
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg.

Dato: 11.04.2011

Tidspunkt: 08:30

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

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 15/11 Klage på kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for Hylla.

PS 16/11 Fylkesvegplan 2010-2013 - Høring.

PS 17/11 Område B5 på Nessjordet - detaljreguleringsplan.

PS 18/11 Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling

PS 19/11 Letnes Kirsten Skjervold - gnr 002 bnr 013 festenr. 1 -
Båtopptrekk og dispensasjon - Søknad om tillatelse i ett trinn

PS 20/11 Reguleringsplan for Venna -  behandling etter høring.

PS 21/11 Vangshylla gnr. 37/1 i Inderøy - søknad om konsesjon.

PS 22/11 014/006 - Volan. Søknad om dispensasjon for oppføring av 
fritidsbolig, Øsebekken

PS 23/11 Grandvollan gnr. 161/1 - søknad om frådeling av gardstun. 
Klage på vedtak.

PS 24/11 Temasak: Informasjon v/brannsjef Håvard By og besøk ved 
Inderøy brannstasjon.

PS 25/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 79/11 Kvistadbakkan 48- Berdal og Wikan 008/063 - Ferdigattest for 
tilbygg og fasadeendring.

RS 80/11 Stokkan grendehus - Farbu - Ferdigattest for flytting/oppføring 
av bygning, Letnesvegen 676

RS 81/11 Fårsbakkan 195 - Lindsetmo. Ferdigattest for tilbygg.

RS 82/11 Salberg 91 - Vist. Godkjent rehabilitering av bad,178/001

RS 83/11 Kvistadbakkan 50 - Kvam/Folladal.  Ferdigattest for 
enebolig,008/088

RS 84/11 Grassvegen 24 - Grande/Granhus. Godkjent takoppløft 
191/021

RS 85/11 Kvistadbakkan 50 - Kvam/Folladal. Endring av tillatelse -
ansvarlig foretak

RS 86/11 Bjønnavegen 32- Bragstad. Ferdigattest for våtrom 197/042

RS 87/11 Årfallvegen 16  - Block Watne. Ferdigattest for bolig, 133/034

RS 88/11 Vangshylla 144 - Haugen. Ferdigattest for anneks og septiktank 
036/005

RS 89/11 Nessveet 49- Lyngstad. Ferdigattest for omgjøring av tak 
135/045
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RS 90/11 Grassvegen 24 - Grande/Granhus. Lokal godkjenning, 
Byggmester Jørgen BindeAS

RS 91/11 Årfallvegen 10, 12 og 14 - Block Watne.  Ferdigattest for 
carporter 133/033

RS 92/11 Høsvegen 2 - Huldt-Nystrøm. Godkjent oppføring av 
garasje,136/115

RS 93/11 Klage over avslag på søknad, Vangshylla båtforening. 
Oppheving av kommunens vedtak.

PS 26/11 Ordføreren orienterer
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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

Hovedutvalg Natur 15/11 11.04.2011

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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011:

I starten av møtet ble det avholdt befaring. 

Skriv datert 06.03.11 fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas ble framlagt i møtet.

Anita Axelsson tok opp spørsmål om sin habilitet for behandling av saken da hennes
mann har båtplass ved småbåthavna. Hun ble enstemmig erklært inhabil for behandling av 
saken og hun fratrådte.

Marte Klepp var innkalt som vararepresentant og tiltrådte møtet.

Willy Petersen foreslo saken utsatt til neste møte.
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Avstemming:

Saken enstemmig utsatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.03.2011
Saken enstemmig utsatt.

Marte Klepp fratrådte og Anita Axelsson tiltrådte møtet igjen.

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.

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.
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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 .

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. 
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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.

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.

Side 9



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

Arkivsak. Nr.:

2009/340-7

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 16/11 11.04.2011

Fylkesvegplan 2010-2013 - Høring.

Rådmannens forslag til uttalelse:

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør overta ansvar for samtlige anlegg som naturlig 
tilhører fylkesvegnettet, også vegbelysning.

2. Fylkeskommunen bør sikre trygge skoleveger før asfaltering av bilvegene prioriteres. 
Kommunenes egenandel på etablering av gang/sykkelveger langs fylkesveg klasse C og 
D bør utgå.

3. Fylkesveg 221 (Flagvegen) og Fylkesveg 191 (Fv. 755 - Vestvik kirke) bør flyttes fra 
funksjonsklasse D til C. 

Vedlegg

1 Oversendelsesbrev

2. Fylkesvegplan 2011-2013 (trykkes opp til utvalgsmedlemmer) 

Fylkesvegplanen med tilhørende kart er tilgjengelig på fylkeskommunens nettside, og kan fås 
utlevert ved å ta kontakt med kommuneadministrasjon:

http://www.ntfk.no/Documents/FylkesvegplanFelles2010-2013B.pdf

http://www.ntfk.no/Documents/Funksjonsinndeling.pdf
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Bakgrunn

Fylkesvegplan for 2010-2013 (gamle fylkesveger) og Handlingsprogram til Nasjonal 
transportplan for 2010-2013 (nye fylkesveger/ tidl. riksveger) ble begge vedtatt i løpet av 2009.

Fylkesvegplanen som nå er sendt ut på høring er felles for ”nye” og ”gamle” fylkesveger. 
Planen omfatter ikke E6 som fortsatt er en riksveg med statlig ansvar. Plandokumentet 
medfører ikke omprioriteringer av investeringsprosjekter fra de to tidligere handlingsplanene. 

Følgende prosjekter i Inderøy/Mosvik er vedtatt gjennomført i de gjeldende planene:

Inderøy:

1. 25 millioner til ombygging av fv 761 ved Sakshaug skole og gang-/sykkelveg opp 
Prestlia.

2. 5 millioner til kommunens ombygging av fylkesvegen ved Nessjordet er flyttet fra 2014 
til 2011. 

3. Forsterkning 10 tonn asfalt, Fylkesveg 233 (Vudduvegen).
4. Gang-/sykkelveg Lyngstadskole – Kjerknesvågen (restfinansiering etter 2013)

Mosvik: 

5. Forsterkning 10 tonn asfalt, Fylkesveg 191, Kjerringvik – Hovd.

Rådmannen finner det derfor ikke naturlig i denne saken eller innstilling og gi ny uttalelse til 
prioriteringsplanen. I forhold til prioriteringene i det korte bildet er kommunens 
hovedanliggende å sikre tilstrekkelige midler til ombygging av fv 761 – skoleområdet Sakshaug 
– og ombygging av 755 med undergang og rundkjøring i Straumen sentrum. Avsatte rammer er 
sannsynligvis for lave.

Asfaltstrategien, med mål om fast dekke på alle fylkesveger i Nord-Trøndelag innen 2020, er 
uendret.

Det nye plandokumentet inneholder forslag til koordinering og avklaring av ulik praksis for de 
to opprinnelige fylkesvegkategoriene. Det er også foreslått en ny inndeling av fylkesvegnettet i 
4 ulike funksjonsklasser (A-D). Det er disse to temaene fylkeskommunen først og fremst ønsker 
høringsuttalelser til.

Inndeling i ulike klasser er basert på hvilke funksjon og bruk de forskjellige vegstrekningene 
har. Det gir grunnlag for bl.a. ulike regler for byggegrenser og avkjørsel. De vil etter hvert også 
bli brukt for å målrette investeringer, vedlikehold og drift. 

Kriterier for inndeling i klassene er bl.a. trafikkmengde, knutepunkttilknytning og beredskap 
(alternativ kjørerute).

Klipp fra fylkesvegplan: 
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For Inderøy/Mosvik er ingen veger plassert i klasse A (rød).

Fv. 755 (Røra – Leksvik gr.) og Fv. 761 (Straumen-Vist) er foreslått plassert i klasse B (blå).

Fv 193 (Meltingen-Verrabotn), Fv 229 (Nessetvegen/Vågavegen) er foreslått plassert i klasse C 
(grøn), samt mindre deler av Fv 221 (E6 til Hylla) og Fv. 192 (755-Mosvik sentrum).

Øvrige fylkesveger er plassert i klasse C (gul).

Avkjørsler:
For vurdering av nye avkjørsler skal følgende legges til grunn: 

- Klasse A – Svært streng holdning.
- Klasse B – Streng holdning.
- Klasse C – Mindre streng holdning
- Klasse D – Lite streng holdning.

Side 26



Byggegrenser:
For byggegrenser etter vegloven foreslås det følgende inndeling: 

- Klasse A – 50 m (dagens grense for riksveger i vegloven)
- Klasse B – 30 m 
- Klasse C og D – 15 m (dagens grense på gamle fylkesveger)

For fv. 761 og 755 medfører dette en endring fra gjeldende regler, ved at generell byggegrense 
reduseres fra 50 m til 30 m. For øvrige fylkesveger blir byggegrensen 15 m som før.

Gang-/ sykkelveger: 
Fylkeskommunen (Statens vegvesen) har stått for utbygging og drift av gang-/sykkelvegnettet 
langs de gamle riksvegene. Dette foreslås videreført for vegene i klasse A og B.

Fylkeskommunen har fram til nå stått for utbygging av gang-/sykkel veger langs gamle 
fylkesveger med krav om kommunal egenandel (25 %), og krav om at kommunene står for drift 
og vedlikehold.

Det foreslås videreføring av ordningen med kommunal egenandel på 25 % på vegklasse C og D, 
men fylkeskommunen vil for framtiden overta drift og vedlikehold. Dette vil frita Inderøy 
kommune for drift av ca 400 m g/s veg langs Hyllavegen og ca 2 km langs Nessetvegen 
(Gangstadkorsen-Småland). For Mosvik kommune gjelder det ca 400 m langs fv. 192 i Mosvik 
sentrum.

25 % egenandel betyr at Inderøy kommune må bidra med i overkant av 2 millioner til 
prosjektet Lyngstad skole – Kjerknesvågen som står på investeringsplanen. 

Vegbelysning: 
Fylkeskommunen (Statens vegvesen) har stått for utbygging og drift av vegbelysning langs de 
gamle riksvegene. Dette foreslås videreført for vegene i klasse A og B.

Kommunene har hatt drift og vedlikehold av veglysene langs det gamle fylkesvegnettet. Det 
foreslås videreført kommunal drift og ansvar for veglys langs fylkesveger i klasse C og D.

For Mosvik/Inderøy gjelder dette de samme strekningene som det er gang-/sykkelveg langs. I 
tillegg gjelder det ca 900m av fv 221 til Sund folkehøgskole, ca 600 m av fv 229 ved 
Kjerknesvågen, samt noen enkeltpunkt rundt på fylkesvegnettet.

Ferister: 
Mosvik kommune drifter i dag to ferister på fylkesvegnettet. Fylkeskommunen foreslår at de 
overtar driftsansvaret for disse. Inderøy kommune har ingen ferister langs fylkesvegnettet.

Aksellast. 
Det innføres nye rutiner, der de som har ansvar for driftskontraktene på veger i klasse C og D 
gis fullmakt til å skilte ned tillatt aksellast uten foregående annonsering. Varsling gis via radio, 
vegtrafikksentralen og skilting. Renovasjonsbiler, melkebiler, dyretransport, transport av fersk 
fisk og kjøtt samt transport av fôr i bulk gis automatisk dispensasjon.
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Drift og vedlikehold: 
Dagens driftskontrakter er bundet opp i pågående kontrakter med grunnlag i Statens 
vegvesens standard for drift og vedlikehold. Eksisterende kontrakter videreføres i 
planperioden. Eventuelle endringer innarbeides ved fornyelse av kontrakter, jfr. revidert 
standard for drift og vedlikehold (håndbok 111).

Fylkesveger driftes etter samme standard som riksveger med tilpasning etter trafikkmengde. 
Funksjonsklasseinndelingen får i første omgang ingen direkte innvirkning for standard på drift 
og vedlikehold. 

Vurdering og konklusjon:

Inndeling av fylkesvegnettet i ulike funksjonsklasser vil gi et oversiktlig og forutsigbart system. 

For Inderøy/Mosvik synes rådmann at det er rimelig at de gamle riksvegene, 761 og 755, 
foreslås lagt i klasse B. For de gamle fylkesvegene er det liten praktisk forskjell om vegene 
ligger i klasse C eller D. På sikt kan kanskje nivået på funksjonskontraktene påvirkes av hvilken 
klasse de er plassert i. 

Rådmann foreslår at fv. 191 fra Skarnsundbrua til Vestvik kirke bør oppgraderes fra klasse D til 
C fordi den er en viktig veg for grendesenteret Framverran.

Rådmannen foreslår at hele fylkesveg 221 bør oppgraderes fra klasse D til C siden dette er en 
viktig turistveg og omkjøringsveg ved stenging av fv. 755. Den strekningen har også fått 
betydelig økt trafikk etter at den ble asfaltert. 

Det er svært positivt at fylkeskommunen foreslår å overta driftsansvaret for alle gang-
/sykkelvegene langs fylkesvegnettet, samtidig er det naturlig og ryddig at de også overtar 
belysningen som må regnes som en naturlig del av veganlegget. 

Ved bygging av nye gang-/sykkelveger er det i følge Statens vegvesens håndbok 264 anbefalt at 
parallellførte gang-/sykkelveger har belysning. Det virker derfor svært merkelig at ansvar og 
eierforhold skal være ulike for gang-/sykkelvegen og den tilhørende belysningen. 

Rådmannen mener at fylkeskommunen bør ta det fulle ansvaret for både drift og 
investeringene langs fylkesvegnettet, og heller forskyve gjennomføring av asfaltstrategien for 
de minst trafikkerte vegene. Krav om 25 % kommunal andel på investeringer i gang-
/sykkelveger langs klasse C og D bør derfor utgå. Det vil gi kommunene bedre mulighet til å 
bruke midler til trafikksikkerhet på det kommunale vegnettet. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/584-2

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 17/11 11.04.2011

Område B5 på Nessjordet - detaljreguleringsplan.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til reguleringsplan for 
område B5 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før utsendelse skal følgende tilleggsdokumentasjon foreligge og vedlegges: 

- 3D modell eller terrengsnitt som viser høyde på nye bebyggelse i forhold til 
bakenforliggende boliger og sjøen. 

Vedlegg
1 Foreløpig planbeskrivelse og bestemmelser
2 Foreløpig plankart

Bakgrunn

Lyngstad arkitektkontor har lagt fram forslag til detaljreguleringsplan for område B5 på 
Nessjordet. Utbygger er Fuglesang og Dahl AS som har inngått opsjonsavtale med Inderøy 
kommune på arealet.

Det vises til vedlagt planbeskrivelse i forhold til innholdet i planen.

Skisser for prosjektet var vedlagt opsjonsavtalen som er godkjent i formannskapet i februar. 
Hovedutvalg Natur er som planutvalg ikke bundet av privatrettslige avtaler inngått mellom 
kommunen som grunneier og utbygger, og skal vurdere dette prosjektet på fritt grunnlag.
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Administrasjonen har gitt tilbakemelding på noen justeringer og mangler i plankart og 
bestemmelser. Revidert planmateriell blir ettersendt eller framlegges på utvalgsmøtet. 

Vurdering

Vurdering av krav i overordna reguleringsplan: 
Reguleringsplanen har følgende krav til innhold i detaljreguleringsplaner: 

Plassering av bebyggelse er i plankartet vist med byggegrenser slik at en har mulighet til å 
justere endelig plassering innenfor denne avgrensningen.

Høydeangivelse er satt som maksimal gesimshøyde for nordre og søndre bygningsdel, på hver 
av de fire bygningene. Referansehøyden på inngangsparti skal angis på revidert kart eller 
bestemmelser.

Møneretning og tomteinndeling er ikke relevant å angi for dette prosjektet.

Parkeringsløsning, internt lekeareal og renovasjonsanlegg er vist i planen. Området grenser for 
øvrig mot regulert lekeareal, akebakke og til grøntstrukturen mot sjøen.

Utforming av avkjørsel synes noe knapp, og dette må det framlegges detaljtegning på som 
viser framkommelighet for renovasjonsbil.

Bebyggelsen er trappet langs terrenget og vurderes å ha god terrengtilpasning. Byggestilen er 
moderne og skiller seg fra eneboligbebyggelsen nordvest for feltet. Rådmann har ingen 
bemerkninger til foreslått byggestil, men vil avvente eventuelle innspill i høringsperioden.

Flate tak er positivt i forhold til byggehøyde og det er i stor grad tatt hensyn til at bebyggelsen 
ikke skal dominere utsiktsbilde for bakenforliggende bebyggelse. 
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Bygg D (lengst nord-øst) får en ekstra etasje i forhold til de andre byggene. Samtidig blir dette 
bygget liggende relativt lavt i forhold til bakenforliggende terreng. Terrengsnitt gjennom 
området vil gi et bedre bilde av høyden på dette bygget, og om dette vil være problematisk for 
bakenforliggende bebyggelse.

Vurdering av generelle utredningskrav etter plan- og bygningsloven: 

§ 4-1 Planprogram.
Planforslaget er en detaljering av tidligere godkjent reguleringsplan. Detaljering av 
utbyggingstomta vurderes ikke å ha slike konsekvenser for miljø og samfunn at det kommer inn 
under krav om planprogram.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.
Utforming av sentrumsområdet, og endringene som for øvrig foreslås, vurderes ikke å ha slike 
virkninger for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om konsekvensutredning 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. Ingen deler av 
utbyggingsområdet eller utbyggingen anses å ha eller medføre vesentlig fare eller risiko. Det er 
gjennomført en geoteknisk oversiktskartlegging for området med 3 borepunkt på tomta som 
viser stabile masser

§ 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet skriftlig om planarbeidet. 
Utbygger har også holdt en orientering om prosjektet på et møte i Nessveet velforening.

§12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens nettside. 

Det har så langt ikke kommet merknader til planarbeidet. Eventuelle innspill vil bli ettersendt. 

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, men stiller krav om at det 
utarbeides mer illustrasjonsmateriell som gir et bedre bilde av den planlagte bebyggelsen. 

Forhåpentligvis vil dette kunne presenteres på utvalgsmøtet. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/2228-23

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 18/11 11.04.2011

Inderøy kommunestyre

Letneslandet - reguleringsplan, sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak

Reguleringsplanen for Letneslandet godkjennes etter plan og bygningslovens § 12-12. I planen 
er det mellom annet lagt til rette for småbåthavn, fritidshytter og turisme. Det er lagt inn 
hensynssoner med tanke på biologisk mangfold og allmenn ferdsel i strandsonen.

Innsigelsene mot campingplass på Letnesvågen, næringsområde mot sjøsiden ved Vikavågen 
og kai på Vagaholmen er tatt til følge og formålene er derfor fjernet fra reguleringsplanen. 

Vedlegg
1 Tekstdel med planbeskrivelse og planbestemmelser
2 Reguleringskart
3 Reguleringsplan for Letneslandet - Innspill fra Grete og Magne Letnes
4 Innspill / betenkeligheter til høringsutkast ang. reguleringsplan for Letneslandet 

hovedutvalg natur utvalgssak 65/10 1.gangs høring.
5 Kart
6 Ang. hyttetomt -  Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Letneslandet
7 Situasjonskart
8 Kommentar reguleringsplan Letneslandet
9 Uttalelse reguleringsplan Letneslandet
10 Siste innspill til reguleringsplan for Letneslandet
11 Oversiktskart
12 Revidering av reguleringsplan for Letneslandet - Off. ettersyn - Uttalelse
13 Uttalelse
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Henstilling 
1 S Revidering av reguleringsplanen på Letneslandet, områdeplan

behandlet i hovedutval Natur den 18.10.2010, sak 65/10

Bakgrunn

Reguleringsplanen for Letneslandet omfatter arealet til gårdene Letnes og Letnesvågen med 
tre langstrakte holmer/nes mellom Vikaholmen, Midtivågen og Sandvikvågen. 
Bakgrunnen for egen reguleringsplan for dette området, er ut fra at deler av området har svært 
viktige områder for friluftsliv som samtidig har en rik og mangfoldig flora. De mest verdifulle 
områdene ligger mot de ytre deler av holmene og oddene. 

Eksisterende reguleringsplan ble vedtatt i 1994. Denne planen hadde utgangspunkt i at 
grunneierne ønsket å utnytte gårdene til turistformål samstundes som kommunen ønsket å 
sikre områder for allmennheten. Siden forholdsvis store private områder ble lagt til 
friluftsområder med bestemmelser som hemmet vanlig landbruksdrift, har det vært et ønske 
om en revidert plan som både tar hensyn til de kvaliteter som finns i området og samtidig 
legge til rette for inntektsgivende drift på gårdene.

Planprosessen har dratt noe ut i tid, men det har vært en grundig prosess der både grunneiere, 
sektoretater og kommunen har vært involvert med innspill, befaringer og diskusjoner før et 
endelig planutkast ble ferdig utformet. 

Vurdering

Reguleringsplane for Letneslandet har vært til 1. gangs høring og det er kommet inn 8 
uttalelser. 
De innkomne uttalelsene blir vurdert enkeltvis etter innkommet dato der en har tatt med de 
viktigste merknader som er kommet: 

Grethe og Magne Letnes kom med et notat til hovedutvalg Natur sitt møte den 18.10.2010 
som utvalget valgte å behandle som 1.gangs uttalelse (vedlegg nr. 3). De har merknader til 
følgende formål.
1. Småbåthavn på Letnes har vært innregulert tidligere. Dette er riktig og innregulert på nytt i 
planen. 
2. Ønsker en blanda regulering av bolig og hytteformål ved Letnessjøen. Siden det kun er 
innregulering av få hus, har planen lagt opp til en videreføring av byggeområde for bolighus
ved Letnessjøen. Dette er en videreføring av spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel i 
området utenfor reguleringsplanen. Området kan lett tilknyttes både vann, kloakk og ligger
nær privat vei. 
3. Når det gjelder sprik i areal pr. hytte, ble dette opprettet i planutkast til 1. gangs høring 
samtidig som det er tatt noe hensyn til terrengutforming og beliggenhet for hyttene. 
4. Ved oppbygging av husmannsplassen ved Vikavågen skal det være tatt med tilstrekkelig 
høyde i bestemmelsene for å bygge opp tidligere husmannstue på ca. 1 ½ etasje. 
5. Når det gjelder bruk av privat veg i hytteområder, kan ikke bruk/vedlikehold reguleres 
gjennom planbestemmelsene. Det anbefales at dette blir avklart gjennom privat avtale ved 
bruk av vei. 

Elin Tronhus er hytteeier på Letnesvågen der hennes hytte ligger inntil nytt hyttefelt. Hun 
ønsker (vedlegg nr. 4) ikke hyttebygging mellom sin egen hytte og fylkesvegen med 
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begrunnelse at terrenget er ulendt og uberørt utmark med rike forekomster av elg, rådyr og 
fugleliv. I tillegg foreslår hun alternativt hytteområde på venstre side av vegen mot Midtivågen.

I planen er det prøvd å samle hyttebyggingen i områder som er tatt i bruk for å skåne de 
sammenhengende urørte områdene mest mulig. Dyrelivet Tronhus viser til, er en vanlig fauna 
på Inderøy der flere arter er jaktbare. Når det gjelder uberørt utmark har vi ingen definisjoner i 
dag, men Direktoratet for naturforvaltning har mål på uberørt villmark med soner fra 1 til 5 km 
for teknisk inngrep. Inderøy har stort sett inngrep i hele kommunen ved bygging av hus, hytter 
eller vei, så kommunen faller utenfor dette begrepet.
En har forståelse for at etablerte hytteeiere ikke ønsker nye hytter i nærheten, men dersom en 
skal utvikle næringsgrunnlaget med hyttefelt på Letneslandet, er det mest miljømessig riktig å 
ta i bruk de områdene som alt har tekniske inngrep og bevare restområdene for landbruksdrift. 

Kristin Johnsen viser (vedlegg nr. 5) til privat avtale med Inge Kirknes om lovnad på hyttetomt 
ved salg av gården. Dette er avtale som er privat og ikke berører en offentlig reguleringsplan. 
Ut fra vedlagt kart ser det ut som dette kan løses innenfor de områdene som er avsett til hytter 
på Letnesvågen. 

Inge Kirknes hadde innspill om både flytting og utviding av småbåthavnen i Sandvikvågen, men 
gjennom planprosessen ble småbåthavnen liggende som i dag for å unngå ytterlig privatisering 
av Sandvikvågen. Småbåthavnen ble utvidet med fem plasser for båtutleie som skal kunne 
gjennomføres ut fra dagens plassering. Han ønsker fremdeles (vedlegg nr. 6) flytting og ytterlig 
utviding på grunn av omsøkt campingplass. Siden campingplassen er tatt ut av planen etter 
innsigelse, vil dette behovet falle bort, og omfanget til småbåthavnen blir som i utkast til 
1.gangs høring. 

Knut Dagfinn Nilsen er eier av et bolighus på Letnes som ligg inntil område grønnstruktur og 
hytter. I dag benyttes eiendommen til fritidshus. Nilsen legger vekt på i sin uttalelse (vedlegg 
nr. 7) at det ikke er utarbeidd planprogram for reguleringsplanen. Dette er kommentert i 
planbeskrivelsen, men det vises ellers til plan og bygningslovens § 4 vedrørende planprogram. 
Når det gjelder forskrift om konsekvensanalyse som det vises til i uttalen, er det forskriften og 
verktøyet som nyttes ved gjennomføring og saksbehandling av planprogram og alternativer for 
plassering av tiltak.

Siden det er utarbeidd reguleringsplan for Letneslandet tidligere med involvering av 
sektoretater og grunneiere, har de ulike tema og kvaliteter vært belyst ut fra både 
miljømessige og samfunnsmessige syn. Det er kommunen som bestemmer om det skal 
utarbeides planprogram, og dette kravet er oppfylt gjennom tidligere reguleringer, noe 
sektoretatene har funnet akseptabelt. 

Nilsen henviser til kart fra naturdatabasen fra Direktoratet for naturforvaltning sin 
hjemmeside. Dette er opplysninger fra kommunens eget biologisk mangfoldkart som er blitt 
benyttet i planprosessen. På Letneslandet er det først og fremst et rikt planteliv innenfor 
områder med strandeng. De viktigste registreringene er utført av Baardsvik i 1974, Kristiansen i 
1988 som stadfestet en regional verdi for deler av området og ikke minst Øien i 1994 som 
konkluderte med at de viktigste områdene var kring Korsholmen og midtre odde. I tillegg har 
det vært registrert viktig områder for sjøfugl utført av Bierach i 1988.  Alle disse registreringene 
er med i grunnlaget for kommunen sitt biologiske mangfoldkart.
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Nilsen har også vist til alternativt hytteområde. Dette er det samme som Elin Tronhus har 
foreslått, og er vurdert under dette punktet.

Når det i planen er lagt opp til hytter på Letnes, er det ut fra å skjerme områdene som har 
viktige planteforekomster og samtidig viktig kulturlandskap. Derfor er hyttene lagt langs 
samme rygg som eksisterende innregulert campingplass. Det er lagt inn et område med 
grønnstruktur for å bryte opp hyttefeltet og samtidig verne om kulturminne i området. 
Grøntområdet skal også gi muligheter for ferdsel inn i området og vil skjerme deler av
eiendommen til Nilsen fra å unngå nye hytter tett inntil hans eiendom.

Magne Letnes er kommet med en tilleggsuttalelse (vedlegg nr. 8) vedrørende område nr. 6 
som gjelder frittliggende småhusbebyggelse ut fra skogbonitet i området. Det er gjort en
endring i kartet med å trekke området litt mot sør. Det er ikke ønskelig å ha bolighus på toppen 
av kollen på grunn av fare for silhuettvirkning. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune er opptatt av (vedlegg nr. 9) å sikre friluftsområder på 
Letneslandet og ser positiv på avsett område til økoturisme på Letnes. De vil videre sterkt 
fraråde campingplass på Vagaholmen i Letnesvågen fordi dette vil virke privatiserende og 
uheldig for allmennhetens bruk av neset. Campingplassen blir vurdert under fylkesmannens sin 
innsigelse. 

Når det gjelder kommentaren om kullturminne, må dette gjelde i område nr. 8 grønnstruktur 
og ikke næringsbebyggelse som sagt i uttalelsen. Kulturminne er tatt vare på i området avsatt 
til underformål privat turdrag. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse (vedlegg nr. 10) er tredelt etter fagavdelingene. 
Landbruksavdelingen mener at planen har balansert forholdet mellom bruk og vern på en god 
og bærekraftig måte. De mener at kommunen har arbeidd frem en utbygging av campingplass 
uten faste installasjoner, men er kritisk til terrasser som kan føre til mer faste installasjoner.
De har ingen innvendinger til omlegging av gårdveg siden eksisterende vei blir lagt tilbake til 
dyrka mark.
Landbruksavdelinga mener kommunen har gjort de rette vurderingene i utviklingen av 
økonæring med utvikling av den gamle husmannstuften til formidlingsbygg. 

Miljøvernavdelingen viser til at Letneslandet har et vakkert landskap med rikt biologisk 
mangfold og sterke friluftskvaliteter. Miljøvernavdelingen viser ellers til at de i planprosessen 
har påpekt nødvendigheten av miljøkvalitetene i området og spesielt innenfor 100-
metersbeltet. 
Miljøvernavdelingen har innsigelserett til planen, og har kommet med 3 innsigelser til planen 
som alle ligger innenfor 100-metersbeltet. Dette er med bakgrunn i at det er et nasjonalt mål å 
bevare natur og friluftsområder for allmennheten.

De fremmer innsigelse mot ny campingplass på Vagaholmen på Letnesvågen fordi dette 
området har landskaps- og friluftskvaliteter. Området bør holdes fritt for etablering som vil 
privatisere området og hindre allmenn ferdsel. Inderøy kommune har formidlet innsigelsen til 
Inge Kirknes med ønske om tilbakemelding. Dette er ikke mottatt. Med bakgrunn i at både 
fylkesmannen og fylkeskommunen er negativ til ny campingplass på Vagaholmen, vil det være 
mest sannsynlig å få gjennomslag ved mekling og tiltaket blir tatt ut av reguleringsplanen. 
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Dersom Kirknes ønsker å få vurdert alternativ plassering på et senere tidspunkt, må det 
utarbeides privat reguleringsplan eller legges inn i kommuneplanens arealdel. 

Miljøvernavdelingen fremmer også innsigelse mot den delen av næringsområde nr. 7 på 
vedlagt kart som omfatter underformålet fritid/turistformål der det er tenkt økoturisme for 
bruket Letnes. Innsigelsen her gjelder for arealet som ligger nedenfor driftsveien (mot
sjøsiden).  Innsigelsen er med bakgrunn i privatisering av strandsonen og ødeleggelse av viktig 
landskapselementer. I tillegg gir de planfaglig råd om ikke å bygge opp husmannsstova som 
utleiehytte, men anbefaler å dra denne lenger opp i terrenget. Landbruksavdelingen vurderer 
det derimot som positivt å åpne for formidlingsbygg på den gamle husmannstuften.  
Området nr. 7 som gjelder turisme er forandret i tråd med innsigelsen. Det er gitt åpning for 
oppbygging av husmannsplassen, da dette er et viktig element i den økoturismen som
grunneier har lagt opp til gjennom formidling av historien og plantelivet på Letnes. 

Miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse mot et kaianlegg for jekta Pauline på den midtre
odden. Området her er registrert med rikholdig strandberg, og innsigelsen er fremmet ut fra 
hensynet til landskapet og de verdiene som finns i dette området. 
Dette tiltaket blir tatt ut av planen fordi det er bør være anledning for jekta Pauline å benytte 
båthavna på Letnes og foreta en kort spasertur til de aktuelle områdene på den midtre odden. 

Når det gjelder kommentarene fra kommunal og administrasjonsavdelingen vedrørende 
planbestemmelsene, er dette rettet opp både ut fra endringene i formålene, og ut fra 
kommentarene gitt av fylkesmannen. 

Konklusjon

Reguleringsplanen på Letneslandet har hatt en omfattende planprosess med tanke på å sikre 
de viktige landskapsmessige og biologiske kvalitetene området har. I tillegg har en prøvd å 
fange opp de ønsker grunneierne har for næringsutøvelse. I planforslaget er det tatt inn
hensynssoner for å verne om de viktige områdene for allmennheten spesielt fra sjøsiden samt 
de områder som er viktige for det rike plantelivet i området. 

Begge grunneierne har fått nye hytteområder, og det er lagt til rette for økoturisme på Letnes. 
Inderøy kommune har prøvd å få til en god løsning på omstridt campingplass på Letnesvågen, 
men det har heller ikke lyktes denne gangen å få sektoretatene med på dette tiltaket, fordi det 
ligger innenfor 100-metersbeltet og vil åpne for nye tekniske inngrep på Vagaholmen. 
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1.	PLANBESKRIVELSE

1.1. BAKGRUNN	FOR	PLANEN.

Ved etablering av flatfiskeanlegget i Letnesvågen i 1992 var det et ønske fra fylkeskommunal 

friluftsnemnd om å sikre området rundt Letnesvågen til friluftsformål. Dette ble ikke 

imøtekommet av Inderøy kommune den gang, men tanken var at området skulle sikres

gjennom revidering av den kommunale arealplanen. 

I mellomtiden var det ønske fra grunneierne om å utrede mulighet for campingsplass som 

aktualiserte arbeidet med ny reguleringsplan. Arbeidet ble startet opp av Inderøy kommune 

i 1993, og eksisterende reguleringsplan ble vedtatt 15.juli 1994. 

I planen ble store områder lagt ut til friluftsområder både på land og sjø. Det ble regulert inn 

camping på gården Letnes, men det ble ikke åpnet for dette på Letnesvågen. I tillegg ble det 

lagt ut formål for småbåthavn, bolighus, hytter og offentlig parkering. 

1.2	PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter to gårdsbruk med Letnes der Grete Salberg Letnes og Magne Letnes 

er grunneier, og Letnesvågen gnr. 61/1 der Inge Kirknes er grunneier fra 01.09.09. Tidligere 

grunneier var Kristin og Ståle Johnsen.

Området består av en del landbruksareal med dyrket jord og produktiv skog. I tillegg er det 

en del uproduktive holmer med verdifull biologisk mangfold av planter og sjøfugl. 

På Letnes er det etablert en campingplass med begrensede vognplasser, og en småbåthavn 

med molo i tilknytning til denne. I tillegg er det gitt dispensasjon til bygging av en gapahuk i 

nærheten av småbåthavn. 

Ved Letnesvågen er det en eksisterende småbåthavn som har midlertidig dispensasjon fra 

eksisterende reguleringsplan. 

Bakgrunnen for å revidere planen nå, er at grunneierne i området ønsket å videreutvikle 

gårdene sine innen turisme/økoturisme samt at eksisterende reguleringsplan la unødvendige 

bånd med store friluftsområder på gårdene. 

Dette var årsaken til at det ble tatt initiativ til å revidere reguleringsplanen i 2005 der 

Inderøy kommune mottok en del innspill fra ulike grunneiere.

1.3.	INNSPILL	TIL	PLANARBEIDET	I	2006.

Grunneierne på Letnes hadde innspill på å bruke gårdens historie og elles bruke gården som 

pedagogisk ressurs. Mellom annet ønskte de oppbygging av en husmannsplass samt anlegge 

kultursti kring ene holmen. 
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Daværende grunneiere på Letnesvågen hadde innspill om 4 hyttetomter og utplassering av 

campingvogner, samt redusere friluftsområdene på eiendommen for å kunne drive 

inntektsskapende virksomhet på gården. 

I januar 2006 var det en befaring og møte på Letneslandet der grunneiere, sektoretater og 

Inderøy kommune deltok. På dette møtet deltok også Geir Norum som eier Letnessjøen gnr. 

60/9 som hadde innspill om hyttetomter på sin eiendom. 

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

 Tanke om opparbeidd sti mellom kulturminne. Kulturminne skal skraveres på planen.

 Få avklart næringsinteressene med å se på alternative områder i forhold til holmene. 

Få avklart kulturverdiene og biologiske verdier i fremkant med holmene, og 

næringsområde i bakkant på eiendommene. 

 Sikre friluftsliv langs stranda

 Bestemmelser om spikertelt inn i reguleringsplanen

 Invitasjon til felles befaring når snøen ble borte. 

Planarbeidet stoppet opp både fordi det ikke var noe utbyggingspress på området, og det 

var lite ressurser i kommunen til å følge opp planarbeidet på dette tidspunktet. 

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

 Det er bygd et bolighus på Letnessjøen gnr. 60/9 innenfor kommuneplanen sitt 

område for spredt bebyggelse.

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

 Det er gitt en tidsbegrensa dispensasjon for småbåthavn i Letnesvågen. 

1.4.	REVIDERT	UTKAST	I	2010.

Med bakgrunn i ønsket fra grunneierne om å utvikle området på Letneslandet samt at det er 

kommet ny planlov, startet Inderøy kommune opp revideringsarbeidet i desember 2009.  

Det er ikke utarbeidd planprogram for området fordi planarbeidet medfører en revidering av 

gjeldende reguleringsplan, og en anser ikke at revideringen vil belyse nye sider som ha 

vesentlige endringer for miljø og samfunn. 

.

Det ble åpnet for en ny innspillperiode med frist i mars 2010, og det er gjennomført en 

befaring i planområdet 2.juni i år der det var felles gjennomgang og avklaring på innspill

sammen med grunneiere, fylkesmannen, fylkeskommunen og styret for båthavna i 

Letnesvågen. 

Følgende innspill kom inn vinteren 2010: 
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Fylkeskommune- oppfølging av planområdet med særlig vekt på kulturminne

Fylkesmannen ønsker avklaring mellom bruk og vern av arealer i området og spesielt det å 

legge vekt på landskaps og kulturverdier og ivareta områdets friluftslivskvaliteter og 

biologisk mangfold.  I tillegg bør det foretas en ROS-analyse. Denne ligger som vedlegg. 

Inge Kirknes. Han ønsker hyttefelt utenfor 100-metersbelte slik som tidligere. I tillegg ønsker 

mulighet for fremtidig utbygging av småbåthavna i Letnesvågen. 

Det er ønskelig å utvide naust slik som det er i eksisterende plan, og det er ønskelig med 

oppstilling av campingvogner med servicebygg ute på holmen. 

Sauvikvågen småbåthavn i Letnesvågen ønsker at deres småbåthavn får permanent formål i 

planen med ca. 15 båtplasser. 

Grete og Magne Letnes ønsker utvidelse av hyttefelt mellom gårdstunet og dagens 

campingplass samt utvikling av økoturisme utover mot holmene. Dette består av oppbygging 

av gammel husmannsplass og buplass. I tillegg er det ønskelig å få permanent tillatelse til 

gapahuk.

Når det gjelder selve behandlingen av innspill og høringsuttalelser ved 1.gangs høringer, vil 

dette gå frem av saksframlegg og saksprotokoller fra hovedutvalg Natur som vil bli lagt som 

vedlegg til planbeskrivelsen.

1.5	NYE	FORMÅL	I	PLANUTKASTET

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for Letneslandet, er utfordringen å finne rett balanse 

mellom bruk og vern av området som er til gagn både for de som skal ha sitt virke i området, 

og de som skal nyte samme arealet i fritiden. Grunneierne har sine ressurser nettopp i dette 

området og skal skape en levedyktig fremtid for seg og sine etterkommere. Samtidig er dette 

et av de områdene i Inderøy som har svært viktige biologske verdier i seg og samtidig flotte 

muligheter for friluftsliv tilknyttet sjøen. 

Målet for planen er å ta hensyn til disse kvalitetene, og legge til rette for at området kan 

utvikle seg gjennom ressursbasert næringsliv som kan gi inntekt til de som driver gårdene, og 

at de grønne verdiene i området blir ivaretatt.
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1.5.1.	Nye	formål	i	planutkastet.

Bebyggelse og anlegg etter PBL § 12-5 Punkt 1.:

Plannr: Formål: Navn: Status:

1. Fritidshus/ private 
hytter

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

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

3. Fritidshus/private 
hytter

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

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

5. Bygg og anlegg
- Servicebygg
- nøst

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

6. Boligbygging, ny
Ved Letnessjøen

Letnes Inntil 3 bolighus

7. Fritids- og turistformål Letnes Husmannsplass, gapahuk, mindre 
bygg i tilleggsnæring til 
gårdsbruket på Letnes.

I tillegg blir eldre hus lagt til formål boligbebyggelse og hytter til formål fritidsbebyggelse 

innenfor planområdet lagt under bebyggelse og anlegg. Når det gjelder campingplassen på 

Letnes og naust på Letnesvågen, vil de ha samme omfang og formål som i den gamle 

reguleringsplanen.

Grønnstruktur etter PBL § 12- 5, punkt 3:

Plannr: Formål: Navn: Status:

8. Turdrag Letnes Område mellom hytteområdene 
med kulturminne.
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Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift etter PBL § 12-5, punkt 5:

Plannr. Formål: Navn: Status:

9. Naturvern Letnes Freda villapal

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 

Plannr: Formål: Navn: Status:

10. Småbåtanlegg Letnes 20 båtplasser, eksisterende

11. Småbåtanlegg Letnesvågen 15 båtplasser, utviding av 
eksisterende.

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

Plannr. Formål: Navn: Status:

12. Gårdsvei Letnesvågen Omlegging privat vei til holmen

. 

Hensynssoner etter § 12-6

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

på formålene friluftsliv, natur og kulturmiljø. Til hensynssonene er det kun retningslinjer og 

ikke juridiske planbestemmelser. 

1.5.2.	Innspill	som	ikke	er med	i	planen.

Bebyggelse og anlegg: 

Letnes:

a)Grete og Magne Letnes ønskte hyttefelt på begge sider av avlingsvei mot den midtre 

holmen. Ved befaring med sektoretatene 2.juni, ble det vurdert andre områder som kunne 

være aktuelt, fordi foreslåtte felt lå innenfor 100-metersbelte og forringer kulturlandskapet i 

området.  I utkast til plan er det lagt inn et nytt hyttefelt mellom campingplassen og tidligere 

regulert hytteområde for å samle all private hytter/camping innenfor et område i tilknytning

til eksisterende vei og båtanlegg.
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b) Det var ønske om kombinert hytte og boligområde mellom Letnes og Letnesjøen. I 

området er det allerede i arealplanen et område for spredd boligbebyggelse ved 

Letnessjøen, og derfor er det naturlig å forlenge dette området for boligbygging. Det er lagt 

inn et mindre område med underformål boligbebyggelse,ny. 

c)Det var ønske om å bygge opp att en gammel boplass ved ytterste holmen på Letnes. 

Denne var bebodd inntil 1954, men i dag står bare murene att. Tiltaket er ikke med i 

planutkastet fordi huset står svært nær strandkanten og vil medføre konflikter i forhold til 

allmenn ferdsel. Ønske om utbygging av bygg i tilknytning til fremtidige økoturisme bør skje 

innenfor området som er regulert til bebyggelse og anlegg med underformål fritid og 

turistformål.

Letnesvågen:

d)Inge Kirknes ønsket forlenging av tidligere innregulert naust med tanke på fremtidige 

hytteeiere skal ha mulighet for båt og naust. Siden det allerede er innregulert formål til 

naust som ikke er bygd, kan dette dekke fremtidige behov for naust, og ytterlig nye tomter i 

dette området blir ikke lagt med i utkastet. I senere år har fritidsbåter blitt såpass store, at 

det må til andre lagringsplasser enn enkle naust. 

e)Inge Kirknes ønskte også oppstilling av campingvogner ytterst på sin holme, et område 

som både ligger svært synlig og er attraktiv for friluftsliv fra sjøsiden. Som alternativ til dette 

arealet, ble det ved 1.gangs høring nytt formål camping som ble trekket lenger innover på 

holmen til ett delvis dyrket areal på ca. 7 dekar. 

Grunnen til dette er arealet ligger for seg selv og det kunne benyttes eksisterende veg ut til 

området. I tillegg lå det tett inntil et område som egner seg for strandaktiviteter. Når det 

gjelder faste installasjoner, var det tenkt et servicebygg plassert på skogsmark, men elles 

flyttbare vogner, og arealet skulle brukes til jordbruk igjen på et senere tidspunkt. 

Ved 1-gangs høring kom det innsigelse fra fylkesmannen på campingplassen på Letnesvågen. 

Campingplass på Letnesvågen har vært fremmet i tidligere planprosesser, men det har aldri 

blitt realitet på grunn av sektoretatens innsigelser. Med bakgrunn i grunneierens ønske om 

og helst nytte området til oppstilling av campingvogner, og at tiltaket vil etter sektoretatene 

sin oppfatning privatisere området, så blir dette tiltaket tatt ut av planen.  
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Bruk av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 

Letnesvågen: 

a)Det var ønske om å trekke småbåthavna på Letnesvågen lenger ut med utviding og bygging 

av molo. Flytting av småbåthavna er lite aktuelt fordi det kan komme i konflikt med 

hensynene til friluftsliv fra sjøsiden. I utkastet er det lagt opptil en moderat utviding av 

eksisterende havn med inntil 15 båtplasser. Dette er med tanke på utleiebåter til fremtidig 

hytteområde.

b)Ved 1. gangs høring er det lagt inn en mindre kai ved Midtivågen på Letnes for ilandstiging 

for turer med jekta Pauline. Etter innsigelse fra fylkesmannen er dette tiltaket tatt ut av 

planen og heller nytte alternativer tilgang for historieformidling. 

2. REGULERINGSBESTEMMELSER

2.0	FELLESBESTEMMELSER

2.0.1.	Forbud	mot	tiltak	m.v.	langs	sjø	og	vassdrag	etter	PBL.	§12-7,	nr	2.

 Der det er formålsgrenser innenfor 100-metersbelte, skal byggegrense følge formålsgrensene

mot sjø.

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

2.0.2.		Automatisk	freda kulturminner:

 Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk freda kulturminner, må arbeide 

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

2.03.	Byggehøyde	og	utnyttelsesgrad:	

 Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til plan og 

bygningslovens kap. lll.

2.1.	BEBYGGELSE	OG	ANLEGG etter	PBL.	§12-7,	punkt	1.

2.1.1.	Eksisterende	bolighus.

 Utnyttingsgraden på boligtomten settes til 26 % BYA

 Tilbygg/nybygg skal tilpasses nærliggende bygninger og kulturlandskapet i området 

med hensyn til bygningsvolum, høgde, takform og materialbruk. 

2.1.2.	Hytter	(eksisterende	og	nye	hytter)

 I hyttefelt nr. 1 kan det settes opp inntil 6 hytter
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 I hytteområde nr. 2 kan det settes opp 1 hytte med enkel standard for utleie. Hytten 

kan stå på 2,5m høye påler med tanke på fuglekikking og lignende. Størrelsen på 

hytten blir sett til T-BYA inntil 25m2.

 I hyttefelt nr. 3 kan det settes opp inntil 15 hytter

 I hyttefelt nr. 4 kan det settes opp inntil 10 hytter. 

 I hytteområde nr. 1, nr. 3 og nr. 4 kan det settes opp hytte og uthus inntil et samlet T-

BYA =80m2. I tillegg kan det bygges uoverbygd anlegg og parkering med inntil T-BYA 

= 20m2.  Hyttene kan ha en gesimshøyde på inntil 3,5m og mønehøyde inntil 5,5m.

 Hyttene skal innpasses i kulturlandskapet og ikke legges på markerte punkt i 

terrenget. Møneretningen skal ligge langs koter i terreng.  Det skal hovedsakelig 

nyttes materialer og farger som feller naturlig inn i landskapet. Dette kan være 

naturstein, treverk, torv og jordfarger. 

 Innenfor området med formål hytter, skal det avsettes felles areal for 

gjesteparkering. 

2.1.3.	Campingplass

 I område avsett til campingplass, er det lov til oppstilling av telt og 

campingvogner/campingbiler.

 Det er ikke tillatt med oppsetting av spikertelt på campingområdet. Det tillates 

montering av standard fortelt som blir produsert for den enkelte vogntypen. 

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

terreng. 

2.1.4.		Kombinert	bebyggelse	og	anleggsformål

 Området nr. 5 på Letnes skal nyttes til bakland for småbåthavnen med naust, 

båttrekk og båtopplag i tillegg til servicebygg for campingplassen. Det kan settes opp 

to naust/båthus på området. Nausta skal bygges etter bestemmelse 2.6.1, punkt 2.

2.1.	5.	 Boligbebyggelse,ny

 Innenfor området nr. 6 kan det fradeles 3 boligtomter.

 Tomtene kan fradeles med et areal inntil 2 dekar. 

 For nye boliger gjelder samme bestemmelsene som i punkt 2.1.1.

2.1.6.		Fritid	og	turistformål

 Innenfor området nr. 7 er det tillatt med restaurering av en eldre husmannsplass. 

Bygget skal bygges med saltak. Bygget kan ha en gesimshøyde med 3,5 m og 

mønehøyde på 5 m. Utvending material skal være treverk og mur. Fargeskalaen på 

bygget skal være jordfarger. 

 Det kan settes opp gapahuk på området med en størrelse inntil T-BYA =50m2. 

Materialet skal være treverk og torv. 
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 Innenfor området kan det i tillegg føres opp 2 bygninger med inntil T-BYA = 50m2 som 

skal nyttes i tilleggsnæring til hovedbruket. Byggene skal ha gesimshøyde på 3,5m og 

ha maks mønehøyde på 5m. 

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

2.3.1.	Turdrag	og	naturområde.

 Det kan tas ut tømmer i området nr. 8 avsett til grønnstruktur, men dette skal skje 

etter drifts- og skjøtselplan. Dette er ut fra tanken om å bevare vegetasjon mellom

hytteområdene samt bevare fuglelivet i området. 

 Det kan opparbeides faste stier i området for å lede trafikken mellom hytteområdene.

 Område avsett til grønnstruktur skal være i privat eie. 

2.5.	LANDBRUK,	NATUR	OG	FRILUFTSFORMÅL	SAMT	REINDRIFT etter	

PBL.§12-5,	punkt	5.	

2.5.1. Naturvern	

 For område nr. 9 avsett til villapal, kan det settes opp gjerde for beiteskader og 

informasjonstavler. Skjøtselplan for området skal bevare den verna apalen. 

2.6.		BRUK	OG	VERN	AV	SJØ	OG	VASSDRAG	MED	TILHØRENDE	STRANDSONE	

etter PBL.	§12-5,	punkt	6.	

2.6.1.	Naust

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

 Nye naust skal ha saltak og bygges i 1 etasje med maks gesimshøyde på 3,5m og 

mønehøyde på 5m. Størrelsen på nausta blir sett inntil T-BYA=40 m2. Det er ikke 

tillatt med innsetting av vindu eller ovn/pipe i naustene. 

 I baklandet for småbåthavnen i Letnesvågen skal det være tillatt med oppsetting av 

bord/benker samt mindre konstruksjoner som levegg og gapahuk inntil 15m2.
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2.6.2.	Småbåtanlegg

 Det tillates privat småbåthavn i område nr. 10 Letnes med inntil 20 båtplasser.

 Det tillates privat småbåthavn i område nr. 11 Letnesvågen med inntil 15 båtplasser.

 Innenfor område avsett til småbåthavner er det tillatt med molo eller bølgedempende 

tiltak.  

3.	RETNINGSLINJER

3.1	HENSSYNSSONER etter	PBL	§	12-6.	

3.1.1.	Friluftsliv,	natur	og	kulturmiljø

 For areal med hensynssone skal allmennhetens behov for rekreasjon tas spesielle 

hensyn til. 

 Ved landbruksdrift i området med hensynssoner, skal det tas hensyn til det viktige 

biologiske mangfoldet samt ta vare på kulturminner i området.  Det blir tillatt beiting 

i området, og områdene skal drives og skjøttes etter anbefalinger for gammel 

kulturmark.

 Det er ikke tillatt faste innretninger innenfor området med hensynssoner.  

4.	Vedlegg

Sjekkliste for ROS-analyse med kommentarer

Når det tas en ROS-analyse på de nye formålene innenfor områdeplan Letneslandet, er det 

fire tema som peker seg ut. Dette er værforhold, grunnforholdene, det biologiske 

mangfoldet og infrastrukturen.

Værforhold: Her er stormflo og vind vurdert.

Grunnforhold: Her er rasfare og område for kvikkleire vurdert ut fra geologiske kart.

Biologisk mangfold: Her er kommunen sitt kart for biologisk mangfold og opplysningene fra 

registreringer som ligg til grunn for kartet.

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

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

Formål: Værforhold Grunnforhold Biologisk Infrastruktur

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

Nr. 2, Hytte, enkel, 
Letnes

ingen ingen liten Ikke aktuelt

Nr. 3. Hytter, Letnes ingen ingen liten Kommunalt 
vann, avløp, 
strøm i 
byggesøknad

Nr. 4. Hytter, 
Letnesvågen

Ingen Ingen liten Kommunalt 
vann, avløp,
strøm i 
byggesøknad

Nr. 5.  To nye naust, 
Letnes

Hensyn til 
stormflo i 
byggesøknad

Ingen Bygg og 
anlegg

Eksisterende

Nr. 6.
Boligbebyggelse,ny

ingen ingen liten Kommunalt 
vann, 
godkj.avløp, 
privat veg

Nr. 7.
Fritid/turistformål

ingen ingen liten Biologisk 
rensing, 
byggesøknad

Nr. 8. Grønnstruktur ingen ingen Formålet 
ivaretar B.M.

Ingen

Nr. 9. Villapal, Letnes ingen ingen Formålet 
ivaretar B.M.

ingen

Nr. 10. Småbåtanlegg, 
Letnes

Dimensjonert 
molo mot 
værforhold, 
byggesøknad

ingen Bebygd 
bakland

ingen

Nr. 11. Småbåtanlegg, 
Letnesvågen

Dimensjonert 
molo/bølgedemp
er, byggesøknad

ingen Kalkrik 
strandeng

ingen

Nr. 12. Omlegging veg ingen ingen Kalkrik 
strandeng/ 
dyrka

Privat veg
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PBL - 2008  §12-5    AREALFORMÅL

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)

LINJESYMBOLER m.m.

N

Nordpil

Ekvidistanse 5 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

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

1. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Offentlig ettersyn perioden:

Kommunestyrets vedtak

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Planen utarbeidet av:
Plankart dato

Revidering av plankart Dato Sign.

Målestokk: 1:2000

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

Reguleringsplan for Letneslandet

09.03.2011Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

Grøntstruktur (§12-5 pkt. 3)

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

I n d e r ø y    k o m m u n e

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Fritids-, turistformål, utleiehytte

Campingplass

Kombinert bebyggelse og anleggsformål, naust, servicebygg, båtopptrekk.

Privat kjøreveg

Turdrag

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift

Naturvern (fredet villapal)

Friluftsområde i sjø

Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone

Naust

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Båndlegging etter lov om kulturminner

Båndlegging - høyspentledning

Planens begrensning

Formålsgrense

Angitthensyngrense

Båndlegginggrense

Byggegrense

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

Hensynssoner (§ 12-6)

65/10 18.10.10

25.10.10 - 05.01.11

11.04.11

Revidert etter offentlig ettersyn 09.03.2011
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Synspunkter/ kommentarer til utkast til reguleringsplan for Letneslande

Reviderin av re lan å Letneslandet område lan:

IIIIII
032378

Kort presentasjon av Letnes og innbyggerne:
Gård med 200da innmark, ca 800da skog, resten er beite og endel strandberg, totalareal på
1330da. Driver melk og kjøttproduksjon i samdrift med 2 nabobruk på utskilt tomt 200m fra
husa på Letnes. Som tilleggsnæring er det en liten caravanplass på gården med plass til 19
vogner og utleie av ei leilighet organisert gjennom "Fuglekassen". " Overnatting for
trekkfolk"
Planområdet består av alle terrengtyper, både dyrka areal, beiter, skog og ganske mye
strandberg. Strandberga inneholder en vegetasjon med et biologisk mangfold av nasjonal
verdi.
Innbyggerne:
Margrete, 14
Ida Lise, 18
Jon Magne, 23
Paul Anton, 27
Grete og Magne

Så til plana:
Plana er litt rotete oppbygd, med en samrøre mellom Letnes og Letnesvågen gjennom heile
plana. Dette gjør det heile uoversiktlig for den som ikke er lokalkjent.

Planprosessen har tatt lang tid, nesten 5år, bla.annet fordi at det ikke var noe utbyggingspress
i området står det i planbeskrivelsa, men grunnen til at kommunen ikke har gjort jobben før er
at kommunen har priortert andre ting. ( feks reg. plan på Næss-området)

Elles er det interesant å se at fylkeskommunen ønsker en oppfølging av planområdet med
særlig vekt på kulturminner, dette har vi prøvd å ra på plass med fylkeskommunen v/
kulturavdelinga i flere år, uten at dette har lyktes!!!

Nye formål i revidert reg.plan:
Punkt 13, side 9: Kai for Pauline. (ansvar Jækt og fjordnemda) Mulighet for fritidsbåter å
bruke kaia? Opptatt når Pauline skal bruke kaia i forbindelse med seilas. konflikt?
Uegna for fritidsbåter!!! Orginalen ei rein lastekai, med laus vandring ned til båten.

1.4. Revidert utkast 2010( s. 4)
Siste linje: Ønske om permanent småbåthavn: Småbåthavna på Letnes var med på reg.plan
fra 1994, og har således vært permanent innregulert i 16 år.
(Står også i pkt. 1.5.1. nye formål i planutkastet midt på side 17 at den er bygd på
dispensasjon, ikke riktig)
Småbåthamna vart fysisk flytta 50m innover i bukta våren 2010.
Antall båtplasser anlagt er 20stk, ingen begrensninger er lagt inn i tidligere plan eller
byggetillatelse.

II
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1.5.2. Letnes( s. 8) Avsnitt 1.
Ønsket om "blanda-regulering" mellom boligbygging og fritidsbebyggelse er tatt bort med
begrunnelse "for å unngå konflikt mellom fastboende og frtidsfolk." Er det en vedtatt sannhet
at disse 2 gruppene ikke er på talefot?

2.1.2( s.9)
Kolles vurdering ligger bak det store spriket i tomteareal pr. hytte i område 1 og 4.
0.8da mot 3.1da pr. hytte? For oss virker det nesten som at det arealet som kan være mest
attraktivt skal gjøres ulønnsomt å bygge ut? Sakner i alle fall enhver saklig begrunnelse i
planforslaget for det foreslåtte antallet.

2.2.1.(s. 10)
Standard på privat veg er vel en privat sak?

2.5.2.Spredd boligbygging i omr.9 (5. 11)
Tomter på maks 2da, men 3 tomter på et areal på 10 da?
Virker bevisst for å gjøre også dette tiltaket ulønnsomt!

2.5.3. (s.11)
Gammel husmannsplass: Oppbygging av denne må gjøres så autentisk som mulig, disse

husa var ikke 1-etasje, men snarere det vi i dag vil kalle for 11/2 etasje.
Gapahuk i samme område er gitt byggetillatelse med disp. til plana er ferdig.
Max.areal på 40m2

2.6.1.( s. 11)
Småbåtanlegg på Letnes (pkt. 1)

Det ER et småbåtanlegg bygd i tråd med gjeldende plan vedtatt i 1994 se pkt. 1.4.
Antall båtplasser er 20.
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Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

IIIIII
Trondheim, 16.des. 2010

Innspill/betenkelighet til høringsutkastet ang. reguleringsplan for
Letneslandet, hovedutvalg natur, utvalgssak 65/10, 1. gangs høring

illt

Inns illet mitt 'elder den delen av Letneslandet som er nærområdet til h ta mi. Det er det
-e har mest k-ennska til.

I utkastet står det at Letneslandet er: "Et av de områdene i Inderø som har svært
viktige biolo iske verdier i se  "  (side 5). Som eier av hytte gnr. 61 br. 4 (HYTTA på kartet)
vil jeg understreke dette ved å fortelle om de observasjoner vi har gjort.

Fra å være sånn middels interessert i dyre- og fugleliv, har interessen økt i takt med de
observasjoner vi har gjort, til å bli en stor lidenskap. Vi har gått til anskaffelse av CD'er med
fuglelyder og oppslags-bøker om dyr og fugler.

Jeg har betenkeligheter med at feltet til høyre på kartet (skravert) skal legges ut for
hyttebygging. Dette området grenser til ulendt terreng og i stor grad uberørt utmark som
er et eldorado for elg, rådyr og fugler. Elg og rådyr har trekkveger ut fra dette området, se
vedl. kart. Der ser dere også hvor vi har observert fugler som ikke er av de sortene du
vanligvis ser andre steder. I tillegg til dette, ser vi ofte ørner som svever i oppdriften langs
berget mot Snertingen. Vi har observert spurve- og hønsehauk i området, uten at vi kan si
hvor de hekker, men observasjonene er gjort over utmarksområdet merket uberørt utmark
på kartet. I tillegg til dette har vi masse rødstruper i området og sist sommer hadde vi også en
hel dompapp-familie.

Jeg forventer at det taes hensyn til mangfoldet av dyr- og fugleliv som er i området, og håper
inderlig at dette ikke forringes ved en evt. regulering. Det vil være et tap for Letneslandet og i
neste omgang for Inderøya. Kan en utbygging i skråningen av haugen merket (H) på kartet,
være et alternativ? I mine øyne hadde det vært et godt alternativ når en skal ta hensyn til
faunaen, det er et område som ikke grenser mot uberørt utmark.

Det er i høringsutkastet lagt vekt på mønehøyde på hyttene, men hva med renseanlegg for
avløpsvann både fra hyttene og campingplassen? Vi har i løpet av de senere årene sett at
vannet i bukta (B) gradvis er blitt dårligere og badelivet har avtatt. Topografien er slik at det
skjer relativt liten utskifting av vann. På bunnen er det blitt en sort seig masse. Tåler området
belastningen som en campingplass og alle hyttene vil føre med seg?

I mine og mange andres øyne, er området i dag et av Inderøyas vakreste perler. Dit også folk
fra sørsiden av Inderøya kommer med kaffen sin på sommerkveldene for å nyte kveldssola.

iIIIiII
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2010 er utropt til det Internasjonale naturmangfoldåret. Med den nye Natur- og
mangfoldloven er kommunene gitt større ansvar i slike saker, og jeg håper at Inderøy
kommune også er sitt ansvar bevisst.

Med vennlig hilsen

>it;1(
Elin Tronhus
Edg. B. Schieldrops v. 50
7033 Trondheim
1 vedlegg: kart over området med observasjoner
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I. gan, behandling Horedunalg N  

Ofronlig ntenyn peziodea:

pogs beharaing i Hovedurralg

2131 2008 612-5 PREALFORM.OL

Betyggelse og an(egg (812-5- pkt.1)
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ilholdssted for elg og rådyr
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http://www.inderoy.kommune.no/?id=4834688

REFERER: http://www.kvasir.no/alle?q=inder%C3%B8y+kommune+&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no
Tema: Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Letneslandet
Fra: Kristin Johnsen
E-post: kristin.johnsen@inderoyskolen.no

Inge Kirknes kjøpte eiendommen Letnesvågen av meg 1.september 2009. I avtalen står det at jeg skal få fradelt en 
hyttetomt på eiendommen. Dette er ikke blitt gjennomført, og derfor ikke inntegnet i planområdet. Jeg ønsker at dette 
kommer i orden før planen godkjennes.
Hilsen Kristin Johnsen.
For evt. spørsmål, ring 92 49 54 38

Page 1 of 1[www.inderoy.kommune.no] Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Letneslandet

20.12.2010file://\\se-ephapp\EphorteDok$\Inderoy\prod\2010\12\20\36267.HTML
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SITUASJONSKAR
te,„

2f
Gnr/Bnr:)/

C-51-,

(?6,
Adresse: uato: • •

Saksbehandler: PS
L

IIIIII111

(Inderoy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)

IIII
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Inge Kirknes

Kvistadbakkan 19

7670 Inderøy

Inderøy kommune

v/Kristin Volden

Merknad ang. reguleringsplan Letneslandet

Pkt. 12:

Dagens båthavn er på 10 båtplasser. Foreslås utvidelse til 15 i forbindelse med næring.

En flytting av småbåthavn vil ikke ha konsekvenser for friluftsliv ut over det dagens småbåthavn slik 
jeg ser det. Området nord for småbåthavn er lite egnet for bade- og friluftsliv pga steinete fjære samt 
at det raskt blir dypt.

Min oppfatning er at en utvidelse med 5 plasser ifht camping er for lite. I forhold til utleiebåter kan 
dette være aktuelt, men man kan og se for seg at dersom man har campingvogn kan det og være 
behov for/ønske om egen båt.

Ønsker diskusjon ifht plassering og størrelse på anlegg.

Inderøy, 20.12.2010

Inge Kirknes

  (sign) 
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Til Inderøy kommune 20.12.10

Uttalelse angående forslag til reguleringsplan for 
Letneslandet.

Uttalelsen er delt inn på følgende måte:

1. Generell kommentar
2. Planfaglige innspill
3. Topografi
4. Alternativt forslag
5. Konklusjon

Generell kommentar

Området er en perle i kommunen og en unik lokasjon i Trondheimsfjorden. Det benyttes i stor 
grad til rekreasjon av bygdens/kommunens innbyggere. Gårdsbrukenes behov for å 
videreutvikle sitt inntektsgrunnlag forstås. Samtidig er det her snakk om en regulering av et 
slikt omfang i et sårbart område at konsekvensene av reguleringene fremstår som noe uklare. 

Planfaglig 

I saksframlegget for forslag til reguleringsplan for Letneslandet framgår det:

”Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 15.juli 1994. I reguleringsplan ble store 
områder lagt ut til friluftsområder både på land og sjø.................

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

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

Av saksframlegget framgår det videre:

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

Målet for planen er å ta hensyn til disse kvalitetene, og legge til rette for at området 
kan utvikle seg gjennom ressursbasert næringsliv som kan gi inntekt til de som driver 
gårdene, og at de grønne verdiene i området blir ivaretatt”. 

Av reguleringsbestemmelsene som følger plankart og reguleringsbestemmelser foreslås det 
minimum å hjemle minst 32 hytter, mulighet for campingplass, utvidelse av båthavn, 5 doble 
naust ved eksisterende naustområde, båttrekk og båtopplag. 

Samtlige arealbruksformål ovenfor vurderes å være avvik fra gjeldende planverktøy, selv om 
det i overordnet planverktøy er avsatt en hensynsone for deler av planområdet. 
Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan fra 1994 angir likefullt LNF-område 
(landbruk, natur og fritid). Det synes derfor mangelfullt at det av planforslaget framgår noen 
beskrivelse av hvilke konsekvenser planforslaget vil ha for LNF-området, all den tid det også 
berører hensynssoner.

Av forskrift om konsekvensutredning av juni 2009 framgår det til orientering at formålet med 
bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak. Dette synes uklart i 
planmaterialet, da konsekvensene for miljø og samfunn er relativt ubeskrevet med unntak av 
en enkel ROS-analyse.

Det er også grunn til å etterspørre hvordan planforslaget forholder seg til forskrift om 
konsekvensutredning. Av forskriftens vedlegg I, hvor samtlige tiltak skal konsekvensutredes 
framgår det følgende:
”2. Områderegulering av hytte- og boligområder som ikke er i samsvar med overordnet 
plan”. 

I tillegg sier vedlegg II i samme forskrift, om planer og tiltak som skal vurderes etter § 4:
2. Detaljregulering av hytte- og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller 
områdeplan.
5. Lystbåthavner med mer enn 20 båtplasser.
7. Permanente campingplasser.
15. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk.

I sakens anledning er det også grunn til å minne om viktige miljø og samfunnsmessige fakta.
Nedenfor framgår fire temakart; naturtypekart, artskart, kulturminnekart og bonitetskart. Med 
bakgrunn i disse temaene, synes det naturlig å vurdere konsekvensene ved planforslaget. Både 
i forhold til hvert enkelt tema, men også de samlede konsekvensene for miljø og samfunn.  
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Figur 1. Utsnitt fra naturtypekart. Grønn skravur viser nasjonalt og regionalt viktig område. (Kilde. 
Direktoratet for naturforvaltning.)
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Figur 2. Utsnitt fra artskart fra direktoratet for naturforvaltning. Av kartet framgår artsforekomst og 
trekkveier i forbindelse med planområdet.  (Kilde. Direktoratet for naturforvaltning.)

Figur 3. Utsnitt fra kulturminnekart som viser arkeologisk kulturminner.  (Kilde. Direktoratet for 
naturforvaltning.)
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Figur 4. Bonitetskart for det aktuelle området. (Kilde. Direktoratet for naturforvaltning.)

2. Topografi
Det planforslaget som foreligger i dag vil ha store konsekvenser for dyrelivets mobilitet og 
trekkruter i området. I realiteten vil planforslaget slik det nå foreligger stenge av for dyretrekk 
i området fra småbåthavn og til gården Letnes i retningen fra sørøst til nordvest og motsatt. 
Dette er området på sørøstlig side av veien fra gården Letnes og til småbåthavnen. 
Topografien her består av bratte skrenter som er umulig og passere for dyr med unntak av 
området rundt avkjøring til min hytte og avkjøring til eksisterende campingplass.  Disse 
områdene er nå foreslått regulert for hytter og utvidelse av campingplass. Noe som mest 
sannsynlig vil ha konsekvenser for dyrelivet, spesielt med tanke på rådyr og elg. Utfra dagens 
planforslag ser det ut til at det i praksis vil føre til en avstengning av nevnte passasje i området 
fra sjøen ved småbåthavn til gården Letnes.

Topografien legger også begrensninger på bruken av området som rekreasjonsområde. Økt 
permanent bebyggelse og bruk av området som utvidet campingplass og hyttefelt vil mest 
sannsynlig ha konsekvenser for belastningen av området. I rapport fra NTNU ( den gang 
Universitet i Trondheim) blir det redegjort for områdets flora og vegetasjon. For å bevare 
områdets spesielle botaniske forekomster av for eksempel Vårmure og Bakkemynte sies det i 
rapporten ”… bør ein difor så langt som råd er unngå for stor trafikk på desse strandberga, 
då vegetasjonen er lite slitesterk og blir fort øydelagd av mykje trakk.” Økt bebyggelse og 
aktivitet i området kombinert med områdets topografi vil øke sannsynligheten for belastning 
over tåleevnen til disse sårbare artene, da det er strandbergene i området som vil være 
naturlige turområder. Det anmerkes at det er et ønske om turisme/økoturisme som ligger bak 
planforslaget, og det paradoksale i at øko-konsekvensen ser ut til å stå i fare for å bli negative.

Letnesholmene er topografisk sett unike i Trondheimsfjorden (muligens med unntak av 
Åsenfjorden i Frosta Kommune) i den forstand at det her er mulig å bruke et begrep som 
skjærgård. Holmene og vågene mellom utgjør et helt spesielt område både på land og til sjøs. 
Dette er selvsagt årsak til at lokalsammfunnet i utstrakt grad bruker bruker området til 
rekreasjon. En utstakt bebyggelse i området vil forringe dets verdi og ha samfunnsmessige 
konsekvenser. 

Alternativt forslag
Jeg erkjenner behovet for å skaffe et alternativt utkomme for gårdsbrukene Letnes og 
Letnesvågen (selv om Letnesvågen ikke har vært i drift og bosatt på flere år og kanskje heller 
bør ses på som en investering heller enn en videreutvikling av gårdsbruk). For å unngå 
ulempene som dette planforslaget innebærer for både natur, samfunn og miljø så bør det heller 
utredes et alternativt forslag som vil være mye mer skånsomt for med tanke på natur samfunn 
og miljø. 
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Mitt alternative forslag er å heller legge til rette for en utbygging av hyttefelt i området 
mellom de to Letnes gårdene og ned mot Letneselva i østlig retning. Her er det areal 
tilsvarende det som er foreslått utbygd i dag. Dette området ligger godt og luftig til og vil 
være meget attraktivt. Det som er dyrket mark berøres ikke. Områdets 2 kulturminner må 
skjermes, men samtidig vil det være til strekkelig med areal til hyttefelt. Dette området vil 
være en naturlig forlengelse av boligfeltet i Letnessjøen og vil redusere konsekvensene for 
både dyreliv og planter. Samtidig vil en slik utbygging være mer skånsom for det helhetlige 
området  som Letnesholmene representerer. Man vil med en slik regulering unngå å berøre de 
områdene som er ansett å ha regional og nasjonal verdi (Figur 1)

Konklusjon:
Med bakgrunn i ovennevnte synes planforslaget å være noe mangelfullt slik det foreligger ved 
offentlig ettersyn. De arealbruksforhold som foreslås i planforslaget anses å være avvik fra 
LNF-område, og må følgelig utredes for å ivareta natur- og samfunnsrelaterte interesser. Slik 
planforslaget foreligger, synes det ikke å framgå hva de helhetlige konsekvensene vil bli når 
hele reguleringsplanen er gjennomført. Dette er noe av det som naturlig må framgå av et 
planforslag i et såvidt viktig område.

Jeg forbeholder meg naturligvis retten til å uttale meg på nytt, hvis det mot formodning 
utarbeides et revidert planforslag alternativt at mitt alternative forslag forfølges videre. Jeg ser 
i så fall fram til å få tilsendt et planprogram for det aktuelle området som redegjør for 
beslutningsrelevante tema, før det utarbeides fagkyndige konsekvensutredninger i tilknytning 
til det evt. reviderte planforslaget.  

Knut Dagfinn Nilsen (s)

Eier av fritidseiendommen ”Hasselhaugen”, Letnesvegen 428,  i det aktuelle området.

Postadresse: Knut Dagfinn Nilsen

Arne Fjellbus veg 10 D

7033 Trondheim

Tlf: 95 26 38 53

E-post:Knut-dagfinn.nilsen@trondheim.kommune.no
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Magne Letnes

Letnes

IIIIII
03 317

Siste innspill til reguleringsplan for Letneslandet

Har kun ett siste innspill til planen sånn som den foreligger nå, og det gjelder
plannr. 9, areal avsett til spredt boligbygging.
Arealet avsett er et plantefelt fra 1976-77, med hovedsakelig gran. I stedet for å
bruke heile dette bestandet for anslagsvis 3 boliger, foreslår vi å trekke arealet
for spredt boliger delvis opp i den søndre del av bestand 20. Dette bestandet er
utelukkende bevokst med eldre furu og av en dårligere bonitet enn best. 21.
På den måten spares den nordre og beste delen av bestand 20.
Se kart.

IIII
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Utskrift http://norgeibilder.no/GUI/print/PrintMap.aspx?Ma...

2 av 2 15. des. 2010 11:53
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG

FYLKESKOMMUNE

Inderøy  -  Revidering av reguleringsplanen for Letneslandet  -  Offentlig ettersyn

Vi viser til oversendelse datert 25.10.2010.

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

Dato:  22.12.2010

l0, 111111111111111,1311116111111111111111
7.

Generelt:  
Vi viser til våre til våre tidligere uttalelser til oppstartsmeldinger til pågående
reguleringsendring av planområdet, datert 6.9.2005 og 11.2.2010.

Ugradert

Gjeldende reguleringsplanen for området er fra 1994 og hadde bakgrunn i at området
er et viktig friluftsområde og at grunneierne ønsket å utvikle næringsgrunnlaget på
gårdsbrukene. Store skogområder ble i denne lagt ut til friluftsområder. Denne
reguleringen skapte begrensninger på driften og framsto iht. saksframlegget
problematisk for grunneierne og vanskelig å følge. En ny gjennomgang har bakgrunn
i denne problemstillingen og det kom også ønsker om endringer i arealbruk i øvrige
arealer.

Det er store friluftsmessige interesser i området og det utfordrende i denne
prosessen blir å avveie arealbruken mht. tilgjengelige arealer for friluftsmessig bruk
og lokalisering og omfang av tilfredsstillende næringsmessige arealer. I den
framlagte reguleringsplanen er det tatt inn hensynssone for friluft i de viktigste delene
av områdene avsatt i gjeldende plan og avsatt hensynssone for kulturminner i
områder med registrerte funn. Øvrige viktige endringer i forhold til gjeldende plan:

-

Område for fritidsbebyggelse innreguleres sør-øst for Letnesvågen (nytt)

-

Campingområde på Vagaholmen. Grunneierens ønske var en etablering på
den ytre delen, men foreslås anlagt på dyrkamarka lenger bak på neset.
Blanda formål med landbruk.
Det foreslås en mer intensiv næringsmessig bruk av ryggen bakenfor det
midtre neset (mellom Midtvågen og Vikavågen). Det innregulering et
hytteområde bakenfor eksisterende campingplass. Området lengst bak med
formål utleiehytter endres til område for private hytter. Et mindre område inntil
dette avsettes til formål utleiehytte ifm næringsmessig drift av "Fuglekassen".
Øst for avsatt båthavn foreslås innregulert et område for spredt
næringsbebyggelse med bakgrunn i eierens ønsker om å drive framtidig
økoturisme på gården med historie- og naturformidling. Gammel
husmannsplass ønskes gjenoppbygd.

-

Det er avsatt et lite kaiområde på den midterste tangen med tanke på å
gjenreising av det gamle kaianløpet for jekta Pauline.

Postadr: Postboks 2560, 7735 Steinkjer Telefon: 74 11 10 00
Besøksadr: Seilmakergt. 2, Steinkjer Telefax:

E-post:
74 11 10 51
postmottak@ntfk.no

Org.nr. 938 967 091 Hjemmeside:  www.ntfk.no

Side 81



Det er viktig at allmenne friluftsinteressene sikres i planen. Vi anser at dette delvis er
gjort på en tilfredsstillende måte gjennom avsetting av hensynssoner i de
friluftsmessig sett mest verdifulle områdene. Det er imidlertid avsatt en campingplass
på Vagaholmen i et område som brukes i friluftsammenheng av allmennheten. Vi
anser at en utbygging kan virke privatiserende og avvisende i forhold til andres bruk.
En utbygging vil være uheldig både i forhold til allmenn bruk av tilliggende område og
adkomsten ut til ytre del av neset. I tillegg vil en etablering på det åpne
landbruksarealet være landskapsmessig uheldig. Vi vil med bakgrunn i dette sterkt
fraråde at området avsettes til campingplass. Avsetting av det tilliggende området
langs sjøen som hensynssone friluftsliv vil ikke være tilfredsstillende i denne
sammenheng.

Vi anser at utbygging i området ved småbåthavna vil være viktig i satsingen på
økoturisme. Det bør også være mulig å innpasse denne type utbygging på en måte
som ikke i særlig grad hindrer gjennomgang og bruk av tilliggende strandnære
områder av allmennhet og hytteeiere. Nærheten til småbåthavna og utbyggingen på
den midtre ryggen innebærer også en samling av den tyngre utbyggingen
planområdet.

Vi har ikke øvrige merknader til planforslaget.

Kulturminner:  
Vi finner at det i plan er tatt hensyn til de automatisk fredete kulturminnene ved at
de er markert med rune R og skravert polygon. Dette er tilfredsstillende. Vi vil
imidlertid vise til kulturminnet som ligger inne i området 7, som er satt av til spredt
næringsbebyggelse. Dette er en gravrøys med idnr. 38100 i kulturminneregisteret
Askeladden. Kulturminnet er automatisk fredet og må tas hensyn til som sådan i
utnyttelsen av dette arealet. Fylkeskommunen har ikke med sin uttalelse akseptert
noen arealbruk som kan berøre det automatisk freda kulturminnet, jfr
Kulturminnelovens § 3, jfr § 8.1. Dette betyr at alle tiltak i det nevnte området som
lages med bakgrunn i denne planen må sendes oss på høring, og at vi forbeholder
oss å kunne gå til innsigelse mot nye planer med begrunnelse i konflikt med det
automatisk freda kulturminnet.

Vi minner om at en dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i KML § 3 gis normalt
på betingelse av en arkeologisk utgravning. Dersom det blir aktuelt med en slik
undersøkelse, skal den normalt bekostes av tiltakshaver.

Det oppfordres til bruk av askeladden; htt ://askeladden.ra.no og mittkulturminne;
htt ://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.

Etter fullmakt

Karl-Heinz Cegla
fagansvarlig arealplanlegging
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Ivar Guntvedt
overarkitekt
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Saksbehandler:
Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: 74111271
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf: 74111273

Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/1001-57

Saksbehandler:

Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 19/11 11.04.2011

Kirsten Skjervold Letnes - gnr 2 bnr 13 festenr. 1 – søknad om dispensasjon fra 

kommunedelplan Straumen for anleggelse av båtopptrekk

Rådmannens forslag til vedtak

Kirsten Skjervold Letnes innvilges dispensasjon etter Plan- og bygningslovens § 19-2. 
Dispensasjonen gjelder anleggelse av båtopptrekk knyttet til naust bygget på gnr 2 bnr 13 
festenr. 1 i Inderøy kommune. Vedtaket er gjort med bakgrunn i Plan- og bygningslovens § 11-
6 rettsvirkning av kommunedelplan Straumen.

Vedlegg
1 Letnes Kirsten Skjervold - gnr 002 bnr 013 festenr. 1 - Båtopptrekk og dispensasjon  -

Søknad om tillatelse i ett trinn
2 Tegninger
3 Nabovarsel
4 Søknad om dispensasjon
5 Situasjonsplan
6 Maskinentreprenør Anton Letnes AS - Ansvarsrett
7 Lyngstad Arkitekter AS - Ansvarsrett
8 Lyngstad Arkitekter AS - Kontrollerklæring
9 Fylkesmannens uttalelse til dispensasjonssøknad for båtopptrekk til naust
10 Fylkeskommunens uttalelse til dispensasjonssøknad for båtopptrekk til naust
11 Avtale naust Skjervold - Inderøy kommune av 26.1.1989 m.v.
12 Fylkesmannens endelige vedtak angående klage på vedtak om avvisning: Inderøy 

kommunes vedtak stadfestes
13 Fra Vangslia Vellag til Sivilombudsmannen
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Bakgrunn

Kirsten Skjervold Letnes søker om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen (vedtatt av 
Inderøy kommunestyre 14.12.2005) for anleggelse av båtopptrekk til naust bygd på punktfeste 
gnr 2 bnr 13 festenr. 1 i Vangslia, Inderøy kommune (vedlegg 4). Det søkes samtidig om 
byggetillatelse i ett trinn (vedlegg 1). 

Dispensasjonssøknad er nødvendig siden tomt for naust er innregulert som punktfeste i 
kommunedelplan Straumen, og det omsøkte båtopptrekket derfor vil gå over areal regulert til 
friområde i kommunedelplanen.

Det ønskes montert skinneganger for båtvogn fra naustet og ned i sjøen. Tiltaket er planlagt 
slik at stein fjernes der skinnegangene skal ligge. Etter at skinnegangene er montert legges 
stein og den stedvise massen tilbake slik at skinnene kommer lavest mulig i terrenget og blir 
mest mulig skjult for allmennheten. 

Naustet er plassert ca 15 m fra flomålet og skinnene skal gå ut i sjø under lavvann. Skinnene 
skal fundamenteres med ferdigstøpte betongsviller som skal nedgraves med stedvise masser. 
Stedvise masser skal fylles opp mot skinnegangen. Det skal legges flatstein mellom skinnene og 
avstanden mellom skinnene vil bli 1560 mm. 

I dispensasjonssøknaden blir tiltaket blant annet begrunnet med at dette vil føre til mindre 
visuelle inngrep og bli til mindre hinder for allmennheten, enn en gammeldags båtstø der all 
stein legges i dunger på siden av båtstøa. 

Det vises for øvrig til vedlagte tegninger og situasjonsplan (vedleggene 2 og 5).  

Kort historikk for forutgående behandling av byggetillatelsen for naust:
Hovedutvalg Natur fattet den 15.6.2009 vedtak i sak 37/09 angående bygging av naust knyttet 
til punktfeste med gnr 2 bnr 13 festenr 1 i Inderøy kommune med følgende ordlyd:

Bygningsmyndighetene har ingen merknader til det omsøkte tiltak.
Tegninger iht tegningsliste legges til grunn for godkjenninga.
Meldinga er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Vangslia vellag klaget i brev av 8.4.2010 på flere forhold knyttet til det nevnte vedtaket. 
Hovedutvalg Natur behandlet klagen i sitt møte 31.5.2010. Hovedutvalg Natur fattet vedtak 
om ikke å ta klagen opp til behandling grunnet oversittelse av klagefrist. Vangslia vellag 
påklaget dette vedtaket 13.6.2010. Hovedutvalg Natur behandlet denne klagen i sitt møte 
21.6.2010, og vedtok der å opprettholde sitt avvisningsvedtak. Saken ble 1.7.2010 oversendt 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som overordnet klageinstans for sluttbehandling.

Fylkesmannen fattet 2.2.2011 følgende vedtak:

Avvisningsvedtaket i Hovedutvalg for natur i sak 36/10, den 31.05.10, stadfestes. Klagen har ikke 
ført frem.
Fylkesmannens vedtak er endelig om kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fv1. §28.
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Sluttbehandlingen hos Fylkesmannen har tatt uforholdsmessig lang tid, og dette har også 
Fylkesmannen beklaget i sitt oversendelsesbrev. 

Dispensasjonssøknaden fra Kirsten Skjervold Letnes knyttet til båtopptrekk er journalført hos 
Inderøy kommune 29.6.2010. Rådmannen har imidlertid stilt saken i bero inntil det forelå et 
endelig vedtak fra Fylkesmannen knyttet til byggetillatelsen for selve naustet. Dette har 
tiltakshaver vært informert om. Når Fylkesmannens endelige vedtak nå foreligger, legges 
søknaden om dispensasjon for båtopptrekk knyttet til lovlig oppført naust på eiendommen gnr 
2 bnr 13 festenr. 1 i Vangslia, Inderøy kommune, fram for Hovedutvalg Natur for behandling.
  

Vurdering

Aktuelle sektormyndigheter har hatt dispensasjonssøknaden på høring.

Nord-Trøndelag fylkeskommune oppfordrer kommunen til å fokusere på at tiltaket tilpasses 
omgivelsene best mulig ved en eventuell godkjenning. Nord-Trøndelag fylkeskommune ber 
videre kommunen ta inn i vurderingen at tiltaket søkes utført innenfor det foreslåtte 
verneområdet Børgin i nasjonal marin verneplan.

Rådmannen registrerer at det ikke er helt uvanlig med båtopptrekk til naust, heller ikke i form 
av skinner, innover Straumen. 

Det omsøkte tiltaket ligger videre helt i ytterkant av det geografiske området som er angitt for 
et eventuelt marint verneområde i Børgin. Det omsøkte tiltaket vil etter rådmannens vurdering 
derfor ha marginal påvirkning i forhold til de forslag som foreløpig er lagt fram for nasjonal 
marin verneplan. Rådmannen registrerer forøvrig at Fylkesmannens miljøvernavdeling som 
regional ansvarlig myndighet for arbeidet med nasjonal marin verneplan, ikke har 
problematisert dispensasjonssøknaden i forhold til nasjonal marin verneplan.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kommenterer at tiltaket ligger innenfor område avsatt til 
friområde i kommunedelplan Straumen. Ut fra hensynet til friluftslivsinteressene i området 
råder Fylkemannen kommunen til å avslå søknaden om dispensasjon. 

Rådmannen registrerer at Fylkesmannen gir Inderøy kommune råd om å avslå søknaden om 
dispensasjon ut fra hensynet til friluftsinteressene, men at Fylkesmannen ikke ber om å bli 
orientert om kommunens vedtak i saken. Rådmannen må ut fra vanlig praksis hos 
Fylkesmannen derfor tolke dette som et faglig råd fra uten varsel om innsigelse ved et 
eventuelt motsatt vedtak i Inderøy kommune.

Spesielt om nabovarsling:
Berørte naboer er varslet om tiltaket og søknaden om dispensasjon. Det har ikke kommet inn 
merknader fra berørte naboer. Tiltakshaver har ikke varslet Vangslia vellag spesielt om 
søknaden om dispensasjon, men leder for Vangslia vellag på tidspunktet for søknaden om 
dispensasjon er varslet som nabo.

Det kan for den foreliggende saken diskuteres om Vangslia vellag burde vært varslet særskilt
med nabovarsel. Rådmannen må her å vise til de vurderinger som Fylkesmannen har gjort 
angående nabovarsling i forbindelse med klagebehandlingen knyttet til opprinnelig byggesak 
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for naust (se vedlegg 12). Det viktigste vurderingspunktet knyttet til varsling blir for rådmannen 
om Vangslia vellag er kjent med, og har fått mulighet til å gi tilbakemeldinger på, de planene 
som nå foreligger for båtopptrekk. Rådmannen mener at det ut fra sakens omfattende 
historikk og korrespondanse ikke bør være tvil om at Vangslia vellag er godt kjent med planene 
for båtopptrekk, og at vellaget har latt sin stemme bli hørt i sakens anledning. Det vises her 
blant annet til brev fra Vangslia vellag til sivilombudsmannen av 15.3.2011 med kopi til Inderøy 
kommune (se vedlegg 13). Rådmannen mener derfor at relevante merknader og ankepunkter 
fra Vangslia vellag har kommet godt fram i saken, og rådmannen har spesielt merket seg 
bekymringen knyttet til de geotekniske forholdene på stedet. Spørsmålet om geotekniske 
forhold er gitt en særskilt vurdering senere i saksframlegget.

Privatrettslig avtale sett i forhold til kommundedelplan Straumen:
Det er i gjeldende kommunedelplan Straumen lagt inn punktfeste for fritidsbebyggelse der 
naust kan føres opp for eiendommen gnr 2 bnr 13 festenr 1. Mellom punktfestet for naust og 
sjøen er det formål friområde i kommunedelplanen. Det har derfor blitt tydeliggjort overfor 
tiltakshaver at det var nødvendig med en egen dispensasjonssøknad for eventuelt båtopptrekk, 
noe den foreliggende dispensasjonssøknaden er et resultat av.

Rådmannen mener at det er vesentlig å ha med videre i vurderingen at naustet til Kirsten 
Skjervold Letnes er lovlig oppført på punktfeste angitt for naust i kommunedelplan for 
Straumen. Når formålet naust er angitt i planen, må det forutsettes at intensjonen bak 
kommunestyrets planvedtak var at naustet skulle brukes til oppbevaring av båt. 

Det vises videre til avtalen mellom Inderøy kommune og Per Skjervold av 26.1.1989 der det er
sagt at: ”Festet omfatter også rett til å anlegge adkomststi til naustet, fra bilvegen i boligfeltet, 
og rett til anleggelse av stø”. Denne avtalen er privatrettslig og derfor ikke juridisk bindende 
satt opp mot plankartet og bestemmelsene knyttet til kommunedelplan Straumen. Rådmannen 
mener imidlertid at det må være riktig å anta at kommunestyret tok nausttomta til Skjervold 
inn i kommunedelplan Straumen for å få juridisk stadfestet i plan den avtalen som var inngått 
mellom Inderøy kommune og Skjervold.

Når det samtidig ikke er åpnet for vei ned til nausttomta, mener rådmannen det vil være helt 
avgjørende for nausteier å kunne transportere båten inn i naustet fra sjøsiden (og motsatt fra 
naustet og ut i sjøen). Rådmannen legger derfor til grunn at det i den foreliggende saken vil 
være nødvendig å finne en løsning for opptrekk av båt til naustet, og at den løsningen som 
velges samtidig må være den beste sett i forhold til en totalvurdering av miljømessige 
konsekvenser og samfunnsmessige forhold for øvrig.

Spesielt om geotekniske forhold:
Grunnforhold er omtalt i begrunnelsen for dispensasjonssøknad. Dette har også vært 
framholdt som et av de vesentlige bekymringspunktene fra Vangslia vellag, jamfør også brevet 
fra vellaget til sivilombudsmannen.

I forbindelse med terrengforandringer i strandsonen i Vangslia i 1987 ble det gjennomført 
geotekniske undersøkelser i området. I rapport fra Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS av 
8.12.1987, ”Stabilitetsforhold ved Vangslia, Straumen”, er det sagt følgende om 
grunnforholdene i Vangslia:
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”Tidligere undersøkelse (0.1250, sept. 1971) og opparbeidelse i Vangslia viser relativt faste 
moreneavsetninger, silt, sand og grus med noe stein. Området er markert som randmorene på 
kvartærgeologiske kart”.

De geotekniske undersøkelsene utført av Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS i 1987 ga resultater 
som samsvarte med undersøkelsene fra 1971:

”Prøven bekreftet at massene i stranden er av samme art som i Vangslia, dvs. morenemasser: 
Leirfattig silt, sand, grus, med vanninnhold w = 12 %.”

Om årsaken til nevnte terrengforandringer sa Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS i 1987 
følgende:

”Årsaken til de oppståtte fenomener er uklar. Det er imidlertid mest sannsynlig at det er et 
erosjonsfenomen, ved at steinhuden i stranden er blitt brutt ved kraftig pålandsvær ved lav 
vannstand. Høyt poretrykk og høy utløpsgradient kan ha gjort de lokale partiene mer sårbare. 
Det er ikke en vanlig utglidning eller et stabilitetsbrudd som er skjedd.”

Rådmannen mener at det er faglig forsvarlig å bruke de foreliggende geotekniske rapporter 
som grunnlag for vurderinger rundt grunnforholdene på stedet. 

Sett i forhold til konklusjonene fra Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS, bør eventuell fare for 
erosjon av morenemassene på stedet være det viktigste vurderingspunktet i forhold til hvilken 
løsning som bør velges for et eventuelt båtopptrekk knyttet til naustet på gnr 2 bnr 13 festenr 
1. 

Ved anleggelse av ei tradisjonell båtstø, må stein ryddes til side for å lette opptrekket av båt til 
naustet. Dette vil etter rådmannens vurdering gi økt eksponering av silt- og grusmassene, og 
gjennom dette økt fare for erosjon fra sjøen. Jamfør dispensasjonssøknaden fra Kirsten 
Skjervold Letnes skal det legges flat stein rundt og mellom skinnegangen etter at 
betongsvillene er nedgravd og skinnegangen er på plass. Dette vil etter rådmannens vurdering 
være et sikrere tiltak i forhold til erosjon fra sjøen enn ei tradisjonell båtstø.

Konklusjon

Rådmannen har tidligere i saksframstillingen lagt til grunn at det her må være riktig å finne en 
løsning for opptrekk av båt til et lovlig bygd naust i følge kommunedelplan Straumen, og at den 
løsningen som velges samtidig må være den beste sett i forhold til en totalvurdering av 
miljømessige konsekvenser og samfunnsmessige forhold for øvrig.

De to eneste reelle alternativene for båtopptrekk vurderes å være enten ei tradisjonell båtstø 
der stein ryddes til side for å lette opptrekket av båt, eller skinnegang anlagt som i den 
foreliggende dispensasjonssøknaden. Rådmannens vurdering er at omsøkte løsning med 
skinnegang vil være den som skaper minst hinder for friluftsaktiviteten i strandsonen, jfr. 
reguleringsformålet friområde. Rådmannen har med basis i de eksisterende geotekniske 
rapporter videre vurdert den omsøkte løsningen som den beste sett opp mot eventuell risiko 
for erosjon. 
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Rådmannen innstiller med basis i det ovennevnte på at Kirsten Skjervold Letnes innvilges 
dispensasjon etter Plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen gjelder anleggelse av 
båtopptrekk knyttet til naust bygget på gnr 2 bnr 13 festenr. 1 i Inderøy kommune. Vedtaket er 
gjort med bakgrunn i Plan- og bygningslovens § 11-6 rettsvirkning av kommunedelplan 
Straumen.
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Eiendom/Byggested
InderøyKommune, Gnr. 2, Bnr. 13,Festenr. 1,Adresse Helgesenbakken 15,7670 INDERØY.

II11111111111111111,11111111111111111
Tiltakets art

Søknadstype Ett-trinns søknad.Anleggstype andre anlegg.Tiltakstype og formål Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon.
Næringsgruppekode Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.Beskrivelse av bruk

Båtopptrekk i forbindelse med nytt naust.

Tiltakshaver
Partstypc Privatperson.
Navn Kirsten Skjervold Letnes,Adresse Helgesenbakken 15,7670 INDERØY.

Kontaktperson Kirsten Skjervold Letnes,Adresse Helgesenbakken 15,7670 INDERØY.
Telefonnummer 924 85 200,Mobiltelefon 924 85 200,e-postadresse kirsten.letnes@inderoy.kommune.no.

Ansvarlig søker
Navn LYNGSTAD ARKITEKTER AS, organisasjonsnummer 981238001,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713
STEINKJER.

Kontaktperson Rolf Lyngstad,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713 STEINKJER.
Telefonnummer 74 13 44 00,Mobiltelefon 91379934,Telefaks 74 13 44 07,e-postadresse rolf.lyngstad@lyngstad-arkitekter.no.

Kontroll
Søknaden er kontrollert av ByggSøk 29.06.2010 kl. 10:28:40 med følgende kommentar:

Følgende IFC-vedlegg er validert og funnet ok.

Følgende sider mangler signaturer:

Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker
Ansvar og kontroll - Ansvarsfordeling - Ansvarlig prosjekterende
Ansvar og kontroll - Kontrollerklæring - Prosjektering

Det søkes om dispensasjon fra Arealdel av komMUneplan.Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven i medhold av  § annet.
Dispensasjon omfatter Se vedlegg.. Se vedlegg..

Planstatus mv.
Gjeldende plan Kommuneplanenes arealdel.Navn på plan Kommunedelplan Straumen.Referansenummer 0.Reguleringsformål

Naust.

Byggehøyde/Avstander
Minste avstand fra den planlagte bygning til nabogrense 5,0 m, vegmidte 15,0m, annen bebyggelse 20,50 m.

Det går IKKE høyspent kraffiinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta.

Det går IKKE privat/offentlig vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta.

(rr-standard
norge ByggSøkID:23171088Utskriftstidsdato:29.06.2010 Side 1 av 2
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Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Sum

m2 BYA

Det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare og vesentlig ulempe som følge av grunnforhold, rasfare, flom mv., miljøforhold, forurenset
grunn.

4kt:
Atkomst

Tiltaket gir IKKE endrede avkjøringsforhold.

Vedleggstype

Gjenpart av nabovarsel

Situasjonsplan

Tegning ny plan

Annet

Annet

Signa

4fCstandard
norge

Lyngstad  Arkite
AS

Jakola Weidemanns gate
7713  Steinkjer

Tlf 74 13 1-4 00 Fax
74 13 44 07

Gruppe Beskrivelse av vedlegget

BRA

Bolig Annet

•

Gjenpart av nabovarsel

•

Situasjonsplan

•

Plan, snitt og fasader

Dispensasjonssøknad

Ansv.rettsøknad Anton Letnes AS

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og at de enkelte foretakssystemer for kontroll dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

Ansvarlig søker
Dato 29.06.2010

Tiltakshaver
Dato 29.06.2010

Signatur'

I alt

Bolig

Annet

Sum

Antall
bruksenheter

Hvordan oversendes
vedlegget?

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

ByggSøkID: 23171088 Utskriftstidsdato: 29.06.2010 Side 2  av  2
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Til kommune

Inderøy kommune
Vennalivegen 37

7670 INDERØY

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

Sted

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

n Driftsbygning i landbruket pb1 § 81

ri Mindre byggearbeid

ri Skilt

• I •

Steinkjer

fl

11  •

NYbygg

n Riving

ri lnnhegning mot veg

DAnnet
Beskriv

FlAnlegg

riBruksendring

Tlitak på elenc

Gnr. itsnr. irestenr.

2 13 1
Eiendommens adresse

Hel esenbakken 15
Postnr. Poststed

7670 Inderø
Eierifester

Kristin Sleervold Letnes

ri Endring av fasade

n Eiendomsdelig eller bortfeste

Meldingen kan sees hos kommunenpå adresse:

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

Dispensasjoner

Dato Underskrift<tiliakehever/ansvarlig-soker)-

II

: - . • .

Båtopptrekk i forbindelse med nytt naust.
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for å kunne anlegge båtopptrekk
med skinnegang for opptrekksvogn.
Montasje av utvendig tappekrane for vann på yttervegg naust.

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra - til Ikke relevant

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan  B 1 1
Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

• - -

Ansvarlig sokers postadresse

X Søknaden er lagt ut på besøksadresse: Jakob Weidemanns gate 8 Steinkjer
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Kommunens adresse

II
JCI \JDJI  10111.
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Elendom/b ested
Gnr Bnr

2 13

Nabo-/ 'enboer elendom Nabo-/ 'enboer eiendom eler/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

2 2 Miramar AS
Adresse Adresse

Van slive en 58 Postb. 269 Lade
Postnr. Poststed Postnr. Poststed

7440 TRONDHEIM 7440 TRONDHEIM
Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/ 'enboer elendom Nabo-/ 'enboer eiendom elerifester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

2 4 Ståle o Anne Mette Gausen
Adresse Adresse

Van slive en 55 Van slive en 55
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Dennedel klistres på kvittering

RR 0321 9108 5 NO

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/ 'enboer elendom Nabo-/ 'enboer eiendom eler/tester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

2 40 Harald o In er-Sofie Ness
Adresse Adresse

Van slive en 51 Van slive en 51
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Dennedel klistres på kvittering

7670 INDERØY 7670 INDERØY RR0321 9109 9 NO

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/ 'enboer eiendom Nabo-/ 'enboer elendom eler/fester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

2 41 Geir Johannes Olsen o Si run Witsø
Adresse Adresse

Van slive en 53 Van slive en 53
Postnr. Poststed Postnr. Poststed Denne del klistres på kvittering
7670 INDERØY 7670 INDERØY RR 0321 9110  8 NO

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/ "enboer elendom Nabo-/ 'enboer elendom elerfiester
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn

2 48 Ter'e Strand
Adresse Adresse

Van slive en 56 Van slive en 56
Postnr. Poststed Postnr. Poststed

Denne del klistrespå kvittering i.nr

7670 INDERØY 7670 INDERØY RR0321 9111 1 NO

Personlig kvittering for mottatt varsel Dato Sign.

Varsel mottatt Samtykker i tiltaket

Det er pr. dags dato innlevert rekomandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall  sendinger:

5155

Festenr Seksjonsnr Adresse

Helgesenbakken 15

Sign

7670 INDERØY
Dato Sign.

Denne del klis:tre's på kvittering
RR 0321 9107 1 NO
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Inderøy kommune
Teknisk etat
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

IIII

Dispensasjonssøknad, kommunedelplan, Straumen
Båtopptrekk

II
027978

IIIII
:ekter AS

Jakob Weidemanns gate 8 7713 Steinkjer
Telefon 74 13 44 00 Fax 74 13 44 07
Foretaksnr 946513865

Steinkjer 10 06 10

Bakgrunn

Kirsten Skjervold Letnes har fått tillatelse til bygging av naust i Vangslia. (Vedtak i
Hovedutvalg, Natur 15 06 09)

Naustet er regulert inn i gjeldende kommunedelplan, Straumen, vedtatt 14 12 05.

I rådmannens vurdering i forbindelse med byggesøknaden er følgende definisjon av naust og
båtstø gjengitt: « Naust er definert som hus for båter, sjøklær, fiskeredskaper og lignende i
Statens bygningstekniske etat. Båtsto er et ryddet område mellom naustet og sjøen og
fungerer som landingsplass og glideflate for båten. Hensikteten er å lette arbeidet når båten
skal inn eller ut av naustet. «

For å kunne benytte naustet som et hus for båter er det nødvendig å anlegge båtsto. (Rett til
å anlegge båtstø er også nedfelt i den privatrettslige avtalen som gir Kirsten S. Letnes rett til
nausttomt.)

Båtsto

Tradisjonelt er det to ulike metoder som er blitt benyttet for å trekke opp båter.

Rydding av stein ned til sandbotn og utlegging av stokker for å dra båten på. Stein
som ryddes vekk er vanligvis blitt lagt opp på sida av båtstøa.

Etablering av skinnegang med vogn for opptrekk av båt.

I forbindelse med den aktuelle byggesaken er det ønskelig å benytte alternativ B.

Dette er etter kommuneadministrasjonens vurdering et tiltak som krever søknad om
byggetillatelse i tillegg til dispensasjonssøknad fra kommunedelplan, Straumen.

Dispensasjonssøknad

Vi søker om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for å kunne anlegge båtopptrekk i
form av skinnegang med vogn.

Lyngstad Arkitekter AS BREV 1
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Begrunnelse

Skinnegangen er tenkt anlagt ved at stedelige steinmasser legges til side. Deretter legges
det ut sviller og skinner før steinmassene legges tilbake. Dette er tenkt gjort slik at svillene ikke
blir synlige og at skinnene blir liggende mest mulig i plan med steinlaget.

Utfra vårt syn vil dette gi et mindre inngrep i landskapet enn ei tradisjonell stø der
steinmassene er lagt opp i to rekker og sjølve støa er rydda ned til sandbotn.

Skinnegang kombinert med tilbakefylling av stein vil etter vårt skjønn være til mindre hindring
for allmenhetens ferdsel enn ei gammeldags båtsto med steindunger på sidene.

Det antas å være litt dårlige grunnforhold på stedet. Ved å benytte den aktuelle metoden vil
framtidig belastning på grunnen bli tilnærmet som i dag.

Ei befaring i strandområdene ved Straumen viser at skinnegang er en vanlig benytta metode.

Vi er av den oppfatning at ut fra definisjonen av naust måtte en forvente at det var aktuellt å
etablere ei eller anna form for båtstø nar tomta ble regulert inn på kommunedelplankartet.

Den privatrettslige avtale der båtstø er benevnt lå også til grunn for inntegning av nausttomta
på kommunedelplankartet.

Undertegnede har opp gjennom tida laga en rekke reguleringsplaner der naustformål har
inngått, men vi har aldri markert båtstø som et eget symbol. Vi er av den oppfatning at når det
vises et naust på et reguleringskart så innbefatter det at det må etableres en mulighet for å få
båten ut og inn av naustet.

—

Rolf Lyngstad

Lynr!!;--,. Arkftek1er
Jakob \..P-ic':irternanns gate 8

7713 Steinkjer
Tlf  74 13 -^,4,00 Fax74 13 44 07

Lyngstad Arkitekter  AS BREV 2
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Lyngstad Arkitekter AS

N

)et/,' 9E27--
TEGNINNHOLD

PROSJEKT

_

iTU f'L

Jakob Weidmanns gate 8
7713 Steinkjer
Tif 74134400 Fax 74134407 DATO SIGN

firmapost@lyngstad-arkitekter.no 11 g

11111111111110111119111111111
L
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Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og bygningsloven

Til kommune

Inderøy kommune

Eiendom/
byggested

-

Foretak

Adresse Postnr. Poststed

n 7 77 In r
Telefon I Telefaks Kontaktperson Mobiltelefon

E-post adresse

('

. 11111111.

Funksjoner og tiltaksklasse

(PRO, KPR, UTF,KUT), og Beskriv foretakets ansvarsområder, herunder eventuelle områder gitt i
angi tiltaksklassene "Kontrollplan for viktige og kritiske områder"

UTFIKUT Utførelse oa kontroll med utførelse avbåtonotrekk

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

• •
Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll:

- av egne ansvarsområder i samsvar med eget system

- i samsvar med kontrollplan for vikfige og kritiske områder av dato

Ansvarlig søker (SØK)  for tiltaket

Foretak Foretak

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommunens navn (stempel)

Dato Underskrift

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr.

Adresse Postnr. I Poststed

n r

Byggblankett 5181-1 nov. 2005 - Side 1 av 1

Ansvarsområde

Foretakets underskrift iht foretakets godkjenning

Dato Underskrift

/

Gjentas med blokkbokstaver

IIII111111
027980

Organisasjonsnr.

Ikke relevant

II

Vedlegg nr
F -

Vedlegg nr
F  -

II

( fs-tandard
norge

snr
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Eiendom/Byggested
InderøyKommune, Gnr. 2,Bnr. 13,Festenr. 1,Adresse Helgesenbakken 15, 7670 INDERØY.

Foretak
Navn LYNGSTAD ARKITEKTER AS,Organisasjonsnummer981238001,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713
STEINKJER.

Kontaktperson Rolf Lyngstad,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713 STEINKJER.
Telefonnummer 74 13 44 00,Mobiltelefon 91379934,Telefaks 74 13 44 07,e-postadresse rolf.lyngstad@lyngstad-arkitekter.no.

Funksjon Tiltaksklasse

Ansvarlig 3
søker
Ansvarlig 3
prosjekter
ende
Ansvarlig 3
kontrollere
nde for
prosjekteri
ng

Tiltakstype

bygninger og installasjoner

bygninger og installasjoner

bygninger og installasjoner

1111111111111111,1111111111111111111111

Ansvarsoppgave for prosjektering og kontroll av prosjektering

Ansvarsområde Tiltaks- Ansvarlig prosjekterende Ansvarlig kontrollerende Kritisk

klasse område
Navn Signert Navn Signert

Arkitekturprosjekterin 1 LYNGSTAD LYNGSTAD Nei
ARKITEKTER ARKITEKTER

Grunnlag

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med egne systemer og i samsvar med
kontrollplan for viktige og kristiske områder.
Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden er korrekte.
Uriktige opplysninger kan medføre:
- tap av lokal godkjenning (jfr. forskriften § 20)
- tap av sentral godkjenning (jfr. forskriften § 27)

Meddelelse av uriktige opplysninger overfor offentlige myndigheter - inklusive opplysninger som gir et uriktig inntrykk av faktum - og medvirker til dette,
vil kunne rammes av straffelovens §166.

Ansvarlig søker Ansvarlig foretak
Dato 29.06.2010 Dato - - 29.06.20

Signatur—

Ivn9sta Ark te r
g e B

TR
:2; 44 07

Signatu

Lynpstad ArkiL er AS
Jakob Weideman s g e

7713 Steinkjer
TIf 74 13 1-4 00 Fax 74 13 44 07

( rs-tandard
norge ByggSøkID: 23171088  Utskriftstidsdato: 29.06.2010  Side 1 av 1
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Eiendom/Byggested
InderøyKommune, Gnr. 2,Bnr. 13,Festenr. 1,Adresse Helgesenbakken 15,7670 INDERØY.

Foretak
Navn LYNGSTAD ARKITEKTER AS,Organisasjonsnummer 981238001,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713
STEINKJER.

Kontaktperson Rolf Lyngstad,Adresse Jakob Weidemanns gate 8,7713 STEINKJER.
Telefonnummer 74 13 44 00,Mobiltelefon 91379934,Telefaks 74 13 44 07,c-postadresse  foif.lyngstad@lyngstad-arkitekter.no.

Kontrollerende for prosjektering: Arkitekturprosjektering,tiltaksklasse  1.

Ansvarsområde

Arkitekturprosjektering 1

Det bekreftes at kontrollen er gjennomført i henhold til søknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder. Foretaket er
kjent med reglene om straff og sanksjoner i Plan- og bygningsloven kap. XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige
opplysninger.

Ansvarlig foretak
Dato 29.06.2010

Signatur

Tiltaks-
klasse

Lynestad Arkite,  er AS
Jakob Weidemannsgate8

7713 Steinkjer
Tlf 74 13 1400 Fax74 13 44 07

Kontroll-
dokumentasjon

Kontrollerte
tegninger

Sluttkontroll

1111111191111

Fagområdet er Kontroll bekreftet
ferdig kontrollert (Ansvarlig

kontrollerende for
prosjektering/Ansvarli
g kontrollerende for
utførelse)

Ja

(r-s-tandard
nor9e ByggSøkID:23171088 Utskriftstidsdato: 29.06.2010 Side 1 av 1
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Inderøy kommune

7670 Inderøy

Vi viser til Deres oversendelse av 1.7.2010.

Uttalelse til dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for
båtopptrekk ved naust ved Vangslivegen i Inderøy kommune

Bakgrunn
Det søkes om dispensasjon for anleggelse av båtopptrekk ved eksisterende naust på
eiendommen gnr. 2 bnr. 13 fnr. 1 i Inderøy kommune. Naustet ligger innenfor område avsatt
til friområde i kommunedelplanen for Straumen.

Fylkesmannens vurdering
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19-2 dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med dispensasjon klar være større enn ulempene
etter en samlet vurdering.

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

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

Fra Miljovernavdelingen:
Tiltaket ligger innenfor område avsatt til friområde i kommunedelplanen. Slike områder skal
kunne benyttes for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Tiltak som begrenser
denne muligheten vil være uheldig og bør unngås. Planen åpner for etablering av naust og det
kan bidra til å begrense kvalitetene ved friområde. Naust må betraktes som uthus uten
privatiserende effekt på allmenn ferdsel.

Etablering av båtopptrekk må ses i forhold til hensikten med friområde og muligheten for at
opptrekket kan virke som et ferdselshinder i strandsonen.

Ut fra hensynet til friluftslivsinteressene i området råder Miljøvernavdelingen kommunen til å
avslå søknaden.

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Med hilsen

jørnar Wiseth (e.f.)
estleder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein, tlf. 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen, tlf. 74 16 81 51

Jof aug
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Side 2 av 2
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDEL/
FYLKESKOMMUNE

IIII II
Jens Kristian Hvalgård
10/03740-2

Arkiv:  725

Dato:  6.7.2010
Ugradert

Inderøy - Dispensasjonssøknad om båtopptrekk til naust på eiendommen Letnes
gnr 2 bnr 13 fnr 1
Vi viser til oversendelse med søknad som nevnt over. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har behandlet
saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og har følgende merknader:

Plan- o friluftslivsforhold:
Tiltaket innebærer anlegging av båtopptrekk innen 100-metersbeltet i tilknytning til eksisterende naust. I
den forbindelse vil Nord-Trøndelag fylkeskommune oppfordre kommunen ved en eventuell godkjenning om
å fokusere på at tiltaket tilpasses omgivelsene best mulig. Dette for at hensynet til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i område ivaretas på best mulig måte.

Tiltaket søkes utført innenfor det foreslåtte verneområde Borgenfjorden, som er ett av 17 kandidatområder
som er klarert for oppstart i første pulje gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet. Nord-Trøndelag
fylkeskommune ber kommunen ta dette med i den videre vurderingen av søknaden, da det foreligger
midlertidige retningslinjer for behandling av saker som kan berøre områder som er kandidater til marin
verneplan.

Ellers ingen merknader.

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

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

Etter fullmakt

Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Side 1

Jens Kristian Hv ård
Rådgiver

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73
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Intern utskrift fra Grunnboken
Utskrift fra  Statens kartverk
Kommunenr: 1729 INDERRIY
Gnr: 2 Bnr: 59

INTERN UTSKRIFT AKTIV GRUNNBOK

-:Ni(k44:#18

Hjemmelshavere

906093

Festere
470 30/01/2002

pE.14:0S,WE,FT

HeftelserI feste
FESTEKONTRAXT -  VILKÅR
GJELDER FESTE

470 30/01/2002  BORETT
GJELDER FESTE
Rettighetshaver: SKJERVOLD PER
SKJERVOLD RANDI F
GJELDER DENNE EIENDOM M.FL.

4135 08/06/1990

HJENNEL TIL GRUNN
VEDERLAG: 0
INDERØY KOMMUNE
ORG.NR: 963955162

HJENNEL TIL FESTERETT
VEDERLAG: 0
LETNES KIRSTEN MARGRETE SKJERVOLD

10H
ti;s:rsitftrserdt:°g med: 1111111 11111 1111121141i 911111 11111

ER IUTtER
FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO, SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE EIENDOM
HENVISES TIL HOVEDBRUKET. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE
ENN FESTEKONTRAKTEN.

Ingen servitutter registrert

R.k1

5529 27/06/1986  REGISTRERING AV GRUNN
DENNE EIENDOM OPPRETTET FRA: KNR: 1729 GNR:2 BNR:13

II

Side 1 av 1
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KONTRAKT

OM

pi;G!3OKFOi",1r
• •
0 8 JUN1990

DeGy.xicar.:4L/35
NOKR

ESTE AV NAUSTTOMT PÅ EIENDOMMEN VANGSLIA, GNR. 2, BNR. 13
INDERØY. 9.
. I henhold til kjøoekontrakt mellom Petter Skjervold og

Inderøy kommune, Clatert 24. mars 1972 (jfr. skjøte, dazert
19. august 1972 på eiendommen Vangslia, gnr. 2, bnr, 13 i
Inderøy), gis eieren av eiendommen Sundfær, gnr. I, bnr. 1
i Inderøy festerett til tomt for oppsetting av enkelt båt-
naust i vestre kant av regulert friområde i Vangslia bolig-
felt/eiendommen Vangslia, gnr. 2, bnr. 1 i Inderøy.

Nausttomten skal måles ut slik at naustet plasseres i
strandlinja rett sør for bolighuset på eiendommen Sjøli,
gnr. 2, bnr.  4, slik  som angitt naust i reguleringsplanen,
sør-aust for regulert lekeplass (10).

Nausttomten skal begrenses til det areal som er nødvendig
for å oppføre, vedlikeholde og bruke naustet.

Festet omfatter også rett til å anlegge adkomststi til
naustet, fra bilvegen i boligfeltet, og rett til anleggelse
av stø.

• Det skal utstedes registreringsbrev med tildeling av regi-
streringsnummer. Gebyret for registreringsbrevet og ting-
lysingsomkostnin;erskal betles av kr,mmunen.

• Nausttomtenkan ikke inngjerdes. Passasjen mellom naustet
og sjøen skal holdes åpen for fri ferdsel.

(1)

(.7)

• Naustet skal oppføres i samsvar med bygningsrådets godkjenning
jfr. bygningslovens § 93.

• Festeretten gis vederlagsfritt og skal følge eiendommen
Sundfær, gnr. 1, bnr. 1 i Inderøy. Kommunen kan ikke si
den opo, med mindre den blir misligholdt.

ra kommunens/ordførerens side tas forbehold om formannskapets
odkjenning.

670 Sakshaug, den

nderøy kommune

rnr.

*~Lr  199?

rdf~miren

ier av Vangslia, gnr. 2, bnr. 13. Eier av Sundfær, gnr. 1,
bnr. 1.
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Registrenngs-J nr.

., rev or grunn Reg
..

r 2i n 39 sb/r

. .

8e:n r

C 't,
Inderøy bf istre

18-86
(Delingsloven av 23. juni
1978 § 4-1, forskriftenes del 27

-- .4-
.k 10

Registreringsbrev over—
) Gnr. Bnr.  Fesrnr. Dagbokstempel

Z13..-- e 2 -5-9 Dagbokført 27.06.86E
1:1 Kartblad nr. Kartfigur nr. Vei nr.
0 CS 137.1.51 I. E  05529
C C) Bruksnavn og/eller adresse

.Q ci, NausttomtE4,5,
4...  ,.

"al C3

O ›.

C {b
.0 Beskrivelse av eiendommen  (se også kartutsnitt)—

EE ,...(Areal, beliggenhet, grenser og tilstøtende eiendommer)
t)  2, Arealbruk og plassering framgår av festekontrakt samt

kartutsnitt i M=1:1000.

Tomtas representasjonspunkt er: X=  653 977,5 Y= 27 682,6 Z= 4

Dette registernummer utgår fra Vangslia gnr. 2, bnr. 13.

Registreringsbrevet er utstedt i forbindelse med—

Registrering av eksisterende uregistrert grunn (delingslovens § 4-1, forskriftenes del 27)
Antatt eier (innføres i GAB)

Registreringen er kunngjort etter forskriftenes 13.5. Registreringen er ikke påklaget/klagen er ikke tatt til følge.
Ved registreringen er det ikke tatt stilling til hvem som er eier.
Registreringsbrevet gir ikke selvstendig grunnlag for grunnbokshjemmel, se tinglysingsloven §§ 38aog 38b.

Delingsforretning vedr. fradeling av teig (delingslovens § 3-1, forskriftenes 1.7)
nr. Bnr. Bestyrer ved forretningen

Eiendommen er utskilt fra:

Tildeling av registernr. til festerett som det ikke holdes kartforretning over
Grunneiers navn 1Festers navn

Inderøy kommune ' Per Skjervold

Dagboksternpel ved tinglysing Tinglysingsstem el

Sakshaug
Sted

(%)
oppm.sjef

RekvimM
Inderøykommune v/rådmannen

28.  mai  1986
Dato

07. kwmt. bderldf(e .  PIK/44  1;/ Ikta:44.1z1 k. .
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-

?5-44-6D

........ . •
27.682,6 Y-

4

1/1

8

0»• 5

• • • • • ....... • •

,  REGISTRERINGSBREV FOR E1ENDOMMEN:
NAUSTTOMT, GNR 2 BNR 13  .1r.
J.NR 23184
M =11000
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: rgr@fmnt.no

Vangslia vellag v/Ness
Vangslivn. 51
7670 INDERØY

Deres ref.:

Vår ref.: 2010/3641

II

Klage på vedtak om avvisning - naust på gnr 2/13 i Inderøy
kommune - kommunens vedtak stadfestes

Bygningen var meldt som mindre byggearbeid på bebygd eiendom jf. pb1 85 § 86 a.

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

IIIIII
038712

Inderøy kommune ga tillatelse til oppføring av naust i Vangslia i juni 2009. Tillatelsen
ble påklaget av Vangslia vellag i april 2010. Kommunen avviste klagen fordi den var for
sent fremsatt, og fordi det manglet grunner for å kunne gi oppreisning for
fristoversittelse. Dette vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Fylkesmannen er enig
med kommunen, og stadfester vedtak om avvisning. Fylkesmannens vedtak kan ikke
påklages.

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 01.07.10, hvor ovennevnte sak ble
oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og delegering fra Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Vi beklager den lange
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn
Den 15.06.09 ga planutvalget i Inderøy kommune tillatelse til oppføring av et naust på ca 63
m2 på et areal som er avsatt til dette formålet i kommunedelplan for Straumen. Arealbruken
er en følge av en eldre privatrettslig avtale med kommunen. Dette området er omgitt av
arealer disponert til formålet friområde. Arealet er eid av kommunen, men vellagene i
kommunen har ansvar for forvaltning og skjøtsel. Eiere av boligeiendommer hovedsakelig på
oversiden av Vangsliveien var varslet, herunder leder av Vangslia Vellag, Harald Ness, som
samtykket i tiltaket.

I slutten av mars 2010, da byggearbeidene tydeligvis startet opp, ble det av andre medlemmer
i vellaget, som ikke var varslet, stilt spørsmål ved arbeidene. Som en følge av dette klaget
Vangslia vellag ved brev av 08.04.10 på tiltaket. Klagen er kort gjengitt begrunnet med
følgende:

• Kommunen er ikke nabovarslet, noe som har medført at allmennhetens interesser ikke
er ivaretatt

• Det var feil å behandle saken som en meldingssak
• Det er foretatt andre arbeider i tillegg til det som kommunen har behandlet

II
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Det er bedt om stans i byggearbeidene og ny behandling av saken som søknadssak.

Kommunen har også bedt om tegninger av det som er bygget utover det de opprinnelige
tegningene viste, og en redegjørelse for vellagets påstander om anleggelse av veg og
parkering.

Side 2 av 6

Det har også vært stilt spørsmål om byggesaksbehandlernes habilitet, da tiltakshaver og
hennes kusine begge er ansatt i Inderøy kommune. Ingen av disse arbeider med byggesaker,
eller er overordnet de som arbeider med byggesaker. Kommunen vurderte og tilbakeviste
denne påstanden ved særskilt brev av 06.05.10.

Klagen ble behandlet av Hovedutvalget for natur den 31.05.10. Klagen ble da avvist, fordi
fristen for å klage var oversittet. Kommunen fant ikke grunnlag for å gi oppreisning for
fristoversittelse.

I saksframlegget er det vist til at det etter fv1 § 29, 2.1edd er en tremånedersfrist for å klage når
noen er tilstått en rettighet — som i denne saken. Her ble det gitt tillatelse den 15.06.09, mens
klagen ble fremsatt først 08.04.10.

Videre er fv1 § 31 vurdert. Etter denne bestemmelsen kan det gis oppreisning for
fristoversittelse dersom den som klager ikke kan lastes for å ha klaget for sent, eller det er
særlige grunner til at klagen likevel bør tas under behandling. Hensynet til den som har fått en
tillatelse skal tillegges vekt.

Det er ikke tatt noen spesiell stilling til spørsmålet om vellaget kan lastes for å ha klaget så
sent; kommunen har stort sett vurdert om det er særlige gnmner til å behandle klagen likevel.

Når det gjelder manglende nabovarsling av kommunen, er det vist til at det er kommunen som
gir byggetillatelser, og at dette er ansett som tilstrekkelig varsling av kommunen som
grunneier.

Kommunen er enig med klager i at saken skulle ha vært behandlet som en ordinær søknad
etter pb185 § 93, men tilføyer at saken uansett er behandlet på samme måten som om det var
sendt inn en søknad om naust og ikke en melding. Kommunen skriver: "Det  er her viktig å
være tydelig på at hovedforskjellen mellom en meldingssak og en søknad etter Plan- og
bygningsloven § 93, ligger i spørsmålet om ansvarsrett. Det er ikke vanlig å kreve ansvarsrett
ved bygging av teknisk mindre krevende bygg som ikke skal brukes til boligformål, for
eksempel naust. Dette er også praksisen i Inderøy kommune. Rådmannen mener derfor at det
er svært lite trolig at en søknad etter Plan- og bygningsloven § 93 kontra § 86 a ville gitt noen
annen konklusjon når det gjelder spørsmålet om ansvarsrett."

Det er også redegjort for at forhåndskonferanse er et frivillig møte mellom tiltakshaver og
kommunen, etter det også har blitt muntlig anført at en søknadsbehandling ville gitt Vellaget
anledning til å fremme sitt syn ved forhåndskonferansen. Kommunen viser dessuten til at
saken ble politisk behandlet, som en ekstra kvalitetssikring.

Under avsnittet "Konklusjon" heter det:

"Rådmannen mener at det i den påklagede saken ble gjennomført nabovarsling i tråd med
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reglene i Plan- og bygningsloven. Rådmannen mener videre at den påpekte
saksbehandlingsfeilen, nemlig bruk av Plan- og bygningslovens § 86a kontra § 93, ikke har
hatt betydning for utfallet i saken.

Rådmannen mener med basis i det ovennevnte at det i denne saken ikke foreligger særlige
grunner for å fravike reglene for klagefrist gitt i Forvaltningslovens § 29. Vangslia vellag
klaget på vedtaket i Hovedutvalg Natur nærmere ti måneder etter at vedtaket ble fattet. Den
ytre fristen gitt i Forvaltningslovens § 29 er 3 måneder. I lovkommentarene til
Forvaltningslovens § 29 er det tydeliggjort at fristen på 3 måneder er satt for å hindre at en
part som i god tro har innrettet seg i forhold til vedtaket, skal få en uforutsett overraskelse
gjennom en full overprøving av vedtaket. Rådmannen innstiller derfor på at klagen fra
Vangslia vellag avvises."

Vellaget klaget på avvisningsvedtaket den 13.06.10. Klagen er kort gjengitt begrunnet som
følger:

• Mener de ikke kan lastes for fristoversittelse, da vellaget skulle vært behandlet som
part fordi vellagene i kommunen har disposisjonsrett over sine friområder.

• Det var feil å behandle saken som en meldingssak, med den følge at det bl.a. ikke er
innhentet miljøvernfaglige vurderinger i saksutredningen

• Når det gjelder inhabilitet er det anført:  "Det eksisterer mao en økonomisk
binding/relasjon mellom rådmannen/Inderøy kommune og firmaet Anton Letnes på
flere plan; I) mellom rådmannen som øverste leder for administrasjonen i Inderøy
kommune og firma A, Letnes via hans egen controller, alias styrerepresentant for
firmaet A. Letnes, og 2) mellom rådmannen som ansvarlig oppdragsgiver i kontrakten
mellom Inderøy kommune og firmaet A. Letnes v. David Letnes, som utførende på
utbyggingen av infrastruktur på Næssjordet 2. Vellagets styre mener at rådmannens
habilitet og dermed hele administrasjonens upartiskhet i forhold til å behandle denne
konkrete saken må vurderes av kompetente utenforstående."

• Når det gjelder grunnforholdene, er det anført at kjennskap til området fra tidligere
tilsier at grunnforholdene burde vært undersøkt før en tillot bygging av et så vidt stort
og tungt bygg ved fjæra.

• Plasseringen av naustet hindrer allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Pga
utvasking av masser ved spring-/stormflo vil skinnegangen ut i sjøen fremstå som en
molo.

Ved Hovedutvalg for naturs behandling av klagen over avvisningsvedtaket den 21.06.10, er
det stort sett vist til det som framgår i saksframlegget og behandlingen av saken den 31.05.10,
og som det er redegjort for ovenfor. Når det gjelder anførselen angående grunnforholdene,
fremgår det av saksframlegget til utvalgssak 50/10, side 2, at disse er vurdert.

Klagen på avvisningen ble ikke tatt til følge, og saken ble oversendt Fylkesmannen for
endelig klagebehandling.

Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans fremgår av forvaltningsloven (fvl.) § 34, og av
andre ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om
det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte. I tillegg kan
Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum
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og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med dette menes om
vedtaket innebærer s.k. "myndighetsmisbruk", dvs om vedtaket er motivert ut fra
utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den
innebærer usaklig forskjellsbehandling.

I fv1. § 34 annet ledd siste punktum, er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.

For ordens skyld presiserer vi at det er klage på avvisningsvedtaket som er til
klagebehandling. Det som Fylkesmannen skal prøve, er om klagen ble for sent fremsatt, og
om det i så fall er grunn for å gi oppreisning for fristoversittelsen. Klagefristen er etter fv1.
§ 29 tre uker fra en fikk underretning om vedtaket eller det ble offentlig kunngjort. I samme
bestemmelse, 2. ledd, heter det:

"For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han

har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå

noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder

fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

Vellaget fikk ikke underretning om vedtaket, da den ikke er part i saken og vedtaket heller
ikke er offentlig kunngjort. Dessuten er det klart at tiltakshaver har fått en rettighet, slik at
klagefristen løp ut 15.09.09, dvs, tre måneder etter at tillatelse ble gitt.

Følgelig blir det spørsmål om å ev. gi oppreisning for fristoversittelse etter fv1 § 31.

Bestemmelsen lyder:
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Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd
med klage etterpå, eller

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om
endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.

Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år
siden vedtaket ble truffet.

Når det gjelder bokstav a), er det klart at leder av vellaget ble varslet, selv om dette var fordi
hans eiendom ligger nært punktfestet for naust.

Det er i utgangspunktet de som er naboer eller gjenboere til den aktuelle tomta hvor tiltaket
skal gjøres som har krav på varsel. Kommunen kan kreve at tiltakshaver varsler flere  eiere
eller festere  enn de som er naboer/gjenboere, jf. pb1 85 § 94 nr 3, 2.1edd, 2. punktum. Et
vellag er en interesseforening, og ikke en eier eller fester, og kommunen kan normalt ikke
kreve at tiltakshaver varsler det. I denne saken kan det imidlertid stilles spørsmålstegn ved om
forvaltningsloven regler om utredningsplikt, § 17 og veiledning, § 11, ga grunnlag for at
vellaget likevel skulle ha vært varslet særskilt, pga. den avtalen vellaget har med kommunen
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om forvaltning/skjøtsel av friområdet. Vi viser til "plan- og bygningsrett" av O.J. Pedersen
m.fl, Universitetsforlaget 2000, side 156 og 157. Vi finner det imidlertid ikke nødvendig å ta
stilling til dette fordi vellagets leder kjente til saken via det varslet han fikk som gjenboer.
Vellaget kan derfor etter Fylkesmannens syn ikke høres med at det ikke kjente til saken.
Således mener Fylkesmannen at vilkåret for å ta klagen under behandling etter bokstav a) ikke
er oppfylt.

Kommunen har vurdert anførslene vedrørende realitetene i den første klagen for å etterprøve
om vilkårene i bokstav b) var oppfylt. Også ved behandlingen av avvisningsklagen er det
dette som er prøvd som "særlige grunner".

Saken er korrekt behandlet etter plan- og bygningsloven fra 1985, da søknaden om tiltaket ble
fremsatt før de nye byggesaksreglene trådte i kraft 01.07.2010, se pb1 2008 § 34-4, 4. ledd.
Våre henvisninger er til 1985-loven.

Det er anført i klageomgangen bl.a. at rådmannen synes å ha kontakt med søkers ektefelles
firma på en slik måte at han, og ev. administrasjonen blir inhabil. Det er i den sammenhengen
vist til ar firma Anton Letnes utfører arbeid etter avtale med kommunen på Nessjordet.
Fylkesmannen kan ikke se at dette eller de øvrige anførslene på dette punktet medfører
inhabilitet.

Det var feil å behandle saken som en meldingssak etter pbl § 86 b. Tiltaket er etter
Fylkesmannens syn søknadspliktig, men kunne antakelig vært behandlet som et enkelt tiltak
etter pb1 § 95b. Tiltakets art faller inn under den gruppen som kunne behandles etter § 95b,
ved at det er en lite komplisert konstruksjon og ikke skal brukes til varig opphold. For å kunne
bruke § 95b er det en forutsetning at naboene samtykker i tiltaket. Det var ikke krysset av i
samtykke-rubrikken for alle som ble varslet.

Alternativt skulle saken ha vært behandlet som et vanlig søknadspliktig tiltak etter pb1 § 93.

Selv om saken har vært behandlet som en meldingssak, er den behandlet mer omstendelig enn
det som kreves i en meldingssak.

Når det gjelder grunnforholdene, opplyser kommunen pr telefon den 25.01.11 at de har
vurdert grunnforholdene på grunnlag av to rapporter fra Siv. Ing. Kummeneje, fra hhv. 1971
og 1987. Etter kommunens oppfatning tilsier rapportene at grunnforholdene er
tilfredsstillende for oppføring av naustet, og at det ikke er kvikkleire i det aktuelle området.

I denne saken forstår vi det slik at arbeidene utføres av søkers ektefelle David Letnes, som
driver entreprenørfirma Anton Letnes. Det er følgelig en kvalifisert utførende, og tegningene
til naustet er dessuten laget av arkitekt.

Når det gjelder naustets plassering og forholdet til allmennheten og miljø- og naturfaglige
kvaliteter er dette avgjort gjennom behandlingen av kommunedelplanen, der det aktuelle
området er disponert til byggeområde for naust.

Samlet sett er det et arkitekttegnet bygg, som utføres av en kvalifisert selvbygger, som de
mest berørte boligeiendommene i nærheten var varslet om. Grunnforholdene er vurdert som
tilfredsstillende og plasseringen av naustet er i tråd med gjeldende plan.
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Saken er behandlet etter feil bestemmelse i loven, men tiltakshaver kan ikke klandres for
dette. Hensynet til tiltakshaver skal som nevnt ovenfor tillegges vekt ved vurderingen om det
kan gis oppreisning for fristoversittelse.

Etter en samlet vurdering finner ikke fylkesmannen grunn for å ta klagen til
realitetsbehandling etter fvl. § 31, 1.1edd bokstav b).

Det fattes følgende

Avvisningsvedtaket i Hovedutvalg for natur i sak 36/10, den 31.05.10, stadfestes. Klagen har
ikke ført frem

Fylkesmannens vedtak er endelig om kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fv1. §28.

Med hilsen

t
Sissel E. Slapgård (e.f.)
Bygg- og justisleder
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Vedtak:

Inderøy kommune 7670 Inderøy
Kirsten Skjervold Letnes Sundfærv. 40B 7670 INDERØY
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agnhi1d T rsdatter Grønvold
Seniorrådgive
Kommunal- og administrasjonsavdelingen
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/678-24

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/11 11.04.2011

Reguleringsplan for Venna - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Venna med 
bestemmelser og beskrivelse slik det ligger vedlagt saksframlegget.

2. Vedtaket er ikke gyldig og kunngjøres ikke før NVE har frafalt innsigelsen til 
reguleringsplanen. 

Vedlegg
1 Revidert reguleringskart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Illustrasjonsplan
5 Innspill i høringsperioden.

Bakgrunn

Hovedutvalg Natur vedtok 15. november 2010 å gi dispensasjon fra Kommunedelplan 
Straumen og Bebyggelsesplan for Venna nedre, for bygging av nytt legesenter på gnr 4 bnr 140.

Samtidig ble det vedtatt å igangsette arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for området 
i samsvar med situasjonsplan for området. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn ble 
delegert til rådmannen. 
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Ferdig reguleringskart med bestemmelser ble utarbeidet, og utlegging til offentlig ettersyn ble 
vedtatt administrativt 03.12.2010.

Etter krav fra Staten vegvesen har planen blitt utvidet med forbikjøringslomme ved det nye 
krysset mellom Vennalivegen og fv. 761. Det reviderte planforslaget er sendt på en ny høring til 
de grunneierne som blir direkte berørt av dette. 

Vurdering av merknader til planen: 

Rådmannens habilitet.

Av vedlagte uttalelse fra representant for Ruth og Arne Alvær fremgår at rådmannen hevdes å 
være inhabil i saken.  Denne påstanden er senere trukket tilbake i eget brev. Det anses derfor 
uhensiktsmessig å kommentere dette punktet utover å fastslå at rådmannen anser seg habil i 
saken.  Ordfører er naturlig nok konsultert.

Statens vegvesen
De påpekes behov for forbikjøringslomme utformet i henhold til vegnormalens krav med 90 m 
lengde. 

Dette er blitt innarbeidet i revidert planforslag.

Det påpekes behov for å separere syklende og gående både langs fv 761 og den nye 
Vennalivegen. Det stilles ikke krav om at dette blir innarbeidet, men en vil vurdere løsninger for 
dette i forbindelse med det pågående planarbeidet for rv. 761..

Det stilles også spørsmål om det bør være en gang- /sykkelvegtilknytning over eiendommen til 
Vennavegen 10 og fram til krysningspunktet over fv. 755 mot Fossum Auto

Det vil selvfølgelig være en optimal løsning med en separat sykkelveg langs fv. 761. 
Planen vil i og med byggegrensen mot fv 761 ikke være til hinder for at Statens 
vegvesen kan gjennomføre en slik løsning senere. 

Langs den nye Vennalivegen vil sykkelfelt på hver side være for plasskrevende og 
kostbart til at rådmannen anbefaler dette. I følge sykkelhåndboka utgitt av Statens 
vegvesen er blandet trafikk sykkel/bil akseptabelt når det er moderat trafikkmengde og 
30 -40 km/t fartsgrense. Fortauet er i utgangspunktet forbeholdt for gående, men kan 
også brukes av syklister dersom det ikke medfører fare eller er til hinder for de gående.

Kryssing over den private eiendommen Vennavegen 10 med offentlig gang-/sykkelveg 
vurderer rådmannen å være uaktuelt. For syklister bør det være uproblematisk å følge 
gang-/sykkelvegen rundt, og dagens parkering/adkomstveg ved Vennavegen 10 vil som 
i dag fungere som en snarveg fram til gangfeltet på fv. 755.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 
Ber kommunen vurdere om det skal stilles større krav til estetikk gjennom f. eks strengere krav 
til takform, møneretning, materialbruk, fasadeutrykk med mer. Det kan også stilles krav til 
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utomhusplan og rekkefølgebestemmelser for utomhusanlegg. Det bør også presiseres i planen 
hva som er offentlige og hva som er private veganlegg.

Dessverre har Vennaområdet fra før svært lite enhetlig preg både når det gjelder 
takform orientering og fasader. Rådmannen vurderer at en oppnår lite ved å forsøke å 
stramme inn regler for byggeskikk på dette tidspunktet. Området er stort sett ferdig 
utbygd, og eventuelle nye byggeprosjekter må som før forsøkes tilpasset den enkelte 
tomt og helheten på en best mulig måte. 

Samtlige regulerte veger i området er offentlig slik det også framgår av 
tegnforklaringen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 
Har en flere innspill på juridisk utforming av reguleringsbestemmelsene. 

Bestemmelsene er gjennomgått og revidert i forhold til en del av disse punktene.

Norges Vassdrag og Energidirektorat.
NVE fremmer innsigelse mot reguleringsplanen inntil geoteknisk rapport med 
tredjepartskontroll viser at sikkerhet mot skred er tilfredsstillende i anleggsfase og permanent 
fase, eventuelt med innarbeidede vilkår for at slik sikkerhet kan bli oppnådd.

Grunnundersøkelser er gjennomført og rapport er utarbeidet. Tredjepartskontroll 
gjenstår. Så langt er det ingenting som tilsier at rapporten konkluderer med at det må 
gjennomføres særskilte tiltak før områdene på Venna kan videre bebygges. Rådmannen 
foreslår at planen vedtas under forutsetning av at NVE frafaller innsigelsen når den 
geotekniske rapporten er helt ferdigstilt. 

De byggetillatelsene som er innvilget på området er for øvrig gjort i samråd med 
geotekniker ut fra en konkret vurdering av den enkelte tomt.

Arne og Ruth Alver v/advokat Bertil Smalås:
De protesterer på foreslått innregulering av adkomst til baksiden av kulturhuset, og krever at 
det i stedet vurderes en direkteadkomst fra fv. 761.

Statens vegvesen kan ikke ta noen avgjørelse om eventuell direkte avkjøring fra fv. 761 
før det er valgt vegløsning forbi skoleområdet. Foreløpig er det ikke mulig å gjøre en 
fullstendig vurdering av aktuelle alternativer for denne problemstillingen. 

Ut fra denne uavklarte situasjonen foreslås det at adkomstvegen til kulturhuset inntil 
videre tas ut av reguleringsplanen, og at avgjørelsen for en permanent løsning må 
utsettes til Statens vegvesens planarbeid er gjennomført. Valg av endelig løsning kan da 
enten komme på plass gjennom selve planarbeidet til Statens vegvesen eller gjennom 
en kommunal byggesøknad for etablering av en permanent veg. Løsningen for 
fylkesvegen vil forhåpentligvis være avklart i løpet av 2011.

Ruth og Arne Alver er orientert om denne foreslåtte løsningen.
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Inngrep i private boligtomter: 

Det er 3 private eiendommer som blir berørt med direkte inngrep som følge av planen. Det må 
erververs en stripe på ca 3 m i forbindelse med bygging av forbikjøringslommen. 
Samtlige har fått oversendt detaljert kart over inngrepet med frist for uttalelser. De er også 
kontaktet direkte og orientert om planen. 

Det berørte boligsameige har ikke motforestillinger til planen. De to andre grunneierne er 
selvsagt ikke glad for inngrepet, men har ikke sendt noen skriftlig uttalelse til planen. 

Kommunen må selvfølgelig betale erstatning etter vanlige retningslinjer for kjøp av grunn og 
eventuelle ulemper. En må også regne med å erstatte dagens avskjermende vegetasjon med 
nyplanting eller en skjermingsvegg. Disse forholdene må avklares direkte med den enkelte 
grunneier.

Oppnås det ikke enighet om kjøp/erstatning kan kommunen ekspropriere på grunnlag av 
reguleringsplanen.

Konklusjon

Under forutsetning av at NVE frafaller sin innsigelse, dvs. at pågående geotekniske rapport blir 
ferdigstilt, anbefaler rådmann at reguleringsplanen vedtas slik den nå foreligger.

Siden dette er en reguleringsplan som kun detaljerer godkjente utbyggingsområder i 
kommunedelplan for Straumen, vurderes det at Hovedutvalg Natur kan gjøre sluttvedtak, jfr. 
kommunestyrets delegasjonsvedtak ved innføring av ny planlov.

Anleggsarbeid for bygging av veg og parkering igangsettes så raskt som mulig. 
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PBL - 2008  §12-5    AREALFORMÅL

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)

LINJESYMBOLER m.m.

N

Nordpil

Ekvidistanse 1 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

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

1. gangs behandling - administrativt etter delegasjon

Offentlig ettersyn perioden:

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Planen utarbeidet av:
Plankart dato

Revidering av plankart Dato Sign.

Målestokk: 1:1000

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

Reguleringsplan for Venna

09.02.2011Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

I n d e r ø y    k o m m u n e

Boligbebyggelse

Tjenestyting

Forretning/Kontor/Tjenestyting

Planens begrensning

Formålsgrense

Omriss av planlagt bebyggelse

Byggegrense

Kjøreveg

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Kollektivholdeplass

Energinett

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Regulert fotgjengerfelt

Fjernet veg til baksiden avkultruhuset/innregulert forbikjøringslomme 09.02.2011

03.12.2010

10.12.2010 - 21.01.2011
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Reguleringsbestemmelser for Venna  Side 1 av 3 

REGULERINGSPLAN FOR VENNA 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 25.03.2011 
 

1. Generelle bestemmelser. 
 
 

1.1. Området reguleres til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) 
- Offentlig tjenesteyting (Undervisning-Forsamlingslokaler-Administrasjon)  
- Forretning/Kontor/Tjenesteyting 
- Boliger 

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

- Kjøreveg 
- Gang/sykkelveg 
- Fortau 
- Energinett - strømforsyning. 

 
1.2. Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen detaljerer området avsatt til offentlig bebyggelse i kommunedelplan for 
Straumen. Reguleringsplanen opphever bebyggelsesplan for Nedre Venna, vedtatt 
12.06.2007. 
 
1.3. Byggegrenser: 
Byggegrense mot offentlig veg som er angitt på plankartet er bindende.  Parkeringsplasser, 
og skilt, samt tiltak beskrevet i byggesaksforskriften § 4-1, kan plasseres uavhengig av 
byggegrense så fremt det ikke hindrer sikt for sikker trafikkavvikling. 
 
Mindre bygninger boder, renovasjonskur, carport etc. kan plasseres inntil 15 m fra senter 
på fv 761. 
 
1.4. Parkering: 
Før det gis tillatelse til utvidelse eller endring av bebyggelse/virksomhet skal 
parkeringsanalysen i planbeskrivelse oppdateres, og det skal sannsynliggjøres at det nye 
tiltaket har tilstrekkelig parkeringsdekning. 
 
1.5. Universell utforming: 
Offentlig tilgjengelig bebyggelse, utearealer og veger skal sikres god tilgjengelighet for alle - 
dvs. være tilrettlagt også for funksjonshemmede.  
 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal forbeholdes HC-parkering.  
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1.6. Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til plan- 
og bygningslovens kap III.   
 
1.7. Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven 
§ 8.2. 
 
1.8. Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres 
bindende for planområdet.  
 

 

2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 
 

2.1. Offentlig Tjenesteyting  
Området kan benyttes til bebyggelse og anlegg for offentlig og privat tjenesteyting som 
undervisning, forsamlingslokaler og administrasjon. Anlegg for fjernvarme kan bygges 
innenfor området. 
 
Innen områdene kan det oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser tilhørende 
reguleringsformålet.  
 
Område T-1 skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) på 4000 m2. 
Område T-2 skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) på 3000 m2. 
Område T-3 kan bygges med inntil 6000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 
 
2.2. Forretning/Kontor /Tjenesteyting 
Området kan benyttes til forretningsdrift offentlig og privat tjenesteyting og kontor.  
 
Innenfor områdene kan det også tillates næringsdrift, lager og fjernvarmeanlegg. 
 
Det kan oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser som samsvarer med 
reguleringsformålet.  
 
Område N1 kan bebygges med inntil 3000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 
Område N2 kan bebygges med inntil 1600 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 
Område N3 kan bebygges med inntil 4000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 

 

2.3. Område avsatt til frittliggende boliger  
Området kan bebygges med frittliggende boliger. 
 
Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak. Mindre tilbygg og frittstående bygg underordnet 
hovedbygget tillates med andre takformer.  
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Maksimal mønehøyde er 7,5 m målt til planert terreng. 
 
Hver tomt kan bebygges med inntil 26 %-BYA. 

 

3. RETNINGSLINJER: 
 
Samtlige bygg med behov for oppvarming skal ha vannboren varme. 
 
Mindre justering av veglinjer og plassering av adkomster kan gjennomføres hvor det ikke har 
negative konsekvenser for trafikkavvikling og sikkerhet. 
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REGULERINGSPLAN FOR VENNA  

PLANBESKRIVELSE 

Sist revidert 25.03.2011 

Bakgrunn:  
Reguleringsplanen fremmes som følge av flere større byggeprosjekter på Venna-området.  

Planarbeidet innebærer en videreføring av utredningen KulturCampus Inderøy. 

 

Planen fremmes som en detaljreguleringsplan, siden reguleringsformålene er i samsvar med 

overordna plan. 

Målsetning med planarbeidet:  

Målsetning med planarbeidet er å tilrettelegge for ønsket utvikling av området med utbygging av 

kommuneadministrasjon, helsetjenester, skole, kultur og idrett. 

Reguleringsplanen skal styre de overordna føringene for arealbruk, tilrettelegge for sikker og effektiv 

trafikkavvikling, samtidig som det skal gi utviklingsmuligheter innenfor byggeområdene, jfr også 

utredningsarbeidet med Kulturcampus Inderøy. 

Forhåndsvarsling:  
Oppstart av planarbeid ble annonsert 27.03.2009. Det har blitt holdt møte med samtlige 3 private 

grunneiere innenfor området. Overordna myndigheter og naboer er varslet gjennom høring for 

dispensasjonssøknad i oktober 2010. 

Vurdering av samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet: 

Jfr. gjennomgang i veileder for risiko og sårbarhetsanalyser vurderes det at følgende forhold kan ha 
betydning:  
 
Geotekniske forhold: 
Gjennom årene er det gjennomført mange geoteknisk undersøkelser i området. I 2009 ble det 
utarbeidet er en rapport med overordna vurdering av fundamenteringsforhold basert på en samlet 
vurdering av undersøkelsene som er gjennomført for området.  

 
Det ble konkludert med at det i samsvar med NVE`s retningslinjer 1/2008, Planlegging og utbygging 
av fareområder langs vassdrag, må det gjennomføres en kartlegging av utbredelsen av området hvor 
kvikkleiere og leire/silt med sprøbruddegenskaper er påvist. 

 
Undersøkelse med supplerende grunnboringer er gjennomført sommeren 2010. Foreløpig rapport er 
pr. nå til uavhengig kontroll.  Det konkluderes så langt med at det må gjøres noen supplerende 
undersøkelser for å få en fullstendig kartlegging. Området som skal suppleres med boringer ligger 
relativt langt fra planområdet - på motsatt side av Granaelva. Selve planområdet anses som 
fullstendig kartlagt. Rapporten vil være ferdig tidlig i 2011. 

 
Geotekniker har i forbindelse med byggsøknader innen eksiterende plan vurdert, at terrengforhold 
og avstand til Granaelva, gjør at byggetiltak innen planområdet ikke vil være sårbare for kvikkleireras 
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eller vil med føre økt fare for utgliding. Det forutsettes da at det fundamenteres og bygges i samsvar 
med anbefalinger fra tidligere grunnundersøkelser fra området.  

 
Trafikksikkerhetsforhold: 
Kryssene Vennalivegen/Fv 761 og Årfallvegen/Fv 761 ligger med kort innbyrdes avstand og har stor 

trafikk – spesielt morgen og ettermiddag. Dette gir en uoversiktlig situasjon med svært mange 

potensielle konfliktpunkter. I tillegg til bil- og busstrafikken krysser mange fotgjengere alle tre vegene 

på veg til skole og fritidsaktiviteter.  Alt i alt gir dette en uoversiktlig trafikksituasjon. Med den 

planlagte utbyggingen på Venna vil trafikkmengden øke ytterligere.  

Ved å flytte krysset til Vennalivegen vekk fra krysset til Årfallvegen vil en få to mer oversiktlige 

vegkryss med færre konfliktpunkter. Gjennomføring av vegomlegging vurderes å gi økt 

trafikksikkerhet.  

 
Bygningstekniske forhold:  
Det forutsettes at gjeldende tekniske og branntekniske regler følges i forhold til planlegging og 
utforming av bebyggelsen.  

 
Overvann/flom:  
Område er flatt. Flere store bygg og store asfalterte flater kan gi utfordringer for 
overvannshåndtering ved store nedbørsmengder. Det er igangsatt en utredning for å vurdere om 
dagens overvannsnett har tilstrekkelig kapasitet, eller om det blir behov for å gjøre tiltak. Det er pr. 
dato ikke tatt endelig beslutning, men det overveies både fordrøyning av overvann under 
parkeringsplassene og utskifting av ledninger med større dimensjoner. 

 
Inderøy kommune har ikke påvist andre forhold som kan vurderes å medføre sikkerhetsrisiko ved 

utbyggingen. 

Miljøfaglige vurderinger: 

Området er i overordna plan avsatt til utbyggingsformål og omfatter arealer som fra før er bebygd 

eller dyrka. 

Det er i følge kommunens registreringer av biologisk mangfold ikke registeret spesielle natur- eller 

miljøkvaliteter i området, som gjør planen kommer i konflikt med naturmangfoldslovens 

bestemmelser. 

 

Beskrivelse av planforslaget:  

 

Arealbruk:  
 
Område T1 omfatter Inderøy ungdomsskole og Inderøy samfunnshus med tilhørende parkerings- og 
utearealer. Det er ingen planlagt endring i dagens bruk. Framtidig bruk av samfunnshusets er inntil 
videre uavklart. Reguleringsplanen gir rom for videre utvikling innenfor rammen av 
reguleringsformålet, tilstrekkelig parkeringsdekning og angitt minste uteoppholdsareal på 4000 m2. 
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Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
Område T2 omfatter Inderøy Kulturhus og Inderøy Videregående skole.  
Det planlegges ingen endring av dagens bruk. Reguleringsplanen gir rom for videre utvikling innenfor 
rammen av reguleringsformålet, tilstrekkelig parkeringsdekning og angitt minste uteoppholdsareal 
må 3000 m2. 
 
Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
 
Område T3 omfatter nybygg for kommuneadministrasjon, offentlige helsetjenester og NAV i det 
gamle ”Helsehuset”. 
 
Reguleringsplanen gir rom for noe utvidelse. Utnyttelsesgrad er satt til 6000 m2 bebygd areal 
inkludert parkering, som utgjør ca 70 % av tomtas totalareal. 
 
Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
Område N1 omfatter tomta hvor det planlegges nytt bygg for privatpraktiserende leger og 
fysioterapeuter. Bygget er planlagt også å inneholde helsestudio. Reguleringsformålet åpner for 
forretningsdrift, tjenesteyting og kontor. 
 
Utnyttelsesgrad er satt til 3000 m2 bebygd areal inkludert parkering, som utgjør ca 80 % av tomtas 
totalareal. 
 
Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
Krav om etablering av en trerekke mot riksvegen er videreført fra bebyggelsesplanen for området.  
 
 
Område N2 er ubenyttet inntil videre. Det kan være aktuelt å lokalisere et anlegg for bioenergi (f.eks 
flisfyringsanlegg) på tomta. Reguleringsplanen åpner for foretningsdrift, tjenesteyting forretning, 
næring, kontor og lager.  
 
Utnyttelsesgrad er satt til 1600 m2 bebygd areal inkludert parkering, som utgjør ca 80 % av tomtas 
totalareal. 
 
Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
Krav om etablering av en trerekke mot riksvegen er videreført fra bebyggelsesplanen for området.  
 
Område N3 er privat næringstomt hvor det i dag er regnskapskontor, dyreklinikk, elektriker, frisør og 
diverse kontorer. Reguleringsplanen gir rom for utvidelse innenfor byggegrenser og 
parkeringsdekning. Reguleringsplanen åpner for foretningsdrift, tjenesteyting forretning, næring, 
kontor og lager.  
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Utnyttelsesgrad er satt til 4000 m2 bebygd areal inkludert parkering, som utgjør ca 80 % av tomtas 
totalareal. 
 
Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder for 
området. 
 
Område B1 er to private boligtomter.  
 
På tomtene tillates frittliggende boliger med utnyttelsesgrad på 26 % BYA i samsvar med 
kommunedelplan for Straumen. Maksimal tillatt mønehøyde er 7,5 m over planert terreng.  
 
 

Trafikkløsninger:  
Å flytte krysset til Vennalivegen vekk fra krysset til Årfallvegen vil gi to mer oversiktlige vegkryss med 

færre konfliktpunkter å forholde seg til. Samtidig vil det åpne muligheten for å bruke dagens vegtrase 

til parkeringsplass mellom Inderøy videregående skole og det nye administrasjonsbygget. Dette vil gi 

Inderøy videregående skole bedre muligheter for å utvikle driften i fremtiden og gi en ryddigere 

trafikk- og parkeringssituasjon.  

Det nye krysset blir dimensjonert for busstrafikk med trafikkøy som i seg selv vil gi en bedre 

trafikkavvikling og sikrere kryssing også for fotgjengere. Dagens kryss ved kontorbygget Vennavegen 

10 er ikke dimensjonert for den aktuelle trafikkmengden og har parkeringsplasser i tilknytning til 

avkjøringen. Det nye krysset må derfor forskyves noe mot nord og den gamle avkjøringen blir stengt. 

 

Det vil bli anlagt fortau langs hele den nye vegtraseen som vist på situasjonskartet. Det vurderes ikke 

å være plass nok eller behov nok for egne sykkelfelt.  Vegen vil ha 30 km fartsgrense.  

 

Det vil bli bygget forbikjøringslomme på østsiden av fv. 761 for å unngå opphopning av trafikk ned 

mot krysset fv. 761/fv755. 

 

Parkeringsanalyse:  
 

Øvre område (Sakshaug Skole, Inderøy ungdomskole, Kulturhus, Idrettsanlegg, Samfunnshus): 
 

 Plasser i dag Behov 

Inderøy Samfunnshus 35 ? 

Inderøy ungdomskole 35 35 

Sakshaug Barneskole 25 25 

Inderøy kulturhus 10 10 (60) 

Sum 115  80 (140) 

 
Ved å bygge ut ledig areal med nye parkeringsplasser vil området kunne gi en viss 
parkeringsdekning også for Inderøy kulturhus på dagtid. Det forutsetter at ikke en framtidig 
bruk av Samfunnshuset gir et vesentlig økt parkeringsbehov. 
 
Området har pr i dag tilstrekkelig parkeringsdekning for skolene og kommuneadministrasjon. 
Kommuneadministrasjonen blir flyttet ned til Helsehuset. På kveldstid/helg har området 
tilstrekkelig parkeringsdekning for sentralidrettsanlegget og kulturhuset. 
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Midtre område (Inderøy videregående skole, Kommuneadministrasjon (helsehuset), Nytt senter for 
leger og fysioterapauter): 
 

 Plasser i dag Framtidig behov 

Inderøy videregående skole 40 50 

Kommuneadministrasjon – i 
dag 

(35 - Samfunnshuset) 35 

Økonomiavdelingen INVEST (20 – Steinkjer) 20 

PPT-tjenesten (5 –Sakshaug skole) 5 

Ansatte fra Mosvik kommune (? Mosvik) 5 

Helsehuset (i dag) 70 (inkl.lege/fysio) 40 

Nytt lege-/fysio.senter -  60 

Sum 110 215 

 
Reguleringsplanen med tilhørende detaljplan gir rom for bygging av til sammen 220 
parkeringsplasser i området. Gjesteparkering er inkludert i beregnet behov for 
kommuneadministrasjon og helsetjenester. 
 
Området vurderes å få tilstrekkelig parkeringsdekning. Det er tatt med i beregningen 
parkeringsplasser også for helsestudio, hvor hovedtyngden av bruk vil være på kveldstid.  
 

Nedre område (N3 - Næringsbygget - Vennavegen 10): 
 
Dagens næringstomt har ca 50 parkeringsplasser. Reguleringsplanen innebærer ingen endring for 

denne tomta. Virksomhet på område N2 forutsettes å dokumentere parkering på egen tomt eller på 

nærliggende arealer dersom det er ledig kapasitet. 
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Inderøy kommune
7670 INDERØY

Statens vegvesen

II

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

June Stubmo - 74122530 2010/245059-002 2009/678

Detaljreguleringsplan for Venna  -  Inderøy kommune  -  Statens
vegvesens uttalelse

IIII

Tidligere innspill fra Statens vegvesen i saken og videre anbefalinger
I planforslaget er byggegrense mot fv. 761 satt til 20 meter. I utgangspunktet er det ønskelig
med byggegrense 30 meter mot fv. 761. Ut i fra en helhetlig vurdering av eksisterende
bygninger i området godtas 20 meter byggegrense som foreslått i planforslaget.

II
37 43

Vi viser til Deres oversendelse av detaljreguleringsplan til høring datert 9. desember 2010, og
vår uttalelse til dispensasjon for bygging av legesenter og ny lokalveg datert 3. november
2010.

Statens vegvesen stiller krav om at passeringslomme må etableres for å forhindre opphoping
av trafikk så nært fylkesvegkrysset, som vil få økt trafikkmengde etter at planforslaget er
gjennomført. Dette er ikke etterfulgt fra tidligere uttalelse fra Statens vegvesen. Fv. 761 har i
dag en årsdøgntrafikk på 3600. Med den planlagte utbyggingen på Venna vil trafikkmengden
sannsynligvis øke ytterligere. Vi vil vurdere nedsatt hastighet til 40 km/t på denne delen av
fv. 761.

Vår dato

Bakgrunn
Inderøy kommune har utarbeidet en detaljreguleringsplan for Venna som nå er ute til høring.
Statens vegvesen har tidligere hatt kontakt med kommunen om denne saken, og gitt
synspunkter på planløsninger og på omlegging av den kommunale vegen Vennalivegen.
Adkomst til planområdet er knyttet til fv. 761. Statens vegvesen har tidligere uttalt at det ikke
er ønskelig med flere avkjørsler langs fylkesvegen, og at det samtidig kan være gunstig å
endre det krevende kryssområdet fv. 761/ Vennalivegen/ Årfallvegen, gjennom å flytte
krysset lenger sør mot fylkesvegkrysset. Forslaget med stenging av Vennalivegen for
kjørende vurderes derfor som hensiktsmessig. På denne måten blir et problemområde
utbedret, samtidig som trafikksikkerheten bedres gjennom å separere de myke trafikantene fra
kjørende.

11.01.2011

II

Postadresse Telefon: 815 44 040 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 21 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap
Fylkeshuset Båtsfjordveien 18
6404 Molde Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50
Telefaks:78 95 33 52Side 140



Det må utarbeides en mer detaljert geometrisk utforming av det nye krysset som skal
etableres, med målsetting av bredde på veg, fortau og gang- og sykkelveg. Passeringslomme
må inngå i reguleringsplan for Venna, som en del av krysset og utbyggingsområdet.
Utformingen av passeringslomme er beskrevet i vegnormalen. Passeringslomme bør ha
90 meter lengde og  3- 3,5 meter bredde. I utgangspunktet må kommunen bekoste
ombyggingen av krysset inkludert passeringslommen.

Siktkrav 10x 84 m. i nytt kryss vurderes som tilfredsstillende. Vi registrerer at det er mange
avkjørsler på den nye vegen på vestsiden av planområdet, og anbefaler å redusere antall
avkjørsler på denne strekningen av hensyn til trafikksikkerheten.

Tilrettelegging for gående og syklende
Vi anbefaler at det gjøres tiltak for å skille mellom syklende og gående. Det bør også
tilstrebes å få til helhetlige og gjennomgående løsninger innefor planområdet, slik at
systemskifter unngås.

2

Den eksisterende gang- og sykkelvegen i øst er en rett strekning uten hindringer, noe som kan
føre til høy fart og mulige konflikter mellom syklende og gående, særlig i krysningspunktene.
Gang- og sykkelvegen vil  være  en skoleveg for mange, og det bør derfor gjøres tiltak som
sikrer trygg ferdsel. I følge sykkelhåndboka  233 anbefales det å anlegge sykkelveg med fortau
når syklende overstiger  50  i makstimen. Denne strekningen vil ha en stor andel myke
trafikanter på vei til arbeidsplasser og skoler i området.
Primært bør det legges til rette for sykkelveg med fortau langs fv.  761 fra barneskolen og ned
til fylkesvegkrysset, eller eventuelt fra kryssområdet fv.  761/ Vennalivegen/ Årfallvegen og
ned til fylkesvegkrysset.

Langs den planlagte kjøreveien på vestsiden av planområdet er det regulert til fortau. Som
tidligere påpekt burde det her vært et tilbud for syklende i form av videreføring av gang- og
sykkelveg eller sykkelveg med fortau. Sykkelvegen bør da anlegges som tosidig sykkelfelt,
med fortau bare på østsiden. Det mangler forbindelse fra gang og sykkelvegen ved fv.  755 og
opp mot den nye vegen på vestsiden. Deime snarvegen bør sikres, og tilrettelegges som gang-
og sykkelveg, eller sykkelveg med fortau.
Vi vil likevel ikke kreve endringer i planen slik som gang- og sykkelvegen er i dag. Som
kommunen er kjent med jobber vi med planer for å sikre kryssing for myke trafikanter ved
Sakshaug skole, og vil ha en dialog med kommunen om løsning i nærmeste framtid. Tiltak for
myke trafikanter på strekningen fra kryss ved fv.  755 og opp mot krysset til fv.  233
(Vudduvegen) vil da bli drøftet.

Det bør etableres sykkelparkering i tilknytning til viktige målpunkt, der en andel av
parkeringen bør være under tak.

Postadresse Telefon: 815 44 040 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 21 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap
Fylkeshuset Båtsfjordveien 18
6404 Molde Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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Ut i fra de endringene vi mener må gjøres i planen så vil vi ha tilsendt planen til gjennomsyn.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

f'
I

elgkir Sætermo
ksjonsleder

Kopi: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,
7734 Steinkjer
Nord- Trøndelag fylkeskommune,
Steinkjer

Postadresse
Statens vegvesen

Region midt

Fylkeshuset

6404 Molde

Telefon: 815 44 040
Telefaks: 71 27 41 01

firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse

Byavegen 21

7737 STEINKJER

June Stubmo

M/7

Kommunal- og administrasjonsavd., Statens hus,

Regional utviklingsavdeling, Fylkes hus, 7735

3

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Regnskap

Båtsfjordveien 18

9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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7670 INDEROY

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Inderoy kommune

Vår dato: 1 2 JAN. 2011
Vår ref.: NVE 201006169-2 rm/fhe
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2009/678-13

NVEs uttalelse:

Saksbehandler:
Finn Herje
72 89 65 62

11HII
37044

Reguleringsplan for Venna i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag til offentlig
ettersyn. NVE har innsigelse til planforslaget

V i viser til ovennevnte sak av 03.12.f.å, tlf.-samtale med Deres Pål Gauteplass den 16.12.10 samt tlf.-
samtale med Erling Romstad, Multiconsult vedr. saken den 05.01.11.

En rapport fra Multiconsult av 09.11.09 (413853-1) konkluderer med at deler av planområdet innehar
tildels svært dårlige grunnforhold. I denne rapporten skriver Multiconsult bl.a.  Ved kulturhuset er
det parist kvikkleire. Pa den midtre og sondre delen av omradet er den blote leira ikke kvikk men har
sprobruddegenskaper. Dette medforer at NVEs retningslinjer 1/2008 vil gjelde for planlegging og
bigging. I praksis innebærer dette at hele sonen der det er forekomster av kvikkleire eller leire/silt med
sprobruddegenskaper ma kartlegges. Dette gjelder ogsa den delen av sonen som ligger utenfor
utbyggingsomradet. Disse arbeidene ma være fullfort for behandling av reguleringsplan/bygging
igangsettesi  Vi kan imidlertid ikke se at disse anbefalingene fra Multiconsult så langt er fulgt opp i
planforslaget.

Etter det vi kan se av det vedlagte planutkastet skal det i utgangspunktet ikke bebygges ytterligere i T2
hvor det er påvist kvikkleire. I område T3 er det påvist -sensitiv leire med sprobruddegenskaper- (ikke
kvikkleire) som omfattes av R 1/2008. Dette arealet er tiltenkt bebygd med nybygg for
kommuneadmin istrasjonen.

Som en oppfolging av ovennevnte rapport arbeider nå Multiconsult med en mer detaljert vurdering av de
geotekniske forholdene i området. Denne er nå til uavhengig kontroll og er i folge planforslaget
forventet ferdigstilt ca. 01.02.2011. I tlf.-samtale med Romstad (Multiconsult) den 05.01.d.å. opplyste
han at nevnte rapport er noe forsinket og sannsynligvis vil være ferdigstilt forst ca. 01.03.11. I og med at
deler av planområdet inneholder grunnforhold som oppfanges av NVEs retningslinje 1:2008-
-Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag- med tilhorende veileder: Vurdering av

Hovedkontor

Drammensveien 211

Postboks 5091. Majorstuen

0301 OSLO

E-post nve@nve no, Intemett

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Telefon: 72 89 65 50

v.ww.nve.no. Postboks 5091. Majorstuen. 0301 OSLO. Telefon: 22 95 95 95. Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Region Nord

I Kongens gate 14-18

Postboks 394

8505 NARVIK

Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7

I Postboks 2124

I 3103 TØNSBERG

I Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn 1B

Postboks 53

6801 FØRDE

Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73

I Postboks 4223

I 2307 HAMAR

I Telefon: 62 53 63 50

III
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områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprobruddegenskaper-, skal det
gjennomfores 3.parts.kontroll av rapporten/notatet som aksepterer at tiltaket kan gjennomfores uten fare
for sikkerheten og utenfor planområdet.

Det kan ikke utelukkes at konklusjonene i rapporten som forventes ferdigstilt den 01.03.d.å. vil kunne
innebære at reguleringsbestemmelsene må endres ved at det f.eks må innarbeides rekkefolge-
bestemmelser til planen, evt. at det må gjennomfores tiltak utei?for planområdet. Å egengodkjenne
planen for rapporten er ferdig, anser vi som å innebære en forskuttering av konklusjonene i rapporten.
Etter vårt syn burde en derfor avventet konklusjonene i rapporten for en la planen ut til offentlig
ettersyn. Vi vil derfor kreve at egengodkjenning av planen avventes til rapporten foreligger.

Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse

NVE fremmer innsigelse mot reguleringsplanforslaget inntil tredjepartskontroll viser at sikkerheten mot
skred er tilfredsstillende i anleggsfase og permanent fase, inkl. vilkårene for at slik sikkerhet kan bli
oppnådd. Kopi av rapporten/3.partskontroll sendes NVE til orientering.

Med hilsen

L7/1/1

Kari Ovrelid
Regionsjef Region Midt-Norge

Finn Herje

Side 2

Senioringenior Region Midt-Norge
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: rgr@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Venna i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 3.12.2010.

Saken er forelagt fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen vurderer planforslaget til å ligge innenfor de rammer som tidligere er
avklart for området, og har på denne bakgrunn ingen merknader ut fra regionale og nasjonale
jordvernhensyn.

Fra Miljøvernavdelingen:
Ut fra regionale og nasjonale miljøvernhensyn har vi ingen merknader til planforslaget.

Fra Kommunal- og adm. avdelingen:
Til planbestemmelsene:
1.3, siste avsnitt: Bestemmelsen kan være villedende, da den gir inntrykk av at det er
tilstrekkelig med grunneieres samtykke. Kommunen har uansett siste ordet mht plassering, jf.
§ 29-4. Bestemmelsen bør tas ut.

1.4: Bestemmelsen er uklar, og vi er i tvil om det kan gis en slik bestemmelse. Vi minner om
at bestemmelser er rettslig bindende, og må være praktiserbare.

1.6: Det er svært uheldig å blande retningslinjer sammen med bestemmelser. 1.6 bør tas ut
eller skilles mer tydelig fra bestemmelsene.

2.2, siste avsnitt: Det kan gis rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av tiltak etter
planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før nærmere bestemte tekniske
anlegg og samfunnstjenester er tilstrekkelig etablert. Vi kan ikke se at det kan gis
rekkefølgebestemmelser for vegetasjon, som heller ikke er vist som eget formål i planen. Vi
mener derfor at siste ledd i 2.2 ikke er rettslig bindende, da den faller utenfor det som det kan
gis bestemmelser om.

2.4: Andre setning er i realiteten en dispensasjonsbestemmelse. Det kan ikke gis andre
dispensasjonsbestemmelser til planen enn det som følger av pb1 kap 19. Setningen må tas ut.

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

Deres ref.: 2009/678-3

IIII
Vår ref.: 2010/7557 Arkivnr: 421.4

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no

IIIII I I
037551

II
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For øvrig har avdelingen ingen merknader.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Bygg- og justisleder
Kommunal- og adminnistrasjonsavdelingen

Side 2 av 2

tjLÅ,agnIu d 11orster Grønvol
Seniorrådgiv r
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO
Region Midt-Norge
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG

FYLKESKOMMUNE

Inderøy  -  Reguleringsplan for Venna

Vi har ikke merknader til hovedinnholdet i planen.

II
Saksbehandler: G
Saksnr.:  1(
Arkiv:  714...

Dato:  12.01.2011

Side 1

IIIIIl
037136
III

Vi viser til oversendelse datert09.12.2010.
Planforslaget for Venna skal legge til rette for en ønsket utvikling av området med
utbygging av kommuneadministrasjon, helsetjenester, skole, kultur og idrett.

IIII
Ugradert

Vi er tilfreds med at det nå er utarbeidet en helhetlig plan for Venna, som legger til rette
for videre utvikling av området og for en sikker og effektiv trafikkavvikling.

Venna ligger i tilknytning til tettstedet Straumen, og blir et viktig område for opplevelsen
av tettstedet ved ankomst fra Straumen via "Den Gyldne omveg" fra nord. Kommunen
bør vurdere om det skal stilles ytterlige estetiske krav til bebyggelse og utomhusanlegg.
Dette kan gis som bestemmelser om utforming av bebyggelsen med krav til takform,
møneretning, materialbruk, fasadeuttrykk etc. Videre kan det stilles krav om utomhusplan
og om rekkefølge for opparbeiding av utomhusanlegg.

Det er nå reguleringsbestemmelsene som avklarer hva som skal være offentlige og eller
private arealformål. Dette må uttrykkes tydelig i bestemmelsene , for eksempel har
§ 2.4 "Offentlig vegareal" som overskrift. Det må her presiseres om alle/ eller hvilke
veger som skal være offentlige.

Kulturminner
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no
og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr også KML § 8.1.
Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene.  Dette pålegget må
videreformidles til de som skal foreta arbeidet.
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Det oppfordres til bruk av askeladden; htt ://askeladden.ra.no og mittkulturminne;
htt ://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.

Etter fullmakt

Karl-Heinz Cegl
funksjonsleder plan og miljø

Saksbehand ler:
Grete Sildnes, overarkitekt, tlf 74 11 12 58
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf 74 11 12 73

Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal-
7734 STEINKJER
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset,

Side 2

rete Sildnes
overarkitekt

og familieavd., Statens Hus,

6404 MOLDE
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Inderøy kommune
Vennalivegen 37

7670 INDERØY

Heelsegh /Med hilsen

bagLantz
Raerije/rå giver

Kopi til:

fl
03 994

li

MMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHTIDERES REF. MIJ VUESIEHT/VAR REF. BIEJJIE/DATO

Dag Lantz, +47 74 13 80 64 2009/678-13 10/6106 - 2 10.01.2011

dag.lantz@samediggi.no

SÅMEDIGGI  SAMETINGET

fwjovårgeaidnu 50

9730 KåraSjohka/Karasjok

Teelefovne +47 78 47 40 00

Teelefaakse +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

Uttalelse vedrørende regulering Venna - Inderøy kommune
Vi viser til deres e-post av 9.12.2010.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Utenom følgende kommentar til reguleringsbestemmelsene har vi ingen merknader til
søknaden.

Vi vil presisere at det også skal sendes melding til Sametinget hvis det ved arbeid i marken
fremkommer spor etter eldre bosetning og foreslår en mindre endring av punkt 1.8 til:

1.8
Dersomdet under anleggsarbeid freniconnyr autonntisk fredede kulturninnu,
arbeide straks stanses ogkulturawklingen i bikeskonviumog Sametinget unsks, ifi: Kulturninnelown§8.2.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fm
Nord-Trøndelag fylkeskommune, kukuravdelingen.

iBjøm Be

Nord-Trøndelag fylkeskommune, 7735 STEINKJER
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Inderøy kommune
7670 INDERØY

Att: Pål Gaute lass

Vår ref: 800611 34163.doc Deres ref: Steinkjer, 18. januar 2011

UTTALELSE  — FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN  — INDERØY KOMMUNE

1.  Innledning

Jeg representerer Arne J. og Ruth Alvær (heretter Alvær), eier av boligeiendommen gnr. 4
bnr. 57 i Inderøy.

Det vises til forslag til detaljreguleringsplan for Venna lagt ut på Inderøy kommunes
internettsider den 3. desember 2010. Fristen for innspill til reguleringsplanen er satt til 21.
januar 2011. Nærværende uttalelse er rettidig.

2.  Alværs innspill til forslaget

Saksbehandlin en — rådmannens habilitet

Det kan innledningsvis nevnes at Alvær ikke har blitt involvert i prosessen før forslaget til ny
reguleringsplan ble fremmet. Alvær fikk meddelelse om reguleringsforslaget gjennom
kommunens brev datert 9. desember 2010. Før dette hadde Arne J. Alvær vært i kontakt med
kommunen og fått forståelse av at planforslaget ikke ville berøre deres boligeiendom.
Forslaget kom av den grunn som en meget stor overraskelse.

Den del av reguleringsforslaget som dette brev omhandler, etablering av kommunal vei i
umiddelbar nærhet til Alværs boligeiendom, er tilsynelatende ikke omtalt i saksfremlegget
hvor forslaget til reguleringsplan blir redegjort for. Det kan av den grunn stilles spørsmål ved
om de endringer det tilsynelatende legges opp til i forhold til bruken av en midlertidig
anleggsvei etablert i forbindelse med et tilbygg til Inderøy kulturhus for en rekke år tilbake, er
tilsiktet.

Alvær er av den oppfatning at rådmannen er innhabil i denne saken som følge av at det
foreligger "særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet",
jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Alvær vil redegjøre nærmere for innhabilitetsinnsigelsen i et eget skriv så snart som mulig.
Besøksadr: Sjøfartsgt. 6
Postadr.: P.b. 2514

7729 Steinkjer
Telefon: 74 15 08 10
Telefax: 74 15 08 01

Klientkonto: 8673.11.88205
Bankkonto: 8673.08.03267
Orgnr : NO 947948946
E-mail: firmapostgsteinkjeradvokatene.no
Hjemmeside: www. steinkjeradvokatene. no

Direkte e-post:
rchrgsteinkjeradvokatene.no
keegsteinkjeradvokatene.no
akgsteinkjeradvokatene.no
bvsgsteinkjeradvokatene.no

Advokat MNA
Rolf Christensen

Advokat MNA
Knut E. Ertsaas

Advokat MNA
Anders Kjøren

Advokat MNA
Bertil V. Smalås
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Advokatfirmaet

CHRISTENSEN - ERTSAAS — KJØREN — SMALÅS ANS 2

Opprettholdes forslaget til adkomstvei ved Alværs boligeiendom, krever Alvær at rådmannen
fratrer og at saken vurderes på nytt av en annen uhildet person i rådmannens sted.

Sakens realiter

Det legges i forslaget til reguleringsplan opp til at veien som i sin tid ble etablert som
midlertidig anleggsvei i forbindelse med oppføring av tilbygg til Inderøy kulturhus nå skal gis
status som alminnelig offentlig adkomstvei frem til kulturhuset.

Alvær aksepterer ikke at anleggsveien får status som kommunal vei, åpen for fri ferdsel. Dette
redegjøres for i det følgende.

I forbindelse med etableringen av nytt tilbygg til Inderøy kulturhus, fattet Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag den 15. september 2003 følgende vedtak:

"Inderøy kommunes vedtak av 18. mars 2003, saksnr. 03100188, omgjøres slik at det gis
midlertidig dispensasjon for å benytte oppgruset trasé mellom boligeiendommene i nordøst og
nærings- og eiendomsavdelingenlkulturhuset som adkomst til parkeringsplassen på østsiden
av kulturhuset. Den midlertidige dispensasjonen gjelder til det nye tilbygget på kulturhuset er
ferdigstilt.".

Anleggsveien er blitt brukt også etter ferdigstillelsen av det nye tilbygget. Vegen skal i
utgangspunktet være stengt med bom, men veien har gjennom de senere år stort sett vært åpen
for alminnelig ferdsel. Den blir bl.a. brukt av kommunens ansatte, brukere av kulturhuset, og i
forbindelse med varetransport. Denne trafikken er ikke lovlig, og kommunen må snarest sørge
for at vegen igjen stenges for fri ferdsel.

Alværs erfaring er at adkomstveien, i de periodene den ikke har vært stengt for trafikk, har
vært betydelig brukt. Bruken av veien har medført betydelige ulemper for Alvær, spesielt om
sommeren. Fylkesvei 761 grenser mot Alværs eiendom i øst, og boligeiendommens eneste
skjermede uteplass har vært på vestsiden. Ulempene har bl.a. bestått i støy og støv fra
biltrafikken og varetransport, samt at uteplassen blir mindre skjermet enn tidligere. I tillegg
har det vært en del hensynsløs kjøring om natten i forbindelse med arrangementer i
kulturhuset.

Alvær har avholdt et møte med to representanter for Statens vegvesen i anledning
reguleringsforslaget. Alvær fikk forståelse av at Statens vegvesen kunne akseptere etablering
av en ny avkjørsel sør for Alværs boligeiendom, inn mot kulturhuset, og som er forbeholdt
varetransport. En ny avkjørsel fra Fv. 761 som nevnt vil innebære at varetransporttrafikken
ble begrenset i området ved kulturhuset og de øvrige kommunale byggene i området, herunder
Inderøy videregående skole. Løsningen ville medføre en langt bedre trafikksikkerhet for
brukerne av kulturhuset, elever/lærere ved Inderøy videregående skole og andre myke
trafikanter som daglig ferdes i det aktuelle området.

Kommunen er i henhold til forvaltningsloven § 17 forpliktet til å påse at saken er så godt
opplyst som mulig før vedtak treffes. Alternativet med ny avkjørsel fra Fylkesvei 761 må av
den grunn utredes av kommunen før endelig vedtak treffes.
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Advokatfirmaet

CHRISTENSEN - ERTSAAS — KJØREN — SMALÅS ANS 3

av den grunn utredes av kommunen før endelig vedtak treffes.

Vi vil allerede nå varsle om at et vedtak som går ut på at forslaget til etablering av ny
adkomstvei til kulturhuset opprettholdes vil bli påklaget. Det vil også være aktuelt å
fremme krav om erstatning i henhold til nabolovens regler for de ulemper Alvær blir
påført som følge av etableringen av ny adkomstvei. Det fremgår av naboloven § 2 at
"Ingen må setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på
granneeigendom".

Er det spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger, ber jeg om å bli kontaktet.

3.  Forslag til vedtak

På vegne av Arne J. og Ruth Alvær nedlegges slik påstand:

Forslaget til detaljreguleringsplan for Venna tas ikke til følge.

Med hilsen

V..SMålåS
Advokat

Kopi: Arne J. og Ruth Alvær, Vennavegen 50, 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/435-3

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/11 11.04.2011

Vangshylla gnr. 37/1 i Inderøy - søknad om konsesjon for landbrukseiendom.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune innvilger søknaden om konsesjon til Berit Storli og Rune Vold på Vangshylla 
gnr. 35/1. Vedtaket blir fattet med hjemmel i konsesjonslovens § 1 formål, og § 9 som omfatter 
særlige forhold på landbrukseiendommer.

Det blir sett vilkår etter konsesjonslovens § 11 at kjøperne oppfyller boplikten i tråd med 
konsesjonslovens § 5 siste ledd, da bruket har et dyrket areal som overstiger 25 dekar. 

Vedlegg
1 Storli Berit og Vold Rune - gnr 037 bnr. 001 - Søknad om konsesjon
2 Kart i målestokk 1:1000

Henvisning: 

 Lov om konsesjon på erverv av fast eiendom

 Rundskriv M- 3/2002, priser på landbrukseiendom

 Rundskriv M-1/2010, Boverdi og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved 
konsesjonsbehandling av bebygd eiendom. 

Bakgrunn

Inderøy kommune har mottatt søknaden på kjøp av Vangshylla gnr. 37/1. Nåværende eier 
Svein Gustad ønsker å selge småbruket, og det er lagt ut for salg på det åpne markedet. 
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Kjøpere er Berit Storli og Rune Vold. I dag bor Storli i Skaun kommune, og Vold bor i Rennebu 
kommune. Formålet med å kjøpe småbruket, er å bo der og utøve næringsvirksomhet 
fortrinnsvis innen kunsthåndverk og husflid, men også på sikt å drive landbruksarealene på 
bruket. 

Søknaden skal behandles etter lov om konsesjon ved erverv av eiendom. I vurderingen skal det 
legges vekt på § 1 formålet med konsesjon, § 5 og § 6 der boplikten på landbrukseiendommer 
er omtalt, og § 9 som gjelder særlige forhold for landbrukseiendommer. I tillegg kan det legges 
vilkår for konsesjonslovens § 11. 

Vurdering

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og sikre eier- og bruksforhold som 
er mest gavnlig for samfunnet. 

Ved landbrukseiendommer skal det etter § 9 legges særlig vekt på: 
1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
2. Om erververs formål vil ivareta hensyn til bosetting i området.
3. Om ervervet innebær en driftsmessig god løsning.
4. Om erververen anses skikket til å drive landbruksproduksjon.
5. Om ervervet tar vare på hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Småbruket Vangshylla har en vakker beliggenhet ved sjøen der Skarnsundet starter. Selve 
tunet ligger ned til sjøen med restarealene spredt nord og vest for Vangshylla. Driftsenheten 
ligger tett ved Skarnsundet Fjordsenter og småbåthavna. 

Eiendommen består i dag av 31 dekar jordbruksareal, 87 dekar skogsareal og 15 dekar annet 
areal. Eiendommen har sjølinje langs Skarnsundet, og det er tidligere fradelt mange 
hyttetomter på eiendommen, også en del med strandlinje. 
Deler av eiendommen inngår i reguleringsplanen for Vangshylla som omfatter utbygging av 
småbåthavna og Fjordsenteret. 
I tillegg er det godkjent bebyggelsesplan på to ubebygde hyttetomter på eiendommen. 

Den avtalte kjøpesummen på eiendommen er sett til 3,2 millioner kroner. Det er foretatt en 
takst over eiendommen som omfatter både dyrka jord, skog og utmark. Når det gjelder 
bygninger, er det våningshus av middels standard, eldre driftsbygninger som ikke oppfyller 
dagens krav for husdyr, men garasje/redskapshus fra 2005 er i god stand. Med i taksten er også 
de ledige hyttetomtene og naust. 

1. Pris
I rundskriv M-3/2002 er det sagt at en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling skal være med å 
realisere mål i landbrukspolitikken, sikre rekruttering til yrket og legge til rette for en langsiktig 
god ressursforvaltning. Det skal legges til rette både for heltidsstillinger og deltidsstillinger i 
landbruket. Vangshylla er et mindre bruk enn gjennomsnittet på Inderøy, men det er et 
attraktivt bruk med tanke på bolyst og aktiviteter tilknyttet sjøen, og dermed vil kjøpesummen 
for bruket bli forholdsvis høy. I rundskriv 1/2010 har departementet sagt at den øvre ramme 
for tillegg av boverdi ved prisvurdering i konsesjonssaker kan være inntil 1,5 millioner kroner. 

Ut fra en generell vurdering og rundskriv M-3/2002 blir prisen vurdert som følger: 
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Det dyrka arealet er sett til kr. 5000.- pr dekar for god jord til en verdi på kr. 155.000.-
Det er ikke utarbeidd skogbruksplan for bruket, men omtrent halvparten av de 87 dekar skog 
er høgbonitet og resten middels. Skog og utmark er sett til en oppkapitalisert verdi på kr. 
300.000. Dette er i høyeste laget siden det er lite hogstmoden skog att, men det kan være et 
potensiale på bruket for utmarksnæring /hyttebygging. 
På bolighuset er det sett en verdi på 2 millioner, dette kan virke noe høyt i forhold til standard 
og alder, men siden bolighuset ligger idyllisk til og er en attraktiv boplass kan dette aksepteres 
ut fra rundskriv M-1/2010. Resten av bygningsmassen er sett med en pris som ligger innenfor 
det som er vanlig for slike driftsbygninger.

Selv om verdi på skog og våningshus er sett forholdsvis høyt,  kan en samlet sum på kr. 3,2 
millioner kroner aksepteres når det tillegges en boverdi inntil 1,5 millioner kroner. Dette er et 
småbruk med begrenset næringsinntekt fra landbruket, og boverdien vil dermed ha stor 
betydning ved kjøpet. 

2. Bosetting.
Når det gjelder kjøp av Vangshylla vil ivareta hensynet til bosetting i området, opplyser 
kjøperne at det er deres ønske å bosette seg på bruket. 
Inderøy kommune har en retningslinje i kommuneplanens arealdel at ved søknad etter 
konsesjonsloven, skal bosetting veie tungt og dermed blir det sett vilkår etter konsesjonslovens 
§ 11 om boplikt.

3. Driftsmessig god løsning.
Bruket Vangshylla er et mindre bruk som ikke kan gi næringsinntekt alene. I dag er 
mesteparten av dyrka jorden bortleid, men på sikt har kjøperne gitt uttrykk for at de ønsker 
drive selv. Bruket ligger slik til at om kjøper driver jorda selv eller ved å leie bort til naboer, er 
dette attraktive jordbruksareal som medfører gode driftsmessige løsninger for småbruket. 

4. Erverver.
Når det gjelder vurdering om kjøperne anses som skikket til å drive landbrukseiendommen, er 
dette kravet oppfylt ut fra gitte opplysninger i konsesjonssøknaden. Berit Storli og Rune Vold er 
godt voksne personer som begge har praksis fra gårdsdrift. Rune Vold har i tillegg utdanning 
innen landbruk og utmark og har jobbet innenfor offentlig landbruksforvaltning i mange år. 

5. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.
Søknaden om konsesjon tar vare på småbruket Vangshylla sine samlede ressurser. Selv om 
bruket har små arealer, er hele produksjonsgrunnlaget i god drift som vil bli ivaretatt også med 
nye eiere. De nye kjøperne har signalisert at formålet er både å drive bruket og utvikle 
kunsthåndverk for salg, noe både beliggenhet og de samla ressursene på Vangshylla er ligger til 
rette for.
Kulturlandskapet er preget av mye hytter og bebyggelse, men de grønne områdene mellom 
bebyggelse og dyrka jord er bevart og skjøttes med tanke på et variert landskap. 

Konklusjon

Søknaden om konsesjon fra Berit Storli og Rune Vold på Vangshylla gnr. 37/1 vil gi et godt vern 
av ressursene på bruket og ta hensyn til bosettingen i området. 
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Den avtalte kjøpesummen er både forsvarlig ut fra beliggenhet, og det som kan forventes ved 
salg av småbruk ved sjøen i Inderøy kommune. 
Vangshylla er i tillegg et mindre bruk som egner seg svært godt med kombinasjon mellom 
tradisjonell landbruksdrift og utvikling av tilleggsnæring innen husflid/kunsthåndverk. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1628-6

Saksbehandler:

Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 22/11 11.04.2011

014/006 - Volan. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig, 

Øsebekken

Rådmannens forslag til vedtak

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-1 for oppføring av 
fritidsbolig på eksisterende grunnmur på eiendommen 014/006, Øsebekken.
Det vises til plan- og bygningslovens § 11-6, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel, og § 
19-2, dispensasjon.

Vedlegg
1 Oversiktskart og situasjonskart over eiendom 014/006, Øsebekken

Bakgrunn

Det ble i Planutvalget den 24.4.2007 gitt dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på 
eksisterende grunnmur på eiendommen 014/006. 

På grunn av sykdom har ikke tiltakshaver kommet videre i arbeidet med oppføring av med 
fritidsboligen. Tillatelsen var gyldig i tre år og er nå utløpt, jf pbl-85 § 96 (nå pbl § 21-9).
Kommunen mottok den 3.1.2011 en ny søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i 
henhold til tidligere godkjent søknad.
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Vurdering

I følge grunneier er Øsebekken en husmannsplass som har vært i familiens eie siden 1865. 
Det gamle huset var i følge søker i to etasjer. Intensjonen er å oppføre den nye bygningen i en 
etasje på ca. 60 m2 med tømmerkledning, som det gamle.

Plan
Eiendommen 014/006 omfattes av kommunens arealdel og er regulert til LNF-formål med 
forbud mot all bygg- og anleggsvirksomhet som ikke er stedbunden. 
Tiltaket ble derfor sendt på høring til sektormyndighetene i 2007.

Høringsinstanser
Rådmannen legger høringsuttalelsene fra 2007 til grunn og anser det derfor ikke som 
nødvendig å sende saken på ny høring.

Sametinget, Fylkeskommunen og Fylkesmannens landbruksavdeling hadde ikke noen 
merknader i forrige runde. Miljøvernavdelinga hadde noen kommentarer. De ønsket primært 
at fritidsbebyggelse skal foregå i regulert felt og at dersom tiltaket kom innenfor 100-
metersbeltet ville de gå imot en dispensasjon. Fylkesmannen mente også at kommunen burde 
foreta en oppmåling for å avklare avstanden til strandlinja. 

Avstanden til strandlinja ble av kommunen på befaring den 27. mars 2007 målt til 100 meter og 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, vedrørende byggeforbud i 100-metersbeltet, er 
derfor ikke nødvendig.

Dispensasjon
Tiltaket betinger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelsenes pkt. 2-1 som gir 
forbud mot all bygg- og anleggsvirksomhet som ikke er stedbunden.

Jamfør plan- og bygningslovens § 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.

Hensynet bak byggeforbudet i LNF- området er å hindre nedbygging for å ivareta biologisk 
mangfold og sikre rekreasjonsområder for allmennheten.

Søker fremholder at de ønsker å gjenreise den gamle husmannsplassen for å holde 
kulturlandskapet i hevd. Det er lagt til rette for en kultursti over området, og grunneier ønsker 
å videreføre det gamle historiske kulturmiljøet som var der tidligere.

Ulempene ved tiltaket er faren for presedens i tilsvarende saker og hensynet til blant annet 
rådyr som beiter i området samt at strandsonen er viktig for kartlegging av biologisk mangfold.

Rådmannen anser det som positivt for allmenn ferdsel i området at kulturlandskapet ryddes og 
kulturstien blir vedlikeholdt. Faren for at saken vil skape presedens vurderes som relativt liten 
da det dreier seg om en gammel husmannsplass som ikke kommer nærmere sjø enn 100 
meter. Avstanden til sjøen er også såpass stor at ulempen for det biologiske mangfoldet i 
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strandsonen anses som liten; tiltaket kommer utenfor område markert som hensynssone for 
biologisk mangfold av regional verdi.

Rådmannen har forståelse for ønsket om å gjenreise en husmannsplass som har vært i 
familiens eie i generasjoner og finner det rimelig at det åpnes for dette når forholdene ligger til 
rette og tiltaket ikke kommer i konflikt med andre viktige interesser.
Videre er det kun fire år siden det sist ble funnet grunnlag for dispensasjon for tiltaket, men 
beklageligvis har eier ikke kommet i gang med oppføring av bygningen pga. sykdom.

Etter en samlet vurdering anser rådmannen at fordelene ved tiltaket er klart større enn 
ulempene og kan ikke se at det foreligger momenter i saken som er til hinder for en ny 
dispensasjon.

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 
bestemmelsenes pkt. 2-1 for oppføring av fritidsbolig på eksisterende grunnmur på 
eiendommen 014/006, Øsebekken.
Det vises til plan- og bygningslovens § 11-6, rettsvirkninger av kommuneplananes arealdel, og 
§ 19-2, dispensasjon.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/21-18

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utval Utvalssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 23/11 11.04.2011

Grandvollan gnr. 161/1 - søknad om fradeling av gardstun. Klage på vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

Asbjørn Oksås sin klage på avslag på søknad om frådeling av tun på Grandvollan gnr. 161/2 blir 
ikkje teken til følgje. Dette er med bakgrunn i at klagen ikkje inneheld nye argument i saka. 

Tidlegare vedtak med grunngjeving står fast og vert referert:

”Ut frå kommunen sitt skjønn vurderast det i etter Jordlovens § 1 og § 12 som ikkje 
samfunnsmessig hensiktsmessig med ei framtidig og varig bruksarrondering kor einskildbruket 
sine areal blir spreidd over så store avstandar og i ulike kommunar. ”

Vedlegg
1 Søknad om fradeling av gårdstun Granvollan gnr 161 bnr 002 - Klage på vedtak
2 Brev datert 13.09.10 - sendt Fylkesmannen

Bakgrunn:

Hovudutval Natur behandla frådeling av tun på eigedommen Grandvollan fyrste gong den 
26.04.10 med følgjande vedtak: 

”Hovudutval Natur godkjenner ikkje frådeling av tun på eigedommen Grandvollan gnr. 16/2 ut 
frå miljømessige og samfunnsmessige omsyn i landbruket.”
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Asbjørn Oksås klaga på vedtaket som blei behandla i hovudutval Natur den 31.05.10, der
tidligare vedtak blir ståande fast. 

”Hovudutval Natur godkjenner ikkje frådeling av tun på eigedommen Grandvollan, gnr. 161, 
bnr. 2 ut frå miljømessige og samfunnsmessige omsyn i landbruket”

Saken blei deretter sendt over til fylkesmannen for endelig vedtak: 
Fylkesmannen valte å sende saka attende til kommunen for ny politisk behandling fordi dei 
meinte at hovudutval Natur sitt avslag om frådeling ikkje var tilstrekkeleg forankra i jordlova
sin § 12.

Sjølv om Inderøy kommune hadde forventa eit endeleg vedtak i saka og ikkje ny politisk 
behandling i kommunen, er saka lagt fram på nytt for hovudutval Natur den 31.01.11, sak 7/11 
der rådmannen si innstilling var lik innstillinga ved 1. gangs behandling den 26.04.10. 

Rådmannen tilrådde i si innstilling frådeling av tunet på Grandvollan. Det vert i så måte vist til 
saksframlegget. 

Det vart fatta nytt vedtak slik:

”Ut frå kommunen sitt skjønn vurderast det etter jordlova sin §1 og §12 som ikkje 
samfunnsmessig hensiktsmessig med ei framtidig og varig bruksarrondering kor einskildbruket 
sine areal blir spreidd over så store avstandar og i to ulike kommunar.”

Vedtaket vart fatta mot 1 stemme. 

Asbjørn Oksås har påklaga vedtaket.

Vurdering

Klagen til Asbjørn Oksås er datert den 15.02.11 og er motteke av Inderøy kommune innan 
fristen etter forvaltningslovens § 29.

I klagebrevet kan ikkje Oksås sjå at det er kome fram nye moment i saka som skulle endre hans 
søknad, så han klager på same grunnlag som tidlegare.

Vedlagt ligg brevet datert den 13.09.10 sendt fylkesmannen med følgjande grunngjeving for 
klagen. 

1. Bruka Oksås og Grandvollan har vore driven som ei rasjonell driftseining på 240 dekar i 
mange år.
2. I dag er det planteproduksjon på både bruka med lite transport. Våronna er først ferdig på 
Grandvollan, og deretter blir vårarbeidet utført på Oksås. Det er direkte leveranse av produkt
til kjøper utan mellomtransport mellom bruka. 
3. Tunet på Grandvollan vil bli ein attraktiv buplass som sikrar framtidig busetting i området. 
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Oksås har heile tida meint at Oksås og Grandvollan sitt ressursgrunnlag må sjåast i samanheng 
for å få ein best mogleg robust driftseining, noko som er i tråd med gjeldande landbrukspolitikk 
og tilsvarande saker i området. 

Fakta og argument er uendra frå det grunnlaget som vart behandla i hovudutval Natur den 
31.05.10, sak 37/10. 

Sidan det ikkje føreligg nye fakta eller argument, viser rådmannen til utgreiing og vurdering i 
førre saka. Rådmannen si vurdering i saka er uendra. 

Rådmannen har ikkje grunnlag for å hevda at siste vedtak i Hovudutval Natur går utover 
ramma for det frie skjønn.  Om så var tilfelle, vil det vera naturleg for rådmannen å gjera
tydeleg dette ved å gjenta tidligare innstilling.  Det vert ikkje gjort.

Konklusjon

Rådmannen har i tidligare saker gitt sitt primære råd i denne sak – framlagt i tidlegare 
saksinnstilling.

Det er ikkje kome nye argument eller fakta i klagen til Asbjørn Oksås som ikkje tidlegare har 
vore kjent og vurdert i saka. 

Sjølv om det alltid vil være usikkert kor langt det frie skjønnet strekk seg i juridisk forstand i 
denne type saker, har ikkje rådmannen grunnlag for å anta at tidligare vedtak går utover desse 
grensene.

Rådmannen finn det difor naturleg å fremja innstilling i samsvar med det vedtaket som vart 
fatta i hovudutval Natur i sist møte.
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AsbjØrn Oksås
Grandmarka 198
7670 INDERØY

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelinga
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Håper på en positiv behandling av saken.

Med hilsen

Asbjørn Oksås
/ •

vf '

flfl

15.02.11

fl

SØKNAD OM FRADELING AV GÅRDSTUN GRANDVOLLAN GNR.161, BNR.2 INDERØY
KOMMUNE  — KLAGE PÅ VEDTAK

Det vises til vedtak i hovedutvalg for natur i Inderøy kommune datert 31.01.11.

Saken er der behandlet på nytt etter at fylkesmannen opphevet tidligere vedtak.
Undertegnede kan ikke se at det er bragt nye momenter inn i saken, og vil på samme
grunnlag som tidligere (vedlagte brev datert 13.09.10) påklage vedtaket.

liiiI
039310
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Asbjørn Oksås
Grandmarka 198
7670 INDERØY

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelinga
Postboks 2600
7734 STEINKJER

II

Dette til orientering, og undertegnede håper på en positiv behandling av saken.

Med hilsen

Asbjørn Oksås

II

13.09.10

SØKNAD OM FRADELING AV GÅRDSTUN GRANDVOLLAN GNR.161/2,
INDERØY KOMMUNE

Det vises til deres brev datert 02.09.10, og vil få kommentere følgende i brevet fra Inderøy
kommune datert 02.07.10.

Jorda på både eiendommen Grandvollan i Inderøy og eiendommen Oksås i Sparbu vil være
basert på planteproduksjon fremover. Melkekvoten er solgt og det vil ikke være aktuelt med
husdyrhold fremover. Av denne grunn vil det ikke være noen transport av produkter mellom
eiendommene. Ferdigproduktene vil gå direkte til kjøper uten noen mellomtransport mellom
eiendommene. Den interne transporten mellom eiendommen og de aktuelle arealene blir
derfor helt minimal, og lang mindre enn ved husdyrproduksjon eller ved leiedrift med
entreprenør.

Når det gjelder transport lang E6 vil denne begrenses til onna — våronn og høstonn. Onna
gjøres alltid ferdig først på Grandvollan og deretter flyttes redskapen til Oksås og gjøres
ferdig der. Dette betyr at antall turer vil begrense seg til 3-5 pr år.

De to eiendommene vil til sammen utgjøre en rasjonell driftsenhet på til sammen ca.240 da
dyrkamark. Ut fra tilsvarende saker de senere år synes det som en vesentlig
forskjellsbehandling dersom en ikke skulle få medhold i å fradele tunet og legge resten av
arealet til eiendommen Oksås. Tunet på Grandvollan ansees som en attraktiv boenhet, og vil
sikre fremtidig bosetting i området.

IIII

Side 169



Side 170

PS 24/11 Temasak



Side 171

PS 25/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

07.03.2011 2010/1088-4

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

Bjørnar Wikan og Lisbeth Berdal
Kvistadbakkan 48
7670  INDERØY

008/063 - Ferdigattest for tilbygg og fasadeendring, Kvistadbakkan 48

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 07.07.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene Sundli AS Risan 90 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.03.2011 2011/295-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Arne M. Farbu
Stokkanvegen 318
7670  INDERØY

055/003 - Ferdigattest for flytting/oppføring av bygning, Letnesvegen 676

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 12.11.08 i sak K-2000 06/00532.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesv. 417 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

07.03.2011 2011/282-3

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

Rune Lindsetmo
Fårsbakkan 195
7670  INDERØY

029/003 - Ferdigattest for tilbygg, Fårsbakkan 195

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 25.05.07.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norum Byggservice AS Letnesvegen 417 7670
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

15.03.2011 2011/339-2

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

Trygve Vist
Salberg 91
7670  INDERØY

178/001 - Godkjent rehabilitering av bad, Salberg 91

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
178/001

Adresse:
Salberg 91, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Trygve Vist                      

Ansvarlig søker:
Byggmester Grande AS                    

Tiltakets art:
Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om rehabilitering av bad registrert mottatt her 01.03.11.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til rehabilitering av bad på eiendommen 178/001, Salberg 91.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Grande AS

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

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

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

Øvrige opplysninger:

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.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse

14.03.2011 2009/2262-8

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

Nils Olav Folladal og Tone Kvam
Kvistadbakkan 50
7670  INDERØY

008/088 - Ferdigattest for enebolig, Kvistadbakkan 50

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 05.06.07 – med endringer vedrørende ansvar datert 
14.03.11.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Nordbohus Byggservice AS Venusvegen 12 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

21.03.2011 2011/248-8

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

Maren Beate Grande og Tommy Granhus
Grassvevegen 24
7670  INDERØY

191/021 - Godkjent takoppløft i Grassvegen 24

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
191/021

Adresse:
Grassvegen 24, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Maren Beate Grande og Tommy Granhus                      

Ansvarlig søker:
Byggmester Jørgen Binde AS                    

Tiltakets art:
Endring av bygg -  påbygg                                                

Bruksareal i m2:
8            

Det vises til søknad om oppføring av takoppløft, registrert mottatt her 14.2.2011.
Siste dokument til saken er e-post mottatt 18.3 vedrørende tillagt BRA loft som følge av tiltaket.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Binde AS, alle funksjoner, tiltaksklasse 1

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

Tiltak: Oppføring av takoppløft og takvindu. Økning av BRA loft som følge av tiltaket er 8 kvm
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- område
Ansvarsoppgaver:
Byggmester Binde AS, alle funksjoner. Lokal godkjenning uten sentral godkjenning for funksjonene SØK 
og PRO kl.1 er gitt
Høringsinstanser: Ingen
Tegningsliste:

 Fasadetegninger mottatt 14.2.2011.
 Bilder mottatt 14.2.2011
 Plantegninger mottatt 10.3.2011
 Tegninger eksisterende bygning mottatt 10.3.2011

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av takoppløft for loftstue mot øst og etablering av takvindu mot vest. Bygningen 
har i dag et renskåret rektangulært bygningsvolum med saltak. Det er et lite ekstra saltak over inngang i 
vest. Etablering av takoppløft mot øst bryter noe med eksisterende uttrykk men ikke i så stor grad at 
bygningsmyndigheten ikke kan godkjenne tiltaket. Nabobygningen, Grassvegen 22 er røstet samme veg 
som Grassvegen 24 og har tilsvarende takoppløft mot øst. Tiltaket vurderes ikke å ha negative 
konsekvenser for naboer.

Det ble i sak 2009/1694-5 den 28.10.2009 gitt byggetillatelse til veranda på bygningen som da var del av 
eiendom 191/003. Denne er ikke med på tegninger av eksisterende bygning men framgår av vedlagte 
bilder.

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
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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:
Byggmester Jørgen Binde AS Berethaugen 12 7717 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

14.03.2011 2009/2262-9

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Nils Olav Folladal og Tone Kvam
Kvistadbakkan 50
7670  INDERØY

008/088 - Endring av tillatelse, ansvarlig foretak

Tillatelse til oppføring av enebolig ble gitt den 05.06.07 med saksnummer K-2000 07/00482.

Endring av ansvarsoppgaver godkjennes og følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente
ansvarsoppgaver:
Sveberg Rør AS; PRO/UTF med kontroll for sanitærarbeider tiltaksklasse 1 på eiendommen 008/088.
Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene.

Kjell Aune; UTF, kontroll: Vårom, membran og flis i tiltaksklasse 1
Lokal godkjenning er innvilget

Tillatelsen gjelder for øvrig som i byggetillatelsen datert 05.06.07
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 23-6 (pbl-85: § 98).

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

Side 181



, saksnr. 2009/2262-9

Side 2 av 2

Kopi til:
Sveberg Rør AS Vinne 7650 VERDAL
Nordbohus Byggservice AS Venusvegen 12 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.03.2011 2010/1639-5

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

Ole Jørgen Bragstad
Bjønnavegen 32
7670  INDERØY

197/042 Ferdigattest for våtrom, Bjønnavegen 32

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 17.11.2010

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

10.03.2011 2011/152-3

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

Block Watne AS avd Steinkjer
Sjøfartsgata 12
7725  STEINKJER

133/034 - Ferdigattest for enebolig, Årfallvegen 16

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 rammetillatelse gitt den 23.9.2009 og Igangsettingstillatelse datert 
10.09.2010. 

Eiendommen 133/034 var ved tillatelse en del av eiendommen 133/029, sak 2009/1245

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.02.2011 2008/1090-8

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

Jorunn Lyngen og Martin Haugen
Tobias Berhofts gate 1A
7500  STJØRDAL

036/005 - Ferdigattest for anneks og septiktank i Vangshylla 144

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 byggetillatelse gitt den 22.09.2009 og
utslippstillatelse den 08.06.2009 i sak 2009/847.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Farbu og Gausen AS Vågavegen 600 7670 INDERØY
Primahus AS Sutterøygata 11 7500 STJØRDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

21.03.2011 2010/1243-4

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

Per Anders og Julianne Lyngstad
Nessveet 49
7670  INDERØY

135/045 - Ferdigattest for omgjøring av tak i Nessveet 49.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. 
Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven. Dokumentasjon som grunnlag for drift av bygningen er overlevert byggverkets eier. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 09.09.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene Sundli AS Risan 90 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

17.03.2011 2011/248-7

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

Byggmester Jørgen Binde AS
Berethaugen 12
7717  STEINKJER

191/021 - Lokal godkjenning av foretak for arbeider i Grassvegen 24

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 15.03.2011.
Det søkes om lokal godkjenning av Byggmester Jørgen Binde AS for funksjonene

- SØK og PRO, tiltaksklasse 1 for oppføring av takoppløft.

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert. Lokal godkjenning for funksjonen på
bakgrunn av at foretaket opplyser at det har 3 personer med mesterbrev og over 4 års praksis hver. 
Videre vises det til at foretaket har sentral godkjenning for funksjonen UTF i tiltaksklasse 2 samt at 
tiltaket er relativt beskjedent.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen 191/021 i Inderøy kommune. Tiltakshavere er 
Maren Beate Grande og Tommy Granhus.

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. 2650,- for lokal godkjenning for to funksjoner Jfr. Gjeldende 
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Maren Beate Grande og Tommy Granhus Grassvegen 24 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

30.03.2011 2009/1245-28

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 avd Steinkjer
Sjøfartsgata 12
7725  STEINKJER

Att. Øyvind Finstad

133/033 - Ferdigattest for carporter for Årfallvegen 10, 12 og 14

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. 

Tillatelsen ble gitt da eiendommen var en del av eiendom 133/029.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 07.05.2010.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

30.03.2011 2011/456-3

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

Theis Huldt-Nystrøm
Høsvegen 2
7670  INDERØY

136/115 - Godkjent oppføring av garasje, Høsvegen 2

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/115

Adresse:
Høsvegen 2, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Theis Huldt-Nystrøm                      

Ansvarlig søker:
Innherred Bygg As                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
45            

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 16.3.2011.
Siste dokument til saken er revidert situasjonsplan mottatt 30.3.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 136/115, Høsvegen 2.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Innherred Bygg As for funksjonene:
SØK kl 1
PRO, garasje kl. 1
UTF, tømrerarbeider kl.1

 M. Okkenhaug Byggservice for funksjonene:
UTF, slakkarmert betongarbeider kl.1 
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 Farbu & Gausen AS for funksjonene:
UTF, grunnarbeid kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje
Planstatus: Kommunedelplan Straumen, 14.12.2005
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 E-1, tegninger
 D-2, situasjonskart

Saksvurdering:

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

Garasjen søkes oppført i nordvestlig hjørne av tomta med en avstand til fylkesveg (Flagvegen)på 15 
meter i henhold til veglovens § 30. Avstand til kommunal veg - Høsvegen - blir 8,5 meter. 
Eiendommen omfattes av Kommunedelplan Straumen, 14.12.2005.  Kommunedelplanen angir en 
byggegrense for bolighus på 12,5 meter fra veg til vegg bolig, og det er vurdert at det ikke var planens 
intensjon å hindre oppføring av mindre bygninger nærmere kommunal veg enn 12,5 meter slik at det 
ikke er nødvendig med dispensasjonsbehandling for plassering av garasjen.

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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, saksnr. 2011/456-3
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Innherred Bygg As Okkenhaugv. 2 7600 LEVANGER
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: rgr@fmnt.no

Vangshylla båtforening v/Holden
Bjørkliv. 65
7670 INDERØY

II

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

IIIIII
042510

IIII
Vår ref.: 2011/191 Arkivnr: 423.1

23.03.2011

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan /
kommunedelplan for sjø - flytende bølgedempere ved Vangshylla i
Inderøy kommune - kommunens vedtak oppheves

Vangshylla båtforening har søkt om tillatelse til utlegging av bølgedempere ved sin
småbåthavn. Søknaden er behandlet som en dispensasjonssøknad. Kommunen avslo
søknaden, med henvisning ifi at den vil avvente det videre reguleringsplanarbeidet som
er startet opp i området. Fylkesmannen mener kommunen ikke har vurdert
bestemmelsen i pb1 § 19-2 om dispensasjon riktig. Det foreligger en feil som det ikke kan
ses bort fra at har hatt betydning for resultatet i saken. Kommunens vedtak oppheves
som ugyldig og hjemsendes til ny behandling. Klagen har ført fram. Fylkesmannens
vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 10.01.11, hvor overmevnte sak ble
oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pb1.) § 15 og delegering fra Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn
Vangshylla båtforening søkte den 29.03.10 kommunen om tillatelse til å legge ut
bølgedempere. Bakgrunnen for dette er at en ønsker å sikre verdiene mot vær og vind, og
forlenge levetiden for flytebryggene. På vedlagte kartutsnitt oppfatter vi det som at det er
snakk om utleggelse to steder, med hhv. 15 og 50 meters lengde. Tiltaket er for øvrig ikke
beskrevet i søknaden.

Ut fra at tiltaket delvis vil ligge utenfor det arealet som er satt av til småbåthavn, ble saken
sendt på høring til Fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling og
landbruksavdeling som sektormyndigheter. Ingen av dem var direkte negative, men alle viste
til at det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for Skarnsundet fjordsenter, hvor det kan
bli aktuelt å flytte småbåthavna. De mente derfor en burde avvente planarbeidet.

To av grunneierne i området, hhv eierne av gnr 37/1 og gnr 36/5 var negative til tiltaket, og
viste til bl.a. mangelfull søknad, estetiske forhold, det varslede planarbeidet og et ønske om
reetablering av fjæra slik den tidligere var.

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Hovedutvalg for natur behandlet søknaden den 23.08.10. I saksframlegget er tiltaket beskrevet
som parallelle rør som er nedsenket i sjøen og som stikker så vidt over vannflaten. De vil
forankres i sjøbunnen og vil ikke ha landforbindelse. Under "Vurdering" og "Konklusjon"
heter det:

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

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

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

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

Vedtaket oversendes Skarnsundet fjordsenter/Planstyring som et innspill til
reguleringsarbeidet."

Det ble så gjort følgende enstemmige vedtak:

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

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

Vangshylla båtforening ble underrettet om vedtaket ved brev av 14.09.10, og klaget ved brev
av 04.10.10. I klagen er det hovedsakelig vist til at Vangshylla båtforening er en
interesseforening hvor medlemmene eier sine båtplasser, mens Skarnsundet Fjordsenter driver
næringsvirksomhet. Båtforeningen har ikke noen planer om å flytte. Det tilbudet de har fått
fra Fjordsenteret var for dårlig til at flytting var aktuelt.

Klagen ble behandlet i Hovedutvalg Natur den 15.11.10. Det tidligere vedtaket ble
opprettholdt med 7 mot 2 stemmer. I saksframlegget er det vist til at det ikke har kommet
fram noe nytt i klageomgangen, og at kommunen fortsatt mener at det pågående
reguleringsplanarbeidet og hva det kan føre med seg av ev. flytting av småbåthavna gir grunn
til å avvente utleggelse av bølgedempere nå.

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.
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Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans fremgår av forvaltningsloven (fv1.) § 34, og av
andre ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om
det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte. I tillegg kan
Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum
og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med dette menes om
vedtaket innebærer s.k. "myndighetsmisbruk", dvs om vedtaket er motivert ut fra
utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den
innebærer usaklig forskjellsbehandling.

I fv1. § 34 annet ledd siste punktum, er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.

Planstatus
Det omsøkte tiltaket ligger dels i et område som er disponert til småbåthavn i reguleringsplan
Vangshylla fra 2006 for småbåthavn og dels i et område som er vist som område for sjø,
allmenn flerbruk i Kommunedelplan sjø.

I forhold til formålet i kommunedelplanen, vil bølgedemperne være til hinder for
allmennhetens bruk, og dermed være i strid med formålet.

Når det gjelder reguleringsplanen, er den ene bølgedemperen etter det vi kan se delvis plassert
i areal som er gitt formålet offentlig trafikkområde i sjø.

Bølgedemperne er dermed i strid med begge planene, og krever dispensasjon før de ev. kan
tillates.

Dispensasjon kan i følge pb1. § 19-2 bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med
styrke, vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon.

De ulike planene har vanligvis blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er
vedtatt av kommunens øverste organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å
fravike gjeldende plan. Kommunen må ikke bruke sin dispensasjonsmyndighet på en slik
måte at den undergraver planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det er viktig at
betydelige endringer i planene ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter reglene for
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Bakgrunnen for dette er hensynet til
offentlighet, samråd, og medvirkning i planprosessen.

Vurderingen av om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, er ifølge forarbeidene et
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Dersom lovens vilkår er oppfylt,
må kommunen foreta en vurdering av om det skal gis dispensasjon. Det forutsettes at det må
foreligge saklig grunnlag for ikke å dispensere. Dette kan for eksempel være at kommunen vil
se saken i større sammenheng. Et annet eksempel kan være at det har blitt gitt mange nok
dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til
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flere tiltak.

I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske
forhold i saken.

I dette tilfellet har ikke kommunen vurdert det aktuelle tiltaket opp mot de hensyn som de
gjeldende planene ivaretar. Det er bare vist til at det påbegynte planarbeidet kan medføre at
småbåthavna innreguleres et annet sted, og at en derfor ikke vil gi dispensasjon nå. Etter vårt
syn er det ikke foretatt en vurdering av om lovens inngangsvilkår er oppfylt eller ikke.

Dette mener vi er en feil som det ikke kan ses bort fra at har hatt betydning for resultatet i
saken. Kommunens vedtak må derfor oppheves som ugyldig og hjemsendes til ny behandling.

Saksbehandlingen
Pb1 § 19-1 krever at det søkes særskilt om dispensasjon. Det er søkt særskilt om tiltaket, men
det fremkommer ikke at det er søkt særskilt om  dispensasjon.  Før den nye behandlingen bør
klager ha fått mulighet til å begrunne en slik søknad.

Konklusjon
På bakgrunn av ovenstående og sakens opplysninger fatter Fylkesmannen følgende

Hovedutvalg for Natur i Inderøy kommunes vedtak den 23.08.10, i sak 51/10, oppheves og
hjemsendes til ny behandling. Klagen har ført fram.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
Forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård .f.)
Bygg- og justisleder
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Kopi:
Inderøy kommune, 7670 Inderøy

vedtak:
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Ragnhild Totsdatter Grønvold
Seniorrådgiver
Kommunal- og administrasjonsavdelingen
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