
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg.

Dato: 07.03.2011

Tidspunkt: 08:30

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

I starten av møtet vil det bli holdt befaring, jfr. sak nr. 10/11.  Oppmøte kl. 08.30 ved 
Inderøyheimen.

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 9/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme 
Venna og omlegging til vannbåren oppvarming 
Inderøyheimen/Helsehuset.

PS 10/11 Klage på delegert vedtak fra 16.09.2010

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

PS 11/11 Klage på kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for Hylla 
småbåthavn.

PS 12/11 Temasak:  Vegplan/trafikksikkerhet

PS 13/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 56/11 Utøyvegen 369 - Gran/Sæther. Godkjent garasje

RS 57/11 Sakshaugvegen 36 - Sakshaug. Ferdigatest for nytt 
hovedkjøkken Øynaparken

RS 58/11 Røra skole -  Inderøy kommune - Tillatelse til utskifting av 
hovedvannledning.

RS 59/11 Utøyvegen 359 -Stuppelshaug.  Godkjent tiltak for utskifting av 
rørsystem og lokal godkjenning av foretak

RS 60/11 Skarnsundvegen 22 -Rognhaug. Ferdigattest for tilbygg til hytte 
037/026

RS 61/11 Nessetvegen 125 - Asp. Godkjent dispensasjon for riving og 
oppføring av garasje, 196/004

RS 62/11 Skjemstadmarka 8 - Hjelsvold. Ferdigattest for fritidsbolig 
085/090

RS 63/11 Utøyvegen 1048 - Vang. Godkjent bolig og garasje, 036/048

RS 64/11 Årfallvegen 12 - Block Watne. Ferdigattest for enebolig, 
133/029

RS 65/11 Skjemstadmarka 8 - Hjelsvold. Godkjent endring av tillatelse, 
ansvarsoppgaver.085/090

RS 66/11 Kvamshaugan 119 - Inderøy Motorklubb. Godkjent 
dispensasjon for oppføring av klubbhus

RS 67/11 Gjellsåsvegen 35 - Bakken. Godkjent endring av tillatelse -
garasje,170/013

RS 68/11 Nessveet 7- Næss. Godkjenning av ansvar - Mesterrør AS

RS 69/11 Røravegen 110 -Vaadal. Godkjent endring av våtrom,164/004
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RS 70/11 Øvregata 31- Johansen. Ferdigattest for verksted/garasje 
001/029

RS 71/11 Steinkjer Entreprenør AS. Lokal godkjenning av foretak

RS 72/11 Skjemstadmarka 14 - Brørs. Godkjent oppføring av hytte.

RS 73/11 Hyllavegen 66 - Aas. Godkjent tilbygging og bruksendring

RS 74/11 Semi Elektro AS . Lokal godkjenning av foretak uten sentral 
godkjenning

RS 75/11 Vennalivegen 5 - Inderøy Helsehus AS. Igangsettingstillatelse

RS 76/11 Gjellsåsvegen 35- Bakken. Ferdigattest for enebolig, 170/013

RS 77/11 Hyllavegen 55 - Strand. Ferdigattest for påbygg 
garasje,183/016

RS 78/11 Sandvollan skole- Inderøy kommune. Ferdigattest for 
heis,205/001

PS 14/11 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/196-36

Saksbehandler:

Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 9/11 07.03.2011

Formannskapet 15/11 09.03.2011

Inderøy kommunestyre

Klima og Energiplan. Gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og 

omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for 
leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47, 
og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.

2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med 
ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh 
omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett 
valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse 
med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn 
om tilskudd 

4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 
2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Tilskudd Enova: 1,2 mill 
b. Lånopptak: 0,9 mill 
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5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.

6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og 
fremdrift.

Vedlegg

1 Fjernvarme - aktuelle tomtealternativ for varmesentral

Bakgrunn

Innledning.
Denne saken tar opp følgende spørsmål for politisk avklaring:

1. Forutsetninger for oppfølgning av vedtak i sak 09/67 vedrørende varmeforsyning til 
Venna-området.

2. Spørsmålet om iverksetting av ombygging for vannbåren varme ved Inderøyheimen og 
nåværende Helsehus basert på gitt tilsagn fra Enova.

Vedtak og oppfølgning av sak 09/67.

Det vises videre til sak 09/57(Natur) og 09/67(FSK) om varmeforsyning til Venna hvor vedtaket 
sammenfattes innholdsmessig slik:

1. Rådmannen etablerer samarbeid med andre brukere om varmeforsyning basert på 
vannbåren varme produsert ved bioenergi.

2. Rådmannen innhenter tilbud i privat marked
3. Alternativt til pkt 2 startes planlegging og anbudsinnhenting for utbygging i egen regi.
4. Avtaler og finansieringsbehov forelegges til politisk behandling. 

Sak 09/67 inneholder flere utredninger og faktagrunnlag. Disse refereres ikke i sin helhet i 
denne sak, men er lagt til grunn i vurderingene.

Anbudsrunden og opprinnelige anbudsgrunnlag.

Rådmannen engasjerte firma Rambøll AS til prosjektering og gjennomføring av 
anbudskonkurranse for infrastruktur for vannbåren varme til Venna-området og Næssjordet / 
Inderøyheimen – med muligheter for leveranser til så vel private og offentlige brukere. 

Det ble valgt å ta med forsyning også til Inderøyheimen for å synliggjøre mulighetene for 
stordriftsfordeler. Anbudsforespørselen omfattet både rørnett for varmefordeling 
(kulvertsystem) og ny varmesentral med bioenergi. Anbudene åpnet for kommunalt eierskap.

Side 7



Det kom inn to anbud. Anbudsprosessen hadde karakter av konkurranse med forhandling; dvs 
det var åpnet for forhandlinger med beste tilbyder. Anbyderne var Norsk Bioenergi A/S og 
NordEnergi A/S.

Innkomne tilbud beskriver to alternative prinsippielle løsninger og som gav energiforsyning til 
både Venna og Inderøyheimen (kapasitet i 2 MW energimengde 3 GWh fra 2016).  Av de 3 
GWh var 75 % levering til kommunen og fylkeskommunen. Resten til andre aktører som så 
langt – gjennom rammeavtaler med kommunen – har forpliktet seg til å kjøpe under 
forutsetning av konkurransedyktige betingelser. (Inderøy Helsehus A/S; Grande 
Eiendom/Nessjordet og Fuglesang-Dahl/Nessjordet.) Venna Eiendom har uttrykt interesse for å 
knytte seg til uten at det er inngått noen avtale eller forpliktelser for øvrig.

Begge alternativ innbefattet mulighet for kommunalt gjenkjøp etter 5, 10, 15 og 20 år.

De fysiske løsninger er i anbudene i utgangspunktet beskrevet slik:

1. Et større bioanlegg basert på flisfyring med en varmesentral plassert på Solstadtomta
eller tilsvarende tomt. 

2. To eller tre distribuerte fjernvarmeanlegg, herunder videre drift av eksisterende anlegg 
ved Samfunnshuset og Inderøyheimen. For Venna var det forutsatt et flisfyrt anlegg på 
Solstadtomta eller ved Kulturhuset. Dette alternativet var basert på fortsatt bruk av 
pellets i eksisterende anlegg og flis i nytt anlegg på Venna.

Tilbudene antas å reflektere hvilke prinsippielle alternative løsninger som foreligger og som det 
kan forventes blir lansert på nytt ved en eventuell ny anbudsrunde.

Anbudsrunden er avlyst.

Det vises til tidligere muntlige orienteringer om at anbudsrunden er avlyst med grunnlag i 
formelle feil.  Det foreligger det som kan oppfattes som en klage på avlysningen. KS-advokater 
er engasjert for å bistå med de juridiske aspekter.  Rådmannen vil kommentere status rundt 
selve anbudsrunden i møtet.

Realitetsvurdering av anbudene.

I henhold til opprinnelig sak skal avtaler eller løsninger godkjennes av politisk nivå. 

Ettersom anbudsrunden er avlyst på et formalgrunnlag er det ikke grunnlag for å gå inn på en 
nærmere realitetsvurdering av tilbudene. Det skal dog presiseres at rådmannen ikke anser det 
siste tilbudet fra opprinnelig valgt leverandør som godt nok !

Konsekvenser av avlysning.

Det er inngått avtaler - med noe ulikt innhold – som forplikter Helsehuset A/S (leger og 
fysioterapeuter) , Grande Eiendom og Fuglesang Dahl til å knytte seg til et sentral-/fellesanlegg 
gitt konkurransedyktige vilkår.
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Våre muligheter for å inngå forpliktende avtaler med private om leveranser av biovarme fra et 
sentralt anlegg er noe redusert med de forsinkelser som har oppstått. Vi må påregne minst 10 
måneders gjennomføringstid for et eventuelt større anlegg dersom en unngår at regulerings-
og byggesaksbehandling forsinker. I den forbindelse vil vi være i dialog med private for å se på 
alternative strategier for likevel å gjøre det mulig.

På generelt grunnlag kan vi ikke utelukke at kommunen kan møte erstatningskrav fra 
anbydere. Det vurderes dit hen at det uansett ikke vil dreie seg om mer enn kompensasjon for 
medgåtte arbeider med å levere tilbud.

Eksisterende avtaler om bioenergi i området. 

Kommunen har pr. i dag to avtaler med Nord-Energi A/S om levering av varme til skoler og 
samfunnshus (pelletsanlegg lokalisert til samfunnshuset) og til Inderøyheimen(pelletsanlegg). 
Disse avtalene går ut i 31.12.2016. Avtalene regulerer betingelsene for innløsning i 
avtaleperioden. 

Tomtealternativer for større eller mindre anlegg.

Anbudsrunden har tydeliggjort behovet for en mer presis avklaring av aktuelle tomtealternativ.   
I alle fall må det avklares at tomt vil bli stilt til disposisjon. I denne sammenheng har 
anbudsrunden tydeliggjort at et eventuelt frittstående anlegg er relativt plasskrevende.

I tilbudsrunden er Solstad-tomta (som lokaliseringspunkt for et større anlegg) brukt som 
referansepunkt for prisberegninger mv. Det har samtidig vært tydeliggjort at Solstad-tomta 
ikke ville være en prioritert lokalisering for et eventuelt flisfyringsanlegg.

Av eget vedlegg fremgår 8 ulike alternativ for lokalisering av et forbrenningsanlegg (flis eller 
pellets) med angivelser av fordeler og ulemper.

Det er ikke gjort en realitetsvurdering av godhetene i lokaliseringsalternativene. Alternativene 
har ulike tekniske, økonomiske, reguleringsmessige og miljømessige forutsetninger.

Anleggene er miljøanlegg med ytterst begrensede utslipp av miljømessig negativ karakter. (i 
praksis damputslipp) Anlegget har i utgangspunktet et industrielt preg, men kan selvsagt 
tilpasses det miljø det skal bygges slik at dette inntrykket dempes. Tilsvarende anlegg er 
plassert i og nær boligfelt, skoleområder og sentrumsområdet i det ganske land. Det er 
vanskelig å se at objektive miljømessige hensyn kan forhindre lokalisering til de områder som 
over er antydet som aktuelle – dersom det er politisk vilje til det. Rådmannen legger likevel 
merke til at et tilsvarende nytt anlegg i er lagt til industriområdet – med rimelig god avstand til 
boligfelt og kunder. 

Reguleringsforslag for Venna innbefatter plassering av et forbrenningsanlegg på Solstadtomta. 
For gjeldende plan for brannstasjonstomta anser rådmannen det slik at det ikke trengs 
omregulering for å plassere et forbrenningsanlegg på området. For utnyttelse av areal ved 
idrettsanlegget (Staal-bua) må det avklares med jordvernmyndigheter og andre 
planmyndigheter. Rådmannen anser denne tomta som gunstig.
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Økonomisk vil naturlig nok  effektiv kwh pris – alt annet likt – bli høyere de lengre 
ledningsnettet er. Kostnaden pr. meter lagt ledning er over kr. 3500,-.  Et eksempel som kan 
illustrere effekten: Om det legges en sentral til området vest for idrettsbanen så vil dette gi 
effektivt ca 200 meter økt ledningsnett sammenlignet med Solstad-alternativet.  
Kostnadseffekten på levert energi ved 2 mill. kwh blir et tilegg på ca 2,5 øre pr. kwh eller kr. 
50.000,- i året. (muligens noe mer)  Eksemplet illustrerer at det er økonomisk uaktuelt  - gitt  
de omsetningsvolumer som er realistiske for et sentralanlegg – å flytte anlegg lengre fra 
sentrum/kundegrunnlag enn de alternativer som er skissert.

Eierstatus representerer en tileggsutfordring for alternativer  3, 4, 5 og 7. For så vidt gjelder 
kulturhusområdet er det Inderøyhallen A/L som er eier; områdene 5 og 7 er i privat eie og en 
vil være avhengig av frivillig avtale eller ekspropriering. 

Tidsaspektet vil kunne ha betydning her dersom en ønsker å være driftsklar til de nye 
anleggene på Venna er realisert rundt årsskiftet 2011/2012.  Ved beslutning om ny 
anbudsutlysning nå vil en teknisk kunne være på plass med et anlegg innen ca 10 måneder.  
Det forutsetter da at reguleringsprosessen ikke gir forsinkelser. Det er åpenbart en risiko for.

I denne sammenhengen ber rådmannen om en oppdatert føring for 1) om et større anlegg skal 
inngå i den videre utredning og  2)om de aktuelle lokaliseringsalternativer kan arbeides videre 
med – dvs. ikke utelukkes.

Midlertidige løsninger for administrasjonsbygg og Inderøy Helsehus. 

Det etableres midlertidige løsninger for oppvarming av administrasjonsbygget og det nye 
private helsehuset. Avtaleforhold om energi sluttføres ut fra at byggeier er forpliktet til å kjøpe 
varme fra et eventuelt sentralanlegg. For så vidt gjelder Inderøy Helsehus A/S hvor 
utbyggingen ikke er begynt, er det fortsatt mulig å være klar med leveranser når bygget står 
ferdig senvinteren 2011/212.

Når det gjelder administrasjonsbygget vil vi måtte basere oss på elektrokjel og en dispensasjon 
fra miljøkravene for en begrenset periode.

Enova-tilsagn om støtte til omlegging av vannbåren varme.

Enova har så langt ikke bekreftet fristforlengelse for utlovt tilskudd på kr. 2 pr kwh for 
ombygging til vannbåren varme til ombygging av Inderøyheimen og Helsehuset. (nye regler gir 
mindre enn halvparten i tilskudd)

Som tidligere redegjort for har kommunen frasagt seg retten til tilskudd til omgjøring ved Røra 
skole og skolene på Sakshaug. Disse investeringene ville ikke la seg forsvare.

Omlegging av vannbåren varme ved Inderøyheimen og Helsehuset er de eneste prosjektene 
hvor omlegging med en viss rimelighet kan forsvares økonomisk. Rådmannen har allerede 
informert Enova om dette og bedt om en snarlig avklaring av om vi – på bakgrunn av 
omstendighetene – kan få en ytterligere fristforlengelse. Vi har pr. dato fått muntlig bekreftet 
at det vil bli gitt utsettelse med gjennomføring til 01.10.2011.  Dette nødvendiggjør vedtak i 
mars om vi skal kunne realisere.
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Rådmannen har gjennomført anbudskonkurranse for ombygging til vannbåren varme i D-fløya 
på Inderøyheimen. Kontraktforslag er med sum 1,9 mill kroner klart. Entreprenøren vedstår 
seg kontrakten til ut februar og er åpen for ytterligere utsettelse, med et tillegg for prisstigning. 
Med tillegg for byggeledelse og uforutsette kostnader settes investeringsrammen til 2,1 mill 
kroner.

Enova-tilskuddet vil ut fra rådmannens vurdering bli 1,2 til 1,4 mill kroner avhengig av hvor 
mye energi som overføres fra EL til vannbåren. Kommunen må dekke et mellomlegg mellom 
kontraktssum og Enova-tilskudd på 900 tusen kroner.  

Rådmannen er avhengig av en beslutning på om en omlegging kan gjennomføres betinget av 
eller ubetinget av utbygging av et felles anlegg for biovarme.

Vurdering

Rådmannen oppfatter at administrasjonen så langt ikke har fullført det oppdraget som lå i 
formannskapssak 09/47. Slik situasjonen er, ber rådmannen om en politisk avklaring av 
rammer og føringer for det videre arbeidet.

Det er fortsatt teknisk mulig å kunne avklare og implementere ulike alternativer for en 
fjernvarmeløsning i forkant av de planlagte tyngre private utbygginger på Nessjordet og 
dermed utnytte det energigrunnlag som ligger i disse.  Vi må likevel innse at dette praktisk kan 
vise seg vanskelig å få til.

Et sentralanlegg for flysfyring har begrensede negative nærmiljøeffekter. Med utgangspunkt i 
at forskriftsmessige krav om røykrensing og skorsteinshøyde følges, vil det kun være visuelle 
ulemper med å bo nært et anlegg. Mengde sot er fastlagt ut fra at det ikke skal være synlig 
nedfall. For transport av brensel til anlegget er det anslått to til tre trailer-leveranser pr uke og 
dette kan skje på utenfor arbeidstid. For levering med mindre kjøretøy vil antall lass øke. På 
samfunnshuset fylles pellets-siloen to ganger pr måned, og her skjer levering med tankbil og 
blåsing.

Rådmannen har sett på tre ulike anlegg med flisfyring og med nesten samme størrelse som et 
stort anlegg for Venna / Straumen. I Grong er anlegget plassert på et industriområde med 
avstand ca 1 km til skole, sykeheim og kommunehus. På Levanger (Leira) er et anlegg plassert 
inne på skoleområdet og et (Skogn) like i nærheten av ungdomsskolen. På Leira skjer 
inntransport av flis over skoleplassen med restriksjon at det kun skjer på kveldstid.

Klima og energiplanen som er vedtatt gir signal om retning og rammer for videre utvikling av 
energibruk og klimautslipp i Inderøy kommune. Det er gitt klare signaler om at El-forbruket skal 
erstattes med mer miljøvennlig energi. Ny lovgivning forutsetter at for oppvarming av nybygg 
skal minst 40 % av energien være fornybar.

Kostnads- nyttemessig er det åpenbart at omlegging til vannbåren varme i eksisterende bygg er 
en utfordring. Miljøhensyn bør vektlegges i tillegg til rene økonomiske hensyn, jf vedtatt Klima 
og energiplan. 

Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen skissere noen foreløpige tilleggsføringer:

1. Det arbeides videre på det grunnlag og de rammer som ble gitt i sak 09/47.  Det innebærer 
en ny anbudsrunde med tilnærmet samme forutsetninger som i forrige og at man er 
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forberedt på eventuelt og innplassere et tyngre flisfyrings- eller lignende anlegg i sentrums-
/vennaområdet.

2. Det kan legges til grunn at det vil bli skaffet til veie relevant tomt (inntil 2 mål) innenfor 
sentrumsområdet at regulerings- og planarbeid ivaretar denne muligheten. Aktuelle tomter 
holdes åpne inntil valg av løsning har skjedd.

3. Det forutsettes at en løsning minimum kan dokumentere en kwh pris på linje med en
langsiktig forventet kwh pris basert på ordinær elektrisk forsyning.

4. For Venna etableres om nødvendig en midlertidig løsning for oppvarming av Inderøy 
helsehus og Inderøy Rådhus med fornybar energi. En midlertidig løsning kan omfatte 
legging av et rørnett som knytter den nåværende kapasiteten for vannbåren energi 
Samfunnshuset til nybygg på Venna.

5. Det forutsettes en totalentreprise hvor leverandør forplikter seg til å levere kwh til en gitt 
pris. Det kan åpnes for et alternativ med kommunalt eierskap til rørnettet.

6. Med tanke på mulig fremtidig kommunalt eierskap legges inn krav om mulig gjenkjøp 
(opsjon til forhåndsfastsatt pris ) etter 5, 10 15 og 20 år også i denne anbudskonkurransen. 

7. Det gis klarsignal til omlegging av vannbåren varme for Inderøyheimen og nåværende 
Helsehus under forutsetning av at Enova forplikter seg på et tilskudd på 2 kr pr omlagt kwh.

8. Økt kapasitet med fornybar energi til Inderøyheimen kan forsynes fra bioenergianlegg. 
Rådmannen ber om fullmakt til å vurdere andre løsninger dersom hovedalternativet faller 
bort. Et aktuelt alternativ vil være en løsning med varmepumpe fra sjøvarme i samarbeid 
med private aktører på Nessjordet. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/815-14

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 4/11 31.01.2011

Hovedutvalg Natur 10/11 07.03.2011

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.
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Behandling i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011:

Ingrid Melhus tok opp spørsmål om sin habilitet for behandling av saken da hun har 

jordinteresser i saken.  Hun ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken og 

hun fratrådte.

Anders Vatn foreslo saken utsatt inntil befaring er gjort.

Avstemming:

Anders Vatn sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 31.01.2011:
Saken utsatt inntil befaring er gjort.

Ingrid Melhus tiltrådte møtet igjen.

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

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. 
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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.

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. 
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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:

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,,

111119131011111111
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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.:

2009/390-18

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 11/11 07.03.2011

Klage på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Hylla småbåthavn.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyrets vedtak fra 21. juni 2010 opprettholdes: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 vedtas reguleringsplan for Hylla Småbåthavn.

Vedlegg
1 Klage på kommunestyrets vedtak.
2 Uttalelse fra Røra båtforening
3 Utsnitt av reguleringskart 1:500
4 Reguleringskart påtegnet fullstendig kart og ortofoto, 1:500
6 Vedtatt plankart
6 Vedtatte reguleringsbestemmelser

Henvisning: 
Kommunestyrtes vedtak 15.12.2010, sak 64/10

Bakgrunn

Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas, eier av Hyllavegen 66, har klaget på kommunestyrets vedtak av 
Reguleringsplan for Hylla fra 15.12.2010.
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Ved klage på et enkeltvedtak etter forvaltningsloven skal det organ som har gjort vedtaket 
gjøre en ny vurdering av vedtaket før saken eventuelt oversendes Fylkesmannen til endelig 
avgjørelse.

Reguleringsplanen er vedtatt etter plan- og bygningsloven fra 1985, og Hovedutvalg natur, som 
utvalg for plansaker, gjør kommunens vurdering av klagen. Om tidligere vedtak opprettholdes 
blir klagen sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Om reguleringsvedtaket omgjøres som følge av klagen, innstiller hovedutvalget til nytt vedtak i 
Kommunestyret. Saken sendes da ikke til Fylkesmannen, men kommunestyrets eventuelle 
endrede vedtak omfattes av ny klageadgang.

Vurdering

Det klages over 3 forhold: 

1 - Feil kartgrunnlag for reguleringsplanen.

Det hevdes å være brukt feil kartgrunnlag i reguleringsplanen, og at dette har påvirket 
kommunestyrets vedtak og at det har medført endrede forhold for eiendommen.

Planstyring AS har utarbeidet reguleringsplanen på grunnlag av tilgjengelige kart fra 2007. 
Formålsgrensen mellom sjø-område og land-området følger eiendomsgrense mot sjø slik de 
framgår av både daværende og nåværende offisielle eiendomskart. Grensen er ikke en 
illustrasjon av høyeste flomål, men angir grensen mellom hva som juridisk er avsett til 
byggeområde for bolig/naust og hvilket areal som juridisk er avsatt til småbåthavn i sjø.

Plassering av formålsgrensen har kun konsekvenser for framtidige bygge- og delingssaker. Det 
påvirker ikke hvilke forhold som er blitt utredet i reguleringsarbeidet, og rådmannen vurderer 
her at formålsgrensen følger en naturlig avgrensing.

I reguleringskartet er det tegnet ut bygninger slik kartbasen var i 2007 da planen ble fremmet 
til behandling. I 2008-09 ble det gjennomført ny kartlegging og kartgrunnlaget ble mer 
detaljerte og oppdatert. Vedlegg 3 viser reguleringskartet med fullstendig bygningsbase. 
Hjørnet på altanen stikker noe ut i det som er regulert til ”Småbåtanlegg i Sjø” uten at dette 
vurderes å ha noen praktisk betydning verken for småbåthavna eller for eventuelle 
byggesøknader på tomta. 

Bygningene uttegnet i reguleringsplanen stemmer med faktiske forhold, men nyere tilbygg, 
altaner, trapper etc. var ikke med på kartet i 2007. Hva som tegnes på av kartopplysninger fra 
grunnkartet har ingen juridisk betydning for reguleringsplanen, men har en viss betydning for å 
kunne orientere seg i kartet. Rådmannen mener dette ikke har hatt noen betydning for 
kommunestyrets vedtak.

2 - Manglende utredning av konsekvenser for endrede isforhold .
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Reguleringsplanen tilrettelegger for å legge en flytende bølgedemper i det regulerte området. 
Klager påpeker at konsekvenser av dette kan bli økt islegging ved Hylla og at bølgedemperen 
kan samle isflak fra Verdalselva ved ugunstige værforhold.

Disse forholdene har ikke vært brakt fram tidligere i prosessen og har heller ikke vært vurdert. 
Inderøy kommune har vært i kontakt med Havnefogden i Indre Trondheimsfjord , NVE og 
Kystverket uten at de har kunnet bidra verken med opplysninger om isleggingsforhold eller 
isgang. De tilbakemeldingene vi har fått er at den beste kunnskapen om isforholdene finnes 
blant de som bor på Hylla og som daglig har observert forholdene gjennom mange år. 

Røra båtforening har etter å ha blitt informert om klagen, laget en utredning og vurdering av 
de lokale isforholdene.  Ved normale vind og strømforhold på våren mener de bølgedemperen 
vil styre drivende isflak vekk fra bebyggelsen på Hylla, og således bidra til å verne brygger og 
bebyggelse.

Det er et faktum at Hyllbukta har innblanding av ferskvann fra Verdalselva og fryser til når det 
er særlig kaldt vær. Med sørlig vind og isgang fra Verdalen vil en få drivis fra Verdalselva inn i 
Hyllbukta.

En flytende bølgedemper vil ikke endre strømforholdene slik en steinmolo vil gjøre. Strøm- og 
saltinnholdet i sjøen vil forbli uendret. 

Innenfor bølgedemperen vil det bli mindre bølger enn før. Is legger seg kun i stille vær, og slik 
sett blir situasjonen uendret. Isen kan imidlertid bli liggende lengre av gangen siden den blir
mindre utsatt for å brytes opp av vind og bølger. Den kan dermed legge seg tykkere enn det 
som har vært vanlig tidligere.

I forhold til skader på peler og husfundament vil risiko for skade være størst når det er stor flo 
og bølger inn mot land sammen med is i sjøen. Is som ligger i ro utgjør sannsynligvis liten fare. 
Det vises her også til naustbebyggelse lengre inn i Hyllbukta (Hitvika) hvor det står naust på 
peler i fjæra som årvisst blir omsluttet av is. Opplysninger fra lokalbefolkningen og bilder fra
området viser også at området ved Hylla har vært islagt mange ganger med ujevne 
mellomrom. Dette har ikke hatt konsekvenser for verken dette huset eller noen av de andre 
anleggene som står på peler i fjæra.

Hovedspørsmålet er her om bølgedemperen endrer isforholdene, og om eventuelt endrede 
isforhold vil utgjøre noen fare for den eksisterende bebyggelsen. 

Rådmannen kan ikke gi noen garanti for at spesielle sammenfall av vind og is kan gi problemer. 
Det har heller ikke lykkes administrasjonen å finne ekspertise som kan si noe kvalifisert om 
dette. Rådmannens vurderer imidlertid at sannsynligheten for skade som følge av bølger og is 
vil bli mindre med enn uten en bølgedemper.

Avklaring av eiendomsrett og bruk av strand og sjø utenfor eiendommen:

Den private eiendomsretten for tomta følger sannsynligvis vanlige rettsregler, og går utover i 
sjøen til marbakken.  Selve anlegget vil i følge båtforeningen legges utenfor marbakken og vil 
ikke berøre privat areal. Eventuelle tiltak på privat grunn vil bare kunne gjennomføres etter en 
avtale mellom grunneier og båtforening.
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Tidligere eier har i reguleringsprosessen avgitt en skriftlig tilslutning til at sjøgrunn som 
tilhørende tomta kan reguleres som det var foreslått i plan. Utover dette er det ikke gjort noen 
avtale om bruk eller begrensning i bruk av den private grunn. Dette er i følge båtforeningen 
heller ikke aktuelt.

Nåværende huseiere har vært informert om det var en reguleringsplan for etablering av 
båthavn under behandling da eiendommen ble kjøpt. De har hatt god anledning til å undersøke 
hvilke konsekvenser dette kunne ha.

Huseier vil uavhengig av om det anlegges båthavn eller ikke, ha ansvar for at 
fundamenteringen er tilstrekkelig dimensjonert for å tåle vær og sjøforhold på stedet. Om det i 
et gitt tilfelle kan påvises en direkte sammenheng mellom anlegging av båthavna og skader 
husfundamentet, vil båtforeningen sannsynligvis ha et erstatningsansvar for skader.

Konklusjon

Rådmannen kan ikke se at noen forhold i bruk av kartgrunnlaget har hatt betydning for 
rådmannens innstilling eller kommunestyrets vedtak.

Problemer vedrørende mulige endrede isforhold har ikke vært vurdert eller blitt påpekt 
tidligere i saken. Disse forholdene har administrasjonen nå vurdert ut fra de opplysningene om 
lokale forhold som er tilgjengelig.

Kommunen kan eventuelt stille krav om en ekstern utredning av endring i isforholdene før 
avgjørelse i saken. Så langt er det ikke sporet opp ekspertise som kan si noe kvalifisert om slike 
forhold. Uansett ekspertise eller ikke vil det aldri kunne gis noen 100 % garanti for framtidige 
vær og isforhold.

Ut fra vurderingene i saksframlegget mener rådmannen at sjansene for at det oppstår mindre 
skader på pelene som følge av bølgedemperen er svært liten og at omfattende større skader 
på selve huset nærmest er usannsynlig. Sannsynligvis vil bølgedemperen virke positivt i forhold 
til sikkerheten for installasjoner i fjæra.

Rådmannen foreslår at tidligere vedtak opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag for klagebehandling.
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Inderøy kommune
7670 Inderøy

(Å.LfAas og \/elkseK.
Hyllaveien 66
7670 Inderøy

Klage på vedtatt reguleringsplan for ny småbåthavn på Hylla

Klagen gjelder forhold som angår eiendommen 183/59 - Hyllaveien 66 i Inderøy
kommune.

• Bruk av feil kartgrunnlag for vedtatt reguleringsplan
• Manglende utredning angående isforhold p.g.a bølgedemper og isgang fra

Værdalselva, herunder mulige framtidige skader på nevnte eiendom
• Avklaring av eiendomsrett og bruk av strand og sjøen utenfor vår eiendom

Viser til samtale med enhetsleder Pål.Søndrol Gauteplass den 27.01. og brev av
12.01.2011. med kunngjøring av vedtak for ny småbåthavn på Hylla.

Ser på Inderøy kommune's hjemmesider at kommunen har fattet sitt vedtak på mulig
uriktig kartgrunnlag. For oss ser det ut til at de kart som vedtaket er fattet ut i fra er
hele vårt hus tegnet inne på land. Dette medfører ikke riktighet. Ca 150 m2 av vårt
hus står på trepæler ute i sjøen. Utbygging av den planlagte småbåthavna kan se ut
til å endre mye av forholdene rundt vår eiendom.

Vi har fått opplyst at den planlagte bølgedemperen og deler av et ganske stort
båtanlegg blir liggende hele året. Dette gjør oss meget bekymret for hvilke følger
dette vil få for isforholdene i Hyllbukta og eventuelt vil gripe inn i vår eiendom. Vi kan
ikke se noen plass at dette er utredet. Er også blitt fortalt at isgangen fra
Værdalselva er spesiell p.g.a. strømforholdene i Hyllabukta. Vi også bekymret for at
isflakene vil hope seg opp på innsiden av anlegget fordi de ikke har fri vei ut av bukta
igjen. Dette kan få alvorlige konsekvenser for oss.

Vi vil derfor på bakgrunn av disse anførsler be om ny saksbehandling hvor disse
avklares og prantier blir gitt for å sikre oss at det planlagte småbåtanlegget ikke
gjør skade pa vår eiendom, forringes økonomisk eller bruksmessig på noen måte og
at alle ansvarsforhold avklares før bygging igangsettes.Minner samtidig om at
bygningen står på SEFRAK listen....

Ulf as

Hylla, 02.02.2011 2vedlegg.

Med vennlig hilsen

IIljul
038278

III

Sigrid Evensen Aas

II
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VEDLEGG - DYBDEKART, REGULERINGSKART OG NORGE I BILDER

183;) 65

P83

Vedr. klage på reguleringsplan for ny småbåthavn Hylla. Eiendom 183/59.

IIII1111  I
038279

IIII
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Vedr. klage på reguleringsplan for ny småbåthavn Hylla. Eiendom 183/59.
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          Røra Båtforening 

          v./ Ole Morten Sand

          Bålhaugvegen 31 

          7670 Inderøy 

 

 

Inderøy Kommune        17.02.2011 

v./ Pål S. Gauteplass 

7670 Inderøy 

 

 

Røra Båtforening sine synspunkter til løsning på klage på vedtatt reguleringsplan for småbåthavn 

på Hylla.  

Styret i Røra båtforening synes det er beklagelig at synspunktene til klager ikke er kommet tidligere i 

prosessen. Spesielt da klager ble gjort oppmerksom på pågående planprosess gjennom prospektet 

som forelå i kjøpsprosessen på eiendom 183/59, Hyllaveien 66. Samt at det har vært en offentlig 

høring av planprosessen. 

Styret i Røra Båtforening er av den oppfattning at klagen som er innkommet ikke berører forhold i 

reguleringsplanen. Klagen berører ikke formålet i reguleringsplanen, men stiller spørsmålstegn ved 

utførelse av den byggtekniske løsningen småbåtanlegget. 

Båtforeningen kan bekrefte at det er planlagt at anlegget skal ligge ut hele året, derimot vil alle 

båtene tas opp av anlegget på vinteren. Anlegget vil bli plassert utenfor marbakken, og vil derfor ikke 

komme i konflikt med privat eiendomsforhold og rettigheter. 

Vedrørende de punkt som klager beskriver i brev datert, 02.02.2011, anser båtforeningen kun at det 

er utfordringer med isgang og isforhold som foreningen kan ta stilling til. De punktene som berører 

kartgrunnlag og eiendomsforhold må kommunen svare for.  

Styret i Røra båtforening er av den oppfattning at det er en meget vanskelig oppgave å kunne si 

hvordan en bølgedemper vil påvirke isgang i Hyllabukta. Erfaringsmessig legger isen fra Verdalselva 

seg langs kalkverket, før den beveger seg langs land inn mot Hyllabukta. Båtforeningen ser for seg 

muligheten at en bølgedemper vil flytte isen mer over mot Koa, slik at det blir mindre pakkis i 

Hyllabukta. Erfaringen på Hylla med is er vedlagt i kartskisse. 

I forhold til den kommende byggesaken for småbåtanlegget ønsker båtforeningen å finne løsninger 

sammen med berørte parter. I denne fasen ser vi muligheter for å vurdere følgende forslag til tiltak 

for å forbedre anlegget og forebygge skader: 

 Regelmessig tilsyn og utarbeidelse av beredskapsplan 

 Anlegget er tomt for båter vinterstid, som videre letter isgangen 
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På vegne av styret i Røra Båtforening, Røra 17.02.2011 

Med vennlig hilsen   Ole Morten Sand, leder 
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Reguleringsplan - endring Hylla, Inderøy kommune 

BESTEMMELSER

Dato for siste revisjon av plankartet:  26.08.2010 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  26.08.2010 
Vedtatt av Inderøy kommune   xx.xx.xxxx 

1 Generelt 

1.1 Planformål 

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 

Planområdet er inndelt i følgende formål: 

Byggeområder 

 ! Bolig

 ! Fritidsbebyggelse naust 

 ! Bygninger for allmennyttig formål 

Offentlige trafikkområder 

 ! Offentlig veg 

Spesialområder 

 ! Friluftsområde på land 

 ! Privat småbåtanlegg (land) 

 ! Privat småbåtanlegg (sjø) 

 ! Kommunalteknisk virksomhet 

 ! Bevaring av bygninger 

Fellesområder 

 ! Felles parkeringsplass 

Kombinerte formål 

 ! Bolig/ forretning 

1.2 Sikkerhet og beredskap 

Planen er vurdert opp mot Fylkesmannens sjekkliste for vurdering av sikkerhets- og 

beredskapsmessige hensyn, uten merknader. 

2 Felles bestemmelser. 

2.1 Generelt 

Ny bebyggelse skal gis en form og dimensjon som passer inn i eksisterende miljø. Den eldre 

bebyggelsen fornyes på en slik måte at det ikke oppstår vesentlig brudd i delområdets eller 

strøkets bygningsmiljø. 
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3 Reguleringsformål 

3.1 Byggeområder 

3.1.1 Byggeområder 
Området skal benyttes til byggeområder med følgende generelle regler for 

byggesaksbehandling:

 ! Utnyttelsesgrad for byggeområdene er maksimalt 40%-BYA 

 ! Høyden på eksisterende bygninger setter maksimal møne- og gesimshøyde for den 

enkelte tomt. 

3.1.2 Fritidsbebyggelse naust 
Området skal benyttes til naust og opplagsplass for småbåter.  

3.1.3 Bygninger for allmennyttig formål  
Området disponeres av velforeningen, og skal benyttes til arrangementer og tiltak av allmenn 

samfunnsmessig karakter. 

3.2 Spesialområder 

3.2.1 Privat småbåtanlegg 
S1 skal benyttes til småbåtanlegg (sjø) med flytende bølgebrytere og svaiplasser. 

     Vist båtanlegg og bølgedempere på plankartet er ikke bindende for endelig utforming. 

     Antall båtplasser begrenses oppad til 65 plasser.  

S2 skal benyttes til privat småbåtanlegg (på land) – kaianlegg. 

S3 skal benyttes til privat småbåtanlegg (på land - båtutsetting/-opptrekk. 

3.2.2 Bevaring av bygninger 
Innenfor disse områdene skal antikvarisk verdifulle byggverk søkes bevart, og områdenes 

særpregede miljø skal i karakteren søkes videreført. Riving skal ikke gjennomføres før fylkes-

konservatoren uttalelse foreligger. 

De eldre husene kan istandsettes, om- og påbygges, fasadekledning, fasadedetaljer, tak-

tekking, piper, vinduer med mer kan fornyes forutsatt at husets dimensjon, takform, fasade-

form, materialbruk og farger i karakteren opprettholdes eller tilbakeføres.  Kfr §92 i Plan- og 

bygningsloven.

Ny bebyggelse skal gis eksteriørutforming, fasade, vindusinndeling og materialbehandling 

som harmonerer med den eksisterende trebebyggelsens særpreg. 

3.3 Fellesområder 

3.3.1 Felles parkeringsplass 
Parkeringsarealene er felles for beboere og brukere av området. 
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3.4 Kombinerte formål 

3.4.1 Bolig / forretning 
Det tillates oppført bygg til bolig- og forretningsformål. 1.etg. tillates benyttet til 

forretningsformål. 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

2.2.2011 2011/135-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Marius Gran
Utøyvegen 369
7670  INDERØY

012/007 - Godkjent garasje, Utøyvegen 369

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
012/007

Adresse:
Utøyvegen 369, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Marius Gran                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
62          

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 25.1.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på 70 m2 på eiendommen 012/007.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Verken BYA eller BRA må overstige 70 m2

- Avstand til nabogrense må ikke komme under 1,5 meter

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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, saksnr. 2011/135-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak: Garasje BYA 68,25
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste:

 Situasjonsplan, vedlegg 1
 Tegninger, vedlegg 2. NB! Bebygd areal er revidert til 7 m  x 9,25 m = 68,25 m2

Saksvurdering:

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

Plassering
Garasjen søkes plassert i tomtas nordøstlige hjørne med nærmeste avstand til nabogrenser på 1,5 
meter. Det er vedlagt erklæringer fra naboer med samtykke til denne plasseringen.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er avgjørende at tiltaket ikke kommer nærmere 
nabogrense enn 1,5 meter og at tiltakshaver selv har ansvaret for korrekt plassering av garasjen.

Størrelse
Garasjen er på tegning angitt til 7,75 m x 9,75 m men er revidert til 7 m og 9,25 m og får et bebygd areal 
- BYA – på 68,25 m2. Bruksareal er ikke oppgitt men det er ikke vist loft på garasjen og bruksarealet er av 
kommunen anslått til 62 m2. Garasjen oppføres med saltak og mønehøyde er angitt til 5,44 m. 

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. 

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.

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 tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette 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.
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, saksnr. 2011/135-2

Side 3 av 3

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

22.02.2011 2008/1237-7

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Frode og Kristine Sakshaug
Øynaparken
7670  INDERØY

006/001 Ferdigattest for nytt hovedkjøkken Øynaparken

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. 

Mangler påpekt i brev av 18.11.2009 er redegjort for i brev fra Faanes og Gjølga AS datert 22.02.2011.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 17.02.2008.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Faanes & Gjølga AS v/ Gisle Løseth Vågaveien 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

23.02.2011 2011/317-2

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

Rambøll AS v/Gry Sæterbø
Postboks 9420 Sluppen
7493  TRONDHEIM

Delegert vedtak

Byggetillatelse - ny hovedvannledning på Røra

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/1, 12 og 133

Adresse:
Røra                         

Tiltakshaver:
Inderøy kommune                      

Ansvarlig søker:
Rambøl AS                    

Tiltakets art:
Utskifting av hovedvannledning                                                

Bruksareal i m2:
     -       

Det vises til søknad mottatt og journalført her 23.02.2011, angående legging av ca 150 m ny 300 
mm hovedvannledning ved Røra skole. 

Saksopplysninger:

Tiltak: Legging av ny vannledning
Planstatus: Kommuneplan for Røra
Planformål: Byggeområde for offentlig bebyggelse.

Ansvarsoppgaver:

 Rambøll AS: SØK/PRO/KPR anleggstiltak, tiltaksklasse 2

 Austad Maskinstasjon AS: UTF/KUT anleggstiltak, tiltaksklasse 2

Tegningsliste:

 situasjonskart

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som 
tilstrekkelig til å foreta behandlingen.
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Søknaden er i ikke i strid med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til 
godkjente ansvarsprofiler. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:

Det gis tillatelse til legging av ny vannledning i henhold til vedlagt situasjonsplan. 
Ledningsanlegget skal i samsvar med henstilling fra Statens vegvesen bores under fv 755.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Rambøll AS, org.nr. 915251293:
SØK/PRO/KPR anleggstiltak, tiltaksklasse 2

 Austad maskinstasjon AS, org.nr. 969026244:
UTF/KUT anleggstiltak, tiltaksklasse 2

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 20-1.

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

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

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til: Inderøy kommune v/Karstein Kjølstad
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

16.02.2011 2011/235-2

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

Lars Vegard Stuppelshaug
Utøyvegen 359
7670  INDERØY

011/005 - Godkjent tiltak for utskifting av rørsystem og lokal godkjenning av 
foretak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
011/005

Adresse:
Utøyvegen 359, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lars Vegard Stuppelshaug                      

Ansvarlig søker:
Torbjørn Ferstad                    

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg  - teknisk installasjon i                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om utskifting av rørsystem registrert mottatt her 9.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til utskifting av eksisterende rørsystem på eiendommen 011/005, Utøyvegen 359

Følgende foretak gis ansvarsrett:

 Torbjørn Fjerstad innvilges lokal godkjenning for alle funksjoner i tiltaket, foretaket har tidligere 
fått lokal godkjenning i kommunen for utførende funksjoner.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 22-3.
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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:
Torbjørn Ferstad Leirringen 17 D 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

14.02.2011 2008/1085-5

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

Berit Rognhaug
Toråsveien 18
3145  TJØME

037/026 - Ferdigattest for tilbygg til hytte i Skarnsundvegen 22

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 utstedes med dette ferdigattest Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.4.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

14.02.2011 2011/141-5

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

Bjørn Asp
Olav Kyrres gt. 11
0273  OSLO

196/004 - Godkjent riving og oppføring av garasje, Nessetvegen 125, med 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
196/004

Adresse:
Nessetvegen 125, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørn Asp                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
64            

Det vises til søknad om riving og oppføring av garasje innenfor 100-metersbeltet for sjø registrert
mottatt her 26.1.2011.
Siste dokument til saken er reviderte tegninger mottatt 10.2.1011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje på eiendommen 194/004, Nessetvegen 125 med 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av garasje BRA 21 m2, oppføring av ny garasje BRA 64 m2.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-område
Høringsinstanser: Tiltaket er ikke sendt på høring men kopi av vedtaket sendes fylkesmannen og 
fylkeskommunen

Tegningsliste:

 Plan- og fasadetegninger mottatt 10.2.1011

Saksvurdering:

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

Det søkes om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje på samme sted. Tomta er bebygd 
med to boliger, naust og landbruksbygning og to eksisterende garasjer hvorav den ene er råtten og her 
søkes revet.
Ny garasje blir stående på samme stred som den som rives, i tomtas sørvestlige hjørne lengst mulig unna 
sjøen. Avstand til strandlinje blir 73 meter. Både veg og andre bygninger kommer mellom ny garasje og 
strandlinje. 
Nærmeste avstand til nabogrense blir 3 meter og det er vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til 
dette.

Dispensasjon

Da garasjen kommer i en avstand til strandlinje på 73 meter betinger tiltaket dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

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

Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 
strandsonen. Tiltaket vurderes ikke å medføre økt privatisering av området eller å gi andre ulemper da 
garasjen etableres i forbindelse med øvrige bygninger og på samme sted som eksisterende garasje. Både 
veg og andre bygninger på tomta kommer imellom ny garasje og strandlinje. Riktignok blir den nye 
garasje noe større enn den som rives, den gamle garasjen er liten sett i forholdt til det som anses som 
vår tids behov.

Tiltakshavers ulempe ved ikke å få oppført ny garasje anses som klart større enn ulempene ved å gi 
dispensasjon for tiltaket og det foreligger grunnlag for dispensasjon etter pbl § 19.
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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.

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:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2009/1973-13

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

Inger og Oddvar Hjelsvold

7517  HELL

085/090 - Ferdigattest for fritidsbolig, Skjemstadmarka 8

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 27.1.2010 med retting av areal datert 15.2.2010 og 
endring av ansvarsoppgaver datert 9.2.2011.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Kjelstad Hytter AS 7580 SELBU
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2011/80-2

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

Lidvar Vang
Mulelia
7600  LEVANGER

036/048 - Godkjent bolig og garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
036/048

Adresse:
Utøyvegen 1048, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lidvar Vang                      

Ansvarlig søker:
Holberg bygg AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
208 + 70            

Det vises til søknad om oppføring av bolig og garasje registrert mottatt her 17.1.2011.
Siste dokument til saken er nye tegninger mottatt 4.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av bolig og garasje på eiendommen 036/048, Utøyvegen 1048

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Kart som viser nøyaktig plassering av minirenseanlegg og - hvis nærmere nabogrense enn 4 

meter - erklæring fra nabo (eier av 036/001) med samtykke til etablering av dette må 
ettersendes før tiltaket kan igangsettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Holberg bygg AS, org.nr: 983190472, for funksjonene 
SØK tiltaksklasse 1.
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PRO kontroll hele tiltaket med unntak av minirenseanlegg, UTF kontroll hele tiltaket med 
unntak av terrengarbeider og minirenseanlegg tiltaksklasse 1

 Anton Letnes AS, org.nr: 919605960, for funksjonene 
PRO kontroll for anlegg konstruksjoner og installasjoner minirenseanlegg, graving/ sprenging 
og planering av veg og tomt tiltaksklasse 1
UTF kontroll anlegg konstruksjoner og installasjoner minirenseanlegg, graving/ sprenging og 
planering av veg og tomt tiltaksklasse 1.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: oppføring av bolig BYA 147 m2 / BRA 208 m2 og garasje BYA 49 m2 / BRA 70 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07

Planformål: LNF - område

Ansvarsoppgaver:

 Holberg bygg AS, 
SØK tiltaksklasse 1.
PRO kontroll hele tiltaket med unntak av minirenseanlegg, UTF kontroll hele tiltaket med unntak 
av terrengarbeider og minirenseanlegg tiltaksklasse 1

 Anton Letnes AS, 
PRO kontroll for anlegg konstruksjoner og installasjoner minirenseanlegg, graving/ sprenging og 
planering av veg og tomt i tiltaksklasse 1

Gjennomføringsplan: mottatt

Tegningsliste:

 E1 – fasader bolig med endring mottatt 4.2.2011
 E2 – plan 1. etg. bolig med endring mottatt 4.2.2011
 E3 – plan 2. etg. bolig
 E4 – snitt bolig
 E5 – plan, snitt og fasade garasje
 Situasjonsplan mottatt 4.2.2011

Saksvurdering:

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

Boligen oppføres i to etasjer med saltak og plasseres med møneretning øst - vest tilnærmet midt på 
tomta.
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Boligen innehar de vesentligste funksjoner i første etasje og har bad og soverom i andre etasje. Det 
etableres rampe og platting ved inngang i nord og terrasse på sørvestlige hjørne.

Garasjen oppføres med saltak og plasseres nord øst for boligen.

Kommunen mottok 27.10.20010 søknad om ansvar i forbindelse med utslippstillatelse og 
sprenging/planering av tomt (ref. 2010/1599). Det ble gitt tilbakemelding på at blant annet 
tegningsmaterialet vedlagt søknad om utslippstillatelse ikke var tilfredsstillende og at det ville vært mer 
hensiktsmessig med en behandling samtidig med søknad om oppføring. Det ble så levert en søknad i ett-
trinn uten at det ble vedlagt ny situasjonsplan der renseanlegget er tilfredsstillende inntegnet. 
Da fradelingen og byggingen er i forbindelse med generasjonsskifte på eiendommen antar kommunen at 
alle parter er inneforstått med prosjektet men ber likevel om supplerende tegning og evt. erklæring før 
tiltaket igangsettes.

Forholdet til plan:
Eiendommen ligger i LNF-område og det ble i tillatelse til fradeling av boligtomt gitt dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel, tillatelsen er datert 23.8.2010.
På bakgrunn av dette anser kommunen at dispensasjon fra LNF-formålet er gitt og at byggesøknaden kan 
behandles uten ytterligere dispensasjonsvurdering.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Holberg bygg AS 7623 RONGLAN
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2011/150-2

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

Block Watne AS
Sjøfartsgt. 12
7714  Steinkjer

133/029 - Ferdigattest for enebolig i Årfallvegen 12

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. 

Eiendommen var tidligere en del av eiendommen med gårdsnummer 133, bruksnummer 029. 
Byggingen er behandlet i byggesak med referansenummer 2009/1245 og er vist som bygg 7 på 
situasjonsplan tilhørende byggesaken.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 7.5.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2009/1973-12

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

Inger og Oddvar Hjelsvold

7517  HELL

085/090 - Godkjent endring av tillatelse, ansvarsoppgaver.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/090

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Inger og Oddvar Hjelsvold                      

Ansvarlig søker:
         Kjelstad Hytter As           

Tiltakets art:

                  Oppføring av hytte                              

Bruksareal i m2:
    64,8 - BYA 80         

Det vises til søknad om endring av ansvarsoppgaver registrert mottatt her 4.2.2011. 
Denne gjaldt funksjonene UTF/KUT bygninger fra foretaket Kjelstad Hytter As til til Faanes & Gjølga AS.
Videre vises til søknad om endring av ansvar for murerarbeid fra murmester Slålie til Br. Austad mottatt 
den 13.4.2010. 

Byggetillatelse ble gitt 27.1.2010 med retting for BRA/BYA datert 15.2.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Endring av ansvarsoppgaver godkjennes og følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsoppgaver:

 Faanes & Gjølga AS for funksjonene UTF/KUT bygninger – oppføring av hytte - i tiltaksklasse 1

 Brødrene Austad for funksjonene UTF/KUT, bygninger og installasjoner - mur, puss og 
flisarbeider- i tiltaksklasse 2

Tillatelsen gjelder for øvrig som i byggetillatelsen datert 27.1.2010 med retting for areal datert 
15.2.2010.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 98.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Kjeldstad Hytter AS 7580 SELBU
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

31.01.2011 2010/1735-5

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

Inderøy Motorklubb v/Leder Ola Hjulstad
Utøyvegen 340
7670  INDERØY

020/001 - Godkjent dispensasjon for oppføring av klubbhus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
020/001

Adresse:
Kvamshaugan 119, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Inderøy Motorklubb v/Leder Ola Hjulstad                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
35          

Det vises til søknad om oppføring av klubbhus registrert mottatt her 26.11.2010.
Siste dokument til saken er søknad om dispensasjon registrert 17.12.2010.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Motorsportsbane Hogstad vedtatt 20.03.06 og tillatelse til
oppføring av klubbhus på eiendommen 020/001, Kvamshaugan 119 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2 
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av klubbhus, 5 m x 7,5 m

Planstatus: reguleringsplan for Motorsportsbane Hogstad vedtatt 20.03.06

Planformål: Spesialområde motorsportsbane

Tegningsliste:

 Bilder av brakke

Saksvurdering:

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

Det er i reguleringsplan for Motorsportsbane Hogstad vedtatt 20.03.06 avsatt eget område til adkomst, 
parkering og klubbhus. I ettertid er klubben kommet til at klubbhuset vil fungere bedre både for utøvere 
og tilskuere med en plassering nærmere banen. 
Tiltaket betinger dermed dispensasjon fra plan.

En dispensasjon skal behandles etter plan og bygningsloven § 19. 
I vedtak om dispensasjon skal en vurdere hvorvidt formålet med bestemmelsen i planen blir vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Søker fremholder flere argument som taler for dispensasjon herunder tilrettelegging for bruk for alle, 
sikkerhet og av praktiske hensyn ved gjennomføring av løp.
Bygningsmyndigheten kan ikke se at plasseringen har ulemper som er til hinder for planlagt bruk av 
arealet.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon å være klart større enn ulempene og det 
foreligger grunnlag for en dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av klubbhus.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.01.2011 2010/39-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bjørn Roy Bakken
Lensmyra 3
7670  INDERØY

170/013 - Godkjent endring av tillatelse - garasje, Gjellsåsvegen 35

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
170/013

Adresse:
Gjellsåsvegen 35, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørn Roy Bakken                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg – ikke boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
96 m2            

Det vises til søknad om endring av tillatelse – takform og størrelse på garasje - registrert mottatt her
14.1.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til endring av takform og størrelse på garasje på eiendommen 170/013, Gjellsåsvegen 35

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tegninger i henhold til søknaden legges til grunn for tillatelsen.
For øvrig gjelder byggetillatelse som i vedtak datert 13.3.2010.

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.

Tiltak: Takform på garasje endres fra pulttak til saltak med takvinkel lik bolig. Dybden på garasje 
reduseres fra 15 til 12 meter. Høyde på garasje økes noe som følge av endringen og mønehøyden blir
5,75 meter jf. innsendte tegning.

Tiltaket er ikke nabovarslet og kopi av vedtaket sendes nabo Steinar Lorås for å sikre klageadgang til 
vedtaket.

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:
Steinar Lorås, Gjellsåsvegen 14 a    7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

24.01.2011 2009/129-5

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Mesterrør AS
Trekanten
7600  Levanger

Delegert vedtak

135/042 - Godkjenning av ansvar for rørleggerarbeid.

Inderøy kommune mottok den 30.01.2009 søknad om ansvar for rørleggerarbeid på eiendommen 
135/042, Nessveet 7, fra foretaket Mesterrør AS. Søknaden ble den gang ikke besvart av 
kommunen.

Vedtak:
Foretaket Mesterrør AS gis i henhold til plan- og bygningslovens av 1985, § 93 b og § 98,
ansvarsrett for funksjonene PRO/KPR/UTF/KUT for rørleggerarbeid i forbindelse med 
tilbygging av bolig.

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 kommunen. 

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes arkitektkontor AS Postboks 37 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2011/190-2

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

Bjørg Vaadal
Røravegen 110
7670  INDERØY

164/004 - Godkjent endring av våtrom, Røravegen 110

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
164/004

Adresse:
Røravegen 110, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørg Vaadal                      

Ansvarlig søker:
FUGLESANG-DAHL AS                    

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om utvidelse av bad registrert mottatt her 4.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til utvidelse av bad på eiendommen 164/004, Røravegen 110.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Boligen må etter ombyggingen inneha tilstrekkelig med bodplass i henhold til plan- og 

bygningsloven og teknisk forskrift til denne

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 FUGLESANG-DAHL AS, alle funksjoner i tiltaksklasse 1

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

Tiltak: utviding av bad, bruksendring av bod/garderobe til bad, i eksisterende bolig
Planstatus:
Planformål:
Ansvarsoppgaver:

Tegningsliste:

 Skisse over nytt bad

Saksvurdering:

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

Eksisterende bad utvides ved at bod/garderobe rives.
Søknaden er ikke vedlagt fullstendig tegningsmateriale, da tiltaket er i eksisterende bolig anses likevel 
tegningsmaterialet som tilstrekkelig. Det forutsettes imidlertid at boligen må inneha tilstrekkelig med 
bodplass i henhold til plan- og bygningsloven og teknisk forskrift til denne for at bruksendring av 
bod/garderobe til bad kan godkjennes.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
FUGLESANG-DAHL AS Krokstangen 34 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.01.2011 2009/128-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Kjell Brynjar Johansen
Øvregata 31
7670  INDERØY

Delegert vedtak

001/029 - Ferdigattest for verksted/garasje i Øvregata 31

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 29.4.2008

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor Postboks 37 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

16.02.2011 2011/131-8

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

Steinkjer Entreprenør AS
Infanteriveien 47 A
7713  STEINKJER

Lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 26.1.2011.

Det søkes om lokal godkjenning av Steinkjer Entreprenør AS, org.nr: 977 270 952 for funksjonene
- UTF Grunn, betong, stikkledninger og sprenging

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert. Lokal godkjenning for funksjonen på 
bakgrunn av at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for funksjonene og har eksempelvis hatt 
tilsvarende ansvar i byggesak 2010/1304, tillatelse datert 6.10.2010

Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen 085/095 i Inderøy kommune. Tiltakshaver
er Per Olav Brørs.

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. 660,- for fornyet lokal godkjenning uten endringer Jfr. gjeldende
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Per Olav Brørs Bogav. 125 7724 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

16.02.2011 2011/131-7

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

Per Olav Brørs
Bogav. 125
7724  STEINKJER

085/095 – Rammetillatelse for oppføring av hytte, Skjemstadmarka 14, og 
Igangsettingstillatelse del 1; grunnarbeider.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/095

Adresse:
Skjemstadmarka 14, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Olav Brørs                      

Ansvarlig søker:
     Per Olav Brørs                                     

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av hytte registrert mottatt her 26.1.2011.
Siste dokument til saken er Kvittering for nabovarsel mottatt 7.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendommen 085/065, Skjemstadmarka 14

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Tiltaket må ikke medføre at T-Bra på eiendommen kommer over 80 m2

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Tiltkshaver har fått ansvar for søkerfunksjonen som selvbygger etter SAK § 6-8. 
COOP INNTRØNDELAG BA, AVD S-RØR
Rusånes Fabrikker AS
Steinkjer Entreprenør AS
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av hytte

Planstatus: Bebyggelsesplan for Skjemstadaunet hyttefelt 20.06.06

Planformål: Fritidsbebyggelse

Ansvarsoppgaver:
Per Olav Brørs for funksjonen

- SØK kl.1, Tiltakshaver har fått ansvar for søkerfunksjonen som selvbygger etter SAK § 6-8. 
COOP INNTRØNDELAG BA ,AVD S-RØR, org.nr: 938548005 for funksjonene 

- PRO/UTF innv. Sanitær- og varmeanlegg kl.1
Rusånes Fabrikker AS, org.nr: 928759393 for funksjonene

- PRO byggesett hytte med fundamentplassering og fundamentlaster kl.1
- UTF byggesett på fabrikk

Steinkjer Entreprenør AS, org.nr: 977 270 952 for funksjonene
- UTF Grunn, betong, stikkledninger og sprenging

Foretaket er gitt lokal godkjenning for funksjonen på bakgrunn av at foretaket tidligere har hatt 
sentral godkjenning for funksjonene og har eksempelvis hatt tilsvarende ansvar i byggesak 
2010/1304, tillatelse datert 6.10.2010

Gjennomføringsplan: Vedlagt

Høringsinstanser: Ingen

Tegningsliste:

 Situasjonsplan mottatt 26.1.2011
 Snitt og terrengsnitt mottatt 26.1.2011
 Tegninger av hytte mottatt 25.1.2011
- Plan Nr. 501
- Fasader og snitt Nr. 502

Saksvurdering:

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

Søknaden
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Søknaden er mangelfullt til dels feil utfylt. Blant annet er det både opplyst både om at det søkes om 
rammetillatelse og at det søkes i ett-trinn. Dette skal være enten eller. 
Det er imidlertid mottatt søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket etter at første søknad er 
mottatt og det er ikke søkt om ansvarsrett for funksjonen montering/oppføring av hytte, det er derfor 
tydelig at dette er en søknad i to trinn.
Selv om tiltakshaver ikke har full kontroll på søknadsprosedyre er det innvilget ansvar for 
søkerfunksjonen under bakgrunn at følgene for feil og mangler er relativt små. Vi henstiller likevel til at 
søker setter seg grundig inn i det ansvaret denne funksjonen har og skaffer seg bedre oversikt over 
hvilken dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket. Vi viser til gjeldende plan- og bygningslov og 
veiledning til byggesaksforskrift.

Hytte
Hytta oppføres i en etasje med lengste møneretning nord-sør langs koteretningen med terrasse i 
sørvest. Det foretas mindre terrengbearbeidinger. Det etableres ikke parkering på eiendommen.

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 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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

15.02.2011 2010/1362-7

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

Sigrid Evensen og Ulf Aas
Hyllavegen 66
7670  INDERØY

183/059 - Godkjent tilbygging og bruksendring, Hyllavegen 66

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/059

Adresse:
Hyllavegen 66, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Sigrid Evensen og Ulf Aas                      

Ansvarlig søker:
Eivind Frost-Nordhagen                    

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

Bruksareal i m2:
184

Det vises til søknad om bruksendring til bolig og tilbygging av lager og inngangsparti registrert mottatt 
her 9.9.2010.
Siste dokument til saken er supplerende tegninger og avstandserklæringer mottatt 3.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av lager og inngangsparti og bruksendring til bolig på eiendommen 
183/059, Hyllavegen 66.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Søknad om ansvar for uavhengig kontroll for prosjektering av tiltaket innsendes og godkjennes 
av kommunen før igangsetting av tiltaket.

- Gjennomføringsplan og kontrollerklæring for uavhengig kontroll av prosjektering ettersendes 
før igangsetting av tiltaket.

- Situasjonsplan der tilbyggene er inntegnet ettersendes før igangsetting
- Erklæring fra nabo  Ertzgaard der avstanden er angitt ettersendes før tilbygging av vindfang

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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 Eivind Frost-Nordhagen, SØK/PRO/UTF                    

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §20-1 og SAK § 14-3
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Bruksendring til bolig og tilbygging av lager 35 m2 og inngangsparti 3 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Småbåthavn på Hylla vedtatt 15.12.2010
Planformål: Bolig/Forretning

Ansvarsoppgaver: Eivind Frost-Nordhagen, SØK/PRO/KPR tiltaksklasse 1. Foretaket hadde sentral 
godkjenning ved søknadstidspunktet.                    

Gjennomføringsplan: Ikke mottatt

Tegningsliste:

 Skisser, bilder og og tegninger mottatt 28.1.2011
 Snitt mottatt 3.2.2011

Saksvurdering:

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

Søknaden
Søknaden er mangelfull, tegningsmaterialet er skissemessig utført og prosjekteringsgrunnlaget for 
tiltaket virker tynt. Bygningsmyndigheten har vurdert å sende søknaden i retur men er kommet til at den 
likevel kan behandles under vilkår av at et uavhengig foretak godkjennes som uavhengig kontrollerende 
av prosjekteringen av tiltaket i henhold til SAK § 14-3. Dette for å sikre kvalitet i prosjektet.

Bruksendring
Bygningen har vært benyttet som bevertningssted og skal nå benyttes som bolig der eksisterende 
restaurant kjøkken også skal benyttes til forretningsdrift. Det etableres to soverom mot vest i første 
etasje.
Bygningsmyndigheten gjør oppmerksom på at byggetillatelsen kun medfører en godkjenning etter 
plan- og bygningsloven.

Tilbygg
Tilbygget i nord skal benyttes som lager til næringsvirksomheten mens det lille tilbygget mot sør 
fungerer som vindfang.
Nærmeste avstand fra lager til nabo blir 3,15 meter og det er vedlagt erklæring fra nabo med samtykke 
til dette.
Nærmeste avstand til nabogrense fra vindfang blir 3 meter, det er vedlagt erklæring fra nabo med 
samtykke til dette. Erklæringen er imidlertid ikke angitt avstand og ny erklæring må ettersendes.
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Grad av utnytting
Oppgitt grad av utnytting for tiltaket er 34,5 % BYA som er innenfor grad av utnytting i nylig godkjent 
reguleringsplan.

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 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:
Eivind Frost-Nordhagen postboks 9227 7424 TRONDHEIM
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Vår dato Vår referanse

16.02.2011 2010/1736-15

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

Semi Elektro AS
Postboks 2053
7707  STEINKJER

Lokal godkjenning av foretak uten sentral godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 15.2.2011.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene UTF, kontroll: Brannvarslingsanlegg og
Nødlysanlegg i tiltaksklasse 2. 

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert jfr. tidligere innvilget lokal 
godkjenning på tilsvarende arbeider.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.004, bnr. 140 i Inderøy kommune. 
Tiltakshaver er Inderøy Helsehus AS.

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. 660,- for fornyet lokal godkjenning uten endringer Jfr. gjeldende
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Planstyring AS Bomvegen 13 7725 STEINKJER
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Vår dato Vår referanse

16.02.2011 2010/1736-14

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

Planstyring AS
Bomvegen 13
7725  STEINKJER

Igangsettingstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/140

Adresse:
Vennalivegen 5, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Planstyring AS                      

Ansvarlig søker:
Planstyring AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
1366            

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse for hele tiltaket registrert mottatt her 15.2.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
             

Igangsettingstillatelse for hele tiltaket innvilges, i henhold til rammetillatelse datert 12.1.2011

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Farbu & Gausen AS
- UTF,kontroll: Grunnarbeid helsesenter kl. 2
- UTF, kontroll: VL,OV o SP inn til grunnmur kl. 2

Faanes & Gjølga AS
- UTF, kontroll: Ansvarlig utførende tømrerarbeider kl. 2 

SVEBERG RØR AS
- UTF, kontroll: Sanitær- og varmeanlegg kl. 2

Gran & Ekran AS
- UTF, kontroll: Betong og stålarbeider kl. 2
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BAKCO AS
- UTF, kontroll: Ventilasjonsanlegg kl. 2

Semi Elektro AS
- UTF, kontroll: Brannvarslingsanlegg og Nødlysanlegg kl. 2 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4

Foretakene har sentral godkjenning for funksjonene med unntak av Semi Elektro AS som er innvilget 
gjentatt lokal godkjenning i Inderøy kommune

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 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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2010/39-8

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

Bjørn Roy Bakken
Lensmyra 3
7670  INDERØY

170/013 - Ferdigattest for enebolig, Gjellsåsvegen 35

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig selvbygger for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at arbeidet er utført 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 11.3.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Vår dato Vår referanse

26.01.2011 2010/92-3

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

Roar Strand 
Hyllavegen 55
7670 INDERØY

  

183/016 - Ferdigattest for påbygg garasje, Hyllavegen 55

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 5.6.2007.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Brødrene R & K Austad AS, Lensmyra 36   7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

24.01.2011 2010/1678-4

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
Vennalivegen 37
7670  INDERØY

Att. Jorunn By

205/001 - Ferdigattest for heis, Sandvollan skole

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ny sjaktdør i eksisterende 
heis.
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 18.11.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Otis AS Strømsveien 258 0668 OSLO
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