan heller
ikIce se annet enn at bygningene for øvrig er plassert 4 meter eller mer fra grensen mot de
andre naboeiendommene.

Naturman foldloven
For å bevare mangfoldet av naturtyper, økosystemer og arter, er det gjennom
naturmangfoldloven § 7 bestemt at alle offentlige beslutninger skal  være  vurdert opp mot
målene om bevaring nedfelt i mnl §§ 4 og 5. Når beslutningene treffes, skal prinsippene som
er gitt i lovens §§ 8-12 brukes. Disse bestemmelsene gir i seg selv ingen hjemmel for
tillatelser, pålegg eller nektelser, men prinsippene skal vektlegges i de tilfellene hvor de
offentlige beslutningene inneholder en skjønnsmessig avveining. Dermed kan prinsippene i
nml bli tungen på vektskålen ved avveiningen av om for eksempel en tillatelse skal gis etter
annet regelverk.

Prinsippene er relevante ved vurderingen av om en tillatelse kan gis etter plan- og
bygningsloven til et tiltak som det denne saken dreier seg om. Kort sammenfattet krever
prinsippene at en sjekker eksempelvis databaser mht. hvilken kunnskap en har registrert om
naturen i det området som berøres av beslutningen, og tar særlig hensynsfulle avgjørelser i de
tilfellene en har for lite kunnskap når beslutningen må tas. I tillegg skal det vurderes om det
finnes andre måter å gjennomføre en tillatelse på, som kan være mer skånsom mot naturen
enn det som det i utgangspunktet er søkt om, og selv om dette blir dyrere for den som søker
om tillatelsen. Offentlige beslutninger som berører naturen må dessuten ses i en videre
sammenheng, hvor den samlede belastningen på økosystemene får betydning.

Ved søk i basene Artsdatabanken og Naturbasen den 01.11.10 finner vi ikke noen
registreringer av betydning for det aktuelle området som kan tillegges avgjørende vekt i denne
saken.

På bakgrunn av ovenstående og sakens opplysninger fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Hovedutvalg naturs rammetillatelse den 31.05.10 stadfestes. Klagen tas ikke til følge.
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Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
Forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

kJ,LAWJk\k\
Roald Huseth (e.f.)
Direktør
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune 7670
Børgin eiendom AS Jegtvoldv. 65 7670

tui_ko,AA. Lc".,. t

Inderøy
INDERØY

r  LLe_j€ SD1 --+(e)bc, INF—ed-JCD.-4/1  e
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
18.11.2010 2010/1678-2
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
Vennalivegen 37
7670  INDERØY

Att. Jorunn By

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/13

Adresse:
Korsavegen 20, Sandvollan skole  

Tiltakshaver:
Inderøy kommune  

Ansvarlig søker:
Otis AS  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg  - teknisk installasjon i  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om endring i heis registrert mottatt her 15.11.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til endring av heis på eiendommen 205/013, Sandvollan skole

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Brannsikkerheten i bygningen må ikke forringes som en følge av tiltaket
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Otis AS, alle funksjoner

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

Saksopplysninger:
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Tiltak: Endring i eksisterende heis – ny sjaktdør
Ansvarsoppgaver: Otis As, for funksjonene SØK/PRO/UTF

Saksvurdering:

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

Tiltakshaver er Inderøy kommune. Skjema er ikke undertegnet men søknaden er bekreftet av eier ved 
leder for Enhet for komunalteknikk; Jorunn By.

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

Øvrige opplysninger:

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen 
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i 
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal ved nødvendig 
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Otis AS Strømsveien 258 0668 OSLO
Jorunn By
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.11.2010 2010/1567-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Klaus Neergård
Bartnesvegen 30
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad på fradeling av boligtomt på Hol gnr. 221, bnr. 1.

Bakgrunn. 

Inderøy kommune har mottatt deres søknad om fradeling datert den 9.10.10. Det søkes om 
fradeling av ett dekar skogbruksareal med formål nytt bolighus. Det omsøkte arealet ligg inntil 
eksisterende fradelt tomt ca. 60 meter nordøst fra tunet på Hol. 
Adkomst til tomten er tenkt via eksisterende avlingsvei som går fra den private gårdveien til Hol,
og har samme avkjørsel som en hytteeiendom sørøst for tomten.

Søknaden er innlevert med nabovarsel og kart med inntegnet tomt og skal behandles etter plan og 
bygningslovens § 20-1, bokstav m oppretting av grunneiendom. Dagens avlingsvei har formål
innmarksbeite og må omdisponeres etter jordlovens § 9. I tillegg skal søknaden vurderes i 
forhold til kulturminner og naturmangfoldloven. 

Vurdering: 
Med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1, skal søknaden vurderes opp mot gjeldende 
planer for området. Omsøkt areal ligger med formålet landbruk, natur og friluftsliv i 
kommuneplanens arealdel og i tillegg er det innenfor område med tillatt spredt boligbygging. I 
planens sin bestemmelse for spredt boligbygging, gis det tillatelse til oppføring boliger dersom 
det ikke berører dyrka jord, kulturminne eller biologisk mangfold av nasjonal og regional verdi. 

Den omsøkte tomten ligger på et skogsareal der mesteparten av arealet er lauvskog og noen 
grantrær. Det er ikke registrert biologisk mangfoldverdier på området, så en regner at 
naturmangfoldlovens § 6 og § 8 om aktsomhetsplikten og kunnskapsgrunnlaget er vurdert. 
Når det gjelder kulturminne, har Hol registrerte kulturminner, men de er inne på selve gårdstunet,
og fradelingen vil ikke komme i berøring med disse. 

Tomten er tenkt plassert på fjellgrunn som består av flussberg med et tynt jordlag og bygging på 
omsøkt areal vil ikke medføre noe samfunnsrisiko i form av ras eller flom. 
Når det gjelder vann og kloakk, går det kommunal vannledning gjennom tomten, og kloakk må 
følge godkjente løsninger og avklares ved byggesøknad. 

Siden adkomsten til den nye tomten er på privat grunn, bør veiretten tinglyses for å unngå 
konflikter om vei i fremtiden. 
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Når det gjelder behandling etter jordloven, så trengs ikke selve tomten behandling siden den ikke 
berører dyrka eller dyrkbar jord, men ut fra registrert markslagskart til Hol ligger avlingsveien 
med arealformål innmarksbeite. Når denne veien blir adkomst til den nye boligtomten, bør den 
ha formål privat vei.
Det omdisponeres derfor ca. 150 m2 til veiformål etter jordlovens § 9 med bakgrunn i at 
fradelingen vil ikke medføre drifts eller miljømessige ulemper for bruket og landbruket i 
området. Ut fra landskapsbilde bør det velges en bygning som er tilpasset terrenget og ikke blir 
for dominerende i kulturlandskapet. 

Vedtak:

Inderøy kommune innvilger søknaden om fradeling av 1 dekar skogsmark til boligtomt. Dett er 
med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1, m oppretting av grunneiendom. 
Adkomsten til tomten skal følge eksisterende adkomstvei og det omdisponeres ca. 150m2 
innmarksbeite til oppjustering av vei til omsøkt tomt. Det anbefales å tinglyse veirett til tomten. 

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

Det blir sendt saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 2700.- etter plan og 
bygningsloven.

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg
1 Kart med innvilget tomt og adkomst
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.12.2010 2010/1569-4
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

Leif Morten Heggli
Nessetvegen 211
7670  INDERØY

194/146 - Ferdigattest for garasje, Nessetvegen 211

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
Kontrollerklæring fra Storli og Stornes AS er dessverre utfylt med feil gårds- og bruksnummer (194/147 i 
stedet for 194/146) men kommunen har etter samtale med Reidar Stornes fått klarhet i at 
kontrollerklæringen gjelder garasje i Nessetvegen 211, 194/146.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 11.10.06.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.12.2010 2010/937-10
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ole Jonny Sagen
Hyllmyra 4
7670  INDERØY

Ferdigattest for enebolig på eiendommen 045/008, Hyllmyra 4.

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 24.6.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Älvsbyhus Norge AS Postboks 2008 Høyden 1520 MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.12.2010 2010/1734-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Erlend Kvakland
Vudduvegen 162
7670  INDERØY

Godkjent oppføring av ny bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
119/003

Adresse:
Vudduvegen 162, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Erlend Kvakland  

Ansvarlig søker:
Kjølen og Nydal Bygg AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
319  

Det vises til søknad om oppføring av bolig og midlertidig plassering av garasje registrert mottatt her
26.11.2010.
Siste dokument til saken er kvittering for nabovarsel mottatt 29.11.2010 og avklarende e-post mottatt 
7.12.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av bolig og midlertidig plassering av garasje på eiendommen 119/003

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Når tiltaket er utført og senest etter 5 år fra tillatelsen er gitt skal eksisterende bolig, etter søknad om 
dette og godkjenning fra kommunen, være revet eller bruksendret slik at eiendommen kun har en 
boligbygning. Midlertidig plassert garasje skal til samme tid være fjernet eller gitt ny plassering etter 
godkjenning fra kommunen.

Tiltaket må ikke komme i strid med pbl. § 29-4 høyde.
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Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Kjølen og Nydal Bygg AS org.nr: 979663889, for funksjonene
SØK
UTF utstikking, betongarbeider og radonsperre, montering av ventilasjonsanlegg. 
Tømrerarbeider inkludert pipe og ilsted, membran på våtrom og fall til sluk. Tiltaksklasse 1.

- Norgeshus AS org.nr: 948490412, for funksjonene
PRO Arkitektur og bygningsutforming med situasjonsplan. Byggeteknikk for trehus inkl. våtrom i 
tiltaksklasse 1

- Anton Letnes AS, org.nr: 919605960, for funksjonene 
UTF sprengning- og gravearbeider i tiltaksklasse 3

- Flexit AS org.nr: 926398806, for funksjonene 
PRO Ventilasjonsanlegg tiltaksklasse 1

- Hovdal VVS org.nr: 993076849, for funksjonene 
PRO/UTF av innvendig og utvendig vann og avløp i tiltaksklasse 1

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av ny bolig BYA 152,5 m2 / BRA 319,1 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.15.07
Planformål: LNF-område

Ansvarsoppgaver:
- Kjølen og Nydal Bygg AS
- Norgeshus AS
- Anton Letnes AS, 
- Flexit AS
- Hovdal VVS

Gjennomføringsplan: Mottatt.

Høringsinstanser: Ingen

Tegningsliste - tegninger i målestokk datert 4.11.2010 og mottatt 29.11.2010:

• 1C-20, plan underetasje
• 1C-21, plan 1. etasje
• 1C-22, plan 2. etasje
• 1C-23, snitt A-A
• 1C-24, fasader nord og øst
• 1C-25, fasader sør og vest
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• 1C-26, situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Ny bolig
Boligen søkes plassert sør for tunet der det i dag står en garasje. Boligen etableres i to etasjer med kjeller 
og saltak. 
BRA for bygningen er oppgitt noe forskjellig men etter avklaring fra søker er det tall oppgitt på tegning 
103,7 + 107,7 + 107,7 m² (tot 319,1 m2) som gir korrekt areal.

Mønehøyde er på tegning oppgitt til 7,9 meter og det graves i tillegg ut til kjeller mot øst. Høyde ut i fra 
planert terrengs gjennomsnittsnivå er ikke oppgitt og det er ikke søkt om dispensasjon for høyde på 
bolig. Kommunen forutsetter at tiltaket ikke kommer i strid med pbl. § 29-4 høyde.

Eksisterende bolig – midlertidig bruk
Eksisterende bolig har et BRA på 141 kvm og det er oppgitt at denne ønskes bruksendret til garasje eller 
revet etter at ny bolig står ferdig. 
Det forutsettes at når tiltaket er utført - og senest innen fem år fra tillatelsen er gitt – skal bolig 
bruksendres eller rives etter godkjenning fra kommunen. Dispensasjon fra LNF- formålet for bygging av 
ny bolig anses dermed som unødvendig

Eksisterende garasje – midlertidig plassering
Det er oppgitt at eksisterende garasje, som står der ny bolig oppføres, flyttes midlertidig til åkerkanten i 
sørvestlige hjørnet av tunet. Det gjøres ingen fundamenteringsarbeider for garasjen. Det forutsettes at
når tiltaket er utført - og senest innen fem år fra tillatelsen er gitt - skal garasjen være fjernet eller gitt ny 
plassering etter godkjenning fra kommunen. 

Terrengbearbeiding
Det anlegges en traktorveg i åkerkanten og inn i kjeller fra øst der det skjæres inn i terreng for å gi 
adkomst til fyrkjeller. Det er ikke vist etablering av forstøtningsmur i forbindelse med 
terrengbearbeidingen.

Ansvar
Det er ikke samsvar mellom gjennomføringsplanen og søknader om ansvarsrett når det gjelder ansvar 
for utstikking, søknad om ansvarsrett går foran gjennomføringsplan og foretakene har selv bekreftet 
dette. Videre er det i søknad om ansvarsrett fra Anton Letnes AS oppgitt at sprengnings og 
grunnarbeidene ligger i tiltaksklasse 3 mens de i gjennomføringsplanen er oppgitt til tiltaksklasse 1. 
Riktig tiltaksklasse for arbeidene på denne eiendommen er tiltaksklasse 1, dette er bekreftet av Anton 
Letnes AS.
Kjølen og Nydalen er oppgitt som ansvarlig søker for tiltaket men har ved en forglemmelse ikke ført opp 
denne funksjonen på søknad om ansvarsretter, de har imidlertid bekreftet overfor kommunen at de 
søker om dette.
Egenkontroll inngår som en del av ansvarsfunksjonene jf. ny plan- og bygningslov kapittel 24.

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

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med 
tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Sluttført og signert gjennomføringsplan som viser at tiltaket er 
fullført og at kontrollen er fullført gir grunnlag for kommunens ferdigattest

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 SKOGN
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1759-2
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

Inger Merete Sakshaug Gausen
Røsetvegen 51
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av tomt til eksisterende naust - gnr 134 bnr 001.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 24.11.2010.

Det søkes fradeling av ca 50 m2 tomt til eksisterende naust. Gjeldende regulering for området er 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.05.2007.

Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
Fradeling av tomt til eksisterende bebyggelse anses etter plan- og bygningsloven som fradeling 
til uendret bruk, og vurderes derfor ikke å være i strid plan- og bygningsloven eller gjeldende 
plan for området.

Fradeling til uendret bruk vurderes ikke å berører naboers interesse, og det gis med hjemmel 
plan- og bygningsloven § 21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Fradelingen medfører ingen endring som har betydning i forhold til plan- og bygningslovens krav 
om avklaring av vann, avløp, atkomst eller fareforhold.

Vurdering i forhold til jordloven: 
En fradeling vurderes ikke å medføre drifts- eller miljømessige ulemper for eiendommen. 

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra tomt på ca 50 m2 for eksisterende naust som omsøkt. Vedtaket 
gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 12, i samsvar med
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.
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Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700 etter plan- og bygningsloven, og kr 750 
etter jordloven faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.01.2011 2010/1839-2
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

Lensmyra Eiendom A/S
Lensmyra
7670  INDERØY

Ferdigattest for kontorbygg med hybler for midlertidig opphold på eiendommen 
183/061

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 17.10.2006.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Planstyring Bomveien 13 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.12.2010 2010/989-7
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

NTE Holding AS
Sjøfartsgata 3
7736  STEINKJER

Ferdigattest for brannstasjon på eiendommen 004/100, Sundfærvegen 8

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og rammetillatelse gitt den 5.7.2010 og 
igangsettingstillatelse gitt den 7.9.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse
16.12.2010 2010/1610-2
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

Harald Jenssen
Ullinsvei 19
7724  STEINKJER

Avslag på søknad om oppføring av naust og dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven og kommunedelplanens arealdel

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
190/001

Adresse:
,  

Tiltakshaver:
Harald Jenssen  

Ansvarlig søker:
 

Tiltakets art:
 

Bruksareal i m2:
32  

Det vises til søknad om oppføring av naust og dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel registrert 
mottatt her 1.11.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

 
Søknad om oppføring av naust og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens 
arealdel avslås.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, pbl § 
19-2, dispensasjon, og kommuneplanens arealdel for Inderøy bestemmelsenes pkt. 2-1.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av Naust 32 kvm
Planstatus: Kommuneplanens arealdel, 14.05.07
Planformål: LNF-område
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Saksvurdering:

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

Det er tidligere behandlet søknad fra deg om oppføring av naust på eiendommen og søknaden ble
avslått i sak 06/01004 i 2006. Klage på vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen den 3.9.2007. Ny søknad 
ble mottatt av kommunen 4.1.2010. Denne ble returnert på bakgrunn av at den ble ansett som uaktuell 
og at søknaden var særdeles mangelfull, fylkeskommunens stadfestelse av kommunens avslag var 
vedlagt.
Til tross for dette er det altså mottatt ny søknad om naust.

Dispensasjon
Tiltaket betinger dispensasjon fra pbl § § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag samt
Kommuneplanens arealdel bestemmelsenes pkt. 2-1 som blant annet sier at:
Det er forbod mot all bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden.

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. 

Kommunen har forståelse for tiltakshavers ønske om naust og behovet for lagring av båt, spesielt om 
vinteren.
Forbudet mot bygging i strandsonen i plan- og bygingsloven samt Kommuneplanens arealdel 
bestemmelsenes pkt. 2-1 skal hindre en nedbygging av strandsonen og beskytte viktige interesser 
knyttet til disse områdene som friluftsinteresser, naturvern, biologisk mangfold med mer . 
En dispensasjon for oppføring av naust vil lett kunne skape presedens og således true de hensyn 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven og arealplanen skal ivareta. 

Etter en samlet vurdering anses de ulemper tiltakshaver har ved ikke å få dispensasjon for bygging av 
naust som vesentlig mindre enn de ulemper en dispensasjon ville medføre. 
Det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon.

Viser for øvrig til tidligere avslag samt fylkesmannens stadfestelse av dette.
Vi kan ikke se at det er nye momenter i saken som gjør at vurderingene skulle være annerledes i dag. 

Vi gjør oppmerksom på at det er kommet ny Plan- og bygningslov siden fylkesmannens behandling av 
saken i 2007 og at tidligere pbl § 7, dispensasjon, nå tilsvarer pbl § 19 og at tidligere pbl § 17-2, 
byggeforbud i 100-meterbeltet, nå tilsvarer pbl § 1-8.
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Øvrige opplysninger:

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.

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
20.12.2010 2008/1077-17
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

Åge C.H. Semb
Kjærhuagv. 14
7650  VERDAL

Ferdigattest for hytte på eiendommen 081/025, By-Vistven

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og rammetillatelse gitt den 10.02.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Side 203



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.12.2010 2008/1033-65
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

Børgin Eiendom AS
Postboks 37
7651  VERDAL

Delegert vedtak

Igangsettingstillatelse. Tomannsboliger i Strandvegen 5 - 7 - 9.

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse registrert mottatt her 17.desember 2010.

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.

Det er innlevert avfallsplan for rivingsarbeidet, vedlagt detaljert oversikt over avfallstyper og 
analyserapport av betong i bygningen.

Det gjøres oppmerksom på at det også skal utarbeides avfallsplan for byggearbeidene når det 
bygges mer enn 300 m2 BRA. Avfallsplan skal i samsvar med saksbehandlingsforskriften 
oppbevares i tiltaket tilgjengelig for tilsyn. Sluttrapport for avfallsplanene med dokumentasjon på 
faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:

Det gis tillatelse til riving av eksisterende hus og igangsatt bygging av tre tomannsboliger i 
samsvar med rammetillatelse gitt 31.5.2010.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Georg Smistad Salg og service AS, org.nr. 981420101, UTF/KUT for riving av 
ekisterende bygning.

- Brødrene Sundli AS, org nr 989323768, UTF/KUT for tømrerarbeid, våtromsarbeid, 
pipe

- Sveberg Rør AS, org.nr. 919853409, PRO/UTF samt kontroll for våtrom og 
varmeanlegg.
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- Gran og Ekran AS, org nr 990427208, PRO/UTF samt kontroll for betongarbeid, 
bankett, ringmur og gulv.

- Anton Letnes AS, org nr 919605960, UTF/KUT for gravearbeid, tomt og 
utomhusarbeid.

Forutsetninger: 

Bygning nr 2 vil sannsynligvis komme i konflikt med kommunens vann- og avløpsledning 
som går over tomta. Byggearbeid som berører ledningen må ikke igangsettes før det er 
gjort nærmere avtale med Inderøy kommune, enhet for kommunalteknikk. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven (1985) § 93.

Øvrige opplysninger:

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

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 Natur

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Børgin Eiendom v/Kristin Lie Slapgaard Jegtvoldvegen 65 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.12.2010 2010/1833-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37
7651  VERDAL

Tillatelse til riving av kjøkkenfløy og bygging av nytt tilbygg.  

Jægtvolden AS - gnr 009 bnr 066.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
009/066

Adresse:
Jegtvollvegen 89  

Tiltakshaver:
Jægtvolden AS

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS   

Tiltakets art:
 Riving/Nytt tilbygg  

Bruksareal i m2:
 445 m2

Det vises til søknad registrert mottatt her 17.12.2010. Det søkes om riving av eksisterende kjøkkenfløy 
og bygging av nytt tilbygg med kjøkken til Jægtvolden Fjordhotell.

Det søkes rammetillatelse for tiltaket og igangsetting for riving og bygningsmessige arbeid så langt dette 
er prosjektert.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:  

1. Det gis rammetillatelse til tiltaket som omsøkt med riving av eksisterende kjøkkenfløy og nytt 
tilbygg. Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Letnes arkitektkontor AS gis lokal godkjenning som ansvarlig søker, og som ansvarlig 
prosjekterende for arkitektur og bygningsmessige konstruksjoner. 

2. Det gis igangsettingstillatelse for riving av eksisterende kjøkkenfløy. 

Byggmester Grande AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og utførende for 
rivingsarbeidet. Det er utarbeidet avfallsplan for rivingsarbeidet. Inderøy kommune minner om at 
sluttrapport for avfallsplan med dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet skal vedlegges 
søknad om ferdigattest.

3. Det gis igangsettingstillatelse for fundamentering og bygningsmessige arbeider i henhold 
til søknaden.
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Brødrende Vangstad AS gis ansvarsrett for prosjektering og utføring av stål- og 
betongkonstruksjoner.

Byggmester Grande AS gis ansvarsrett for utføring av bygning og installasjoner.

Det gjøres oppmerksom på at avfallsplan også skal utarbeides for byggearbeidet når dette 
omfatter bebyggelse på mer enn 300 m2 BRA. Avfallsplanen skal oppbevares i tiltaket tilgjengelig 
for tilsyn. Sluttrapport for avfallsplan med dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet 
vedlegges søknad omferdigattest.

Arbeid med rør og sanitær, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og brannvarsling kan ikke igangsettes før 
det er innlevert og godkjent søknad om ansvarsrett for disse delene av tiltaket. Tiltaket vil ha krav om 
brannteknisk prosjektering.  

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
- Riving av eksisterende kjøkkenbygg, ca 95 m2
- Tilbygg, ny kjøkkenavdeling totalt, 245 m2

Planstatus:

- Kommunedelplan for Straumen, næring/forretning

Ansvarsoppgaver:

- SØK, PRO for bygning, arkitektur Letnes Arkitektkontor AS
- PRO og UTF for stål og betongarbeid Brødrene Vangstad AS
- UTF av bygning og installasjoner Byggmester Grande AS

Gjennomføringsplan viser at det foreløpig ikke er innlevert ansvarsoppgaver for rør og sanitærarbeid, 
brannteknisk prosjektering, ventilasjonsarbeid og elektro, varmeanlegg, brannvarsling.

Kontrollerklæringer:

- Prosjektering, arkitektur, landskap og bygningsmessige arbeid, Letnes arkitektkontor
- Prosjektering, av stål og betongkonstruksjoner, Brødrene Vangstad AS

Høringsinstanser:

- Ingen aktuelle.

Tegningsliste:

- Situasjonsplan 1:1000
- Plan tegninger, fundament, hovedetasje, loftsetasje, utsnitt av kjøkken
- Snitt
- Fasadetegninger, sør, nord, vest
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- Illustrasjonsskisser.

Saksvurdering:

Forhold til gjeldende arealplaner.
Bruk av byggetomta er avklart gjennom kommunedelplan for Straumen. Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
ligger innenfor rammene kommunedelplanen og plan- og bygningsloven gir.

Plassering byggeskikk/arkitektur:
Nytt tilbygg planlegges i samme stil som øvrig bebyggelse på eiendommen både med hensyn til størrelse 
og utforming. 

Bygget ligger innenfor plan- og bygningsloven generelle krav om avstand til nabogrense.

Nybygget vil ligge nært kommunal veg. Dette er imidlertid en blindveg og er ikke trafikkert av andre enn 
hotellets egne gjester. Dispensasjon fra veglovens generelle byggegrense innvilges med byggetillatelsen.

Kulturminnevurdering:
Bygningen hvor deler søkes revet er SEFRAK registrert uten at byggeår er fastsatt. Inderøy kommune 
vurderer at bygningen har begrenset verneverdi og at hotellet muligheter for utvikling og fortsatt 
rasjonell drift må prioriteres. 

Grunnforhold: 
Inderøy kommune har ingen indikasjon på at grunnforholdene er problematisk i byggetomta.

Forhold til andre myndigheter: 
Søknaden er godkjent av arbeidstilsynet 13.12.2010.

Ansvarlig prosjekterende har drøftet prosjekteringene med mattilsynet undervegs 

Overnattings- og serveringsbedrifter omfattes av brannvernloven og betraktes som ”særskilt” 
brannobjekt. Kopi av tillatelsen sendes derfor brannvesenet som vil foreta tilsyn i samsvar med forskrift 
om forbyggende tiltak og tilsyn.

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.

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

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:

Jægtvolden AS Bomveien 3 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.01.2011 2010/172-7
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

Trond H Taraldsen
Sandvollanvegen 952
7670  INDERØY

Ferdigattest for tilbygg på eiendommen 205/008, Sandvollanvegen 952

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 118.6.2008.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Sandseter Albinvegen 5 7790 MALM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.11.2010 2010/309-10
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Tore Simavik
Brøsetveien 51
7045  TRONDHEIM

Godkjent endring av tillatelse - ansvarlig foretak for rørinstallasjoner

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

Adresse:
Djupdalsvegen 53, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Tore Simavik  

Ansvarlig søker:
Ofstad AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
80  

Det vises til søknad om ansvarsrett for sanitære rørinstallasjoner registrert mottatt her 1.11.2010.

Det er gitt byggetillatelse for oppføring av hytte den 16.06.2010 og utslippstillatelse for gråvann den 
29.09.2010.

Søknaden
Ofstad AS som står som ansvarlig søker fikk i byggetillatelsen ansvarsrett for alle funksjoner.
Da det er ønskelig at Trønderrør AS får det formelle ansvaret for rørinstallasjonene også ovenfor 
kommunen, er det i etterkant søkt kommunen om ansvarsrett fra Trønderrør.

Vurdering
Endring av tillatelse skal søkes av ansvarlig søker, dette er ikke gjort i dette tilfellet. Det dreier seg ikke 
om andre endringer enn ansvarsretten for rørinstallasjonene. 
Da det dreier seg om en liten endring og søknaden er innlevert i forståelse med ansvarlig søker og 
tiltakshaver ser bygningsmyndigheten seg likevel i stand til å behandle søknaden om ansvarsrett.

Da byggetillatelsen er gitt etter tidligere lovverk er supplerende søknad også vurdert etter plan- og 
bygningsloven som var gyldig før 1.7.2010.  
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Vedtak:

Trønderrør AS gis ansvarsrett i henhold til søknad om ansvarsrett for funksjonene PRO/KPR/UTF/KUT 
Kl.1, rørinstallasjoner.

Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene.

For øvrig gjelder tillatelsen som i vedtak datert 16.06.2010

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 93 b 

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 for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ofstad AS Engene 7580 SELBU
Trønderrør AS Melkeveien 8 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.12.2010 2010/1647-5
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

Kjartan Hansen
Gjetåsaunet
7690  MOSVIK

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
214/001

Adresse:
Hellhaugan 100, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Kjartan Hansen  

Ansvarlig søker:
 

Tiltakets art:
Riving av hele bygget  

Bruksareal i m2:
240  

Det vises til søknad om riving av våningshus registrert mottatt her 8.11.2010.
Siste dokument til saken er søknad om ansvarsrett mottatt 3.12.2010

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til riving av landbruksbygning på eiendommen 214/001, Hellhaugan 100.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfall etter avfallsplanen jf. SAK § 8-1 må 

leveres sammen med anmodning om ferdigattest når tiltaket er ferdig utført.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tidligere våningshus, registrert som annen landbruksbygning, rives.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF - område med spredt boligbygging
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Saksvurdering:

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

Søknaden er registrert som søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 med krav om ansvarlig foretak 
og det er oppgitt at det dreier seg om riving av bolig/våningshus.
Kommunen ser imidlertid ved gjennomgang av eiendommen at bygningen er registrert som 
landbruksbygning og at søknaden kan behandles etter pbl § 20-2 uten krav om ansvar og kontroll.

Kommunen har vært i kontakt med fylkeskommunen vedrørende saken og de oppfordrer til at 
bygningen dokumenteres grundig før riving gjennom bilder og lignende for å hindre at informasjon om 
bygningen som kulturminne går tapt.

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.§ 21-9.

Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved 
nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med 
tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Sluttført og signert dokumentasjon som viser at tiltaket er fullført 
gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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.

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
06.12.2010 2010/1747-3
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281 «REF»

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

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

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad på fradeling av tomt med bebygd hus på gnr. 83/11.

Det vises til deres søknad, mottatt og journalført den 16.11.10. Vedlagt søknaden ligger de 
nødvendige underskrifter og kart.

Bakgrunn:
Hans og Magne Kirknes har hatt felleseie med småbruket Ranna på gnr. 83/11 på Kjerknesvågen. 
På bruket er det våningshus med uthus som disponeres til fritidshus av Hans Kirknes. I tillegg er 
det bygd kårbolig fra 1990 som Magne Kirknes disponerer. Magne Kirknes ønsker nå å fradele 
kårboligen til egen grunneiendom.
Vedlagt søknaden om deling, var også kart med tomtegrense som omfattet hele haugen mellom 
dyrka areal målt til 2, 3 dekar. Etter befaring den 3.12.10 ble det enighet om å redusere arealet 
noe og endre tomtegrensene etter høgdedragene. 

Fradelingen skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m, opprettelse av 
grunneiendom og jordlovens § 12, deling. 

Vurdering:
Eiendommen Ranna er på 15,6 dekar derav 3,5 dekar dyrka jord, 2 dekar skog og 10 dekar skrinn 
fastmark. Dyrka jorda er bortleid, og det drives kornproduksjon. 

Omsøkt tomt ligger i kommuneplanens arealplan som landbruk, natur og friluftsformål (LNF). 
Siden omsøkt areal allerede er bebygd, blir det fradeling til uendret bruk og vil ikke stride mot 
plan og bygningslovens § 11-6, rettvirkning av kommuneplanen. Tomten med huset vil 
fremdeles ligge i LNF-området, men vil få endret formål fra landbruk til boligformål. 
Det er heller ikke registrert kulturminne eller biologisk mangfoldverdier innenfor omsøkt tomt.

Det er kommunalt vann til boligen og privat kloakkanlegg. Siden pumpekummen blir liggende 
utenfor den fradelte tomten, må det ordnes tinglyst rett i forbindelse med skjøte. Det er også en 
privat veg fra fylkesveg til tomten, og det anbefales i tillegg å få vegretten tinglyst. 

Når huset er bygd som kårbolig, skal en fradeling vurderes etter jordlovens § 12. I loven heter det 
at eiendom som er nyttet til landbruksproduksjon, kan ikke deles uten samtykke fra 
departementet (delegert til kommunen). Det kan fradeles dersom samfunnsinteressene taler for 
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det, og at det er forsvarlig ut fra avkastningen på eiendommen eller at det ikke fører til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Søknaden her gjelder en kårbolig. Når det gjelder fradeling av bygninger, tar delingsforbudet 
sikte på å hindre fradeling av bygninger som er nødvendige for drift av eiendommen. En kårbolig 
er tenkt å sikre kontinuerlig drift av eiendommen. Faktumet er at det er nesten ikke 
jordbruksareal på eiendommen, og at denne jorda er bortleid, gjør det forsvarlig å dele fra 
kårboligen ut fra både en samfunnsmessig side og at avkastningen av bruket er svært lite. I dag 
blir det ikke godkjent kårbolig på små eiendommer som Ranna. 
Fradelingen skal heller ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for restarealet på bruket. 
Derfor er tomtegrensene etter befaring trekket mot sørøst, for å hindre eventuelt senere drifts- og 
kulturlandskapspleie på småbruket. 

Inderøy kommune har delegert til administrasjonen fradeling av tomter inntil 2 dekar. Søknader 
over 2 dekar må politisk behandles.
I utgangspunktet ble det søkt om større tomt enn 2 dekar, men etter befaring var det enighet om å 
redusere arealet inntil 2 dekar. Det er vedlagt kart som viser anbefalt tomtegrense på ca. 1, 8 
dekar. Dersom tomten økes til 2 dekar, må utvidingen skje mot øst. 

Vedtak:
Inderøy kommune godkjenner fradeling av kårbolig med tomt inntil 2 dekar på Rannen gnr 
83/11 i Inderøy. Vedtaket gjøres i medhold til plan og bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 
12. 
Vedtaket er gjort i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.
Det anbefales tinglysing av privat kloakkanlegg og privat veg.  

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

Det sendes saksbehandlingsgebyr på deling etter plan og bygningslovens på kr. 2700.- og etter 
jordloven på kr. 750.-

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg
1 Kart med tomtegrenser
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1652-2
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

Karen Marie Hjelde Brattli
Flagvegen 126 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av punktfeste for eksisterende naust.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 25.09.2010.

Det søkes fradeling av punktfeste til eksisterende naust. Gjeldende regulering for området er 
kommuneplanens arealdel vedtatt 14.05.2007.

Fradeling av tomt til eksisterende bebyggelse anses etter plan- og bygningsloven som fradeling 
til uendret bruk, og vurderes derfor ikke å være i strid plan- og bygningsloven eller gjeldende 
plan for området.

Fradeling av punktfeste til eksisterende bebyggelse vurderes ikke å berøre naboers interesse og 
det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Fradelingen medfører ingen endring som får betydning i forhold til plan- og bygningslovens krav 
til avklaring av vann, avløp, atkomst eller fareforhold.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra punktfeste for eksisterende naust som omsøkt. Vedtaket gjøres 
i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med 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.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling/tinglysing.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
13.12.2010 2010/1662-4
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

Solveig Gran Samdal
Nergata 21
7670  INDERØY

Godkjent oppussing av bad

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/114

Adresse:
Nergata 21, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Solveig Gran Samdal  

Ansvarlig søker:
Iss Facility Services  

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om oppussing av bad i eksisterende enebolig registrert mottatt her 10.11. 2010
Siste dokument til saken er søknad om ansvarsrett mottatt 7.12.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppussing av bad på eiendommen 001/114, Nergata 21.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Iss Facility Services AS, org.nr: 914791723; alle funksjoner, 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.

Det er ikke oppgitt at det utføres endringer på badet og tegninger er ikke vedlagt.

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

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket 
er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med 
tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Sluttført og signert gjennomføringsplan som viser at tiltaket er 
fullført og at kontrollen er fullført gir grunnlag 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:
Iss Facility Services Mule 7600 LEVANGER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.12.2010 2010/651-5
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

Alf Magne og Lillian Gausen
Vågavegen 364
7670  INDERØY

Ferdigattest for bod og garasje på eiendommen 074/009, Vågavegen 364

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 27.5.2010 og den 14.06.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse
20.12.2010 2010/1805-2
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

Bjarne Otto Hald Granhus
Rostadvegen 42
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging til redkapsbu

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
015/023  

Adresse:
Rostadvegen 42, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Bjarne Otto Hald Granhus  

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

Bruksareal i m2:
34  

Det vises til melding om tilbygging av redskapsbu registrert mottatt her 15.12.2010.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:

Tilbygging av redskapsbu på eiendommen 015/023 godkjennes.
Tillatelsen gis under vilkår av at:

- Målsatt situasjonsplan i målestokk innsendes ved søknad om ferdigattest.
- 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: Tilbygging av redskapsbu BYA 35 kvm/ BRA 34 kvm
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
Tegningsliste: 

• skisse

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

Tiltak
Det oppføres tilbygg til eksisterende redskapsbu i sørøst, tilbygget får pulttak. Kommunen anser det som 
en fordel om det etableres likt tak på hele bygningen. Søknad om dette er ikke nødvendig såfremt 
høyden blir som er vist i søknaden her.

Plan
Tiltaket ligger innenfor LNF-område og planbestemmelsene sier blant annet at ”Det er forbod mot all 
bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden” . Det er likevel åpnet for at det kan gjøres mindre 
vesentlige utvidelser innenfor LNF-området og vi vurderer tiltaket å være i samsvar med gjeldende plan 
for området. 

Bygningsmyndigheten vil for øvrig bemerke at eiendommen etter hvert har svært mange bygninger og at 
de med fordel kunne vært et mer enhetlig uttrykk og avklart plassering mellom dem.
Det kan ikke påregnes ytterlige byggetillatelser på eiendommen med mindre det gjøres i den hensikt å 
rydde opp i de rådende forhold. Vi viser for øvrig til plan- og bygningslovens § 29-2.
Visuelle kvaliteter

 Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering. 

Naboer og gjenboere er varslet om tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3

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. 

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket 
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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
20.12.2010 2010/543-10
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

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

Godkjent oppføring av hytte

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

Adresse:
Skjemstadmarka 38, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Anita Borren og Bjørn Kleven  

Ansvarlig søker:
Byggmester Stene AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²  

Bruksareal i m2:
880  

Det vises til søknad om oppføring av hytte registrert mottatt her 30.11.2010.
Siste dokument til saken er blant annet vedlegg til søknad om lokal godkjenning av foretak mottatt 
16.12.2010..

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 085/088, Skjemstadmarka 38.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

• Signert gjennomføringsplan for tiltaket ettersendes -sammen med søknader om 
ansvarsretter - for områdene utstikking, graving og fundamentering samt våtrom og 
rørarbeider - og godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Byggmester Stene AS 
SØK, tiltaksklasse 1
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UTF/KUT Tømrerarbeider tiltaksklasse 1
Rusånes Fabrikker AS

PRO, kontroll Arkitektur og konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 1

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hytte T- BRA 80 kvm
Planstatus: Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt vedtatt 20.6.2006
Planformål: Område for fritidsbebyggelse

Ansvarsoppgaver:
Byggmester Stene AS, org. nr: 981134044 som SØK i tiltaksklasse 1 og UTF med kontroll, for 
tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 – lokal godkjenning for søkerfunksjonen innvilget av Inderøy kommune, 
foretaket har sentral godkjenning for utførelse.
Rusånes Fabrikker AS, org. nr: 928759393 for funksjonene PRO med kontroll, for arkitektur og 
konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 1

Kontrollerklæringer: Det er mottatt kontrollerklæring for prosjektering. Gjennomføringsplan er ikke 
mottatt.

Tegningsliste:

• Situasjonskart, dokumentreferanse 34959.PDF
• Fasadetegninger & snitt,  tegningsnr. 502, datert 2.11.2010
• Fundamentpaln , tegningsnr. 503, datert 3.2.2010
• Plantegning, tegningsnr. 501, datert 2.11.2010

Saksvurdering:

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

Tiltaket
Hytta plasseres øst på eiendommen innenfor byggegrensene og med Inngang i øst. Møneretning nord –
sør. Det etableres hems over soveromsavdeling i nord.

Det er tidligere søkt - og gitt avslag - for oppføring med dispensasjon for BRA på eiendommen.

Gjennomføringsplan
Det er mottatt kontrollerklæring for prosjektering Vi etterspør derfor gjennomføringsplan - jf. SAK § 5-3 -
før igangsetting av tiltaket sammen med søknad om øvrige ansvarsretter i tiltaket.

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

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket 
er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med 
tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Sluttført og signert gjennomføringsplan som viser at tiltaket er 
fullført og at kontrollen er fullført gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Stene AS Flatskogen 7690 MOSVIK
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.12.2010 2010/543-13
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

Byggmester Stene AS
Flatskogen
7690  MOSVIK

Att. Vidar Stene

Lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 16.12.2010.
Det søkes om lokal godkjenning av Byggmester Stene AS , org.nr: 981134044, for funksjonene SØK
i tiltaksklasse 1.

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert.
Det legges også vekt på at foretaket har sentral godkjenning innen UTF/KUT bygninger og installasjoner i 
tiltaksklasse 1. 

Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen 085/088i Inderøy kommune. Tiltakshavere
er Bjørn Kleven og Anita Borren.  

 
Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i
Plan- og bygningslovens § 22-3 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Eventuelle vilkår kan påklages i medhold av § 28 i forvaltningsloven.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr. 2000,- for lokal godkjenning av en faglig leder og funksjon. Jfr. gjeldende
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Anita Borren og Bjørn Kleven Nordre Hallset vei 35 b 7023 TRONDHEIM
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.12.2010 2010/1553-7
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

Aud Sakshaug
Bålhaugvegen 24
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging av carport

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
182/043  

Adresse:
Bålhaugvegen 24, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Aud Sakshaug  

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

Bruksareal i m2:
 7  

Det vises til søknad om tilbygging av carport registrert mottatt her 13.10.2010.
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Tilbygging av carport på eiendommen 182/043 godkjennes under følgende forutsetninger:

- Målsatt situasjonsplan i målestokk innsendes ved søknad om ferdigattest.
- Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Saksopplysninger:

Tiltak: tilbygging av carport
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla datert 8.3.2010
Planformål: Bolig
Tegningsliste: 

• Fasadetegninger mottatt 16.12.2010
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Saksvurdering:

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

Innsendte situasjonsplan er svært unøyaktig, det forutsettes at målsatt situasjonsplan i målestokk 
innsendes ved søknad om ferdigattest til oppbevaring i vårt arkiv.

Det er ikke søkt om ansvar for oppføring av forstøtningsmur og kommunen forutsetter at tiltaket ikke 
medfører søknadspliktig forstøtningsmur over 1,5 meter.

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. 

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.01.2011 2011/45-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Bjørn Ystgård
Årfallvegen 17
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av konsesjon på Storrydningen gnr. 134, bnr. 2 i Inderøy.

Selger: Knut Ystgård, Røsetvegen 18, 7670 Inderøy

Kjøper: Bjørn Ystgård, Årfallvegen 17, 7670 Inderøy

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak konsesjon til Bjørn Ystgård fra Knut Ystgård sin del 
av gårdsbruket Storrydningen gnr. 134, bnr. 2 i Inderøy. Vedtaket er hjemlet i konsesjonslovens
§ 1 formål og § 9 forhold for landbrukseiendommer. 
Det settes som vilkår etter konsesjonslovens bestemmelse § 11 at kjøper tar eiendommen som sin 
reelle bolig og oppfyller boplikta i minst fem år i tråd med konsesjonslovens § 6. 

Bakgrunn: 
Småbruket Storrydningen gnr. 134, bnr. 2 har vært i felleseie mellom søskenbarna Ole Jon 
Ystgård og Knut Ystgård. Dette er en mindre landbrukseiendom som har bygd opp en større 
gartneri- og veksthussnæring som tilhører eiendommen. Gårdsbruket med garneridriften skal nå 
overføres til Bjørn Ystgård som er sønn av Ole Jon Ystgård.
På grunn av felleseie på Storrydningen, må Bjørn Ystgård søke konsesjon på den delen som 
tilhører Knut Ystgård siden han ikke har odelsrett etter han. 

Søknaden skal behandles etter Lov om konsesjon på erverv av fast eiendom av 28.11.2003,med 
vekt på § 1 som gjelder formål, og § 9 som gjelder særlige forhold for landbrukseiendommer.
I tillegg gjelder konsesjonslovens § 6 som gjelder bopliktens innhold på landbrukseiendommer,
og det kan settes vilkår etter § 11.
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Vurdering:
Storrydningen gnr. 134/2 består av 28 dekar jordbruksareal, 2 dekar skog og 11 dekar annet areal 
som hovedsaklig er bygninger inkludert veksthus, til sammen er bruket på 41 dekar. De store 
verdiene på bruket ligger i veksthusnæringen med egen butikk.

I konsesjonslovens § 1 heter det at loven har til formål å regulere og kontrollere omsetning av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, og samtidig få til 
eier og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Når det gjelder § 9 som gjelder særlig 
landbrukseiendommer, er det prisen på ervervet, å ivareta bosetting, ha en driftsmessig god 
løsning, om kjøper er skikket til å drive eiendommen og om ervervet tar hensyn til en helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

1. Når det gjelder vurdering av prisen, har Landbruksdepartementet bestemt i rundskriv 1/20010 
at kjøpesummen ikke skal vurderes når den ligger under 1,5 mill kroner. Siden kjøpesummen her 
er på kr. ca.732.000 vil prisen ikke bli vurdert. 
2. Siden fulldyrka jord overskrider 25 dekar, vil det være boplikt på bruket. Med den 
virksomheten som i dag drives, vil det antagelig være nødvendig å bo nært bruket. Ut frå 
lovverket vil det bli stilt krav om fem års boplikt.
3. Erververs formål er å drive videre gartnerivirksomhet, og bruke jordbruksarealene til 
grønnsaksproduksjon. Dermed vil eiendommen forsette med en god driftsmessig løsning for de 
samlede ressursene på bruket. 
4. Erverver er skikket til å ta over bruket med bakgrunn i at han har fagutdanning innen landbruk 
med hagebruk. 
5. Siden ervervet vil videreføre den aktive gartneridrifta som i dag drives på Ystgård gartneri, blir
eiendommen tatt vare på med tanke på en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
innenfor nærområdet til Straumen sentrum. 

Etter en samlet vurdering av forhold ved kjøp på landbrukseiendommen Storrydningen, vil 
Inderøy kommune tilrå konsesjon til Bjørn Ystgård på gnr. 134/2 i Inderøy.

Med hilsen

Kristin Volden
Kommuneplan/landbruk

Vedlegg: 
1. Søknadsskjema for søknad om konsesjon på gnr. 134, bnr. 2 I Inderøy.

Kopi til: 
Knut Ystgård, Røsetvegen 18, 7670 Inderøy. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.01.2011 2010/1736-3
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

INDERØY HELSEHUS AS
Vennalivegen 6
7670  INDERØY

Rammetillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/140

Adresse:
, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
INDERØY HELSEHUS AS  

Ansvarlig søker:
Planstyring AS  

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²  

Bruksareal i m2:
1366  

Det vises til søknad om oppføring av Inderøy helsehus registrert mottatt her 26.11.2010.
Siste dokument til saken er situasjonsplan mottatt 6.12.2010 og supplerende opplysninger vedrørende
grad av utnytting mottatt 3.1.2011.

Bakgrunn
Det er i Hovedutvalg Natur den 15.11.2010 innvilget dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen og 
bebyggelsesplan for Venna for bygging av nytt legesenter på eiendommen 004/140. Det ble i samme 
møte vedtatt igangsetting av detaljreguleringsplan for området omgående. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis rammetillatelse til oppføring av Inderøy helsehus på eiendommen 004/140

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Før igangsetting må Sikring av kabelnettet som ligger over tomta og ansvar for dette avklares.
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- Før igangsetting må det videre sikres at kommunen kan legge vannledning for økt kapasitet 
mellom planlagt nybygg og gangveg og ha rett til framtidig vedlikehold etter gjeldende 
avtalevilkår vedtatt av kommunestyret i 22.4.1982. Det samme gjelder tiltak for å etablere ny 
vegadkomst og annen infrastruktur til nye tomter på Venna.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Planstyring AS
− Faanes & Gjølga AS
− COWI AS

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1
 

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av Inderøy helsehus; legesenter, fysioterapi og treningssenter. 
BYA 642 m2 / BRA 1366 m2

Planstatus: Bebyggelsesplan for Venna Nedre, vedtatt 29.09.2003 og sist endret 12.06.2007, og 
Kommunedelplan for Straumen 14.12.05

Planformål: I området er gjeldende plan Kommunedelplan for Straumen som avsetter arealene til 
offentlig bebyggelse. På nedre del av området gjelder bebyggelsesplan for Nedre Venna der tomta er 
planlagt brukt til demensboliger.

Ansvarsoppgaver:
− Planstyring AS, org.nr: 920612741, for funksjonene SØK og PRO/KPR i Byggteknisk prosjektering av 

bæresystem i tiltaksklasse 3. 
Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene.

− Faanes & Gjølga AS, org.nr: 976650697, for funksjonene PRO/KPR i arkitektur og bygningsteknikk 
tiltaksklasse 2. 
Foretaket har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1, lokal godkjenning for tiltaksklasse 2 er gitt.

− COWI AS, org.nr: 979364857, for funksjonene PRO/KPR i Sanitær-, varme-, luftbehandlings-, 
brannslukkings-, brannvarslingsanlegg og ledelyssystem tiltaksklasse 2. 
Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene

Gjennomføringsplan: Plan for prosjektering er vedlagt

Høringsinstanser: Ingen. 
I forbindelse med dispensasjonsbehandlingen ble søknaden sendt på høring til både Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen og Vegvesenet. Det anses derfor ikke nødvendig å sende byggesaken på høring.

Tegningsliste:
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• Vedlegg E-1: A20-2, plan. etasje
• Vedlegg E-2: A20-03, plan 2. etasje
• Vedlegg E-3: A40-01, fasade øst og vest
• VedleggE-4: A40-02, fasade nord og sør
• Vedlegg E-5: A30-01, snitt
• Situasjonsplan A10-3, mottatt 3.1.2011

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

Bygningen oppføres i to etasje med flatt tak og en gesimshøyde på 7,6 m. Den får en rektangulær 
bygningskropp og plasseres vest på tomta, parallelt med RV 761, Vennavegen. Parkering og 
hovedinngang etableres i vest mens personal- og ambulanseinngang etableres i øst.
Bygningen oppføres med trekledning og fasadene mot nord og sør har få vinduer mens fasadene mot øst 
og vest har større glasspartier i hovedsak i forbindelse med treningssal og inngangsparti.

Det etableres heis i bygningen

Bygningen er vist plassert i byggegrensen 20,1 meter fra midtlinja i Vennavegen
Det er i tillegg vist plassering av søppelbod og overbygd parkering med en avstand til midtlinje på 15 
meter. Det er i gjeldende plan gitt anledning til oppføring av boder med en avstand til midtlinje til RV 
761 på 15 meter, bod og overbygd parkering anses også plassert i henhold til planen.
Boden plasseres i nabogrense mot sør. Kommunen som eier av naboeiendommen gir sitt samtykke til 
denne plasseringen under forutsetning av at bygget ikke medfører mye trafikk, ubehagelig lukt, 
overvann fra tak eller andre ulemper for naboeiendommen. 

Dispensasjon fra plan 
Området er regulert til bygging av omsorgsboliger og maksimalt bebygd areal er i følge planen BYA 30 %. 
Grad av utnytting for bebyggelsen alene er 17 %, med parkeringsareal blir dette 57 % BYA for Inderøy 
Helsehus.

Det er i Hovedutvalg Natur  - 15.11.2010 innvilget dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen og
bebyggelsesplan for Venna for bygging av nytt legesenter på eiendommen 004/140. Det ble i samme 
møte vedtatt igangsetting av detaljreguleringsplan for området omgående.

Tiltakets omfang og betydning for områdets utvikling for øvrig anses å bli best blir ivaretatt gjennom 
reguleringsprosessen og adkomst forutsettes avklart i pågående reguleringsplan

For øvrig gjør vi oppmerksom på følgende pkt i bebyggelsesplan for nedre Venna:

3.4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Før det gis permanent brukstillatelse til nye bygninger innen planområdet skal det være etablert 
en vegetasjonsrekke (allè) langs rv 761/755 som illustrert på plankartet. Det skal benyttes 
Rognasal (Sorbus hybrida) som ved utplanting skal ha  stammeomkrets 8-10 cm (tilsvarer ca 2,5 - 3 
m høyde). Planteavstand skal være 8-10 m.
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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. § 21-9.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med 
tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Sluttført og signert gjennomføringsplan som viser at tiltaket er 
fullført og at kontrollen er fullført gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:

Planstyring AS Bomvegen 13 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.01.2011 2010/1830-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inderøy kommune

 

Att. Karstein Kjølstad

Melding om vedtak

Gangstadhaugen II - Igangsettingstillatelse for VA-anlegg

Det vises til søknad om etablering av veg og graving for VA-ledninger mottatt her den 17.12.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

Det gis tillatelse til legging av ledninger til vann- og avløpsledninger til boligfeltet Gangstadhaugen II

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Det forutsettes at kommunen har avtale med grunneier av eiendom 197/002, Bremseth, for legging av 
VA-anlegget.

Tegninger i henhold til søknaden legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Planstyring AS, organisasjonsnummer 920612741 for funksjonene
PRO, kontroll; veg og VA-ledninger, tiltaksklasse 2

- Farbu & Gausen, organisasjonsnummer 980396762 for funksjonene
UTF, kontroll; veg og VA-ledninger i tiltaksklasse 2

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

Det er søkt om anlegging av veg og VA-anlegg til boligområde omfattet av reguleringsplan for 
Gangstadhaugen II, sist endret29.8.2006 .
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Offentlig veg som bygges etter detaljert og avklart reguleringsplan behandles etter veglova og er 
unntatt byggesaksbehandling jf. plan- og bygningslovens § 20-4 og SAK § 4-3. 
Det er likevel gitt ansvarsretter som omfatter vegarbeidet siden det er søkt om dette.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente
ansvarsprofiler. De foretak som har fått ansvar har sentral godkjenning

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§21-9.

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
PLANSTYRING AS Bomvegen 13 7725 STEINKJER
Karstein Kjølstad
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.01.2011 2009/282-8
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Geir og Gerd Dolmen
Shieldrupsveg 80
7033  TRONDHEIM

Ferdigattest for hytte på eiendommen 186/007, Nessetvegen 775

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 (tidligere pbl § 99 nr 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 11.2.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse
17.01.2011 2010/1752-5
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Johan Aksel Støre
Salbergvegen 41 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning søknad på fradeling av boligtomt på Salberg nedre gnr. 179, 
bnr.1. Dispensasjon.

Henvisning: 
1. Søknad fra Johan Aksel Støre datert den 30.11.10 med følgende vedlegg, fradelingssøknad, 
nabovarsel, kart, og dispensasjonssøknad. 
2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, uttalelse datert den 10.12.10.

Bakgrunn: 
På grunn av gården Salberg nedre skal selges på det frie markedet, er det søkt om å få fradelt 
tomt på gården med formål bolig.
Det omsøkte arealet ligger i øvre del av et dyrket areal på ca. 30 dekar opp mot Hellemshaugen
boligfelt. På kart vedlagt søknaden er det skissert en tomt mellom boligtomter i Hellemshaugen 
mot nord og vest, og mot øst er det tidligere fradelt en tomt til sønnen Magnus Støre. I sør er 
tomten avgrenset mot nedlagt kommunal ledning for vann og kloakk. Til sammen blir det ca.1,5 
dekar. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m, deling av 
grunneiendom og jordlovens §§ 9 og 12, omdisponering og fradeling.
Siden den omsøkte tomten ligger innenfor formålet landbruk, natur og friluftsliv i 
kommuneplanens arealdel, må det søkes dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19 -1 med 
bakgrunn i § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen. 

Siden dette er en dispensasjonssøknad, må den sendes på høring til aktuelle sektoretater.

Inderøy kommune har mottatt uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 10.12.10, der de 
har ingen merknader til saken. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke sendt noen uttalelse innen høringsfristen på 15. januar.

Vurdering:
Saken blir vurdert etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m der en skal vurdere grunnlaget
for oppretting av grunneiendom i forhold til kommunens planverktøy og regelverk.
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Etter jordlovens § 9 og §12 skal det vurderes om tiltaket berører dyrka eller dyrkbar mark. Det 
kan etter en samlet vurdering gis tillatelse til omdisponering og fradeling av dyrka areal. Ved 
vurderinga skal det mellom anna tas hensyn til avkastning på eiendommen, drifts eller 
miljømessige ulemper i området, kulturlandskapet og om det er samfunnsganglig med en
fradeling. Det skal også tas med i vurderingen om arealet kan tilbakeføres til landbruksformål. 

Siden omsøkt areal er innenfor landbruksformålet i kommuneplanens arealdel og skal kun nyttes 
til landbruksdrift, må det foretas en helhetsvurdering om å gi dispensasjon til fradeling. 
Det kan gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 dersom hensynet til LNF-formålet 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.

Dispensasjonssøknaden er grunngitt med følgende alternativ: 
• Gården skal selges ut av slekten og det er fremdeles ønske om å bo på Røra.
• Det valgte arealet ligger godt til rette med tanke på offentlig veg, vann og kloakk.
• Det dyrka arealet er grunnlendt og vanskelig å drive.
• Arealet på Salberg nedre er øket med nydyrking på 275 dekar over mange år, så det bør 

være rimelig å få omdisponert og fradelt en parsell på 1,5 dekar med god utsikt. 

Gården Salberg nedre har et areal på 344 dekar dyrket areal, 3 dekar innmarksbeite, 297 dekar 
skog og 12 dekar anna areal, til sammen 655 dekar. 

Ved vurdering av dispensasjonssøknaden etter plan og bygningsloven samt jordloven, vil 
følgende argumenter tale mot en fradeling: 

1. Omsøkt tomt ligger på dyrka mark som tilhører et skifte på ca. 30 dekar.
2. En fradeling til boligformål regnes som tapt landbruksareal for fremtiden. 

Følgende argumenter som taler for en fradeling: 
1. Omsøkt areal ligger i et hjørne av dyrka mark og delvis grunnlendt.
2. Arealet er innramma av boliger på tre sider, og har en infrastruktur på plass med vann, 

veg og kloakk inntil tomten. Adkomsten blir delvis langs offentlig vei og dels privat vei 
sammen med sønnens nabohus. 

3. Det er ikke kjente eller registrert noe biologisk mangfold på omsøkt areal og dermed 
anses aktsomhetsplikten etter naturmangfoldloven som oppfylt.

4. Det er ikke kjente eller registrerte kulturminner i området. Siden tomten ligger inntil et 
boligfelt, vil fradelingen ikke ha vesentlig betydning for kulturlandskapet i området. 

5. Fradelingen vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
eller ha vesentlig innvirkning på den avkastningen gården gir som næringsgrunnlag siden 
dyrka arealet er forholdsvis stort med 344 dekar. 

Etter en helhetlig vurdering av søknaden, er det flere argumenter som taler for en fradeling enn 
mot, og en fradeling vil heller ikke sette hensynene til landbruksarealet vesentlig til side. Inderøy 
kommune vil derfor anbefale søknad om fradeling av boligtomten på inntil 1, 5 dekar på Salberg 
nedre.
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Vedtak:
Inderøy kommune innvilger omdisponering og fradeling av ca. 1,5 dekar dyrka areal til formål 
bolighus på Salberg nedre gnr. 179/1 i Inderøy.
Vedtaket er fattet med bakgrunn i jordlovens §9 og §12 og etter plan og bygningslovens § 20-
1,m oppretting av grunneiendom.

Det i tillegg innvilget dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2, med bakgrunn i pbl §
11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. 

De eksakte grensene for tomten settes ved oppmåling av tomten. 

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

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg: 1. Kart over fradelt tomt
 2. Oversikt over gebyr ved fradeling og dispensasjon. 

Kopi til: Inderøy kommune ved oppmålingsleder Jarle Rennan
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.01.2011 2010/1412-4
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

Inderøy Kommune

 

Att. Jorunn By

008/053 - Ferdigattest for utbedring av baderom i Kvistadbakkan 34 c-d

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 06.10.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse
19.01.2011 2011/31-2
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

Lorns Olav Skjemstad
Konstknektveien 21
7374  RØROS

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av tomt nr 10 - Skjemstadmarka 14

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 05.01.2011.

Det søkes fradeling av tomt nr 10 i samsvar med godkjent bebyggelsesplan for Skjemstadaunet 
hyttefelt, vedtatt 20.06.2006.

Fradeling er i samsvar med gjeldende arealplan og naboeiendommer berøres ikke utover tidligere 
vedtak. Det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Fradeling medfører ingen endring i forhold som berører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2), 
atkomst (§ 27-4) eller fare (§ 28-1).

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra tomt nr 10 i Skjemstadaunet hyttefelt som omsøkt. 

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i samsvar med Inderøy 
kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 faktureres sammen med gebyr for 
oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.01.2011 2010/163-6
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

Even Kummernes
Enganvegen 50
7670  INDERØY

183/023 - Godkjent endring av tillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/023

Adresse:
Enganvegen 50, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Even Kummernes  

Ansvarlig søker:
Byggmester Grande AS  

Tiltakets art:
Endring av bygg -  bruksendring  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her 6.1.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til endring av tillatelse i byggesak 07/00550 datert 15.6.2007. Endringen gjelder andre 
etasje; innredning av denne utgår.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Ny tillatelse med ansvarsretter må innhentes før innredning av andre etasje.

Tegninger i henhold til søknad om endring legges til grunn for tillatelsen.

For øvrig gjelder tillatelsen som gitt i byggesak 07/00550 datert 15.6.2007

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.

Tiltakshaver ønsker å utsette innredningen av andre etasje på ubestemt tid og har funnet det 
hensiktsmessig å søke om endring av tillatelse før anmodning om ferdigattest slik at saken kan avsluttes. 
Første etasje innehar alle sentrale funksjoner og bygningsmyndigheten ser ingen betenkeligheter med å 
godkjenne endringen.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Grande AS Industriveien 2 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1630-2
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

Agnar Kvam
Rostadvegen 135
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av punktfeste for eksisterende naust.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 01.11.2010.

Det søkes fradeling av punktfeste til eksisterende naust. Gjeldende regulering for området er 
reguleringsplan for Undersaker, vedtatt 24.08.1977. 

Fradeling av tomt til eksisterende bebyggelse anses etter plan- og bygningsloven som fradeling 
til uendret bruk, og vurderes derfor ikke å være i strid plan- og bygningsloven eller gjeldende 
plan for området.

Fradeling av punktfeste berører ikke naboers interesse og det gis med hjemmel plan- og 
bygningsloven § 21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Fradelingen medfører ingen endring som får betydning i forhold til plan- og bygningslovens krav 
til avklaring av vann, avløp, atkomst eller fareforhold.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra punktfeste for eksisterende naust som omsøkt. Vedtaket gjøres 
i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med 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.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling/tinglysing.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1675-2
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

Håvard Slålie
Skippervegen 4
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent - arealoverføring mellom gnr. 085 bnr. 026 og gnr. 085 bnr. 014

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 10.11.2010. Det søkes overføring av ca 215 m2 areal fra 
Skippervegen 2 til Skippervegen 4..

Gjeldende regulering for området er reguleringsplan for Skjemstadaunet, vedtatt 24.10.2006. De to 
involverte tomene er regulert til boligformål. Søknaden vurderes ikke å stride mot reguleringsplanen.

Endring av eiendomsforhold mellom to boligtomter vurderes ikke å ha betydning for naboer eller 
gjenboere, og det gis med hjemmel plan- og bygningsloven § 21-3 fritak for krav om nabovarsel.

Arealoverføringen påvirker ikke forhold som gjelder, vann, avløp, adkomst eller fare.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å overføre ca 215 m2 fra gnr 85/14 til gnr 85/26 som omsøkt.

Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700 etter plan- og bygningsloven faktureres sammen 
med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Alvhild Slålie Skippervegen 2 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1162-8
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Agnar Kvam
Rostadvegen 136
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre gnr. 24, 
bnr. 1. Dispensasjonssøknad.

Henvisninger:
1. Inderøy kommune mottok søknad om fradeling av tilleggsareal med kart på Undersåker østre 
gnr. 24, bnr. 1, datert den 3.08.10.
2. Brev fra Inderøy kommune v/ Gauteplass datert den 16.08.10 med opplysninger vedrørende 
søknad om dispensasjon og krav om nabovarsling.
3. Inderøy kommune mottok gjenpart av nabovarsling journalført den 22.09.10.
4. Brev frå Inderøy kommune datert den 15.10.10 om foreløpig svar på fradeling og ønske om 
ytterlig utdyping av dispensasjonssøknaden. 
5. Dispensasjonssøknad fra Agnar Kvam datert den 03.11.10.
6. Inderøy kommune sendt dispensasjonssøknaden på høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og Nord- Trøndelag fylkeskommune datert den 5.11.10.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling fra Undersåker østre gnr. 24, bnr. 1 på Utøy.
På bruket følger det med strandlinje mot Trondheimsfjorden. Innenfor strandlinja er det i dag 
private hytter, naust og kommunalt friområde. Det omsøkte arealet ligg mellom kommunalt 
friområde/naust mot sør og mot en privat hytteeiendom mot nord.  Hytteeiendommen Solbu har 3 
tinglyste eiere som heter Solbjørg Bengtsen, Siv Iren Bengtsen Bratli og Anne Mette Bengtsen 
Rue. Eierne av hytteeiendommen Solbu ønsker å kjøpe omsøkt areal som tilleggsareal til sin 
hytteeiendom. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m med bakgrunn i 
kommuneplanens arealdel. Siden dette arealet ligger innenfor 100-metersbelte langs sjø, jfr. Plan 
og bygningslovens § 1-8, skal søknaden behandles som en dispensasjonssøknad etter plan og
bygningslovens § 19-2.

Inderøy kommune har mottatt dispensasjonssøknaden som er sendt de aktuelle sektoretatene for 
uttalelse. 
Vedlagt ligger høringsuttalelsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert den 11.11.10, og 
fylkesmannen datert den 13.12.2010.
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Arealet blir ikke behandlet etter jordlovens § 9, omdisponering og § 12 fradeling da det ikke er 
registrert som landbruksareal, men Inderøy kommune har registrert at arealet er nyttet til 
grasproduksjon. 

Vurdering: 
Når det gjeld søknad om dispensasjon, skal den behandles etter plan og bygningslov § 19-2, 
dispensasjonsvedtaket. Etter loven kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelsene. Det kan gis vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større etter en samlet vurdering. 

Bruket Undersåker østre gnr. 24/1 har følgende arealer, 121 dekar dyrka, 6 dekar beite, 60 dekar 
skog og 22 dekar anna areal, til sammen 209 dekar. Grunnen til 22 dekar anna areal, er at bruket 
har forholdsvis stor strandlinje på ca. 500 meter.
Det ønskes å selge et mindre areal, ca 350 m2 som ligger mellom kommunal vei og strandlinjen. 
I søknad om dispensasjon er salget grunngitt med følgende:

• At arealet er så lite at det er vanskelig å nytte som produksjonsareal.
• Ønsker ikke at det skal vokse att av ugras og kratt.
• Hytteeieren vil holde området rydding og det vil bedre adkomst og finere å se på. 
• Økonomisk fordel ved salg, ingen økonomi ved å legge arealet brakk. 

Inderøy kommune har mottatt uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som behandler 
søknaden som plan, friluftsliv og kulturminnemyndighet. De ber kommunen vurdere parsellen i 
forhold til om arealet benyttes til allmenn ferdsel etter Friluftsloven. De har ingen innvendinger i 
forhold til freda kulturminner, men viser til aktsomhets- og meldeplikten etter kulturloven § 8. 

I uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har landbruksavdelingen uttalt at fradelingen 
ikke medfører samfunnsinteresser av stor vekt og er generelt kritisk til at produktive areal nyttes 
til fritidsformål, men vil ikke gå mot fradeling ut fra arealets størrelse og arrondering. 
Miljøvernavdelingen er opptatt av planstatusen for arealet, og at fradelingen vil bidra til 
privatisering av den aktuelle strandsonen. De vil frarå fradelingen dersom den vil hindre fri 
ferdsel i strandsonen. 

Argument som taler for fradeling: 
• Omsøkt areal er lite og dårlig arrondert, og dermed vanskelig som drivverdig 

jordbruksareal.

Argument som taler mot fradeling: 
• Arealet ligger innenfor 100-metersbelte og inntil et offentlig kommunalt område som er 

tilrettelagt for allmennheten. 
• Siden det ligger en del private hytter i området, er det lite ønskelig med ytterlig 

privatisering av området. Uteareal med plen og beplantninger vil virke mer privatiserende 
og hindre folks ferdsel.  

• Salg av areal til en hytteeiendom innenfor strandsonen vil kunne skape presedens for nye 
søknader om tilleggsareal til hytter i strandsonen. Mange av de eldre hyttene på Inderøy 
ligger ned til sjøen, og mange kan ønske seg større uteareal. 

Når det gjelder økonomisk gevinst for selger, skal det ikke tillegges vekt ved fradeling. 
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Etter en helhetlig vurdering av søknaden, mener Inderøy kommune at det er flere argument som 
taler mot enn for en dispensasjon. Dette er for å hindre at friluftshensynene i området ikke blir
vesentlig tilsidesatt. 

Vedtak:
Inderøy kommune vil med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1 gå mot en fradeling av 
tilleggsareal på gnr. 24, bnr. i Inderøy. Omsøkt areal ligger med LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel og en fradeling vil øke privatiseringen av området. En 
dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 vil skape hinder for allmenn ferdsel av 
strandsonen i det aktuelle området.

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

Ved avslag vil det bli sendt halvt gebyr, dvs. kr. 1350.- (fradeling) + kr. 850.- (dispensasjon)

Med hilsen

Kristin Volden
Kommuneplan/landbruk

Vedlegg
1 Søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre - gnr 024 bnr 001 - Agnar Kvam
2 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel

Kopi til: 
Solbjørg Bengtsen, Jamtlandsvegen 1326, 7650 Verdal
Siv Iren Bengtsen Bratli, Jamtlandsvegen 1324, 7650 Verdal
Anne Mette Bengtsen, Brøtavegen 2, 3550 Gol
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

Etter fullmakt

NORD-TRØNDEL

FYLKESKOMMUNE

Karl-Heinz Cegla
Funksjonsleder plan og miljø

li

Side 1

uI
Sigurd  Kristiansen
10/07366-2

Arkiv: 725

Dato: 11.11.2010

Inderøy  -  Søknad om fradeling av tilleggsareal på Undersåker østre  -  gnr 24 bnr 1  -
Søker Agnar Kvam

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

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

Sigurd Kristiansen
Rådgiver

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73

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

Ugradert

Plan- o friluftslivsforhold:
Vi ber kommunen vurdere den omsøkte parsellen i forhold til om den i dag benyttes til allmenn ferdsel og
tilgang til strandsonen over arealet. En fradeling til tomt vil privatisere arealet og være til hinder for allmenn
ferdsel etter Friluftsloven.

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

Med hilsen

ivoLS

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.: 2010/1162-6

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 5.11.2010.

11Hill
Vår ref.: 2010/6729 Arkivnr: 423.1

035673

Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel og PBL § 1-8 for fradeling av tilleggsareal Undersåker østre
24/1 i Inderøy kommune

Saken gjelder fradeling av ca. 360 m2 tomt fra eiendommen gnr. 24 bnr. 1 i Inderøy
kommune. Tomten skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom. Tiltaket
ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel og i 100-metersbeltet langs sjø.

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

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken, og
er generelt kritisk til at produktive areal nyttes til fritidsformål. Med bakgrunn i arealets
størrelse og arrondering vil likevel landbruksavdelingen ikke gå imot søknaden ut fra et
regionalt og nasjonalt jordvernhensyn.

Fra Miljøvernavdelingen:
Søknaden gjelder kun fradeling av tilleggstomt. Sett ut fra et miljøvernperspektiv er
eierforhold til grunneiendom ikke avgjørende i forhold til å ta hensyn til miljøverdier.
Planstatus i området vil  være  førende for eventuelle byggetiltak. Aktuelle parsell ligger
imidlertid i strandsonen mellom eksisterende fritidsbolig og naust, og fradelingen vil kunne
bidra til privatisering av den aktuelle strandsonen, til hinder for allmenn fri ferdsel.

Kommunen bør vurdere behovet for adkomst til strandlinja i det aktuelle område. Dersom
fradelingen vil  være  til hinder for allmenn ferdsel vil vi ut fra miljøhensyn fraråde
dispensasjon.

ohn aug n
ådgiver
iljøvernayde ingen

e-post: postmottak@fmnt.no

internett: www.fmnt.no

Hii
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Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein, tlf. 74 16 82 09
Kommunal- og administrasjonsavdelingen: Per Arne Stavnås, tlf. 74 16 80 52
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.11.2010 2010/562-16
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Overhalla Industrier AS
Skogmo
7863  OVERHALLA

Overhalla industrier - gnr 004 bnr 003/Kribelin barnehage 

Søknad om endret ansvarsrett for våtrom

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/003

Adresse:
 Vennavegen 1  

Tiltakshaver:
Kribelin Barnehage

Ansvarlig søker:
Overhalla Industrier AS   

Tiltakets art:
Endring av ansvarsrett for våtrom.  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om endret ansvarsrett registrert mottatt her 25.11.2010. Det søkes endret ansvarlig 
foretak på våtromsasrbeid i nytt barnehagebygg, jfr. tidligere gitt tillatelse datert 05.07.2010.

Søknaden
Jørgen Stavrum har opprinnelig innvilget lokal godkjenning for våtromsarbeid i det aktuelle bygget. 

ISS Facility Service v/Vidar Øvrum søker om å overta ansvarsrett som utførende for våtrom i 1. etasje. 

Vurdering
Søknaden er underskrevet av ansvarlig søker. ISS Facility Service har sentral godkjenning for 
ansvarsområdet. Inderøy kommune forutsetter at søknaden også gjelder som ansvarlig kontrollerende 
for utførelsen (KUT).

Vedtak:

ISS Facility Service innvilges ansvarsrett i henhold til søknad for funksjonene UTF/KUT Kl.1, for bad og 
vaskerom i byggets 1. etasje. 

Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene.
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For øvrig gjelder tillatelsen som i vedtak datert 05.07.2010

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 93 b etter plan- og bygningsloven av 1985, siden 
opprinnelig søknad er behandlet etter denne.

Øvrige opplysninger:

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

Kopi til:
ISS Facility Services v/Vidar Øvrum Mule 7600 LEVANGER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.11.2010 2010/562-17
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Overhalla Industrier
Skogmo
7863  OVERHALLA

Overhalla Industrier / Kribelin barnehage - gnr 004 bnr 003 - Midlertidig 
brukstillatelse for 1. etg.

Fra ansvarlig søker har det kommet anmodning om midlertidig brukstillatelse på 1. etasje for overnevnte
tiltak. Nødvendige kontrollerklæringer er vedlagt søknaden.

Følgende arbeider gjenstår:

1. Innredningsarbeid i 2. etasje.

Frist for ferdigstillelse av gjenstående arbeider settes til 01.02.2011

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 2 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
ovennevnte del av bygg. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 
05.07.2010.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Kribelin barnehage AS Vennavegen 3 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.12.2010 2010/91-5
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

Austad Eiendom AS
Lensmyra 36
7670  INDERØY

Ferdigattest for tilbygg til garasje/lager på eiendommen 183/062.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak, tilbygg 148 
m2 BYA.
Det bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 (nå pbl. § 21-10) utstedes med dette ferdigattest.
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 8.1.2008 (Jfr. Tidligere 
saksnummer: 08/00012 K2000).

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
03.12.2010 2009/678-13
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

 

Delegert vedtak

Reguleringsplan for Venna - Vedtak om offentlig ettersyn.

Hovedutvalg Natur vedtok 15. november 2010 å gi dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen 
og Bebyggelsesplan for Venna nedre, for bygging av nytt legesenter på gnr 4 bnr 140.

Samtidig ble det vedtatt omgående å igangsette arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan 
for området i samsvar med den fremlagte situasjonsplan. Vedtak om utleggelse til offentlig 
ettersyn ble delegert til rådmannen. 

Plandokumenter er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens krav. Rådmann har vurdert 
at følgende generelle krav til planarbeid i plan- og bygningsloven er oppfylt.

§ 4-1 og 4-2 Planprogram og konsekvensutredning.
Reguleringsplanen er detaljering av tidligere godkjent kommunedelplan. Foreslåtte endringer
vurderes ikke å ha slik virkning for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om 
planprogram eller omfattes av forskrift for konsekvensutredninger.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse.
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått og analyse er innarbeidet i 
planbeskrivelsen.  Ingen deler av utbyggingsområdet eller utbyggingen anses å ha, eller 
medføre vesentlig fare/risiko, så fremt en følger anbefalingen fra geotekniske rapporter fra 
området.

§ 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet gjennom høring av 
dispensasjonssøknad for bygging av legesenter og omlegging av veg.

§12-8 Kunngjøring av planarbeid
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Inderøyningen og kommunens webside.
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Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, og i samsvar med hovedutvalg Naturs 
delegasjonsvedtak fra 15. november 2010, vedtas forslag til reguleringsplan for Venna lagt ut 
til offentlig ettersyn og sendt på høring

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.12.2010 2009/1245-22
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, «REF»

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

Block Watne AS avd Steinkjer 
Sjøfartsgata 12

7725 STEINKJER

v/Birger Braseth

Godkjent fasadeendring, Årfallvegen 18

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
133/029

Adresse:
 Årfallvegen 18  

Tiltakshaver:
Block Watne AS avd Steinkjer

Ansvarlig søker:
 Block Watne AS avd Steinkjer  

Tiltakets art:
  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om endring av tillatelse – fasadeendring og endring av planløsning - registrert 
mottatt her 14.12.2010.
Det søkes om tilbygging av balkong ca. 6 kvm, endring av vinduer og etablering av kjøkken i andre etasje 
av eneboligen. 

Det er ingen naboer eller gjenboere til tiltaket som i vesentlig grad av berøres endringene.

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til fasadeendring og endring av planløsning i Årfallvegen 18.
For øvrig gjelder rammetillatelse gitt 23.9.2009 og igangsettingstillatelse datert 10.09.2010 for tiltaket.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.12.2010 2010/1771-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 06.12.2010.

Det søkes fradeling av tomt til sentrumsområde i henhold til reguleringsplan for Nessjordet 
godkjent, 21. juni 2010.

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

Tomta ligger i tilknytning offentlig vann og avløpsanlegg og har regulert offentlig veg fram til 
tomta. Forhold som kan medføre fare etter plan- og bygningsloven 28-1 er vurdert gjennom 
reguleringsprosessen. 

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra tomt til sentrumsområde – fordelt på to arealer slik det er vist 
i søknaden. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1.

Vedtaket er gjort i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.700 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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