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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 27/11 Kirsten Skjervold Letnes - gnr 2 bnr 13 festenr. 1 – søknad om 
dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for anleggelse av 
båtopptrekk

PS 28/11 KommunedelplanStraumen, godkjenning av planprogrammet.

PS 29/11 Rostadvegen - innføring av fartsgrense 60 km i timen

PS 30/11 Søknad om dispensasjon - Vangshylla båtforening. Ny 
behandling etter oppheving av kommunens vedtak.

PS 31/11 Reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring.

PS 32/11 Skogvegen 22-Heggdal.  Søknad om endret plassering av 
ulovlig plassert garasje på eiendommen 045/054.  Forespørsel 
om muligheten om mindre vesentlig reguleringsendring.

PS 33/11 135/132 - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for 
sentrumsbygg på Næssjordet

PS 34/11 Hovedrevisjon budsjett 2011

PS 35/11 Regnskap med beretning 2010

PS 36/11 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 94/11 Hustadlandet 174 - Kvam. Godkjent tilbygging av bod og 
veranda

RS 95/11 Slåttasvevegen 13 - Fossum. Godkjent riving og oppføring av 
garasje.

RS 96/11 Røravegen 110 - Vaadal. Ferdigattest for våtrom 164/004  .

RS 97/11 Høsvegen 2- Nystrøm. Midlertidig brukstillatelse for bolig 
136/115

RS 98/11 Hyllavegen 39 - Svenning. Godkjent tilbygging av bolig og 
oppføring av forstøtningsmur

RS 99/11 Gangstadmarka 40 - Ferstad. Endring av tillatelse -
varmepumpe og ansvarsretter

RS 100/11 Haugavegen 15 - Skjellegrind. Avslag på søknad om 
dispensasjon.

RS 101/11 Klage over avslag på søknad om fradeling av gårdstun med 
tomt - Oksås Asbjørn gnr 161 bnr 002 - Grandvollan

RS 102/11 Gnr 024 bnr 001 - Fylkesmannens avgjørelse i klagesak om 
søknad om dispensasjon - fradeling av tilleggsareal hyttetomt

RS 103/11 Jensen - Sandvågen 10. Godkjent riving av uthus.
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RS 104/11 Holtan - Lensmyra. Godkjent fradeling av industriområde.

RS 105/11 Holtan - Bjørklivegen. Godkjent fradeling av område til boliger.

RS 106/11 Hjelde - Vistven hyttefelt. Godkjent fradeling av hyttetomt i 
samsvar med plan.

RS 107/11 Rømo Årfallvegen 23. Tillatelse til arealoverføring -
tilleggsareal til nabo.

RS 108/11 Vennavegen 39 - Nørholm. Godkjent tilbygging av garasje

RS 109/11 Sundfærvegen 4 - Inderøy Røde Kors. Ferdigattest for 
fasadeendring

RS 110/11 Velbrygga - Hylla velforening. Tillatelse til tilbygg og ombygging

RS 111/11 Stokkanvegen 339 - Hallset. Tillatelse til tiltak garasje/vedlager

RS 112/11 Vennalivegen 10- Inderøy kommune. Midlertidig brukstillatelse 
for Rådhuset,

RS 113/11 Gangstadmarka 40 -Ferstad.  Ferdigattest for enebolig,197/113 
.

RS 114/11 Vikan. Ferdigattest for kårbolig, 187/001.

RS 115/11 Utøyvegen 1091 - Vang. Godkjent oppføring av redskapshus.

RS 116/11 Innvilging av søknad om fradeling av boligtomt på Ferstad, gnr. 
119/1.Dispensasjon

RS 117/11 Hustadlandet 296 -Fornes/Skogaker. Ferdigattest for 
hytte,188/002.

RS 118/11 Røsetvegen 18 -Ystgård. Godkjent riving/oppføring av 
garasje,134/062

RS 119/11 Svar på søknad om Trafikksikkerhetsmidler 2011

RS 120/11 Flagvegen 528 -Hallem/Johannessen. Godkjent endring av 
tillatelse fra takopplett til ark,151/030  .

RS 121/11 Nessveet 16 - Lutnæs/Sakshaug. Rammetillatelse for oppføring 
av bolig med garasje135/134

RS 122/11 Letnes Arkitektkontor AS -Lokal godkjenning, Nessveet 16

RS 123/11 Gangstadmarka 51 - Holmen. Avslag på søknad om oppføring 
av enebolig med dispensasjon

RS 124/11 Hustadlandet 144- Ørdal. Godkjent senking av tak på uthus og 
etablering av utvendig trapp

RS 125/11 Nessveet 60- Helgesen og Worum. Ferdigattest for 
enebolig,135/113

RS 126/11 Nessveet 60 - Helgesen og Worum. Endring av ansvarsretter

Saker til behandling

PS 37/11 Ordføreren orienterer

PS 38/11 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.11
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PS 39/11 Årsrapport 2010

Side 4



Side 5

Saker til behandling



Side 6

Saker til behandling



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/1001-64

Saksbehandler:

Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 27/11 30.05.2011

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 
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kommunes vedtak stadfestes
13 Brev fra Vangslia Vellag til Sivilombudsmannen av 15.3.2011
14 Brev fra Vangslia Vellag av 25.6.2010: Uttalelse til dispensasjonssøknad for båtopptrekk til 

naust
15 Terrengprofil for skinnegang naust Kirsten fra Lyngstad Arkitekter AS

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). Lyngstad 
Arkitekter AS har etter forespørsel fra Hovedutvalg Natur i tillegg utarbeidet en terrengprofil 
for det omsøkte tiltaket (vedlegg 15).  

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 
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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. fvl. §28.

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.

Side 9



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 
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. Vangslia vellag har ved 
flere anledninger også latt sin stemme bli hørt i saken. Det vises her til brev fra Vangslia Vellag
datert 25.6.2010 der Vangslia vellag gir sin uttalelse til dispensasjonssøknaden (vedlegg 14).
Det vises videre til brev fra Vangslia vellag til Sivilombudsmannen av 15.3.2011 (vedlegg 13). 

Rådmannen mener med basis i det ovennevnte at relevante merknader og ankepunkter fra 
Vangslia vellag har kommet godt fram i saken. Rådmannen har spesielt merket seg 
bekymringen fra Vangslia vellag knyttet til de geotekniske forholdene på stedet. Spørsmålet 
om geotekniske forhold er derfor 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. 
Den foreliggende dispensasjonssøknaden er et resultat av dette.

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 
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 
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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 
vellagets uttalelse til dispensasjonssøknaden (vedlegg 14) samt brevet fra vellaget til 
sivilombudsmannen (vedlegg 13).

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:

”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 som vektlegges mest når det gjelder hvilken 
løsning som bør velges for et eventuelt båtopptrekk.

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.
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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.  

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.

Side 16



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

Side 2 av 2
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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

Side 18



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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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

Side 23



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

Side 24



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
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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.

Side 28



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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NAUSTTOMT, GNR 2 BNR 13  .1r.
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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.
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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

Side 34



Side 5 av 6

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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Vangslia Vellag
Styret.

Til

Sivilombudsmannen Inderøy, den 15. mars, 2011

BYGGING AV PRIVAT NAUST PÅ FRIOMRÅDE I VANGSLIA BOLIGFELT, 7670

INDERO  Y.

Med dette tillater Vangslia Vellag å be om Deres hjelp til 1) å vurdere Inderøy kommunes

bygningsmyndighet sin behandling av den aktuelle byggesaken, og 2) vurdere Fylkesmannen

i Nord Trøndelag sin stadfesting av Inderøy kommunes avvisning av klage fra Vangslia

Vellag. Saken er som følger:

Boligfeltet ble anlagt i slutten av 1970-tallet, og strekker seg vestover i ca. én kilometers

lengde langs sjøen fra tettbebyggelsen i kommunesenteret. Feltet har bare eneboliger, som i

det alt vesentlig ligger på nordsiden av adkomstvegen i feltet. Området mellom vegen og

sjøen ligger i sin helhet innafor 100-rnetersbeltet og er utlagt som offentlig friområde i

Kommunedelplanen. I den delen av friområdet som ligger nærmest sentrum, ligger en

hytteeiendom, som lå der da boligfeltet ble anlagt.

Da kommunen i 1972 kjøpte grunnen i feltet, fikk selgeren inn en klausul i kjøpekontrakten

som ga ham rett til å bygge et "enkelt båtnaust" med rett til å anlegge stø (mot sjøen) og til å

anlegge en sti fra bilvegen i feltet og ned til naustet. I 1989 ble disse rettighetene fastlagt i en

"stedsevarende" festekontrakt med kommunen som bortfester og selgeren i 1972 som fester.

En kopi av festekontrakten og rådmannens innstilling med formannskapets vedtak om

godkjenning av kontrakten følger som  vedleggene i og  2.  Naustplasseringen er kun vist på

reguleringskartet som et punktfeste. Den finnes ikke omtalt i tekst verken i

kommunedelplanen, eller arealplanen. Det finnes heller ingen tekst som noe sted beskriver

rett til å anlegge veg, biloppstillingsplass og båtslipp, bygd som en jernbane på betongsviller

på toppen av en molo/pukkfylling i flæra i ca 30 meters lengde.

11982 vedtok kommunestyret å tilby boligfeltets vellag, forutsatt at Vellaget aksepterte det,

disposisjonsretten over friområdene i sitt nedslagsfelt. Vellaget aksepterte tilbudet, som ikke
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er tidsbegrenset, og har siden på 'dugnadsbasis' bygd ut, vedlikeholdt og driftet tre

lekeplasser i området, herunder kjøpt inn redskaper, lekeapparater og lignende. Stell og drift

dreier seg i hovedsak om ettersyn og vedlikehold av lekeapparater og utstyr og gressklipping

om sommeren. Hver vår rydder Vellagets medlemmer i fjæra, og fører tilsyn med

vegetasjonen og sørger for at den beskjæres og ryddes. En viktig oppgave har også vært å se

til at muligheten til fri ferdsel langs stranda og i selve fjæra er intakt. En kopi av rådmannens

innstilling med kommunestyrets vedtak fra 1982 følger som vedlegg 3. I tillegg følger til

nærmere orientering et eksemplar av vellagets vedtekter, vedlegg 4.

Den 15. juni 2009 fikk bygningsmyndigheten (Hovedutvalg Natur) fremlagt for behandling

melding fra festeren om bygging av et naust med grunnflate på 63 m2, pluss 4 m2 under

bakken (7 m bredt og 9 m langt) og mønehøyde på 5,2 m i gavlen mot sjøen. Kopi av

arkitektens tegning følger som vedlegg 5. Rådmannens innstilling med bygningsmyndighetens

vedtak følger som vedlegg 6.

Tre boligeiendommer som grenser mer eller mindre til festetomten for naustet, ble varslet av

festeren. De gjorde ingen innvendinger. Vellaget, med dets fullmakter fra kommunestyret til å

disponere over friområdet, ble ikke varslet. Kommunestyrevedtaket (vedlegg 3) er overhodet

ikke berørt i bygningsmyndighetens saksbehandling. Heller ikke er de påvisbare

problematiske grunnforholdene i rullesteinsbeltet i fjæra nevnt, eller drøftet. På dette grunnlag

ble festerens byggemelding behandlet etter Plbl 1985 § 86a. Det er Vellaget, som gjennom sin

klage, har sørget for at opplysningene om Vellagets vedtatte rettigheter ble kjent for

saksbehandlere og hovedutvalget, (uten at dette har fått noen konsekvenser for beslutningene).

Det er også Vellaget som har bedt om en vurdering av de fire lokale utglidninger av

rullesteiner i fjæreområdet (Tre av disse utglidningene skjedde i 1987 og en ca 20041).

Ut fra de opplysningene vi har fra et 'bergyarmeprosjekt' fra motsatt side av Straumen, er det faste

morenemasser ned til ca 11. meter og deretter ca 50 meter med 'suppe' ned til fast fjell. Det er ikke

usannsynlig at vi har de samme grunnforhold på 'vår' side av Straumen, siden Vangslia er en

fortsettelse av den samme randmorenen som finnes på motsatt side. Det finnes to rapporter som

det henvises til i Fylkesmannens vurdering. Rapporten fra 1971 er mindre relevant i denne

sammenheng fordi den bygger på målinger som ikke er gjort i selve fjæra. Rapporten fra 1987

baserer seg på boringer ned til ca 8 m i nærheten av de gropene med 'suppe' som oppstod etter at

steinene forsvant ned i grunnen. Både de som eier det aktuelle varmepumpeanlegget og utførende

av boringen ville ha vært tilgjengelige for informasjon for bygningsmyndigheten, og kunne ha

bekreftet, eller avkreftet våre opplysninger om de problematiske grunnforholdene i fjæra.
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Byggearbeidet tok til i slutten av mars 2010. Da først ble Vellagets styre og medlemmer for

øvrig kjent med byggesakens dimensjoner. Det tok sin tid å få en enhetlig forståelse av saken.

Blant annet fordi de dokumentene vi etterlyste, ikke var enkle å finne fram fra arkivene.

Vellagets styre mente at det burde ha vært varslet som nabo i rettslig forstand siden Vellaget

disponerer over området, og dessuten varslet av bygningsmyndigheten om vedtaket og

opplyst om retten til å anke m.m., fordi prosjektet åpenbart hadde et omfang som var

usedvanlig omfattende til et 'enkelt' naust å være. På bakgrunn av dette og mere til formet

Vellagets styre et klagebrev, datert 8. april 2010, til Inderøy kommune. Kopi av brevet følger

som  vedlegg  7.

Bygningsmyndigheten behandlet klagen i møte den 31. mai 2010 og avviste klagen med

begrunnelse at klagefristen var oversittet, og at det ikke, etter dens syn, forelå grunn til å

realitetsbehandle klagen. Utskrift av rådmannens innstilling med bygningsmyndighetens

vedtak følger som  vedlegg 8.  Vellaget fikk anledning til å påklage dette vedtaket. Det gjorde

det i brev til kommunen av 13. juni 2010. En kopi av dette brevet og av Vellagsstyrets brev

til kommunen av 25. juni 2010, med gjenpart til fylkesmannen i Nord-Trøndelag, følger som

vedleggene 9 og 10.  Den 21. juni 2010 vedtok bygningsmyndigheten å opprettholde sitt

avvisningsvedtak. Kommunen sendte klagene, både den av 8. april 2010 og den av 13. juni

2010, til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kopi av brevet følger som  vedlegg 11.

Fylkesmannen stadfestet avvisningsvedtaket i februar 2011  (vedlegg 12).

Fordi klagesaken ble liggende unødig lenge hos bygningsmyndigheten i kommunen, og fordi

bygningsmyndigheten har latt festeren av nausttomten fortsette byggingen av naustet med

veganlegg, biloppstillingsplass og opplegg for båtslipp, ønsker Vellagets styre at De går

gjennom hele saken. Vellaget viser til alle feil og manglende opplysninger og vurderinger

som foreligger i saken. Et avgjørende spørsmål for oss er om den inngåtte avtalen mellom

Vellaget og kommunen om disposisjonsretten over friområdet gir oss rett til å bli hørt både i

forkant av prosjektet og etter at vedtak var fattet, med opplysninger om klageadgang mm.

Vellaget håper med andre ord på at saken kan avsluttes uten at alle Vellagets og

allmennhetens interesser forblir tilsidesatt/ignorert.

Fylkesmannens vurderinger av at Vellaget måtte anse seg som varslet i og med at lederen (på

dette tidspunkt) var blant de naboene som fikk nabovarsel er et springende punkt De

vurderingene som ble gjort av oss som lekfolk i den sammenheng kan selvsagt kritiseres av

jurister med spesialkompetanse i etterkant. Som privatpersoner og naboer fikk vi sett på et A4
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ark med små og lite detaljerte tegninger (jfr vedlegg). Vi verken hørte eller så noen ting på

dette A4-arket som minnet om veg, biloppstillingsplass, eller båtslipp. Ei heller fikk vi sett

noe reguleringskart, eller noen situasjonsbeskrivelse som kunne si oss noe om hvordan

prosjektet ville se ut ved ferdigstilling. Vi syntes at naustet var stort, men vi antok at

kommunens bygningsmyndighet ville vurdere størrelsen på prosjektet i forhold til

beskrivelsene i den privatrettslige avtalen (som bare enkelte av medlemmene i Vellaget hadde

vage forestillinger om).

Både tiltakshaver/utførende ektefelle og byggesaksbehandler har muntlig formidlet feilaktig

og villedende informasjon om en veg som angivelig har vært der fra 'gammelt av', som

legitimering av enkelte av inngrepene. Hvis en slik praksis blir godtatt uten kommentarer, vil

dette virke svært negativt inn på vanlige menneskers rettsoppfatning. Tilliten til

bygningsmyndighetens/ rådmannens upartiskhet i denne konkrete saken er ikke gjenskapt

verken gjennom den kommunale saksbehandlingen, eller av Fylkesmannes vurdering av

ugildhetsproblematikken.

Vi er selvsagt sterkt kritiske til den sendrektighet som både Bygningsmyndigheten og

Fylkesmannen har stått for. Hvis det er slik som Fylkesmannen skriver; at dette er et "enkelt"

tiltak — hvorfor trengs det da nesten ti måneder å ra avklart saken?

Vi stiller avslutningsvis et prinsipielt spørsmål ved en tilsynelatende gjengs oppfatning om at

Plan- og bygningsloven er en ja-lov (- uansett- også når tiltakshaver tar seg til rette ut over et

fattet vedtak, og sprer feilaktig og villedende informasjon). Argumentasjonen vi har møtt fra

byggesaksbehandlere/rådmannen har vært (og er) at Plan- og bygningsloven er en ja-lov, også

ved dispensasjonssøknader. Slik vi fortolker Fylkesmannens vurderinger i stadfestingen av

kommunens vedtak, stiller vi spørsmålet om Fylkesmannen i Nord Trøndelag er av den

samme oppfatning?

Vår rettsoppfatning er at Plan- og bygningsloven er en ja-lov når en søknad ligger innafor alle

mulige lovregler, reguleringsplaner mm. I dispensasjonssaker er utgangspunktet - slik vi

oppfatter lovens bokstav - det motsatte: Da skal de hensyn og formål som det søkes om

dispensasjon fra først og fremst tillegges vekt. I dette tilfellet handler dette om 1) at tiltaket

skjer innafor 100-metersbeltet i strandsonen, uten at inngrepets konsekvenser diskuteres ift

det generelle byggeforbudet i strandsonen, og/eller mulige konsekvenser for landskap,

og/eller det maritime dyrelivet i området), og 2) det faktum at Vellaget har fått overført
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disposisjonsretten til området av et enstemmig kommunestyre og 3) at allmennhetens rett til

bruk og mulighet til fri ferdsel i strandsonen åpenbart blir innskrenket.

Vi mener at inngrepet slik det foreligger i dag virker sterkt privatiserende, både ved utforming

av vegadkomst, biloppstillingsplass og den påbegynte båtslippen. En ferdigstilling av den

påbegynte båtslippen vil, slik vi oppfatter det, virke begrensende på den frie ferdsel i

strandsonen og negativt på landskapsinntrykket, og ikke minst, virke forstyrrende og negativt

inn på fugle- og dyrelivet ved utløpet av Straumen.

Med vennlig hilsen,

Styret i Vangslia Vellag

Harald Ness

12 vedlegg

Geir Olsen Grete B. RønninJ Marit Furunes Gjermund Bahr

Kopi av dette skrivet: Rådmannen i Inderøy kommune

Fylkesmannen i Nord Trøndelag

5
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Vangslia Vellag.
Styret.

fl
Inderøy kommune, v. Rådmannen og Hovedutvalg natur, 25.06.10
Vennaliveien 7670 Inderøy

III

Ang. bygging av naust mm i strandsonen i Vangslia - Søknad om dispensasjon fra
Arealdelen i Kommunedelplan Straumen for å anlegge jernbaneskinnegang på oppfylt
pukkunderlag som båtopptrekk/båtslipp, i stedet for 'stø', herunder en påstøpt vannrett plate i
forkant av naustet på angivelig 7,5 x 2,5 meter.

Innledningsvis vil styret for Vangslia Vellag understreke at vi fortsatt er av den oppfatning at
denne saken har kommet skjevt ut pga feil lovforståelse og lovanvendelse i hht Plan- og
bygningsloven. Dispensasjonssøknaden burde — ut fra sakens opplysninger — vært fremmet
allerede før behandlingen i 2009. Begrunnelsen er formulert i den første klagen av 08.04.10,

og den samme argumentasjonen hitsettes fra dette dokumentet. Vi hitsetter også all
argumentasjon fra vårt svarbrev til kommunen av 25.05.10, og fra vår klage på
avvisningsvedtaket i hovedutvalg natur av 31.05.10, datert 13. juni 2010.

Vangslia Vellag forutsetter at dispensasjonssøknaden må behandles etter § 93 i Plan- og
bygningsloven av 1985. (Hvorfor fremgår av loven selv, og er ellers gjort rede for i vellagets
klagebrev av 08.04.10.)

1. Vi forutsetter videre at bygningsmyndigheten legger de underliggende forutsetningene

hva gjelder naustrettigheten i kommunedelplanens arealdel til grunn for sin
saksbehandling, herunder tar hensyn til alle formuleringer i den tinglyste

festekontrakten (vedlegg 1) for oppforing av naustet, og Inderoy Formannskaps vedtak

av 22.02.1989 (vedlegg 2), som gir nærmere beskrivelse av forutsetningene for å

realisere rettigheten, bl.a tomtens begrensninger, og hvor stien skal anlegges. Vi
forutsetter også at tiltakshaver hele tiden har hatt kjennskap til disse dokumentene, og
slik sett har vært inneforstått med de begrensninger som er lagt på punktfestet i
utgangspunktet'.

2. Vangslia Vellag forutsetter at rådmannen/bygningsmyndigheten avklarer sin forståelse
av Inderøy kommunestyres vedtak av 11.11.1982 vedr. vellagenes disposisjonsrett
over friområdene i sine boligfelt (Vedlegg 3). Vårt utgangspunkt er at grunneier
(kommunen) har overført 'grunneiers disposisjonsrett' til vellaget. Dette er gjort på
følgende vilkår; "...Snarest mulig etter overtakelsen fremlegger foreningen en enkel
plan som viser ønskelig driftsmåte. Planen fremmes for og godkjennes av
formannskapet etter at den er behandlet av bygningsrådet...[...]... Alt økonomisk

Tiltakshavers far  var medlem av Formannskapet da vedtaket av 22.02.1989 ble gjort. Jfr utskrift av møtebok,
vedlegg 2.
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ansvar med eventuell utbygging og med driften påligger velforeningen". Styret for
Vangslia Vellag forutsetter i denne sammenheng at  ingen andre enn Inderoy
kommunestyre kan frata disposisjonsretten over friområdene, evt pga
mislighold, eller avgrense nærmere hvordan den skal forstås.  Vi aksepterer ikke
rådmannens overprøving av vår tolkning av Kommunestyrets vedtak — som har vært
den samme i 28 år — og påstanden om at vellagets tolkning er feilaktig.

3. Vellaget forutsetter ellers, at uansett hva som følger av punktene 1 og 2, plikter
bygningsmyndigheten å ta hensyn til at rettighetshaver har hatt fullt kjennskap både til
den tinglyste avtalen og formannskapets presiseringer av avtalen (jfr fotnote 1).
Vi forutsetter også at bygningsmyndigheten har vært klar over at
tomterettighetshaver/utførende helt fra prosjektet startet, har hatt klare intensjoner om
å fravike de avtalefestede og vedtatte begrensninger på tomten, og i stedet har ønsket å
bygge et  spesielt stort og tungt naust, med vegadkomst og biloppstiffingsplass, med
avanserte tekniske installasjoner, på et friområde i strandsonen, og en 'molo' med en
jernbaneskinnegang lagt ut over en strand, som påviselig har problematiske
grunnforhold  (Jfr argumentasjonen i vår klage på vedtaket av 31.05.10, datert 13.
juni, 2010).

4. Vangslia Vellag beklager at tiltakshaver/utførende har tatt seg til rette langt ut over det
som fulgte av hovedutvalgets vedtak av 15.06.09, og herunder ovenfor oss har bidratt
med villedende og usann informasjon for å legitimere de inngrep som er gjort/utført.
Vi er åpen for at dette kan skyldes uklarhet i de signalene som er gitt fra
bygningsmyndigheten om hva vedtaket innebærer, men like fullt er dette uakseptabelt.

I dette tilfellet foreligger et tinglyst avtaleformular og et tilhørende formannskapsvedtak som
vesentlige grunnlagsdokumenter for innreguleringen av tomtefestet i arealdelen av
Kommunedelplan Straumen. Formannskapets vedtak av 22.02.1989 kan ikke overprøves av
det faste planutvalget, dvs Hovedutvalg Natur, det er det bare formannskapet selv som kan
gjøre, eller en klageinstans. Avtaleformularet er tinglyst med ordførerens signatur, dvs verken
rådmannen eller Hovedutvalget kan fravike innholdet i dette dokumentet. På bakgrunn av
disse argumentene anser styret i Vangslia Vellag at kommunestyret er rette instans for
behandling av dispensasjonssøknaden — ikke det faste planutvalget2.

Vangslia Vellag har ingen nye momenter å tilføye i saken, ut over det som er tatt opp i
tidligere klagebrev og svarbrev til kommunen, og styret forutsetter at samtlige av disse tas inn

som forutsetninger også i vår innsigelse til dispensasjonssøknaden. Vi forutsetter at alle
regionale og statlige myndigheter som har ansvar i slike sammenhenger nå blir involvert så
snart som mulig.

2
Kommunestyret er det øverste kommunale organ. I Inderøy kommune er det opprettet Hovedutvalg for Natur som er gitt

den myndighet som etter loven ligger til kommunestyret, f.eks. å være planutvalg iht. plan- og bygningsloven. Det følger av
dette at kommunestyret når som helst kan overprøve hovedutvalgets vedtak, og at en tilsvarende overprøving ikke kan skje
andre veien. Kommunestyret kan også trekke delegasjonen tilbake hvis den blir misbrukt eller på noen som helst måte
brukes i strid med lowerket. Slik myndighet kan også delegeres til rådmannen, som i sin tur kan delegere det videre i
administrasjonen, såfremt kommunestyret ikke uttrykkelig har forbudt slik videredelegering. I plan- og bygningsloven f.eks.
opereres det bare med kommunen som navngitt organ. Og 'kommunen' det er per definisjon kommunestyret.
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Det er også - slik vi oppfatter lovverket - ikke anledning til å behandle en del av en slik sak i
henhold til § 86 a, og resten av samme sak etter § 93. Dvs, vedtaket av 15.96.09 er derfor
fortsatt ugyldig/ulovlig. Vi kan heller ikke se at kommunen i noe fall har myndighet til å gi
hverken varig eller midlertidig dispensasjon, jfr. Plan- og bygningsloven av 2008, 3§§1-8 og
11-11, pkt. 4, jfr. også § 19-4, andre ledd. (Bygninger og anlegg som gjelder ferdsel til sjøs,
jfr. § 11-11, pkt. 4, dreier seg ikke om fritidsbåter).

Styret i Vangslia Vellag er seriøst bekymret for tiltakets langsiktige effekt på
grunnforholdene, og derigjennom på vår generelle opplevelse av trygghet ved å bo i Vangslia.
Vi henstiller derfor om at det utføres en konsekvensanalyse av det som er gjort. Rådmannen
og enhetsleder har muntlig gitt forsikringer om at grunnforholdene i Vangslia er stabile og
trygge, og at tiltaket (inklusive molo med jernbaneskinnegang) ikke vil påvirke stabiliteten i
grunnen. Dette er stikk i strid med de signaler som i sin tid ble gitt av kommuneingeniør Perry
Rørstad, bygningsjef Einar Jakobsen, og arealplanlegger/siv.ing. Roald Huseth. Siden verken
rådmannen, eller enhetsleder har ingeniør/siv.ing.kompetanse er vi ikke beroliget av deres
forsikringer. Vi etterspør også en konsekvensanalyse av inngrepet ift det maritime miljøet,
herunder dyre- og fuglelivet, bl.a fordi denne fjæra med mengder av blåskjellyngel er et viktig
oppvekst- og beiteområde for nyklekket ærfugl i indre Trondheimsfjord (jfr også vår klage av
13 .06.10).

På bakgrunn det ovenforstående, og som den part som har 'disposisjonsretten' til området og
er 'nabo' til 'naustprosjektet' på vegne av alle innbyggerne i boligfeltet, vil styret i Vangslia
Vellag på det sterkeste avvise at dispensasjonssøknaden imøtekommes.

Med hilsen

Styret i Vangslia Vellag

Leder

Vedlegg 1. Tinglyst avtale mellom ordfører Arild Vist og Per Skjervold.
Vedlegg 2. Formannskapets vedtak av 22.02.1989.
Vedlegg 3. Kommunestyrets vedtak av 11.11.1982, om overføring av Inderøy kommunes

disposisjonsrett over de kommunale friområdene i boligfeltene til vellagene.
Tilleggsdokumenter som ikke er vedlagt, men som allerede finnes hos bygningsmyndigheten:
Klage av 08.04.10. Svarbrev til Inderøy kommune av 25.05.10. Klage av 13 juni, 2010.

Kopi av dette dokumentet: Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

3 Gjeldende fra 1. Juli, 2009.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1761-15

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 28/11 30.05.2011

Formannskapet 32/11 01.06.2011

Kommunedelplan Straumen, godkjenning av planprogrammet.

Rådmannens forslag til vedtak

Det er utarbeidd planprogram for kommunedelplan Straumen. Planprogrammet har vore på 
offentleg høyring og blir vedteken med bakgrunn i plan og bygningslova sin § 4-1.
Planprogrammet skal gjennomførast i den vidare planprosessen med kommunedelplan 
Straumen, der nye tiltak blir vurdert med tanke på miljø- og samfunnsinteresser.    

Vedlegg
1 Planprogram for kommunedelplan Straumen
2 Liste over innspel til planen
3 NVE - Kommentarer til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Straumen
4 Kommunedelplan Straumen 18.03.11- Vangslia vellag
5 Uttalelse - Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram -

kommunedelplan Straumen
6 Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Kommunedelplan Straumen 2012 - 2020 - Høring
7 Fylkesmannens uttalelse kommunedelplan Straumen
8 Statens vegvesens uttalelse til planprogram

Henvisning; 

 Oppstart av kommunedelplan Straumen, vedtak i planutvalget den 31.01.2011

                                                                          , vedtak i formannskapet den 2.02.2011.
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Bakgrunn

Etter ny plan og bygningslov er kommunen pålagt å utarbeide planprogram etter plan og 
bygningslova sin § 4-1 for kommuneplanar/kommunedelplanar. 
Inderøy kommune starta opp arbeidet med revidering av kommunedelplan Straumen i møte 
den 2.02.11. I den samanheng er det utarbeidd planprogram som vart sendt på offentleg 
høyring samtidig som det vart annonsert oppstart av sjølve planarbeidet og ytra ønske om 
innspel til planarbeidet. Det er kome inn 12 innspel/merknader til planen. Når det gjeld 
synspunkt og kommentarar til planprogrammet, er det sektoretatane som har vore størst 
bidragsyter.

Planprogrammet skal vedtas av aktuell planmyndighet etter plan og bygningslovens § 4-1.

Vurdering

Følgjande merknader er kome inn til planprogrammet:
1. Norges vassdrags- og energidirektorat tilrår ROS-analyse som ein del av 

konsekvensanalysen. Dette er med i planprogrammet under punkt 4.3 der det er sagt at 
samfunnstryggleik for dei ulike tiltaka skal gjerast greie for i planbeskrivelsen.
NVE gjev tips om ulike tema som bør vera med som til dømes havnivåstiging og 
stormflo, vann- og avløp og skredfare. I tillegg minner dei om kvikkleireområdet kring 
Granaelva, og at eksisterande og nye kraftlinjer bør visast i kartet.

2. Vangslia Vellag ynskjer at planen må avklare vernestatus i landskap og bustadmasse 
samt utbygging og fortetting innanfor Straumen. Utviding av bustadbygging innanfor
LNF-området er ein av hovudoppgåvene med revideringa av planen og er teken inn i 
punkt 4.1, tredje punkt. Når det gjeld bustadområda innanfor tettstaden Straumen og 
gamle Straumen, er dette regulert gjennom reguleringsplanen for Straumen. 
Vellaget ynskjer forpliktande og samanhengande utbygging av gang og sykkelvegar, 
noko som blir vurdert som utbyggingstiltak i samsvar med 4.1, punkt 2, Samferdsel og 
teknisk infrastruktur i planprogrammet. Når det gjeld grønnstruktur i Straumen 
sentrum for å ta vare på friluftsliv og biologisk mangfald, er dette delvis regulert inn i 
reguleringsplanen for Straumen og i planprogrammet under punkt 4.2 og punkt 4.3 der 
ulike tiltak vil bli vurdert.

3. Sametinget minner om kulturminnelova og særskild § 9 som gjeld plikt til å undersøke 
om tiltak vil påverke freda kulturminne. Dei ynskjer ei individuell vurdering av 
utbyggingsområde innanfor kommunedelplan Straumen. I planprogrammet er 
kulturminne sett opp som tema i punkt 4.2.

4. Nord- Trøndelag fylkeskommune tilrår kommunen å nytte kulturminneregisteret 
Askeladden for freda kulturminne i området, og nytte SEFRAK- registeret for å ivareta 
regional og lokal kulturminne i området.

5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved landbruksavdelinga er skeptisk til opning av 
spreidd busetnad innanfor kommunedelplan Straumen og vil at nye planområde skal 
leggjast nær eksisterande bustadområde. De ynskjer å delta i den vidare planprosessen 
ut frå nasjonale og regional landbruksinteresser.
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Miljøvernavdelinga minner om at planprosessen må ta omsynet til barn og unge, 
friluftsliv, grenseverdiar for støy, vassresurslova, naturmangfaldlova, og ikkje minst en 
streng haldning til tiltak innanfor 100-metersbelte. Dette er tema som alle er aktuelle i 
planprogrammet og vil vera aktuell i når dei ulike tiltak skal konsekvensutgreiast i sjølve 
planen. 
Miljøvernavdelinga minner også om tidlegare innsigelse til utviding av båthamna i 
Børgin. 
Kommunal- og administrasjonsavdelinga minner om at skal gjennomførast ein ROS 
analyse for dei ulike tiltaka slik som NVE gjer i sin uttale. Det vises til punkt 4.3 i 
planprogrammet. Det bør leggjast særskild vekt på klimatilpassing som kommunen skal 
tas omsyn til i planlegginga. 

6. Statens Vegvesen er kritisk til spreidd bustadbygging, men ynskjer heller fortetting og 
utbygging i eksisterande område. Når det gjeld gang og sykkelvegar, viser dei til 
handlingsprogrammet for fylkesvegar for 2010-2013. Det bør vera samsvar mellom 
kommunen sine innspel til denne planen og tiltak innanfor kommunedelplanen. 
Ved bygging av ny gang og sykkelveg frå Sakshaug skule til Li prestegard, bør det 
vurderast om den skal forlengjast til eit framtidig nytt vegkryss mot Saksmoen. 

Konklusjon

Innkomne merknader til planprogrammet for kommunedelplan Straumen er generelt positive 
til innhald og planprosess. Ein del sektoretatar har peikt på ulike tema og tiltak som bør vera 
med i planutkast til kommunedelplan.
Sektoretatane minner også om aktuelle lover og retningslinjer som bør vektleggjast i ein
konsekvensanalyse av ulike utbyggingstiltak i planen. Det er ytra ynskje om god utnytting av 
bustadområda i Straumen, og i randsona inntil Straumen. 
Areal som blir lagt ut med nye formål, vil bli vurdert i planutkastet med bakgrunn i miljø og 
samfunn. 
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Eksisterande kommunedelplan vart vedteken i 2005. I planen er det mellom anna lagt ut nye formål

til bustadbygging, offentleg formål, gang/sykkelvegar og småbåthamn. En del av formåla er bygd ut

men ein del endringar og dispensasjonar frå planen er godkjent. I løpet av dei siste åra har

kommunen behandla ein del dispensasjonar som vedrører spreidd bustadbygging som har fått avslag

med lang behandlingstid.

Sidan det er ca. seks år sidan planen er vedteken, er det ynskje frå politisk hald å revidera planen

med tanke å gjera Straumen til eit framtidsretta og attraktiv sentrum med sentrumsfunksjonar,

bulyst og tilstrekkeleg grøntområde. Straumen blir kommunesenter i den nye kommunen etter

samanslaing med Mosvik kommune som vil påverka utviklinga av sentrum samtidig som det er viktig

å ta vare på dei særskilde kvalitetane og karakteren som Straumen har.

Etter plan og bygningslovens § 4-1 skal alle kommuneplanar som har vesentleg verknad for miljø og

samfunn utarbeide eit planprogram som skal gje grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal

innehalde formål med planarbeidet, planprosessen, vurdering av alternativ og krav om

konsekvensanalyse

K(iinnumtlildnrn lic;mniumepl,inPr :nr",11d1.,1 .-r nruf3tId iv forskrill ()In k ir'kv iiitrriirig Pttcq

plrin ig IyriirifIov .1 2, 2 Iedd. dir dt,t tiIIes kr iv tI iririliild o ijtfiriiiiri v pLinpr(4;rdiwn t

Dette inneber at planprogrammet skal peika på kva utgreiingstema som skal vurderast samt

uthyggingsformal og kva analysemetode som vil bli nytta, Sjølve vurderinga av dei ulike tema skal

skildrast i planbeskriving/planomtale. I tillegg skal det i planprogrammet gjerast greie for om andre

alternativ er vurdert i val av nye formål.

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

Det er kommunen som er forslagstiller til ein kommunedelplan og difor er dei ansvarleg for

utarbeiding av planprograrnmet.
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Dagens plangrense for kommunedelplan Straumen er tenkt som plangrense for framtidig plan.

Dersom planprosessen medfører innsoel som naturleg endrar grensa, kan det vera aktuell for

utviding av planområdet. Nar det gjeld å redusera planomradet, bør dette heller vurderast ved

revidering av komrnuneplanens arealdel, så ein ikkje har areal som ligg uplanlagt i kommunen.

Plangrensa i vest startar utanfor Sundnesnesset ved Haggabekken og er trekt forholdsvis langt nord

forbi Solhaugen nær Hastadkrysset og går derifra i rett linje mot aust til Børgin sør for Bosnes. Derifrå

følgjer plangrensa strandsona fram til Røsethavna der plangrensa er trekt ut i Børgin forbi Sundsøya

og har med landarealet med Sund, delar av Haugum og Vika fram til strandlinja. Plangrensa følgjer

strandsona til spis Sundsøya, over sundet til Sundfær og følgjer på nytt strandlinja forhi

Sundnesnesset.

Dagens kommunedelplan Straumen:

,

4
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Planomradet med ortofoto:

Byggeområde:

Årfald- Kommunal barnehage og rekkehus

Rosethaugen — bygd i hus, planen gav lov til 2

Sundnesnesset- mgen

Saksmoen — ingen, detaljplan under arbeid

Lillesund- arbeid med reguleringsplanen er i gang, men vil bli senka pa grunn av kostnader

ved geologiske undersoking.
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• Næringsformål:

Venna nedre- kontorbygg/servicebygg.

Næssjordet — Ferdig reguleringsplan og detaljplan for næringsområde, forventa oppstart

bygging i 2011.

• Offentleg formål:

Venna- Areal avsett til omsorgsbustadar delvis omregulert regulert om til helsehus for leger

og fysioterapi.

• Sjøområde:

Småbåthamna ved Næss er utbygd med 57 plassar. I reguleringsplanen for Straumen er det

forslag om utviding av hamna på ca. 20 båtplassar til. Dette er ikkje avklart på grunn av

innsigelse frå fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

• Kommunikasjon:

Gang/sykkelveg frå Fossum Auto til Kvistadbakken er bygd.

Ny avkjørsel til steinbrotet på Hall er bygd.

Ny veg/avkjørsel til Vangslia er bygd.

Gang/sykkelveg frå Sakshaug barneskule til Li prestegard er tenkt oppstart Pål 2011.

Ein kommunedelplan er ein oversiktsplan og skal behandlast etter Plan og bygningslova sitt kapittel

11. Arealplanar skal vise samanheng mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal

vise nye tiltak og arealbruk som kan setjast i verk i planperioden samt kva omsyn som skal takast vare

på når arealet blir omdisponert. Arealformål som kan nyttast er formulert i PBL § 11-7 med Bygg og

anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, forsvaret, landbruks-, natur og

friluftsformål samt reindrift. I tillegg kan det leggjast inn bruk og vern av sjø og vassdrag, med

tilhøyande strandsone og hensynssoner med ulike tema.

Ein kommunedelplan skal bestå av plankart, planbestemmingar og planomtale.

Formålet med konsekvensutreiing (KU) er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir vurdert under

arbeidet med planar og tiltak. Saksbehandlinga skal ta vare på dei krav som forskrifta § 4 set til

utgreiing og dokumentasjon av komrnuneplanens arealdel. Arealplanar på oversiktsnivå som ein

kommunedelplan er, skal alltid behandlast etter forskrift om KU (§2, bokstav b).

6
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Framstilling og saksbehandling av KU skal følgja plan og bygningslova etter kapittel 4 om

planprogram. Etter § 4-1 skal planprogrammet gjera greie for kva tema som skal utgreiast, kva

metode som skal nyttast og om det finns alternativ formal. Sjølve utreiingsarbeidet av temaet kan

gjerast som ein del av planbeskriving etter PBL § 4-2, men skal koma klart fram kva som er

konsekvensutreiing.

For a fremje ei bærekraftig utvikling, skal regjeringa kvart 4. ar utarbeida eit dokument med

nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging som skal følgjast opp gjennom statleg

medverknad og plan og bygningslova. Det kan gjevast retningslinjer for heile landet eller for eit

avgrensa geografisk område.

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

planlegging:

a) Mal for fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga i kommunen.

b) Sikre jordressursane og verdifulle landskap og kulturmiljø.

c) Sikre naturgrunnlag for samisk kultur, næring og samfunnsliv

d) Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.

e) Legg til rette for gode bumiljø og gode oppvekst og levekar i alle cielar av landet.

f) Fremje folks helse, hindre sosiale forskjellar og forebygge kriminalitet

F) faumsyntil kliini

f efuj ',,irlifumw,tryk 11< H'HL miljo

Oppgavene skal nas gjennom tett samarbeid mellom statlege, regionale og kommunale organ.

Det er laga felles fylkesplan for Trøndelagsfylka som gjeld tor perioden 2009 2012 som har motto

"her alt er mulig-uansett."

I planen er det lagt vekt pa:

• Khma, reduksjon av klimagassar og utvikling av klimavenleg energi.

• Dekke Trøndelag sitt behov for arbeidskraft

• Styrke forsking, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag

• Naturressursane med a auka matproduksjonen, nytte ressursar som gjev busetting

verdiskaping, styrkje bærekraftig arealplanlegging i byar og tettstadar og betre grunnlaget for

differensiert arealpolitikk og klare handlingsrom.

Dagens kommuneplan har følgjande visjon for kommunen gjør det gode bedre Arealdelen er tufta

pa overordna malformuleringar i kommuneplanen der det er sett opp følgjande retningshnjer:
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Kulturlandskapet skal vernast og utviklast pd lang sikt.

Strandsona skal prioriterast for folk flest.

• Klart skilje mellom tettbygd og ubygd omrade

Medverka til 4 f4 ei hærekraftig landbruksnæring.

• Areal med formal uthygging skal ha stor utnyttingsgrad

• Opptre smidig til næringslivsutvikling og tilleggsnaeringar i landbruket.

• Grøne lunger i tettstadane

• Byggeområda skal leggjast til rette for funksjonshemma

• Gang/sykkelvegar må hyggjast ut i eksisterande og nye byggeområde.

Følgjande reguleringsplanar gjeld innanfor området til kommunedelplan Straumen:

Reguleringsplan for Kvistadbakkan med seinare endringar, vedteken 31.01.84.

Reguleringsplan for Sbndnes Brenner i rned seinare endringar, vedteken 13 03.96

Behygge»pHn for Venna nedre, vedteken 2() 0() 03

f

Reguleringsplan for Hall steinuttak, vedteken den 10 05.04.

Reguleringsplan tor Brenne, vedteken 2003 .Ub

Bebyggelseplan for Straumsundet, vedteken 29.08.07

Reguleringsplan for Vennesborg, vedteken 15.10.07

Reguleringsplan for Årfall, vedteken den 12.12.07

Bebyggelseplan for Arfall, vedteken den 8.12.08.

Reguleringsplanen for Straurnen sentrum, vedteken den 4.05.09

Reguleringsplan for Wessjordet, vedteken den 21 06.10.

8
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1. Bygg og onlegg.

Det har vore ein stor etterspørsel etter sentrumsnære bustader, det gjeld først og fremst

einebustader. Når det gjeld ledig areal, er det arealet ved Saksmoen som er aktuell for hygging. Dette

arealet kan utvidast mot aust, men her vil vegutløysing vera avgjerande for vidare utbyggingsretning.

Det kan også vera aktuelt å sja på beiteområdet frå Kvistadhakkan ,mot Sakshaug gamle kyrkje.

I planen vil det bli ei vurdering av behovet for offentlege bygg dei kommande åra og om det er avsett

tilstrekkeleg med areal for dette i dag.

Når det gjeld framtidig næringsareal, vil regulerte areal på Næss dekke serviceformål i åra som kjem.

Næringsaktivitet elles innanfor kommunedelplan Straumen, vil nok vera basert på små og

mellomstore bedrifter og aktivitet som kan sameinast med ein attraktiv buplass.

2. Somferdselonlegg og teknisk infrostruktur.

Det viktigaste tiltaket framover er a få til ein sikker overgang ved Sakshaug barneskule og

gang/sykkelveg til krysset ved Li. Dette arbeidet er venta bli sett i gang 12012

Det vil oes3 bli sett pa Py ,,egutloysinp, til Saksmoen via Li wete,-,..ard for a minske prey)et pa veg

t(-)rH

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

3.  Landbruks-, natur og friluftsformål somt reindrift.

Kommunen har hatt ein del dispensasjonssøknader som går på spreidd busetnad. Det har vore eit

politisk ynskje å sjå på om kommunedelplanen kan gje opning for spreidd busetnad i visse områder.

Spørsmålet blir teken opp til vurdering med tanke på framtidig busetjingsmønster for området.

4. Sjø og vossdrog.

Det er i dag ei ferdig uthygd bathamn ved Næss med 57 plassar samt ei mindre pa Sundneshavna. I

reguleringsplanen for Næss er fremja ynskje om utviding av denne hamna Planen vil vurdera heile

sjo og hamneområdet med framtidig bruk.

5. Hensyssone.

Etter plan og bygningslovens § 11-8 er det no høve for a leggja inn hensynssoner med ulike tema

innanfor arealplanar. Dette kan bli aktuelt for enkelte omrader og vil bli vurdert etter a ha

gjennomført konsekvensutrelinga i planomtalen.

9
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TEMA:
Landbruk/Kulturlandskap

Kultorminne/Kulturmiljø

Naturmangfald/biologisk
mangfald.

TEMA:

Friluftsliv

Universell utforming

Samfunnstryggleik

Tettstad/busetting

Kommunale

tenester/infrastruktur

Vurdering/utreiing:

Eigen vurdering i planbeskrivinga

Egen vurdering i planbeskrivinga

Eige vurdering av området i
planbeskrivinga

VURDERING/UTGREIING:

Eige vurdering av området i

planbeskrivinga.

Eige vurdering av omradet i
planbeskrivinga

Eigen vurdering i planbeskrivinga
og utfylling av sjekkliste for

uthyggengsomrade.

Lige kapittel i planheskrivinga,

ette klare gren;e for
,entrruirstunk,-.1,11,1 

ige kapittel i plaHheskrivinga

METODE:
Tilgare vurderingar
Enkel landskapsanalyse

Registrering av fornminne.
"Sefrak'registrering fra 1980-
talet
Biologisk mangfaldkartet i
Inderøy (vilt, naturtypar)
Oppdatert lokalkunnskap.

METODE:

Tilstrekklig grønnstruktur og
hensynssoner nær byggefelt.

Synfaring på aktuelt areal med
tanke pa tiltak.
Kjent informasjon/data fra NGU,
NVF m v

Bakgrunn i reuleringsplanen for

c)traumen sentrum

In\,ok;e:ue konmumen

tenester i planprosessen.

I arbeidet med planen vil det gjennom konsekvensutrennga bli vurdert om innkomne innspel er

aktuelle eller om det bor vurderast alternative omrader. Dette gjeld særleg bygging av einehustader

og framtidig husetnadsmonster innanfor kommunedelplanen. Dersom det er aktuelt sja pa fleire

uthyggingsomrade, vil dette bli med i planomtalen og behandlast som ein del av planen.
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I Inderøy kommune er det formannskapet som har ansvar for planprosessen til overordna planar.

Kommunedelplan Straumen er ein overordna arealplan, og den blir tilradd i hovudutval Natur og

vedtak i formannskapet før den blir endelege godkjent blir i kommunestyret.

Tidlegare planprosessar har blitt utført av ei styringsgruppe med tre politikarar og tre fra

administrasjonen. Det vil bli oppretta ein liknande gruppe for arbeidet med kommunedelplan

Straumen. Formannskapet vel sine representantar i oppstartsmøte for planen januar 2011.

Oppstart av planarbeidet vil bli annonsert samtidig som planprogrammet blir lagt ut til offentlig

ettersyn med minimum 6 veker. Etter høyringsrunden skal ansvarleg organ i kommunestyret fastsetja

det endeleg planprogrammet. Når det gjeld lovpålagt medverknad, er dette med bakgrunn i plan og

bygningslovens kapittel 5. Der er omtalt både høyring og offentleg ettersyn, kven som har

innsigelserett og mekling før vedtak.

Under sjølve planprosessen er det viktig å involvera grunneigarar, næringsliv, innbyggarar og lag og

andre som har interesser av å utvikla Straumen som eit kommunesenter. I sjølve planprosessen vil

det bli ei samordning mot Inderøy kommune sitt prosjekt Inderoy 2020 nar det gjeld folkemote og

ingsgel ellcs til plRnen

Arbeidsoppgåver Ansvarleg Frist

Oppstart planarbeidet Radmannen Jan.2011

Folkemøte inderøy
2020
Planprogrammet til
offentleg høyring

, Planprogram til
politisk behandling
med innarbeid forslag

Utarbeiding av
planutkast med

plankart,
bestemmingar og

planbeskriving.

1. gangs behandling

Arbeidsutvalet
for Inderøy
7020

Feb,/mars 2011

Styringsgruppa ! mai 2011

Styringsgruppa Mai/august 201.1.
Pachhannen

5 lyringsgroop,1 September 2011

Behandling

Hovudutval
Natur/formannskapet:
Oppstart av planarbeidet.
Utsending planprogram pa
høring minst 6 veker.
Val av styringsgruppe.
Innspel til
planprogr inruet/planarbeidet.

Hovudutval
Natur/forrnannskapet:
Vedtak planprogrammet

Styringsgruppa,
Kontakt med sektoretatar,
giunneigarar og aktuelle etatar.

Hovudu tval
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planutkast

Vurdering av
innkornne merknadar

og innsigelse

2.gangs behandling av
planen

Ferdig planforslag
, kommunedelplan

Straumen

Styringsgroppa

Styringsgruppa Februar 2012
Radmannen

Formannskapet Mars 2012

Natur/formannskapet:

Vedta utsending planforslag pa
offentleg ettersyn i minst
veker.

Desemher2011/januar Styringsgruppa
2012

Hovudutval Natur tilrar planen
Formannskapet innstille til
kommunestyret
Mekling dersom det er aktuelt.

Kommunestyret vedtar planen

12
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INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN STRAUMEN.

Nr: Dato: Namn: Innspel:

1. Næring og plan Utviding av bustadbygging Solhaugen- Lie

2. 7.03.11 NVE(vassdrag og 
energi)

ROS-analyse inkludert:

 Havnivå og stormflo

 Vatn og avløp

 Skredfare

 Vassdrag

 Kraftlinjer som hensynssoner

3. 10.03.11 Kjetil Sakshaug Tomt for kårbustad eller frådeling av tomt

4. 10.03.11 Kjetil Sakshaug Bustadbygging på arealet nedom museet

5. 15.03.11 Frode og Kristine 
Sakshaug og Ivar 
Vatn

Utvide bustadarealet aust for Kvistadbakkan

6. 16.03.11 John Hynne
v/Charlotte og 
Lorents Møen

Omregulering av bustadfelt på gnr. 141, bnr. 1

7. 16.03.11 Vangslia Vellag 
v/Harald Ness

 Ta vare på gamle Straumen

 Gang og sykkelvegar

 Parker og friområde med artsmangfald.

8. 14.03.11 Sametinget Ønske om retningslinje i planen for uttale til 
kulturminne, ingen areal med LNF-formål 
endeleg avklart.

9. 17.03.11 Nord-Trøndelag 
fylkeskommune.

 Tydeleg sentrumsavgrensing

 Medverknad frå barn, unge eldre og 
funksjonshemma

 Nytte kulturminneregisteret

 Hensynssoner for nyare kulturminne

 Detaljplaner ut frå kommunedelplanen 
skal sendast på høyring. 

10. 18.03.11 Fylkesmannen i 
Nord- Trøndelag

Landbruksavdelinga:

 Kritisk til spreidd bustadbygging innanfor 
planen.

 Bustadbygging i tilknyting til eksisterande 
felt.

 Ynskjer å delta i planprosessen.
Miljøvernavdelinga:

 Barn og unge må delta i planprosessen

 omsyn til friluftsliv

 Følgjer grenseverdiar for støy

 Ta omsyn til 100-metersbelte.

 Viser til innsigelse på utviding av 
småbåthamna på Næss.
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 Minner om bruk av naturmangfaldlova i 
planprosessen.

 Minner om KU-forskrift § 6, 5.ledd om 
dokumentasjon.

Kommunal og administrasjonsavdelinga:

 Utarbeide ROS- analyse

11. 18.03.11 Arne Fredrik Volan Ønske bustadområde på gnr. 9/9 på restarealet 
på Sundnes Nesset.

12. 14.03.11 Statens vegvesen Bustadbygging, fortetting framfor spreidd.
Positiv med universell utforming.
Gang/sykkelveg: Viser til handlingsprogram for 
2010-2013
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7670 INDEROY

Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Inderoy kommune

Vår dato:  7 MARS 2011
Vår ref.: NVE 201100697-2 rm/fhe
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2010/1761-3

Saksbehandler:
Finn Herje
72 89 65 62

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for
Straumen i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag

Vi viser til ovennevnte sak av 02.02.d.å.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Det fremgår av planprogrammet at det skal gjennomfores en vurdering av samfunnstrygghet. Dette
tolker vi som å være en ROS-analyse i tråd med Plan- og bygningslovens § 4-3. Vi vil anbefale å
gjennomfore ROS-analysen som del av konsekvensutredningen. NVE legger til grunn at risikoen for
naturskader som f.eks stormflo og skred skal vurderes og begrunnes for alle nye byggeområder der dette
er aktuelt. I den forbindelse viser vi til NVEs retningslinjer nr. 1/2008 "Planlegging og utbygging i
fareomrader langs vassdrag- samt TEK10. Vi er i gang med å revidere retningslinjene med tilhorende
veileder til også å omfatte planlegging og utbygging i potensielt skredfarlige områder. Revisjonen
forventes ferdigstilt i lopet av forste halvår. Vi vil anbefale at folgende tema vurderes nærmere i ROS-
analysen:

Havnivåsti nin o stormflo

DSBs havnivåstigningsrapport av 27.10.09 viser at for Inderoys vedkommende vil evt. endringer i
havnivået i stor grad oppveies av landhevingen, særlig for forste del av perioden. Endringene i 100-års
stormflo synes imidlertid å være mer kritisk. Vi vil derfor anbefale at dette temaet inngår i denne
analysen.

E-post: nve@nve.no, Intemett: WWW nve.no. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon

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

22 95 95 95, Telefaks

111111111111111,11,1410111411111111111111111

Region Vest

Naustdalsvn. 1B

Postboks 53

6801 FØRDE

Telefon: 57 83 36 50

22 95 90 00

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

Telefon: 62 53 63 50
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Vassdrag

Krqfflinjer

Side 2

Vann- og avlop  

Nedborsframskrivninger basert på Hanssen-Bauer m.fl. (2009) viser at årsnedboren Norge vil oke i
årene framover. I Trondelag forventes særlig vinter- og horstnedboren å oke vesentlig. Det samme
monsteret ser en hva angår arealavrenning. I NOU 2010-10: "Tilpassing til eit klima i endring- peker
utvalget spesielt på vann- og avlopsanleggene som sårbare i forhold til endret klima. Det pekes på at
anleggene ofte er svært gamle, dårlig vedlikeholdte og underdimensjonerte. Faren for urban flom er
derved okende. Det er derfor viktig at vann- og avlopssystemet dimensjoneres ifht. de estimerte
okningene. En vurdering av dette bor inngå i ROS-analysen.

Skredfare

Kommunen er godt kjent med faregradskartene for kvikkleire. I folge -Skrednett" er det ikke kvikkleire-
områder innenfor planområdet. Dette innebærer imidlertid ikke at området kan "friskmeldes".
Kvikkleirekartleggingen innehar dessverre en rekke usikkerheter og forutsetninger som innebærer at
sonene innehar varierende noyaktighet og at en rekke områder ikke er registret enda. Områder under
Marin Grense med leire er potensielle kvikkleireområder og vi vil derfor anbefale at det gjennomfores
en geoteknisk vurdering av planområdet (jfr. veileder til TEK 10). Denne vurderingen må i første
omgang baseres på hva man vet eller kan tolke ut fra evt. tidligere undersøkelser, befaringer og evt.
andre relevante opplysninger.

Granaelva er et viktig vassdrag i kommunen. Vassdraget er anadromt og et sentralt landskapselement i
tettstedet. Vassdraget med kantsone bor etter vårt syn sokes ivaretatt gjennom planarbeidet f.eks
gjennom å regulere dette til bruk og vern av sjo og vassdrag, jfr. ny pb1 §11-7 nr. 6. Dersom det er
spesielle bruks- eller vernehensyn langs vassdraget kan formålet underspesifiseres. Det kan samtidig
angis et område langs vassdrag der det er forbudt å sette i verk bestemte bygge og anleggstiltak, jfr. ny
pb1 §11-11 5. ledd.

Området langs elva har delvis dårlige grunnforhold, tildels med kvikkleire (som ikke er merket av på
"Skrednett"). NVE har som kjent tidligere sikra området fra skolen og ca. 500 meter nedover vassdraget
mot utglidning.

Det er viktig at planen ikke forer til hindringer for drift og vedlikehold av eksisterende- og eventuelle
planlagte hoyspentledninger og andre overforingsanlegg. NVE ber kommunen kontakte Statnett,
regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas hensyn til planlagte nye kraftledninger og
oppgradering av eksisterende kraftledninger i området. Både eksisterende og framtidige kraftledninger
bor vises. Kraftledninger i regional- og sentralnettet er unntatt planbestemmelsene i loven (jfr. PBL's §
1-3- tiltak som er unntatt fra loven). Slike anlegg inngår derfor ikke i arealformålet, men bor vises som
hensynssoner etter § 11-8 bokstav a.

Med hi

4 elf

14"
Kari Ovrelid
Regionsjef Region Midt-Norge

Tin
Senioringenior Region Midt-Norge
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Vangslia Vellag 

Styret. 

 

 

Uttalelse til Kommunedelplan Straumen      15.03.11 

 

 

’Gamle Straumen’-  eksisterende og ny bebyggelse. 

Straumen har blitt kåret til et av Norges vakreste tettsteder. Bakenforliggende årsaker til denne 

bedømmingen er både den spesielle topografien med en sterk tidevannsstrøm og den 

bygningsmessige utformingen av det som vi som bor i området kaller for; ’det gamle Straumen’. For å 

ta vare på dette inntrykket også i forhold til kommende generasjoner ønsker vi at planarbeidet har 

fokus på følgende: 

1) Planen må avklare hvilke områder som bør ha en tilnærmet vernestatus, dvs hvor inngrep i 

eksisterende landskap eller boligmasse bør unngås. 

2) Tilsvarende bør planen avklare hvor eksisterende bygningsmasse kan erstattes – med 

lignende eller tilsvarende bygninger ved nybygg. 

3) Avklaring av hvilke områder i ’gamle Straumen’ hvor det kan være aktuelt med fortetting av 

boliger. 

Fortsatt bolyst handler ikke minst om at vedtatte reguleringsplaner gir forutsigbarhet for 

innbyggerne i forhold til inngrep. Vi mener det er nødvendig med en ekstern vurdering fra sakkyndige 

i ft ’bevaringsverdige’ boligområder i ’gamle’ Straumen. Ut fra vår vurdering bør Fylkeskonservatoren 

være en naturlig instans som kan konsulteres i slike sammenhenger. 

Infrastruktur           

                    

Det bør inntas  formuleringer i planverket som kan være forpliktende i forhold til utbygging av 

fortau/gang-sykkelstier i sentrum og langs tilførselsveiene i de sentrumsnære boligfeltene. Også 

belysning langs de mest trafikkerte gater/veier er påkrevd i ft trafikksikkerhet og trivsel. Det bør tas 

sikte på å anlegge en gang- og sykkelsti langs fjæra fra Vangslia og over til Sundneshavn og videre til 
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Jægtvolden Fjordhotell. Allerede i dag er hele Vangsliveien og fjæra et yndet tur- og 

rekreasjonsområde hvor turister, turgåere, sportsfiskere, fugletittere og skole- og barnehager nyter 

utsikt og opplevelser sammen med oss som bor i området. Ved utbygging av Næssjordet må gang- og 

sykkelstiene fortsettes over til Sandvågen og friområdet nord for Næssberget. 

Parker og friområder- artsmangfold. 

Parker og friområder er grønne lunger som innbyr til rekreasjon og naturopplevelser. Muusparken er 

et yndet besøkssted, og må holdes i hevd og koples opp mot gangveier over til ’nye’ Straumen som 

utbygges på Næssjordet. Friområdene langs sjøen er uvurderligesom opplevelsesområder både  i 

selve Straumsundet og langs strendene ved inn og utløpet av Børgin. Her lever en rekke arter med 

fugler og dyr som er knyttet spesielt til området. Det må utformes bestemmelser i planverket som 

forutsetter at relevante statlige myndigheter alltid skal involveres ved inngrep i strandsonen. 

Artsmangfoldet som vi finner ved inn- og utløpet av Børgin må bevares for framtida.  

 

 

Med vennlig hilsen 

For styret i Vangslia Vellag 

 

 

Harald Ness 

     leder            
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Inderøy kommune
Vennalivegen 37

7670 INDERØY

ul11

1. Generelt om Sametingets rolle i planlegging

IIII

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER Dli VUESIEHT./DERES REF. Mli VUESIEHTIVAR REF. BIEJJIE /DATO

Rune Floor, +47 74 13 80 62 2010/1761-3 11/1079 - 2 14.03.2011

rune.floor@samediggi.no

SÅMEDIGGI SAMETINGET

Åviovårgeaidnu 50

9730 KäräSjohka/Karasjok

Teelefovne +47 78 47 40 00

Teelefaakse +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

mvw.samediggi.no

NO 974 760 347

Uttalelse - Melding om oppstart av planarbeidet og høring av
planprogram - Kommunedelplan Straumen - Inderøy kommune
Vi viser til deres brev datert 07.02.2011 med melding omoppstart av planarbeidet og høring av
planprogram for kommunedelplan Straumen.

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å
sikre naturgimnlaget for samisk kultur, nceringsunikling og san-furtrzliv(jf . § 3-1). Denne bestemmelsen
utfyller lovens formålsparagraf for plansystem spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved
tolkning av lovens øvrige bestemmelser.

Sametinget er i loven pålagt plikten i å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen
innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og bringe regionale planer
inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse
ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§5-4 og 8-4).

Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltakelse i
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte
overfor planyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for
samisk kultur, næringsutøvelse og sarnfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn
som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. Den vil være spesielt
relevant i forbindelse med kommunal planlegging. Planveilederen har vært ute på høring til berørte
parter, og den ble vedtatt i Sametingets plenum i juni 2010. Det vedtatte dokumentet kan lastes ned
fra htt ://www.sametin et.no/filnedlastin .as x?Filld=2841&ct =. df
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2. Generelt om samiske kultumiinner

Den tradisjonelle samiske bruken av et område er vanskelig å spore ute i naturen, da man har vært
svært forsiktige i sin utnyttelse av naturressursene og landskapet. Store deler av det som i dag
oppfattes som tilnærmet uberørt natur og villmarkspregede områder, er samiske kulturlandskap. Mye
har grodd til og forsvunnet allerede. Dette gjør at samiske kulturminner er særlig utsatt for
ødeleggelse. Registreringene er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i store områder ikke er gjort
noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Samiske stedsnavn kan være det eneste som vitner om
en samisk tilstedeværelse i området.

Eksempler på registrerte samiske kulturminner er getiesijjieh (boplasser med gammetufter); aemieh
(ildsted, rester etter teltboplasser); boeme (oppbevaringssteder); buzrie/btarie-sijjie (bur/stabbur og tufter
etter bur/stabbur); giedtie-sijjie (reingjerder/trøplasser).I tillegg til dette, finnes det levninger etter
samiske gårdsbruk, ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst og fiske, hellige fjell og offerplasser,
graver og gravplasser samt andre steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Det må understrekes
at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er svært variert og mangfoldig.
Også samiske bygninger regnes som samiske kulturminner og Sametinget har også det formelle
ansvaret for disse. Tiltak som berører SEFRAK-registrerte bygninger eller andre bygninger eldre enn
100 år hvor man har informasjon om eller en rimelig grunn til å anta at bygningen har vært bebodd av
eller bygd av samer skal sendes Sametinget til høring.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge
kulturminneloven §4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på
5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven §§ 3 og 6.

3. Innspill til planprogrammet for kommunedelplan Straumen

Sametinget har pr. dags dato ingen registrerte samiske kulturminner innenfor planområdet for
kommunedelplan Straumen. Vi understreker at dette likevel ikke utelukker at det kan finnes hittil
ukjente samiske kulturminner innenfor planområdet. De kjente kulturminnene utgjør sannsynligvis
kun en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden.

Vi presiserer at en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til forskrift om konsekvensutredninger
av 1. april2005, jf. Plan- og bygningsloven §4-2 andre ledd, ikke avklarer forholdet til kulturminner
endelig. Forholdet til kulturminner i byggeområdene kan avklares endelig i henhold til lov av 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 9 på kommuneplannivå, men det er ikke noe krav
i lovverket om dette, og det er opp til planlegger (dvs, kommunen) om man ønsker dette. Detaljer i
forhold til en slik fremgangmåte må avklares med kulturminneforvaltningen. Hvis ikke denne
avklaringen blir gjennomført på kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på
bebyggelses- og/eller reguleringsplannivå ved at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven
§ 9 da oppfylles. Forslagsstiller er pliktig til å dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de
undersøkelser kulturminneforvalmingen foretar ved en oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold
til kukurminneloven §9, jf. kulturminneloven § 10.

I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller hvor
det ikke stilles krav om bebyggelses- eller reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i
kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak i
områdene, jf. kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-områder.

2
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De kulturminnene vi kjenner i dag, utgjør sannsynligvis kun en liten brøkdel av det totale antallet
kulturminner. Sametinget vil understreke at ingen områder innenfor planområdet er endelig avklart i
forhold til samiske kukurminner. Aktuelle utbyggingsområder som vil komme fram i det videre
arbeidet med kommunedelplan for Straumen, vil bli vurdert individuelt i forhold til behov for
befaring fra Sametingets side.

Heels

4. Oppsummering

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

..2"
Rune oor Bjørn Bei
raerije/rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kulturavdelingen 7735 STEINKJER

3
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG

FYLKESKOMMUNE
71..

II
17.03.2011

Inderøy kommune  -  Kommunedelplan Straumen 2012 - 2020  -  Høring

Vi viser til oversending datert 07.02.2011 med varsel om oppstart av
kommunedelplan for Straumen og med forslag til planprogram for
kommunedelplanen.

11 111
04130

Framlagt planprogram dekker krava i loven og er utarbeidd på en måte som er
tydelig og gir god oversikt.

II
Ugradert

Dagens kommunedelplan for Straumen ble vedtatt i 2005. Planen er nå seks år, og
målet er å revidere planen med samme avgrensing som tidligere.

Vi vil peke på at det i punkt 4.3 er viktig at en under "Tettstad/busetting" får ei god
vurdering og ei tydelig sentrumsavgrensing med hensyn til handel og tjenester jfr
"Fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse med
planbehandling etter plan- og bygningsloven" i Fylkesplanmelding nr 2:
Arealmeldinga.

Medvirkning skal og sikres for grupper som krever ekstra tilrettelegging. Barn, unge,
eldre og folk med nedsatt funksjonsevne kan være eksempel på slike grupper. Vi
tilrår at ungdomsråd, eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemma blir engasjert
for medvirkning i prosessen.

Kulturminner:
I planprogrammet er det satt av behov for avklaring på kulturvernfaglige forhold,
gjennom bruk av registre for å dokumentere kjente kulturminner. Vi oppfordrer i den
sammenheng kommunen til å benytte kulturminneregisteret Askeladden for å
kontrollere kjente automatisk fredete og fredete kulturminner i planområdet, og
eventuell søke å unngå konflikt med disse.

Nyere tids kulturminner kan omfatte både kulturminner fredet etter kulturminneloven
og kulturminner uten legalt vern. Ved en gjennomgang av de gamle SEFRAK-
registreringene innenfor planområdet, er det viktig å huske på at kulturminner som
ikke er registrert i nasjonale registre, likevel kan ha regional eller lokal verneinteresse
som kan vises på plankartet som hensynssone c).

fl
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I tillegg til hensynssoner er både bestemmelser til arealformål og generelle
bestemmelser godt egnet til å ivareta både kulturminner, kulturmiljø og verdifulle
trekk ved bebyggelsen i ulike områder der det ikke foreligger reguleringsplan eller der
reguleringsplan mangler bestemmelser.

På www.gint.no finnes kart og geografisk informasjon om Nord-Trøndelag som kan
være nyttig i det videre planarbeidet.

Vi gjør oppmerksom på at planprogrammet også må sendes til Riksantikvaren for
uttalelse da det innenfor planområdet ligger en middelalderkirke. Ansvaret for
middelalderkirkene er underlagt Riksantikvaren.

Siden planprogrammet omfatter område i sjø må det også innhentes høringsuttalelse
fra marinarkeologer.

Fylkeskommunen har med sin uttalelse ikke akseptert noen arealbruk som kan
berøre automatisk freda kulturminner, jfr Kulturminnelovens  §  3, jfr § 8.4.  Dette
betyr at alle planer som lages med bakgrunn i denne arealdelen må sendes på
høring til oss, og at vi forbeholder oss å kunne gå til innsigelse mot nye planer med
begrunnelse i konflikt med automatisk freda kulturminner.

tigurn
fylkesutviklingssjef

Saksbehandler:
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

(Si•OLC,C-urt.7%.“%i
Grete Sildnes
overarkitekt

og familieavd., Statens Hus,

6404 MOLDE
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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

Fylkesmannen viser til oversendelse av 07.02.11.

IIII
Deres ref.: Va, .

Vår ref.: 2011/946 Arkivnr: 421.3

Fylkesmannens uttalelse - melding om oppstart av planarbeidet og
høring av planprogram Kommunedelplan Straumen

Saken gjelder melding om oppstart av planarbeidet og høring av planprogram for
kommunedelplan Straumen.

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

Landbruksavdelingen
Gjeldende kommunedelplan for Straumen ble vedtatt i 2005 etter en grundig prosess.
Straumen med sitt nære omland (kommunedelplanområdet) utgjør et landskap med klare
regionale og nasjonale verdier, både mht dyrka jord og kulturlandskap. Landbruksavdelingen
har vurdert gjeldende kommunedelplan som et godt plangrep for regionale og nasjonale
interesser ifht dyrka jord og kulturlandskap.

Landbruksavdelingen vurderer det likevel som positivt at kommunen nå starter en
revisjonsprosess av kommunedelplanen. Generelt vil landbruksavdelingen, ifht dette
jordbrukslandskapet, være klart kritisk til en åpning for spredt boligbygging i randsonen til
Straumen sentrum (kommunedelplanområdet). Landbruksavdelingen vil klart oppfordre til at
plangrep mht boligbygging i dette landskapet skjer i form av felt i tilknytning til eksisterende
felt og for øvrig i form av konsentrert boligbygging på de helt sentrumsnære arealer
(Nessjordet m.v).

Landbruksavdelingen ber i lys av de regionale og nasjonale verdiene i dette
jordbrukslandskapet om å få delta i den forestående planprosessen.

Miljovernavdelingen
Planprogrammet gir en god og oversiktlig redegjørelse for formålet med, opplegget for
medvirkning og fremdriften i planarbeidet.

II11111
041431

Behovet for utbygging fremgår av kap. 4 i planprogrammet. Kort dreier det seg om behovet
for nye arealer til boligformål, offentlig og privat næringsvirksomhet, samferdselsanlegg og
småbåthavn. De foreslåtte plangrepene berører i større eller mindre grad regionale og
nasjonale miljøverninteresser. Planforslaget må derfor i nødvendig utstrekning belyse og
omhandle eventuelle virkninger plantiltakene har eller kan få for miljø og samfunn.

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

Il
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Forslaget til bolig- og samferdselsutbygginger bør skje i samarbeid med aktuelle berørte
parter. Det vil bl.a. medføre at planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn og
unge som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge, samt at
funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Det vises i den sammenheng til de
vurderinger/beskrivelser som skal følge planer etter PBL med hensyn på konsekvenser for
barn og unge, samt funksjonshemmede, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om
barn og planlegging, samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle.

Saksmoen ligger ved skolene på Inderøy og er viktig som nærtur- og utfartsområdet.
Utbygging av boligområde bør ta hensyn til områdets kvaliteter for friluftsliv.

• , -
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Vi minner om at grenseverdier for støy må overholdes. Detaljert informasjon vedrørende dette
står i retningslinje T-1442, utgitt av Miljøverndepartementet.

Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte, spesielt i forhold til Granaelva,
må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr. Vannressurslovens § 11 om
kantvegetasjon.

Vi viser vi til at en del av landarealet i planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs
sjøen. Miljøverndepartementet har i de senere år anmodet om skjerpet plan- og
dispensasjonspraksis i strandsonen, senest i brev av 08.03.02. Dette er fulgt opp i St. meld nr.
26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Her heter det blant
annet at "  Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er
derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandlingen av
plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen."

Eventuell utvidelse av småbåthavna på Ness er tidligere behandlet og omtalt i forbindelse
med reguleringsplan for Nessjordet. De regionale og nasjonale interessene i dette området
burde være kjent gjennom det planarbeidet jf. Fylkesmannens brev av 6.5.2010, hvor det ble
fremmet innsigelse på utvidelse av småbåthavna av hensynet til miljøkvalitetene i Børgin og
Straumen.

Planforslaget bør videre ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i planområdet, og verdier for
bl.a. biologisk mangfold og friluftsliv. Vi minner i den sammenheng om at i hht. Lov om
forvaltning av naturens mangfold av 19.6.2009 (NML) skal det i saksbehandlingen og
beslutninger som fattes etter plan- og bygningsloven fremgå av beslutningen at prinsippene i
naturmangfoldloven er vurdert. Disse prinsippene fremgår av NML §§ 8 — 12 og skal holdes
opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.

Dersom planprogrammet legger opp til å håndtere private innspill om plantiltaket vil vi ut fra
en planfaglig synsvinkel vise til KU—forskriftens § 6, 5. ledd, som omhandler kravet til
dokumentasjon som forventes å følge nye innspill til byggeområder.

Kommunal- og adm. avdelingen
Planprogrammet til kommunedelplan Straumen beskriver hvordan konsekvensutredningen
skal se ut. Det er skissert et skille mellom tema "natur og miljø" og "samfunn". Under tema
"samfunn" er det lagt opp til at tema "samfunnstryggleik" skal ha en egen vurdering i
planbeskrivelsen. Det skal også fylles ut sjekkliste for utbyggingsområder. Datagrunnlaget for
vurderingene skal hentes blant annet fra NGU og NVE og andre aktuelle datakilder.
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Når det gjelder konsekvensutredningen og temaet samfunnssikkerhet ønsker vi å påpeke at det
skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf pb1 § 4-3, gjerne som en integrert
del av KU-en. For utarbeidelse av en ROS-analyse vises det til DSB sin veileder
"samfunnssikkerhet i arealplanlegging". Denne kan lastes ned fra Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag sine nettsider under tema samfunnssikkerhet/samfunnsplanlegging. De vurderinger
som gjøres i forbindelse med ROS-analysen skal synliggjøres i planforslaget. I veilederen
nevnes blant annet klimatilpasning som kommunen må ta hensyn til i arealplanleggingen.
Endringer som følge av endret klima kan ha betydning for samfunnssikkerheten i områder
som ikke har vært utsatt tidligere.

Med hilsen

,SU
Sissel E. Slapgård
Bygg- og justisleder
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeshuset 6404 Molde
Postboks 2560 7735 STE1NKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein — 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen — 74 16 81 51
Kommunal- og adm.avd.: Lars Libach — 74 16 83 03
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(
Æ/211k..°4
Grønvold

Seniorrådgiver
Kommunal- og administrasjonsavdelingen
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Inderøy kommune
7670 INDERØY

Behandlende enhet:

Region midt

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

June Stubmo - 74122530

111111111,111111111111

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

2011/021732-002 14.04.2011

Kommunedelplan Straumen 2012 - 2020  -  Inderøy kommune  -  Statens
vegvesens uttalelse til planprogram

Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 7. februar 2011 med varsel om oppstart av
revidering av kommunedelplan for Straumen, samt høring av planprogram.

Planprogrammet gir en god orientering over plansituasjonen, og tar for seg relevante tema og
problemstillinger i planarbeidet.

Statens vegvesen har følgende kommentarer til planprogrammet:

Boliglokalisering
I planprogrammet går det fram at det kan være aktuelt å åpne for spredt boligbygging i noen
områder innenfor kommunedelplanområdet. Vi mener at en fortetting av eksisterende
boligområder er en vesentlig bedre strategi med tanke på det totale transportarbeidet enn å
tillate spredt bygging i for stor grad. Hvis kommunen går inn for å tillate spredt utbygging,
bør det under planprosessen avklares i hvilke områder spredt bygging skal tillates, og hvilket
omfang bebyggelsen bør få. Konsekvenser som spredt utbygging medfører bør utredes. Vi vil
kreve at konsekvenser i forhold til trafikale hensyn utredes. Andre aktuelle problemstillinger
som bør være med i vurderingen er avstand til skole- og sentrumsfunksjoner og
tilgjengelighet til eksisterende infrastruktur.

Tilgjengelighet for alle
Et av kommunens mål for arealplanlegging er at byggeområder skal tilrettelegges for
funksjonshemmede. Det er positivt at kommunen har dette som et overordnet mål, og at
kommunen følger opp dette gjennom å inkludere universell utforming i planprogrammet. For
å realisere et slikt mål er det viktig at planer baseres på prinsippene om universell utforming.
For å identifisere problemstillinger knyttet til universell utforming, kan det være nyttig å
involvere aktuelle befolkningsgrupper som kan gi innspill til planarbeidet.

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 75



Gang- og sykkelveg
I det videre planarbeidet vil det bli viktig å sørge for at det blir attraktive og trafikksikre
forbindelser fra boligområder til skoler, barnehager og andre oppholdsområder for barn.
Når det gjelder hva som planlegges av nye gang- og sykkelveger viser vi til handlingsprogram
for fylkesveger  2010-2013. Vi  minner om at det bør være samsvar mellom kommunens
innspill til fylkesvegplanen og kommunedelplanen. Strekningen fra Sundsøya til Sund
Folkehøgskole står ikke på lista over innmeldte behov eller prioriterte tiltak i perioden i
fylkesvegplanen.
Gang- og sykkelveg fra Sakshaug barneskole til krysset ved Li Prestegård er under
planlegging. I planprogrammet går det fram at det vil bli sett nærmere på ny vegutløsning til
det planlagte utbyggingsområdet Saksmoen via Li prestegård. Dette for å minske presset på
vegen forbi kirke- og museumsområdet. Det kan være hensiktsmessig å se utbygging av gang-
og sykkelveg/kryssutforming ved Li Prestgård og vegforbindelsen til Saksmoen i
sammenheng.

Vi har så langt i prosessen ingen øvrige merknader.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

t
s ksj

rsleder

June Stubmo

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og administrasjonsavd., Statens
hus,  7734 Steinkjer
Nord- Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, Fylkes hus,
7735 Steinkjer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1256-22

Saksbehandler:

Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 29/11 30.05.2011

Formannskapet 36/11 01.06.2011

Rostadvegen - innføring av fartsgrense 60 km i timen

Rådmannens forslag til vedtak

Høyeste tillatte hastighet for Rostadvegen reduseres fra 80 km/t til 60 km/t.

Henvisning:
1 S Utbedring av Rostadveien

Bakgrunn

Viser til KS sak 43/2101, der det ble vedtatt å oppgradere og asfaltere Rostadvegen. 

Anleggsarbeidet ble påbegynt sommer/høst 2010, men pga av tidlig vinter måtte siste del av 
prosjektet utsettes til i år. Asfaltering er nå utført, og prosjektet ventes avsluttet i løpet av 
mai/juni 2011 med gjenstående arbeider som skilting og oppgradering rekkverk mv

Det er nødvendig å gjennomføre en ny vurdering av fartsgrense for Rostadvegen etter 
oppgradering.

I utgangspunktet er det på grensen til det forsvarlige å tillate en øvre fartsgrense på 80 km med 
dagens vegstandard, kurvaturer og rekkverksløsninger.
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Etter oppgradering og asfaltering tilkommer følgende: 1) asfaltering vil i seg medføre en 
tendens til fartsøkning og 2) med forsterkingslag og asfalt er effektiv vegbredde noe redusert.

Kommunen har i senere tid mottatt henvendelser fra beboere langs Rostadvegen med 
anmodning om at maks tillatte fartsgrense reduseres.

Vurdering

Rådmannen ser i ettertid at spørsmålet burde vært aktualisert i opprinnelig sak. Det hadde gitt 
politisk nivå en mulighet for å vurdere konsekvenser med hensyn til selve utbyggingen. 

Kommunen beslutter fartsgrenser for kommunale veger. (øvre grense 80) Se Skiltforskriftens  § 
26. Det er formannskapet som fatter beslutning. Saken fremmes via Hovedutvalg Natur som 
også fungerer som kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Rådmannen forventer at politiets 
uttalelse vil foreligge før behandling.

Rådmannen fremmer saken ut fra et føre-var prinsipp. Dersom erfaring etter en tids bruk er at 
vegen tåler høyere fart, så er det selvsagt fullt mulig å revurdere denne beslutningen. Når det 
først stilles spørsmål ved trafikksikkerheten, og det åpenbart vil være til begrenset ulempe for 
vegbrukerne å sette en redusert fartsgrense, vil rådmannen tilrå en nedjustering.

Oppsummering

Rådmannen finner det riktig – av trafikksikkerhetsgrunner - å foreslå redusert hastighet 
for Rostadvegen.
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POLITIET
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Inderøy kommune
7670 INDERØY

Dues referarze
2010/1256-22

I "år referanse
2011/0083-1 322

Dato
19.05.2011

Uttalelse  -  Rostadvegen - innføring av fartsgrense 60 km i timen

Med s
r
•(

nar A. Solli
/1/eu

Saksbehandler:
Ingeborg Gran
Tlf: 74154330

Nord-Trøndelag politidistrikt
1_,e/w1/11 n nen ndemy. befok: Oren; 4
Post: 1)1',ROY
Tlf: 74 15 43 30 Faks: 74 15 43 43
E-post: post.nord-trondelaggpolitiet.no

Org. nr.: 974 753 359
Bankgiro: 4451.06.05184

II1111

Politiet har sett på Rådmannens vurderinger både angående vegbredde og fart, og støtter
forslaget om å redusere hastigheten på Rostadvegen til 60 km/t.

11
045798

IIIII
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/500-19

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 30/11 30.05.2011

Vangshylla båtforening. Søknad om dispensasjon for anlegg av flytende 

bølgedemper.

Ny behandling etter oppheving av Hovedutvalg Naturs vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap 19, gis det dispensasjon til anlegg av flytende 
bølgedemper som omsøkt.

Før igangsetting må det søkes ordinær byggetillatelse og eventuelle privatrettslige forhold for 
plasseringen må avklares med naboeiendommer.

Vedlegg

1 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2 Saksframlegg fra klagebehandling november 2010

3 Saksframlegg fra behandling august 2010.

Bakgrunn

Søknaden om dispensasjon for anleggelse av bølgedemper ble behandlet i Hovedutvalg natur 
23.08.2010. Hovedutvalget fulgte da opp anbefalingene i høringsuttalelsene fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling, og søknaden ble avslått for at 
saken kunne få en vurdering i forbindelse med varslet reguleringsarbeid for området. 
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Til tross for at kommunen fulgte opp anbefaling fra overordnede etater mener Fylkesmannens 
kommunal og administrasjonsavdeling at avslaget ikke er tilstrekkelig grunngitt.

Fylkesmann angir at grunner for å avslå dispensasjon kan være at kommunen ønsker å se saken 
i en større sammenheng, men at kommunen her ikke har vurdert dispensasjonssøknaden opp 
mot de hensyn som de gjeldende planene skal ivareta eller gjort en konkret og reell vurdering 
av lovens vilkår for å gi dispensasjon. 

Det er heller ikke angitt i den begrunnede søknaden at det gjelder søknad om dispensasjon og 
Fylkesmannen mener at søker dermed ikke er gitt mulighet til å grunngi søknaden i forhold til 
dispensasjonsbehandlingen. 

Søker har på bakgrunn av vedtaket hos fylkesmannen fått mulighet til å utdype søknaden uten 
at de har ønsket å benyttet seg av dette.

Det har fortsatt ikke kommet noen reguleringsplan til behandling i kommunen. I følge 
Planstyring AS vil det sannsynligvis bli fremmet et forslag hvor dagens småbåthavn blir foreslått 
opprettholdt. Det blir da opp til kommunen og overordna myndigheter å vurdere om sanering 
av dagens havn skal være en forutsetning for å tillate utvidelse av Skarnsundet fjordsenters 
småbåthavn eller ikke. 

Det vises til vedlagt saksframlegg fra forrige behandling i forhold til vurderinger som ble gjort 
ved første gangs behandling av saken.

Vurdering

Ved forrige behandling var rådmannen i utgangspunktet positiv til tiltaket. Det ble imidlertid
vurdert som mest fornuftig å avvise dispensasjonssøknaden slik at plassering kunne vurderes 
samlet i den varslede reguleringsprosessen. Dersom rådmannen forstår fylkesmannens 
begrunnelse rett må kommunen først gjøre en vurdering av om vilkårene for dispensasjon er 
oppfylt før søknaden eventuelt kan avvises. Kommunens begrunnelse for å avvise/utsette
saken er ikke tilstrekkelig.

Kommunen må konkret ta stilling til om forutsetningene for å gi dispensasjon er tilstede eller 
ikke. I vurdering av en dispensasjonssøknad skal følgende vurderingene legges til grunn, jfr 
plan- og bygningsloven kap 19: 

Dispensasjon kan ikke 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.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Tiltaket som foreslås berører både reguleringsplan for Vangshylla og Kommunedelplan for Sjø. 
Begge planene forutsetter at det skal være småbåthavn på Vangshylla men det er i planene
avsatt et mindre område siden det den gang ikke var forutsatt å bygge bølgedempere.
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Når det nå viser seg å være behov for bølgedempere gir dette en utvidelse av berørt sjøareal. 
For øvrig blir det ingen endringer i selve småbåthavna eller bruken av området. Tiltaket kan 
derfor ikke sies på noen måte å vesentlig tilsidesette intensjonene med noen av de to planene.

Fordelene med dispensasjonen er åpenbare for båtforeningen ved at det bidrar til å sikre båter 
og anlegg mot skade. Dette er forhold av økonomisk art men er ikke uvesentlig siden både 
selve anlegget og båtene utgjør store verdier.

Ulempene av tiltaket vil være i forhold til landskap og ferdsel. Bølgedemperne må også 
markeres med lys pga sikkerheten for båttrafikken, og vil derfor også være synlig på kveld/natt.

Rådmannen vurderer at ulempene i forhold til landskap ikke er vesentlige siden området fra 
før er preget av større inngrep.

Nærmeste nabo er bl.a. bekymret for økt støy når bølger slår mot anlegget. Det er ikke 
tidligere registrert spesielle problemer knyttet til støy fra denne type anlegg, og rådmannen 
antar at dette vil være lite merkbart i forhold til naturlig vind- og bølgestøy.

Dispensasjon vil være i strid med overordna myndigheters anbefaling og naboenes ønske om at 
båthavna bør flyttes, men kommunen må på bakgrunn av fylkesmannens avgjørelse gå ut fra at 
dette ikke kan vektlegges i vurdering av dispensasjonssøknaden.

Rådmannen vurderer at fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene, og at 
tiltaket ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for miljøet. Plan- og bygningslovens 
forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon vurderes å være oppfylt. 

Det varslede planarbeidet ved fjordsenteret har for øvrig dratt ut i tid, og det er så langt ingen 
ting som tilsier at de to partene vil komme til enighet om å innlemme dagens småbåthavn i et 
eventuelt nytt anlegg. 

Kommunen vil fortsatt kunne sette flytting av båthavna som en forutsetning for å tillate 
utvidelse ved Skarnsundet fjordsenter, men omkostningene med en eventuell flytting vil bli 
større nå når båtforeningen investerer ytterligere i sitt anlegg. 

Kommunen har mulighet til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og 
bygningsloven kap. 13 i påvente av at området skal reguleres. Siden det her dreier seg om et 
tiltak som enkelt kan fjernes uten konsekvenser for terrenget eller miljøet, vurderer 
rådmannen at det ikke er grunnlag nok for å gå til et slikt skritt.

Konklusjon

Rådmannen var i utgangspunktet positiv til anlegget ved forrige behandling, men ønsket at det 
ble avventet utfallet av reguleringsprosessen. Rådmannen mener fortsatt dette samlet sett 
ville være den mest fornuftige løsningen.

Ut fra fylkesmannens avgjørelse er ikke ønske om å vurdere søknaden inn i en større 
plansammenheng grunnlag nok for å avslå eller utsette realitetsbehandling av 
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dispensasjonssøknaden. Vurdert opp kun mot dagens gjeldene planer vurderer ikke 
rådmannen at det er grunnlag for å avslå søknaden.

Det varslede planarbeidet har også dratt ut i tid og utfallet av reguleringsprosessen er usikker. 
Dette momentet gir også grunnlag for at rådmannen endrer innstilling i saken slik at søknaden 
kan få en avgjørelse innen en rimelig tidsperiode. 

Båtforeningen må for øvrig avklare om plassering av bølgedempere og eventuelle fortøyninger 
berører privat eiendomsrett, og eventuelt ha tillatelse fra berørte grunniere før byggesøknad 
fremmes.
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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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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2009/678-30

Saksbehandler:

Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/11 30.05.2011

Reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Venna med 
bestemmelser og beskrivelse slik det ligger vedlagt saksframlegget. Nytt vegkryss utformes 
med forbikjøringslomme som vist i vedlagte alternativ 2. 

Vedlegg
1 Revidert plankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Illustrasjonsplan
5 Innspill til offentlig ettersyn
6 Kryssutforming - alternativ 1
7 Kryssutforming - alternativ 2
8 Nye høringsuttalelser (ettersendes)

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. 

Ferdig reguleringskart med bestemmelser ble utarbeidet, og utlegging til offentlig ettersyn ble 
vedtatt administrativt 03.12.2010.
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Etter krav fra Staten vegvesen ble planen utvidet med forbikjøringslomme ved det nye krysset 
mellom Vennalivegen og fv. 761. 

Ved behandling av saken i Hovedutvalg natur 11. april ble det vedtatt å sende en ny alternativ 
kryssløsning med venstresvingfelt ut på høring. Dette alternativet har blitt sendt på høring til 
Statens vegvesen og grunneiere som berøres direkte, eller som berøres som følge av at 
avkjøringer stenges.

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: 
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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 
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 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. Rapporten er oversendt 
NVE til orientering. 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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Utforming av nytt vegkryss

Alternativt vegkryss med venstresvingfelt er i samarbeid med Statens vegvesen 
videreprosjektert fra skissen fremlagt på møtet 11. april. Løsningen er vist i vedlegg 6
(Alternativ 1). Statens vegvesen aksepterer ikke noen avkjøringer til eiendommene inne i 
denne type vegkryss. Det betyr at denne løsningen får følgende konsekvenser: 

- Ca 230 m2 næringstomt må erverves fra eiendommen Vennavegen 10 (Klepp regnskap mfl.)

- Dagens avkjøring fra fylkesvegen til Vennavegen 7 og 9 (Kvam og Fossum) må stenges. Ny 
adkomst til disse tomtene vil gå via eksisterende veg til Leiringen og vil berøre Leiringen 31, 33, 
39 og 41.

- Dagens avkjøring til Vennavegen 13 (Petersen) må stenges. Ny adkomst må bygges og vil berøre 
Vennavold Boligsameige (alternativt over kommunal eiendom og en må koste flytting/snuing 
av garasjen til Vennavegen 13).

- Kostnaden antas å være i størrelsesorden 5 -600 000 mer enn alternativ 2.

Alternativ 2 har følgende konsekvenser: 

- 3 private boligtomter blir berørt med direkte inngrep som følge av planen. Det må erververs en 
stripe på inntil 3 m i forbindelse med bygging av forbikjøringslommen. Ca 25 m2 fra Vennavold 
boligsameige, ca 95 m2 fra Gorm Petersen og ca 65 m2 fra Inger Mari Fossum. 

- Avkjøringene kan opprettholdes som i dag.

Beregning av eventuelle støykonsekvenser for de to alternativene håper rådmannen å ha klart 
før utvalgsmøtet.

Vurdering av innspill på de to alternativene er basert på foreløpige muntlige tilbakemeldinger. 
Skriftlige tilbakemeldinger ettersendes til gruppemøtene.

Statens vegvesen godtar begge de alternative løsningene men anbefaler at en bruker alternativ 
2 med forbikjøringslomme. Dette fordi alternativ 1 er mer en landevegsløsning som innbyr 
bilistene til å holde høy fart. Løsningen blir uforholdsmessig dyr og er ikke å anbefale i et 
sentrumsområde hvor det å holde farten nede er et viktig moment.

Vennavold boligsameige og Inger Mari Fossum har ikke motforestillinger mot alternativ 2 og 
inngrep i sine eiendommer under forutsetninga av at det gis erstatning for avstått grunn og at 
tapt vegetasjon eventuelt erstattes med annen type skjerm

Vennavold boligsameig ønsker ikke alternativ 1, da de vil få trafikk og en ny opparbeidet veg 
over sin eiendom.

Egil Kvam ønsker å opprettholde dagens avkjøring til fylkesvegen og ønsker ikke alternativ 1.
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Uansett valg av løsning må kommunen betale erstatning etter vanlige retningslinjer for kjøp av 
grunn og eventuelle ulemper. Disse forholdene blir avklart direkte med den enkelte grunneier
etter at reguleringsplanen er vedtatt. Statens vegvesen ønsker selv å stå for forhandlingene av 
de arealene som blir en del av fylkesvegen. Oppnås det ikke enighet om kjøp/erstatning kan 
kommunen ekspropriere på grunnlag av reguleringsplanen.

Et tredje alternativ kan være å opprettholde dagens kryss ved Inderøy videregående skole. Det 
er denne løsningen som har vært forutsatt brukt i alle tidligere planer for utbygging av Venna. 
Det har ingen større konsekvenser for de igangsatte utbyggingene. Det nye legesenteret kan få 
adkomst sørover sammen med Vennavegen 10 eller nordover forbi kommunens nye 
administrasjonsbygg.

Rådmannen vurderer alternativet med å opprettholde dagens kryss til å være en dårlig løsning 
trafikksikkerhetsmessig og gir også mindre mulighet for gode parkeringsløsninger og framtidig 
utvikling av området.

Statens vegvesen støtter kommunen i at flytting av krysset vil gi en mye bedre løsning enn 
dagens plassering. I dagens kryss vil det være vanskelig å gjøre store utbedringer som har noen 
effekt. 

Konklusjon

Kryssløsning som i alternativ 1 er en svært god løsning for trafikkavviklingen men synes 
uforholdsmessig kostbar. Det er mer en landevegsløsning for steder med høy fart. Det framstår 
da som både uhensiktsmessig og dyrt å bygge et slikt vegkryss. I tillegg får det uønskede 
effekter med omlegging av adkomster inne i eksisterende boligområde.

Løsningen med forbikjøringslomme er tilpasset trafikkmengde og fart på stedet. Inngrepene i 
de berørte boligeiendommer er selvfølgelig ikke ønskelig, men er ikke av en slik karakter at det 
gir noe vesentlig verdifall for eiendommene. Tomtestørrelsene vil fortsatt være fult ut 
akseptabel og avstand mellom vegkant og husvegg til Vennavegen 13 vil fortsatt være ca 10 m 
– det samme som dagens avstand ved Vennavold boligsameige og i Vennavegen 7.

Rådmann anbefaler at reguleringsplanen vedtas med kryssløsning som vist i alternativ 2.

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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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 121



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

Side 126



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

Side 131



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

Side 133



Y
 6

1
2
5
0
0

Y
 6

1
2
6
0
0

X 7085000

X 7085100

X 7085200

Målestokk 1:1000   

06.05.2011

Alternativ 1

Side 134



Y
 6

1
2
5
0
0

Y
 6

1
2
6
0
0

X 7085000

X 7085100

Målestokk 1:1000   

18.05.2011

Alternativ 2

Side 135



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2010/1271-6

Saksbehandler:

Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 32/11 30.05.2011

Skogvegen 22 - Hegdal. Søknad om endret plassering av ulovlig plassert garasje 

på eiendommen 045/054. Forespørsel om muligheten for mindre vesentlig 

reguleringsendring.

Rådmannens forslag til vedtak

Behandling av søknad om endring av tillatelse i arkivsak 2010/1271 utsettes til behandling av 
eventuell søknad om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Jætåsen (sist revidert 
04.02.08). Dersom slik søknad ikke er mottatt innen 30.8.2011, avvises søknaden om tillatelse 
automatisk med grunnlag i pbl § 21-6. Det delegeres til rådmannen å fatte videre vedtak i 
saken.

Henvisning:
1 I Hegdal Espen - 45/54 - nybygg garasje - søknad om tiltak uten 

ansvarsrett - Skogveien 22
Espen Hegdal

2 U Godkjent oppføring av garasje Inderøy kommune
3 U Vedrørende oppføring av garasje Inderøy kommune
4 U situasjonskart med regulering og tiltak Inderøy kommune
5 I Hegdal Espen - Oppføring av garasje - Søknad om endring av 

tillatelse for plassering og søknad om mindre vesentlig reg.endring
Espen Hegdal

6 S Skogvegen 22 - Hegdal. Søknad om endret plassering av garasje 
med forespørsel om mindre vesentlig reguleringsendring

7 U Foreløpig melding Inderøy kommune
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8 X kart med skisse av mulig endring

Bakgrunn

Det ble den 15.9.2010 gitt tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 045/054, 
Skogvegen 22. 

I forbindelse med kommunens oppdatering av kartdata i november ble det registrert at 
garasjen er oppført med en annen plassering en det som ble omsøkt. 

Garasjen er godkjent med en nærmeste avstand til nabogrense på 2 meter men står nå både
lenger vest og nord enn det som ble angitt i søknaden. Dette medfører at nordvestlige hjørne 
ligger over 2 meter innpå areal regulert til friområde og at sørvestlige hjørne ligger ca. 2 meter 
innpå areal regulert til veg.

Kommunen sendte den 29.11.2010 en anmodning om redegjørelse til tiltakshaver.
Byggetillatelsen ble gitt under vilkår av at ny og nøyaktig situasjonsplan - der tiltaket var 
inntegnet i riktig målestokk - ble sendt kommunen før oppføring av garasjen. Det ble derfor 
samtidig gjort oppmerksom på at garasjen anses ulovlig oppført både på grunnlag av 
plasseringen og manglende oppfylling av vilkår før igangsetting.

Tiltakshaver tok umiddelbart kontakt med kommunen og fremmer nå en søknad om endring av 
byggetillatelse for plassering av garasje parallelt med en forespørsel om en mindre 
reguleringsendring og kjøp av tilleggsareal.

I sin redegjørelse og søknad datert 8.12.2010 forklarer tiltakshaver at garasjen ved en 
feiltagelse er blitt plassert for langt vest på tomta og delvis inn på nabotomtene. Vegen og 
friområdet er foreløpig ikke opparbeidet og tiltakshaver presiserer at feilplasseringen ikke er 
gjort med overlegg.

Søker ønsker å finne en alternativ løsning til riving/flytting av garasjen og håper at kommunen 
kan vurdere en mindre vesentlig reguleringsendring av området. Han er videre klar over at alle 
kostnader ved endringen, som utarbeidelse og behandling av søknad om reguleringsendring
samt kjøp av tilleggsareal, vil falle på tiltakshaver.

Tiltakshaver er gjort oppmerksom på at det ikke vil kunne bli gitt en ny byggetillatelse uten at 
det først vedtas en mindre reguleringsendring i området. Han ønsker at kommunen gjennom 
behandlingen av søknad om endring av tillatelse gir et signal om hvorvidt det vil være 
hensiktsmessig å igangsette en slik prosess.

Rådmannen legger saken fram for hovedutvalget fordi det er av prinsipiell betydning hvorvidt 
kommunen vil åpne for at det igangsettes en prosess for en mindre reguleringsendring på 
bakgrunn av en ulovlig plassering.
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Vurdering

Rådmannen ser alvorlig på det forhold at tiltakshaver her har igangsatt og oppført en garasje i 
strid med gitt byggetillatelse og uten å følge opp vilkår i tillatelsen. Når det i tillatelsen ble satt 
vilkår om ny situasjonsplan før oppføring av garasje, var dette for å sikre at bygget faktisk ble 
plassert i terrenget og i riktig avstand til tomtegrenser mv.

Ulovlig byggearbeid

Jamfør plan- og bygningslovens kapittel 32 har kommunen plikt til å forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven med mindre denne er av mindre betydning. Videre 
angir pbl § 32- 8 b), om overtredelsesgebyr, at slikt gebyr kan ilegges den som forsettlig eller 
uaktsomt utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig 
tillatelse etter denne lov, eller i strid med vilkårene i slik tillatelse.

SAK § 16 -1 angir nærmere hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr og størrelsen 
på disse. Tiltakshaver bør i henhold til dette ilegges overtredelsesgebyr for det ulovlige 
forholdet uavhengig av om det åpnes for en omregulering og godkjenning i etterkant. Dette av 
allmennpreventive hensyn slik at sakens utfall ikke kan sies å være til udelt fordel for den som 
har bygd ulovlig. Et slikt gebyr vil i henhold til forskriften, SAK § 16-1 bokstav c nr.2, være inntil 
25 000 kroner for en privatperson.

Overtredelsesgebyr ilegges etter at kommunen har fattet endelig vedtak i saken og har gitt 
eventuelle pålegg om retting samt at tilsyn er avsluttet.

Det prinsipielle ved denne saken er hvorvidt kommunen vil åpne for at det igangsettes en 
prosess for en mindre reguleringsendring på tiltakshavers initiativ og regning med bakgrunn i 
ulovlig plassering av garasje. 

Alternativet til å imøtekomme søker er å avvise søknaden på bakgrunn av at tiltakshaver ikke 
har de rettigheter søknaden forutsetter jf. pbl § 21-6.

Kommunen må da kreve at garasjen rives eller flyttes og tiltakshaver vil bli varslet i delegert 
behandling om pålegg om retting av de ulovlige forhold etter plan- og bygningslovens §§ 32-2 
og 32-3, det settes frist for uttalelse og en frist for retting av tiltaket. 

Etter at forhåndsvarsel er gitt og dersom det ulovlige forhold ikke er rettet innen fristen vedtas 
pålegg om retting i henhold til plan- og bygningslovens § 32-3 med varsel om tvangsmulkt 
dersom pålegget ikke er etterkommet innen en ny frist. Når pålegget er fulgt vil saken følges 
opp med vedtak om overtredelsesgebyr.

En slik riving og gjennoppføring av garasjen vil med stor sannsynlighet medføre større 
kostnader enn de utgiftene som er knyttet til en reguleringsendring.
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Mindre reguleringsendring

Dersom det igangsettes og vedtas en mindre reguleringsendring i tråd med søkers ønske betyr 
det at tiltakshaver vil måtte kjøpe det ekstra areal som går med til dette av kommunen, det vil 
si et tilleggsareal på anslagsvis 275 kvm. 

Etter befaring av forholdene på stedet synes det å være grunnlag for å konkludere følgende:

1) Det vil være mulig å justere traseen for vegen uten at dette har negativ betydning for 
opparbeidelse, opparbeidelseskostnader og trafikal løsning. En vegtrase noe lenger vest 
ser tvert i mot ut til å kunne gi bedre sikt i det kommende krysset enn tilfellet er i 
eksisterende reguleringsplan.

2) Adkomsten til friområdet og tomt i nord, Skogvegen 11, kan forskyves noe lenger nord 
uten at det går ut over planens intensjoner og utnyttelsen av friområdet.

Rådmannen presiserer imidlertid at dette kun er en foreløpig vurdering og at det først er 
gjennom en reguleringsprosess at alle sidene ved en slik justering vil kunne bli belyst. 
Det foreligger ingen konkrete planer for når vegen vil bli opparbeidet men det er likevel viktig 
at en søknad om endring kan foreligge så raskt som mulig for å få en avklaring av området.

Tiltakshaver vil med denne løsningen også påregne en god del utgifter for kjøp av tilleggsareal, 
deling-, overføring og tinglysning samt arbeid med reguleringsplanen, anslagsvis 35 000 kroner
til sammen. I tillegg må det påregnes et overtredelsesgebyr inntil 25 000 kroner avhengig av 
vurdering av overtredelsens alvorlighetsgrad.

For øvrig vurderes faren for presedens å være liten da en slik framgangsmåte i en byggesak må 
kunne sies å være svært risikabel med hensyn på utfall og kostbar med tanke på krav om 
retting. Ulempene for planen og arealdisponeringen i området ved en endring vurderes som 
minimale.

Nabovarsel

Søknad om endring av tillatelse er ikke nabovarslet og kommunen har ikke etterspurt 
nabovarsel for endringen da dette anses som unødvendig ved begge mulige utfall av søknaden. 
Ved en endring vil naboforholdene ivaretas gjennom reguleringsprosessen og ved en avvisning 
av søknaden vil ikke naboenes interesser være berørt.  

Konklusjon

Rådmannen ser etter en konkret vurdering av saken at det ut i fra et helhetlig perspektiv kan 
være hensiktsmessig å åpne for en mindre reguleringsendring i den hensikt å kunne godkjenne 
den plassering garasjen nå har og vil tilrå følgene vedtak:

Vedtak i søknad om endring av tillatelse i arkivsak 2010/1271 utsettes til behandling av søknad 
om mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Jætåsen (sist revidert 04.02.08) er 
behandlet. Dersom slik søknad ikke er mottatt innen 30.8.2011, avvises søknaden på grunnlag 
av pbl § 21-6. Det tilrås at rådmannen delegeres myndighet til å fatte videre vedtak i saken.
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. Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/193-6

Saksbehandler:

Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 33/11 30.05.2011

135/140. Sentrumsbygg Nessjordet. Søknad om rammetillatelse og 

dispensasjon.

Rådmannens forslag til vedtak

Rammetillatelse for Sentrumsbygg 1 på Nessjordet med dispensasjon for byggehøyde i nordøst 
godkjennes under vilkår av at:

- Nærmeste kvadrant til lek og opphold innlemmes i byggetrinn I
- Utomhusplanen utvides slik at den omfatter eiendommen 135/140 med hele nordre teig 

som den er tenkt disponert med opparbeiding og med tilstrekkelig med plass avsatt til 
manøvrering av bilene utenfor veg og fortau.

- Oppdaterte tegninger i henhold til rammetillatelsen sendes inn ved søknad om 
igangsetting 

- Ved søknad om igangsetting av tiltaket skal det foreligge uttalelse fra geoteknikker 
vedrørende grunnforhold jf. planens rekkefølgebestemmelser 

Det vises til plan- og bygningslovens § 20-1, og plan- og bygningslovens § 19 dispensasjon.

Vedlegg
1 Tegninger Sentrumsbygg Nessjordet, Vedlegg D1, E1-E8 og F1.                                                                

Letnes Arkitektkontor AS
2 Dispensasjonssøknad - etasjetall boliger mot nordøst

Letnes Arkitektkontor AS
3 135/140 - Mangler ved søknad rammetillatelse

Inderøy kommune
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4 Innsigelser mot dispensasjonssøknad - gnr 135 bnr 140 - Sentrumsbygg Nessjordet
Bragstad, Lønvik, Olsen og Reitan

5 Svar på mangler ved rammesøknad med tegningsvedlegg B2 og B3, situasjonssnitt 
og skjerming for naboer
Letnes Arkitektkontor AS

6 Utomhusplan byggetrinn I

Bakgrunn

Kommunen mottok en søknad om rammetillatelse for Sentrumsbygg på Nessjordet, eiendom 
135/140, den 4.2.2011.  Tiltakshaver er byggmester Grande AS. 

Prosjektet omfatter nybygging av ett stort bygg med forretninger i 1.etasje og boliger i to fløyer 
i hver sin ende oppå denne. Totalt 3 etasjer mot Rv 755, sørvest, og totalt 4 etasjer mot 
nordøst.

Det søkes om dispensasjon for oppføring av boliger tom 4. etasje i området mot nordøst og det 
er mottatt en samlet merknad fra eiere av de fire nærmeste boligeiendommene vedrørende 
dette.

Saksopplysninger

Tiltak: Oppføring av bygning med kombinert formål, forretning og bolig:
BYA 4551 m2; 
bygning 2895 m2

parkering 1656 m2

BRA 6675 m2; 
Forretning/kontor BRA 2508 m2

Bolig BRA 2024 m2– inkl. svalganger 3024 m2. Totalt 22 leiligheter.
Kjeller: garasje/teknisk BRA 1143 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Nessjordet 21.06.2010

Planformål: Sentrumsområde

Ansvarsoppgaver:
Ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for tiltaket er Letnes Arkitektkontor AS, foretaket 
gis lokal godkjenning for funksjonene SØK og PRO i tiltaksklasse 2.
Byggherre og ansvarlig utførende for hele prosjektet opplyses å bli byggmester Grande AS, 
søknad om ansvar for funksjonene forventes ved søknad om igangsettingstillatelse 

Tegningsliste:

 Vedlegg D1, Tegn B00-01, Situasjonsplan (utomhusplan byggetrinn I og II)

 Vedlegg E1, Tegn B10-01 plan parkeringskjeller
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 Vedlegg E2, Tegn B10-02 plan butikklokaler 1. etg.

 Vedlegg E3, Tegn B10-03 plan boliger 2. etg.

 Vedlegg E4, Tegn B10-04 plan boliger 3. etg.

 Vedlegg E5, Tegn B10-05 plan boliger 4. etg.

 Vedlegg E6, Tegn B20-1, snitt

 Vedlegg E7, Tegn B30-01 Fasade nordvest og sørøst

 Vedlegg E8, Tegn B30-02 Fasade sørvest og nordøst

 Vedlegg F1, Tegn. B00-02 Utomhus – Torg (byggetrinn I og II)

 Vedlegg mottatt 22.3.2011,Tegn B00-01 A, Situasjonsplan som viser hva som inngår i 
første byggetrinn  

 Vedlegg B2, mottatt 22.3.2011, Tegn B20-02, Situasjonssnitt A-A og B-B

 Vedlegg B3, mottatt 22.3.2011, Tegn B00-03, Skjerming for naboeiendommene som 
følge av utbygging

Vurdering

Det er søkt om rammetillatelse for byggetrinn I som omfatter nybygging av ett bygg med 
forretninger i 1.etasje og boliger i to fløyer i hver sin ende oppå denne. Etablering av 
beplantning, parkeringsarealer i nordvest og nordøst og gangveg/akse med beplantning fra ny 
fotgjengerundergang til Rv 755.

Rammetillatelsen skal i hovedsak avklare tiltakets ytre rammer, som størrelse og utnytting 
samt form, plassering og utomhusplan med mer.

Utomhusplan – byggetrinn I.
Det er vedlagt en utomhusplan for hele området og angitt hvilke deler som inngår i første 
byggetrinn.
Etablering av torg og lek/oppholdsarealer, bygg i sør samt ytterligere parkering er lagt til 
byggetrinn II og inngår ikke i søknaden.

Planbestemmelsenes pkt 2.1  sjette ledd sier at 
Utomhusplan og skiltplan skal godkjennes av politisk fagutvalg (pr nå Hovedutvalg Natur)
Planbestemmelsenes pkt. 2.1 tiende ledd sier at
Det skal i tillegg etableres minimum 300 m2 lekeareal/park på bakkenivå innenfor området 
som er avsatt til sentrumsformål.

Skiltplan er ikke vedlagt søknaden og Rådmannen forutsetter at denne kommer som egen 
søknad på et senere tidspunkt.

Lekeareal/park
Det er i søknaden ikke vist etablering av lekeareal/park på bakkenivå for byggetrinn 1. 
Rådmannen mener at det er viktig å sikre opparbeidelse av disse områdene uavhengig av når
byggetrinn II blir igangsatt og mener det er avgjørende at dette tas inn som en del av 
byggetrinn I for at tiltaket ikke skal komme i strid med planen på dette punkt.
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Parkering/park
Det er regulert et areal nordøst for ny veg fra Rv 755 til Parkering – Park. Utomhusplanen viser 
kun deler av dette arealet med 25 parkeringsplasser til boligene. Park er ikke vist. 
Søker ble på et tidligere tidspunkt i behandlingen bedt om å se på om ikke parkeringsarealet i 
dette området burde utvides for å unngå rygging fra parkeringsplassene ut på ny gangveg/veg.
Søker skriver at de vurderer omsøkte løsning som forsvarlig og at årsaken til at et relativt lite 
areal er avsatt til manøvrering fra parkeringsplassen er ønsket om å unngå høye skjæringer og 
forstøtningsmurer.

Rådmannen anser det som lite heldig at store deler av dette arealet ikke inngår i 
utomhusplanen og ønsker å unngå at arealet kun blir et ”restareal” uten opparbeiding. Ut i fra 
Vedlegg B2 (side 9 i vedlegg 5 til saksframlegg), Situasjonssnitt, framgår det at terrenget ikke 
stiger så mye at det å trekke parkeringen noe lenger inn i skråningen vil gi store utslag.
Rådmannen anser det videre det som viktig å unngå en mulig konflikt mellom gangveg og 
parkering når det burde la seg gjøre å få til en mer hensiktsmessig løsning. 

Med bakgrunn i det ovennevnte anbefaler rådmannen at det settes vilkår om at
utomhusplanen bør utvides til å omfatte hele eiendommen slik den er tenkt disponert med 
eventuell parkmessig opparbeiding og tilstrekkelig med plass til manøvrering av bilene utenfor 
veg og fortau i dette området. 

Dispensasjon

Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Nessjordet 21.06.2010 og plan- og 
bygningslovens § 19, dispensasjon

Reguleringsplan for Nessjordet Bestemmelser til Arealformål pkt. 2.1. Sentrumsområdet sier 
blant annet at:

Området tillates bebygget med bygningshøyder inntil kote 22,5 (3 etg.) Inntil 400 m2 kan
bebygges med 4 etasjer - inntil kote 25, fortrinnsvis mot fylkesvegen.

Plan- og bygningslovens § 19, dispensasjon sier at:

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

Bestemmelsen i planen må – uten at kommunestyrets vedtak er skriftlig begrunnet –
hovedsakelig oppfattes å ha til hensikt å søke om mulig og begrense ulemper for naboer av 
bygningenes høyde. Når kommunestyret har brukt ordet fortrinnsvis, må rådmannen oppfatte 
dette slik at barrieren for å akseptere en alternativ løsning skal være relativt lav. I ytterste fall 
kunne det være rom for å fortolke bestemmelsen som en ikke-bindende intensjon som ikke 
forutsetter dispensasjonsbehandling.
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Rådmannen har valgt å behandle saken  som en dispensasjon for å sikre en grundig 
gjennomgang av de konsekvenser spesielt høyden på bebyggelsen vil kunne få.  

Søknaden om dispensasjon for 4 etasjer lengst nordøst er begrunnet med at en høyere fløy 
mot Rv 755, i tråd med intensjonen i planbestemmelsen, reduserer kvaliteten på utearealet 
mellom boligfløyene da den vil skyggelegge større deler av utearealene mellom dem. Samtidig 
vil flere boliger få behov for støyskjerming. Videre fremholder søker at det visuelt sett er bedre 
med den høyeste fløyen nærmest der hvor terrenget stiger i nordøst og at færre naboer bli 
berørt ved denne løsningen.

Merknader

Det er mottatt en samlet merknad fra de fire nærmeste naboene vedrørende dette. Naboene 
fremholder at en etablering av 4 etasjer i nordøst vil oppleves som en vegg mot deres 
eiendommer og at selv om de mister utsikt også ved etablering av tre etasjer, så vil fire etasjer 
fremstå som svært ruvende. Videre fremholder de at fire etasjer ved Rv 755 forholder seg 
bedre til eksisterende bygninger på motsatt side av vegen slik at opplevelsen av høyden ikke vil 
være like stor der.

Bygningen vil i seg selv skape et skille mellom det nye sentrumsområdet og det eksisterende 
boligområdet og med en 4. etasje som omsøkt blir overgangen mellom områdene ytterligere 
markert. Videre kan en etablering av den høyeste fløyen i nordøst stå godt i forhold til det 
stigende terrenget i Nessveet. På den annen side vil boligfløyen som etableres mot Rv 755 
være med på å aksentuere sentrum nærmere eksisterende sentrum og slik binde disse 
sammen. En fjerde etasje mot Rv 755 ville i så måte også kunne fungere godt her sammen med 
den høyere bebyggelsen på motsatt side av vegen. Rådmannen ser at bygningen ut i fra 
topografi kan fungere med fire etasjer både mot Rv 755 og som omsøkt.

Både de nye boligene og uteområdene mellom disse vil få vesentlig bedre kvaliteter ved 
omsøkte løsning. Uteområdene mellom boligfløyene vil få mer sol og flere leiligheter vil få 
bedre kvaliteter med mindre behov for støyskjerming.

Søker hevder at færre naboer blir berørt med valgte løsning uten at det er vist til konkrete 
eksempler. Rådmannen antar at det i hovedsak er valget av bygningstype og forholdet til 
bebyggelsen lengst ned på vestsiden av Nessveet det da siktes til. 

For de nærmeste naboene nordvest for sentrumsbygget vil bygningen komme relativt nært,
mellom 40 og 50 meter.  Utsiktsforhold og solforhold blir marginalt forskjellig ved plassering i 
nordøst (som omsøkt) sammenlignet med sørvest. Det er forståelse for naboenes merknad om 
at en 4 etg vil fremstå som mer ruvende ved lokalisering i nordøst enn i sørvest. Avveiningen vil 
være om denne tileggsulempen skal tilegges mer vekt enn de fordeler som prosjektet 
påberober ved den omsøkte løsning. 

Boligfløyens dybde, som gir fasaden mot naboene i nordvest, er på ca. 15 meter. I tillegg 
kommer svalganger og frittstående heis-/trappetårn, til sammen 25 meter. Høyden blir 13 
meter. Tatt i betraktning prosjektets totale størrelse etableres en relativt beskjeden flate mot 
naboene. De ulempene som de fire etasjene i nordvest har for naboene må sees opp mot de 
fordelene prosjektet gir ved kun å etablere en etasje med 5 meters høyde (inkludert rekkverk 
på takhage) mellom de to boligfløyene. Bygningen kan nærmest oppleves som to boliglameller 
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i stedet for en massiv bygning. En massiv bygning i tre etasjer, slik det er åpning for i planen, 
ville etter rådmannens skjønn gitt tilsvarende eller større ulemper for naboene.

Rådmannen vurderer at løsningen med en lav base – en etasje over terreng - med to 
boligfløyer oppå denne vurderes å være en god løsning som deler opp bygningsvolumet og gir 
en relativt liten ulempe for naboene sett under ett. (sammenlignet med mulige alternativ)

Konklusjon

Rådmannen har etter en konkret og helhetlig vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon fra planbestemmelsene for oppføring av en 4. etasje i nordøst – alternativt til sør-
vest - er klart større enn ulempene og finner at det foreligger grunnlag for dispensasjon etter 
plan- og bygningslovens § 19. Det vises også i denne forbindelse til tidligere angitt fortolkning 
av kommunestyrets vedtak/reguleringsbestemmelsen om “fortrinnsvis” lokalisering av en 4 
etg. i sør-vest.

For å sikre en hensiktsmessig løsning på parkeringsarealet i nordøst og for ikke å hindre 
framdriften i prosjektet vil rådmannen tilrå en godkjenning av søknaden under vilkår og 
anbefaler videre at en evt. søknad om endring av rammetillatelse uten dispensasjonsbehov 
underlegges delegert behandling.

Rådmannen anbefaler at det gjøres følgende vedtak:

Rammetillatelse for Sentrumsbygg 1 på Nessjordet med dispensasjon for byggehøyde i nordøst 
godkjennes under vilkår av at:

- Nærmeste kvadrant til lek og opphold innlemmes i byggetrinn I
- Utomhusplanen utvides slik at den omfatter eiendommen 135/140 med hele nordre teig 

som den er tenkt disponert med opparbeiding og med tilstrekkelig med plass avsatt til 
manøvrering av bilene utenfor veg og fortau.

- Oppdaterte tegninger i henhold til rammetillatelsen sendes inn ved søknad om 
igangsetting 

- Ved søknad om igangsetting av tiltaket skal det foreligge uttalelse fra geoteknikker 
vedrørende grunnforhold jf. planens rekkefølgebestemmelser 

Det vises til plan- og bygningslovens § 20-1, og plan- og bygningslovens § 19 dispensasjon.
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Fase:

Målestokk:

1:500

dato/signindex besktrivelse

Situasjonsplan
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B00-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B00-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker
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Byggemelding

18.01.2011
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

Kjeller
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B10-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B10-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

1. etg - Butikklokaler
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B10-02

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B10-02

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

Utleie
279,2 m²
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Byggemelding

18.01.2011
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

2. etg
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B10-03

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B10-03

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

Leilighet H
89,8 m²

Leilighet I
89,8 m²

Leilighet E
88,0 m²

Leilighet A
88,0 m²

Leilighet B
81,5 m²

Leilighet G
65,4 m²

Takhage
Lek/opphold
Under bearbeiding

Takhage

Takhage

Leilighet D
79,3 m²

Leilighet F
109,4 m²

wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²

Bad/vask
6,7 m²

VF
3,3 m²

Sov
10,3 m²

Sov
11,2 m²

Gang
10,1 m²

Opphold
35,4 m²

Kjøkken
11,1 m²

Sov/kontor
10,0 m²

Terrasse
20,7 m²

Sov
11,5 m²

Bod
4,1 m²

Bad/vask
7,6 m²

wc
1,9 m²

Opphold
26,3 m² VF

5,0 m²

Gang
6,7 m²

Terrasse
18,0 m²

Bad/vask
6,8 m²

Sov
11,6 m²

Bod
6,0 m²
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1,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,5 m²

Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²

Sov/kontor
9,0 m²

Terrasse
12,7 m²

Bad/vask
7,9 m²

Sov
10,6 m²

Sov
11,2 m²
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Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²
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wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²
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Bad/vask
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6,0 m²
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30,1 m²

Bod
6,4 m²
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14,0 m²

Bad/vask
7,2 m²

Sov
11,2 m²

Bod
6,0 m²

wc
1,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,3 m²

Gang
7,1 m²

Opphold
37,4 m²

Terrasse
10,6 m²

Sov
11,0 m²

wc
1,6 m²

Bod
7,0 m²
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3,5 m²

Sov
11,5 m²
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6,9 m²Opphold
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

3. etg
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B10-04

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B10-04

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

Leilighet H
89,8 m²

Leilighet I
89,8 m²

Leilighet E
88,0 m²

Leilighet A
88,0 m²

Leilighet B
81,5 m²

Leilighet G
65,4 m²

Leilighet D
79,3 m²

Leilighet F
109,4 m²

wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²

Bad/vask
6,7 m²

VF
3,3 m²

Sov
10,3 m²

Sov
11,2 m²

Gang
10,1 m²

Opphold
35,4 m²

Kjøkken
11,1 m²

Sov/kontor
10,0 m²

Terrasse
20,7 m²

Sov
11,5 m²

Bod
4,1 m²

Bad/vask
7,6 m²

wc
1,9 m²

Opphold
26,3 m² VF

5,0 m²

Gang
6,7 m²

Terrasse
18,0 m²

Bad/vask
6,8 m²

Sov
11,6 m²

Bod
6,0 m²

wc
1,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,5 m²

Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²

Sov/kontor
9,0 m²

Terrasse
12,7 m²

Bad/vask
7,9 m²

Sov
10,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,3 m²

Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²

Sov
9,0 m²

wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²

Terrasse
12,7 m²

Bad/vask
7,6 m²

Sov
10,8 m²

Bod
6,0 m²

wc
1,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,3 m²
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7,1 m²Opphold
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Sov/konor
6,3 m²
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11,4 m²
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6,6 m²

Sov
11,2 m²
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6,0 m²

wc
1,6 m²

Sov
10,9 m²

VF
3,3 m²

Gang
7,0 m²
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13,5 m²
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14,0 m²
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11,2 m²

Bod
6,0 m²
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11,0 m²
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7,0 m²
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

4. etg
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B10-05

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B10-05

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

Leilighet H
89,8 m²

Leilighet I
89,8 m²

Leilighet G
65,4 m²

Leilighet F
109,4 m²

wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²

Bad/vask
6,7 m²

VF
3,3 m²

Sov
10,3 m²

Sov
11,2 m²

Gang
10,1 m²
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35,4 m²
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11,1 m²
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10,0 m²
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Sov
11,5 m²

Bod
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7,6 m²

wc
1,9 m²
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26,3 m² VF

5,0 m²

Gang
6,7 m²

Terrasse
18,0 m²

Bad/vask
6,8 m²

Sov
11,6 m²

Bod
6,0 m²

wc
1,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,5 m²

Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²

Sov/kontor
9,0 m²

Terrasse
12,7 m²

Bad/vask
7,9 m²

Sov
10,6 m²

Sov
11,2 m²

VF
3,3 m²

Gang
7,1 m²Opphold

29,8 m²

Sov
9,0 m²

wc
1,6 m²

Bod
6,0 m²

Terrasse
12,7 m²
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Fase:

Målestokk:

1:1, 1:200

dato/signindex besktrivelse

snitt
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B20-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B20-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker
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+9,20
kjeller/fundament

+12,00
hovedplan

+16,00
2.etg

+18,80
3.etg

+21,60
4.etg

+24,40
takplan

Byggemelding

18.01.2011

Bolig

Bolig Bolig

Bolig

Bolig

Svalgang

Svalgang Svalgang

Svalgang

SvalgangTerrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Forretning

Garasje
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

Fasade sørvest og nordøst
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B30-02

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B30-02

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

NORDØST

SØRVEST - mot riksvei 755

24.11.2010

Byggemelding

18.01.2011
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

Fasade nordvest og sørøst
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B30-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B30-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker

NORDVEST

SØRØST

24.11.2010

Byggemelding

18.01.2011
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Fase:

Målestokk:

1:200

dato/signindex besktrivelse

Utomhus - Torg
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17 00

Sign.
RagnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026 -Grande-
sentrumsbygg.pln

Tegn.nr:    2010.26 B00-02

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

firmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26 B00-02

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der firmaet ikke medvirker
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ARKITEKTKONTOR AS

Inderøy Kommune
Teknisk Etat

7670 Inderøy

Byggmester Grande AS
Sentrumsbygg på Nessjordet
Dispensasjonssøknad — etasjetall boliger mot nordøst.

Prosjektets planløsning og innhold bygger på konseptet som foreligger fra
konkurranseprosjektet for Næssjordet. Dette prosjektet har vært veiledende for utarbeidelse
av reguleringsplanen av området. Konkurranseprosjektet viser bebyggelse i 4 etasjer i fløyen
lengst vekk fra Rv755, mens reguleringsplanen avviker fra dette ved å plassere en evt. 4. etg
fortrinnsvis i fløyen nærmest Rv 755.

SORØST

Med vennlig hilsen
Letnes Arkitektkontor AS

k rf
Kåre Herstad
sivilarkitekt MNAL

II
038344

II
Verdal 24.01.2011

Vi søker dispensasjon fra denne bestemmelsen til å bygge slik vi opprinnelig hadde foreslått
og begrunnet i vårt konkurranseprosjekt.
- En tre etasjes fløy mot Rv 755 reduserer kvaliteten på utearealet mellom fløyene, ved at den

skyggelegger større deler av verdifullt uteoppholdsareal til boligene.
- En tre etasjes fløy mot Rv 755 legger medfører at enda flere boenheter mot veien trenger
skjerming mot trafikkstøy.

- Visuelt vil den høyeste fløyen være bedre volumtilpasset i bakkant mot et høyere beliggende
nærområde enn ved veien. (Stigende terreng)

- En tre etasjes fløy mot Rv 755 vil i begrense utsiktsretninger for bakenforliggende
bebyggelse. Viktigste utsiktsretning for bakenforliggende naboer er mot øst og sørøst. Det er
også begrunnelsen for at boligene er delt i to uavhengige fløyer. Da ivaretaes denne
utsiktsretningen mellom fløyene for de fleste. Ved plassering av den høyeste fløyen mot Rv
755, vil utsikten reduseres for flere av bakenforliggende naboer enn om denne fløyen
plasseres lengst vekk fra RV 755.

Med bakgrunn i ovenstående søker vi herved dispensasjon til å kunne gjennomføre prosjektet
med tre etasjer mot nordøst og to etasjer mot Rv 755.

13.1

firmapost@letnesark.no  -  www.letnesark.no

Nordgt. 28, postboks 37, 7651 Verdal - Tlf. 74 04 17 00
Skippergt. 11D, serviceboks 2532, 7729 Steinkjer - Tlf. 74 14 18 00

Org.nr. 942 321 910 MVASide 156



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.02.2011 2011/193-3

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

Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37
7651  VERDAL

135/140 - Mangler ved søknad rammetillatelse

Vi viser til søknad om rammetillatelse for oppføring av sentrumsbygg på Nessjordet registrert mottatt 
her 4.2.2011

Saksbehandler for Deres sak: Inger Johanne Todal Morset, tlf. 74124286.

Ved gjennomgang av søknaden ser vi at følgende dokumenter mangler:

 Kvittering for nabovarsel med vedlagt terrengsnitt der det fremgår at naboene er varslet om 
dispensasjonsspørsmålet. Tidligere utsendt nabovarsel opplyser ikke om behovet for 
dispensasjon i byggesaken for byggehøyde. I tillegg ser vi at vedlagte situasjonsplan kan 
misforstås når det gjelder høyder på bygget da det står angitt to og tre etasjer for boliger og det 
ikke er presisert at det dreier seg om totalt tre og fire etasjer.
For å unngå problemer og eventuelt forsinkelser i byggesaken på et senere tidspunkt anser vi 
det som nødvendig med et nytt nabovarsel vedlagt søknad om dispensasjon med terrengsnitt 
som viser boligbebyggelsens høyder relatert til omkringliggende bebyggelse: nordøst - sørvest, 
og nordvest - sørøst (4. etg).

 Utomhusplan som kun viser første trinn av opparbeidelsen av uteområdene, dette for å unngå 
tvil om hva det søkes om i denne omgang.
Det kan for øvrig se ut til at parkering for boliger er planlagt noe nært fortau og 
bygningsmyndigheten anser det som viktig at det er plass til manøvrering av bil utenfor veg og 
fortau, en justering av dette kan med fordel inngå i utomhusplanen.

 Oversikt over arealbruk i henhold til reguleringsplan: BRA forretning/kontor vs BRA bolig samt 
en kort vurdering av videre utnytting for å oppnå planens minimumskrav til BRA.

 Oversikt over krav til parkeringsdekning i henhold til reguleringsplan og oppfyllelse av dette i 
første byggetrinn. 

 Redegjørelse vedrørende prosjekteringsgrunnlag TEK 10 vs TEK 07 med 
overgangsbestemmelsene.
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 Redegjørelse vedrørende universell utforming i henhold til reguleringsplan og TEK med vekt på 
utearealer, adkomst og kommunikasjonsveier. Det kan se ut til at leilighetene er prosjektert med 
for små vindfang til at de ved åpning av dør inn kan benyttes av personer i rullestol.

 Søknad om ansvarsrett for både SØK og PRO med kontroll for Arkitektur - i tiltaksklasse 2. Det 
er ikke samsvar mellom søknad om ansvarsrett og gjennomføringsplanen når det gjelder 
tiltaksklasse. Normalt skal søknad om ansvarsrett gå foran men i dette tilfellet antar vi at det 
skulle vært angitt en høyere tiltaksklasse på søknad om ansvarsrett.

Vi minner samtidig om planens bestemmelse om at planer for større bebyggelse/anlegg skal forelegges 
geotekniker for kontroll og vurdering av behov for supplerende grunnundersøkelser før det kan gis 
byggetillatelse.

Vi tar forbehold om at det kan bli etterspurt mer dokumentasjon til søknaden på et senere tidspunkt.

Før saken kan ferdigbehandles ber vi om at ovennevnte dokumentasjon og evt. merknader til saken 
oversendes oss. 

Spørsmål angående saken kan rettes til Deres saksbehandler.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Grande Eiendom AS Industriveien 2 7650 VERDAL
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Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37 11II111II

040206
7651 Verdal Inderøy 01.03.2011

Sentrumsbygg på Nessjordet,gnr. 135 Bnr. 140

Innsi elser mot dis ensas'onss knad—etas'etall boli er mot nord st.

Undertegnede naboer har følgende innsigelser:

Vi ber om at bygget blir oppført iflg. reguleringsplan av 24/6-10, med 4 etasjer
mot riksvei 755.

Inderøy Kommune har også i sin reguleringsplan til frittliggende eneboliger i Nessveet lagt føringer
for å ivareta et godt bomiljø. Dette gjelder utsikt fra Nessveet. Vi går ut fra at de eksisterende boliger
blir vektlagt samme vurdering. Dette punktet må veie sterkere enn Byggmester Grande AS sin
begrunnelse med skyggelegging til beboere i nye leiligheter. De mister tross alt ikke utsikt, da de
ennå ikke har opplevd dette i sin nye leilighet!

At utbygger i sin søknad hevder økte kostnader til skjerming mot trafikkstøy, har vel ingen relevans i
denne saken.

Underskrevne naboer føler at en 4 etasjer, nærmest våre boliger, blir for høgt, og det vil føles som en
vegg mot den utsikten som vi tidligere hadde.
Selv om vi også mister den samme utsikten med et 3 etasjers bygg, så vil ytterligere 3 meter føles
svært ruvende.
Dette blir ikke så merkbart hvis det bygges med 4 etasjer ned mot rv.755, da vi tidligere har
bank-,slakteri-, alders- og sykeheimsbygg som har tilsvarende høyder.

Ber derfor om at tidligere reguleringsvedtak opprettholdes, og at dispensasjonssøknaden avvises.

Vi ønsker våre nye naboer velkommen.

Med vennlig hilsen

Gre e Lønvik B gstad Da finn Brags ad Odd Lønvik rn ine arvinger
G477—<-/-1

/4 11'   Ø 76ttibicf:r1/14„/
Viktor B.Olsen Ivar J. Reitan

Kopi:Inderøy Kommune, Tekn.etat
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Fase:

Målestokk:

1:500

dato/signindex besktr ivelse

Situasjonsplan
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17  00

Sign.
R agnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026  -Gr ande-
sent r umsbygg  RM.pln

Tegn.nr:    2010.26  B00-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

f irmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26  B00-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der f irmaet ikke medvirker
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Byggetrinn II

FORRETNINGSBYGG 1
Byggetrinn I

Kundeparke
ring

Parkering boliger

Kundeparke
ring

Trinn II

Torg

Lek
Opphold

Parkmessig
beplanting

Varelevering trinn II

Sykkelparkering

RV 755

Fotgjenger
undergang

Inngang butikker

Inngang butikker

Blomster
85,4 m²

COOP
1 668,6 m²

Byggemelding

18.01.2011

A           Markering av byggetrinn II                   21.02.2011/RE

A

Byggetrinn II
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Fase:

Målestokk:

1:500

dato/signindex besktr ivelse

Situasjonsplan
Type tegning:

Grande Eiendom AS
Sentrumsbygg 1
Nessjordet (gnr.135 bnr.140)

Oppdrag:

Dato

Nordgata 28, postboks 37
7650 Verdal

Tlf. 74 04 17  00

Sign.
R agnhildElise

revisjonsindex:

Filnavn:
1026  -Gr ande-
sent r umsbygg  RM.pln

Tegn.nr:    2010.26  B00-01

Oppdragsnr:

2010.26
www.letnesark.no

f irmapost@letnesark.no

arkiv:

Tegn.nr:    2010.26  B00-01

Opphavsretten til denne tegningen tilhører Letnes Arkitektkontor AS, tegningen kan ikke brukes i forbindelser der f irmaet ikke medvirker
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Byggetrinn II
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Torg
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Varelevering trinn II
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Blomster
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COOP
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Byggemelding

18.01.2011

A           Markering av byggetrinn II                   21.02.2011/RE

A

Byggetrinn II
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/772-1

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 34/11 30.05.2011

Hovedutvalg Folk 23/11 03.06.2011

Formannskapet 39/11 01.06.2011

Inderøy kommunestyre

Hovedrevisjon budsjett 2011

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer – spesifisert på ansvars og 
funksjonsnivå - for 2011 i henhold til spesifikasjon i saksframlegg.  

2. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Bakgrunn

I henhold til vårt økonomireglement gjennomføres om nødvendig en hovedrevisjon av 
budsjettet i kommunestyret i juni.

Det vises til egen sak Tertialrapport 1 tertial 2011 hvor premissene for vurdering av behovet for 
budsjettrevisjoner på rammenivå er beskrevet.  I denne saken er i all hovedsak indirekte og 
direkte beskrevet begrunnelsen for de revisjoner som her foreslås og det vises til denne.
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Vurdering

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto drifts-

budsjett

Rev. netto 
drifts-

budsjett

Budsjett-
revisjon pr. 
mai 2011

Nytt rev. 
netto 
drifts-

budsjett

Fellesområde inntekter -267808 -267808 -1920 -269728

- rammetilskudd/skatt, funksjon 8400 -257500 -257500 -2200 -259700

- investeringskompensasjon, funksjon 8401 -3000 -3000 280 -2720

Fellesområde diverse -11415 -11315 0 -11315

Renter og avdrag, funksjon 8700 23408 23408 -1300 22108

Disponibelt netto drift -255815 -255715 -3220 -258935

Fellesområde tilleggsbevilgninger 2519 2319 1000 3319

- reserverte bevilgn./avsetn., funksjon 1806 1769 1769 1000 2769

Politisk organisasjon med mer 3096 3096 0 3096

Rådmann, service, stab og støtte, 17583 17583 -400 17183

- administrasjon, funksjon 1200 2843 2843 -400 2443

Kultur og informasjon 10529 10629 0 10629

Oppvekst 97285 97285 1000 98285

- fellesadm. skole/barnehage, funk. 2011 10700 10700 1000 11700

Helse og sosial 93335 93335 1900 95235

- Barnevern, funksjon 2510/2520 4844 4844 1900 6744

Kommunalteknikk funksjon 2850/2413 28559 28559 -280 28279

Vann og avløp 0 0 0 0

Næring og plan 2909 2909 0 2909

Sum 0 0 0

1. Fellesområde inntekter

KS- prognosemodell for skatt og rammetilskudd er oppdatert etter 
kommuneøkonomiproposisjonen. Med grunnlag i forutsetninger om en viss økning i 
skatteinntektene på landsbasis er det rimelig sikkert grunnlag for å øke det samlede anslaget 
for skatt og rammetilskudd til 259,7 mill. kroner.

Refusjon kapitalkostnader Husbanken må – i henhold til nye oppgaver – justeres ned med 0,28
mill. kroner. Vi har da grunnlag for å oppjustere det samlede inntektsanslag med 1,92 mill. 
kroner.

2. Renter og avdrag 

Vi justerer ned anslaget over netto renteutgifter med 1,3 mill. kroner. Dette kan forklares med 
1) bedrede betingelse renteplasseringer etter bankavtale 2) visse forsinkelser i utbetalinger til 
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investeringsprosjekter og 3) nedjustering av sikkerhetsmarginen ettersom vi snart har avviklet 
1. halvår av budsjettåret.  

3. Tilleggsbevilgninger.

Oppgjøret kommer ut med en effekt på 4,25 % på årsbasis mot forutsatt 3,25% i budsjett.
Lønnsoppgjøret gir således isolert sett en merutgift på netto 1,8 mill. kroner. Dette 
nødvendiggjør en tilleggsbevilgning på 1,0 mill. kroner utover det som ligger inne i revidert 
budsjett.

4. Rådmann, service og støtte

Endelig budsjett for kommunesammenslåingen foreligger. En del “interne kostnader” 
forutsettes dekket over prosjektet og som gir en “avlastning” av det ordinære driftsbudsjettet. 
Det er også noe vakanse. Samlet utgjør dette ca. 0,4 mill. kroner. 

5. Helse og sosial

På barnevernsområdet var varslet en sannsynlig betydelig tilleggsutfordring i forbindelse med 
budsjettopplegget for 2011. Vi anser pr. dato behovet for en nødvendig tilleggsbevilgning på 
minimum 1,9 mill. kroner på helse- og sosialområdet.

Det er vekst i omsorgsovertakelser og andre tiltak i 2010 og 2011 som utløser behovet. 
Utviklingen i Inderøy kommune reflekterer en landstrend.

Enheten Bistand og omsorg kom ut med et betydelig positivt regnskapsresultat i 2010. 
Rammene for 2011 ble fastlagt med grunnlag i en antagelse om et noe høyere kostnadsnivå 
enn hva som er nødvendig for å nå aktivitetsmål. 

Rammen for bistand og omsorg justeres foreløpig ikke, men forutsetter å skulle dekke inn 1) 
eventuelle merutgifter som følge av økt arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede 2) 
redusert inntektsanslag ressurskrevende brukere 2010 og 2011 og 3) overtagelse av 
forvaltningsansvaret og utgiftene for støttekontakter.

Se for øvrig egen sak for avklaring av prinsipper for organisering av arbeidstilbudet for 
arbeidstakere på enkeltvedtak.

6. Oppvekst

I likhet med mange andre kommuner har Inderøy kommune i budsjettopplegget for 2011
undervurdert utgiftsveksten og finansieringsutfordring i barnehagesektoren. 

Se vedtak i sak “Håndtering av budsjettmessig underdekning tilskudd private barnehager” 
10/11 i formannskapet den 02.02.2011. Av en samlet utfordring på 2,19 mill. kroner henvises 
1 mill. kroner til dekning i forbindelse med budsjettrevisjonen. Rådmannen anser at det ikke er 
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mulig på kort sikt og hente inn ytterligere besparelser på oppvekstområdet og foreslår en 
tilleggsbevilgning på netto 1 mill. kroner.

7. Kommunalteknikk

Området for kommunalteknikk ble tilført 0,28 mill. i økt ramme ved budsjettbehandling høsten 
2010, dette for å finansiere økt husleie ihht inngått husleieavtale med legene. Denne kostnad 
vil ikke komme til utbetaling i år 2011 og ramme reduseres derfor tilsvarende.   

Konklusjon

Budsjett 2011 revideres i henhold til angitt tabell i saksframlegget.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/287-3

Saksbehandler:

Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 35/11 30.05.2011

Hovedutvalg Folk 22/11 03.06.2011

Formannskapet 38/11 01.06.2011

Inderøy kommunestyre

Regnskap med beretning 2010

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsregnskap med beretning for 2010 godkjennes. 

Regnskapsmessig mindreforbruk på 10,74 mill. kroner disponeres slik:

Nedbetaling gjeld: 4,00 mill. kroner
Avsetning vedlikeholdsfond: 2,00 mill. kroner
Inderøy 2020: 1,50 mill. kroner
Disposisjonsfond: 3,24 mill. kroner

Udisponert beløp fra investeringsregnskapet, kr. 753.394,64,  avsettes til ubundne 
investeringsfond.

Vedlegg
1 Detaljregnskap 2010
2 ÅRSBERETNING 2010
3 Revisjonsnotat - Årsregnskapet 2010
4 Revisors beretning for 2010
5 Saksprotokoll – Kontrollutvalgets 
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uttalelse

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt Rådmannens årsberetning som omhandler de 
vesentlige momenter knyttet til fjorårets regnskap og resultat. 

Se spesielt sammenfatningen i rådmannens årsberetning. 

Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk – i alt 10,739 mill. Som 
fremgår av beretningen er forklaringen i all hovedsak knyttet til merinntekter og besparelser 
på rentekapitlene. Samtidig er våre aktivitetsmål i all hovedsak nådd og sykefraværet er 
redusert. 

Det vises for øvrig til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget 
tilrår regnskapet for 2010 godkjent.

I denne saken tas opp eksplisitt forslag til disponering av årets mindreforbruk.

Udisponert i investeringsregnskapet. I år 2009 ble investeringsregnskapet gjort opp i balanse 
ved at kr. 753.394,64 ble postert som udisponert. Det skyldtes salg av to boliger på til sammen 
kr. 1.217.953,- som ikke var budsjettert. Resterende overskytende gikk med til å dekke prosjekt 
med manglende finansering. Ved behandling av regnskap 2009 ble det ikke tatt stilling til 
hvordan det udisponerte beløpet på kr. 753.394,64 skulle disponeres. 

Vurdering

Som fremgår er regnskapsresultatet fremkommet hovedsakelig som følge av at inntektsposter 
kommer ut bedre enn budsjettert – i tilegg til besparelser i rentekapitlene.

Samtidig reflekterer regnskapsresultatet en vellykket langsiktig strategi for å sikre større 
forutsigbarhet i økonomi og tjenesteyting.

Rådmannen vil tilrå at overskuddet disponeres mest mulig nøytralt. 

Selv om vi nærmer oss en normalisering av lånegjelden – slik tallene ser ut ved utgangen av 
2010 – vil vår relative lånegjeldsposisjon forverres i 2011 som følge av økende investeringstakt. 
Det foreslås en ekstra nedbetaling av gjeld på 4 mill. kroner for å redusere rentekostnader over 
tid.

Vedlikehold. Selv om den underliggende vedlikeholdsinnsatsen har vært økende siste år, er 
etterslepet fortsatt påtagelig. For å avhjelpe noe foreslås en ytterligere avsetning på 2 mill. 
kroner – rettet mot vedlikehold av bygg. Det er blant annet behov for betydelige midler til 
renovering av kommunale boliger for eldre. Dette innebærer at det gjennom 
budsjettbehandlingen og denne saken i sum foreslås satt av 3 mill. kroner i ekstra 
vedlikeholdstiltak i 2011. 
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Inderøy 2020.  Prosjektet Inderøy 2020 er under utvikling.  Om prosjektet over tid skal gjøre en 
forskjell vil det være behov for betydelige økonomiske ressurser de kommende år.  Et vesentlig 
mindreforbruk i 2010 gir rom for ytterligere avsetninger og rådmannen foreslår 1,5 mill. 
kroner.  Det gir en samlet avsetning på 8,1 mill. kroner. 

Disposisjonsfond. Kommunens disposisjonsfond er fortsatt absolutt og relativt begrenset i 
omfang.  Det foreslås avsatt 3,24 mill. kroner. Rådmannen har vært innstilt på og foreslå en 
ekstra avsetning til læremidler og utearealer i skolene på ca 1 mill. kroner og midler til å 
fullføre utskifting av utstyr og møblement ved Inderøyheimen. (jfr. Ekstra bevilgning før jul)
Grunnlaget er ikke klart på det tidspunkt denne saken ferdigstilles og derfor innstilles det som 
foreslått. Det vil være aktuelt for rådmannen å fremme en sak etter sommerferien om mulig 
disponering av disposisjonsfondsmidler til dette formål.

Udisponert i investeringsregnskapet. En anser det mest hensiktsmessige å avsette beløpet 
pålydende kr. 753.394,64 til ubundne investeringsfond for senere disposisjon i 
investeringsregnskapet.    

Konklusjon

Se innstilling
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INNLEDNING

Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2010 og
inneholder regnskapstall for 2010 for alle kommunens virksomhetsområder.

Dokumentet vil sammen med årsrapport presentere årsoppgjøret for 2010. Driftsregnskapet
gjengis på underpostnivå med kolonner for regnskap og revidert budsjett 2010 samt regnskap
2009.

Regnskapet er ført etter regnskapsforskriftene for kommuner av 15.12.2000 og ny § 13 i
samme forskrift om regnskapsregler for pensjoner av 09.12.2002, og med siste endring av §
13-5 i forskrift av 15.12.2005. Regnskapet er for øvrig ført i samsvar med god regnskapsskikk
ihht § 7, etter GKRS sine standarder og etter forskrifter om KOSTRA. Det betyr i praksis at
regnskapet er ført slik at det skal gi tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken ved de
ulike aktiviteter og virksomheter.

Steinkjer 31.12.2010
15.02.2011

rv o e im
Rådmann

r\2ad1-(4l,t  
Marit Følstad Iversen
Enhetsleder økonomi
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
Tall 11000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom -3 283 0 0 -1 465

Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overfehnger med krav til motytelse -1 541 -1 200 0 -828
Statlige overfødnger 0 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter, utb e o eieruttak 0 0 0 0

Sum inntekter -4 825 -1 200 0 -2 294

UTOWTER
Lønnsutgifler 4 0 0 0

Sosiale utgifter 1 0 0 0

Kjøp varer og tjenester som inngår  i  kommunens tienesteproduksjon 34  060 48  536 35 336 9 320

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 110 0 0 107

Overføringer 6 714 11 594 8  334 965

Renteutgifter og omkostninger 260 0 0 0
Fordelte ut ifter 0 0 0 0

Sum Ifter 41 149 60 130 43 670 10 392

FINANINERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 1 970 500 0 547

Utlån 3 510 3 000 2 000 1 977

Kjøp av aksjer og andeler 585 610 610 1 159

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 2 000 0 280
Avsatt til bundne fond 0 0 0 0
Avsatt fil likviditetsreserven 0 0 0 1 291

Sum finansieringstransaksjoner 6 065 6 110 2 610 5 253

Fina 42 389 65 040 46 280 13 362

FINANSIERING
Bruk av lån -35 722 -52 576 -39 736 -9 108

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 -280

Mottatte avdrag på utlån -810 0 0 -466

Overført fra driftsregnskapet -5 857 -10  464 -4 544 -1 240

Bruk av disposisjonsfond 0 0 -2 000 -1 164

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -2 000 0 -1 751

Bruk av bundne fond 0 0 0 -96

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum nansiedn -42 369 -65 040 -46 280 -14 105

Udekket /  UdIs nert 0 0 0 -753
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett

Tall  i  1000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009
DRIFTSINNTEKTER
Brukertetalinger -12 910 -11 898 -11 898 -12 283
Andre salgs- og leieinntekter -26 331 -26 211 -26 186 -25 924
Overføringer med krav til motytelse -66 687 -56 812 -47 502 -57 833
Rammetrlskudd -114 848 -115 818 -115 818 -108 340
Andre statlige overføringer -19 162 -14 847 -14 847 -17 341
Andre overføringer 0 0 0 0
Inntekts- og formuesskatt -103 828 -99 982 -99 982 -97 674
Eiendomsskatt -2 861 -2 900 -2 900 -2 826
Andre direkte indirekte skatter 0 0 0 0

Sum  driftsinntekter -346  628 -328 468 -319 133 -322 221

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 165 030 161 456 156 430 159 801
Sosiale utgifter 42 549 45 698 45 206 42 794
Kjøp av varer og tjenester som inngår  i  kommunens tjenesteproduksjon 48 384 39 843 39 229 43 970
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 18 150 18 280 18 125 14 969
Overføringer 32 033 26 905 32 158 29 715
Avskrivninger 14 917 14 569 14 569 15 910
Fordelte ut ifter -688 -568 -568 -775

Sum driftsutgifter 320  374 306  183 305  149 306 383

Brutto drIftsresultat -26 254 -22 286 -13 986 -16 838

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -2 383 -1 300 -1 300 -1 324
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0
Mottatte avdra å lån -7 -15 -15 -16

Sum eksteme finansinntekter -2 390 -1 315 -1 315 -1  340

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 10 098 10 844 10 844 11 577
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 13 023 13 023 13 023 13 079
Utlån 35 50 50 46

Sum eksteme finansutgifter 23  156 23 917 23 917 24  702

Resultat eksterne  finanstransaksjoner 20 766 22 602 22 602 23 162

Mo st avskrivni -14 917 -15 200 -15 200 -15 910

Netto drIftsresigtat -20 404 -14 884 4 683 4 388

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 758 -1 758 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -5 769 -2 670 -2 437 -2 352
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -7 527 -4  428 -2  437 -2 352

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 5 857 10 464 610 1 240

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsrnessige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 2 815 2 815 8 057 2 170

Avsatt til bundne fond 8 519 6 032 352 5 571

Avsatt fil likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum avsetnInger 17 192 19 311 9 019 8 981

R  nska mml mer-/mIndreforbruk -10  739 0 0 -1 768
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Regulert budsjett Opprinnelig budsjett

Tall  i  1000 kroner Regnskap 2010 2010 2010 Regnskap 2009
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -103 828 -99 982 -99 982 -97 674
Ordinært rammetilskudd -114 848 -115 818 -115 818 -108 340
Skatt på eiendom -2 861 -2 900 -2 900 -2 826
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0
Andre enerelle statstilskudd -19 162 -14 847 -14 847 -17 341
Sum frie disponible inntekter -240 699 -233  547 -233  547 -226  181

FINANSINNTEKTEN-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -2 383 -1 300 -1 300 -1 324
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 098 10 844 10 844 11 577
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdra å lån 13 023 13 023 13 023 13 079
Netto  finansinntekter/-utgifter 20 738 22 567 22 567 23  333

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 2 815 2 815 8 057 2 170
Til bundne avsetninger 8 519 6 032 352 5 571
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 758 -1 758 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -5 769 -2 670 -2 437 -2 352
Netto avsetninger 3 807 4 420 5 973 5 388

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 5 857 10 464 610 1 240
Til fordeling drift -210 297 -196 097 -204 398 -196 220
Sum fordelt til drift (fra skema 1B) 199 557 196 097 204 398 194 462

Regnskapsmessi merforbruk/mindreforbruk -10 739 0 -1 758
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Ansvar Tekst
Tall i  100kr

Regnsk. Reg.budsj Oppr.budsj Regnsk.
2010 2 010 2 010 2009

101 Fellesområde diverse -24 601 -28 838 -21 744 -18 129
102 Renter og avdrag -639 -379 -379 -379
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 10 5 508 0
110 Politisk organisasjon m.m 2 527 2 728 2 728 2 636
120 Rådmann 5 145 6 404 6 149 5 868
130 Service,stab og støtte 11 914 10 665 10 589 10 864
140 Kultur og informasjon 10 117 10 475 10 041 9 639
310 Pleie- og omsorg 51 298 54 531 53 866 39 415
320 Bistand funksjonshemmede 0 0 0 11 888
330 Helse,rehab. og barnevern 25 562 24 384 23 772 24 413
340 NAV 3 725 4 463 4 425 3 908
400 Fellesadministrasjon skole og barneh. 16 808 15 996 16 212 14 391
410 Sakshaug skole 12 634 13 678 13 321 11 533
411 Sakshaug barnehage 1 808 1 877 1 722 1 986
412 Røra skole og barnehage 9 317 9 302 8 824 9 056
413 Utøy skole og barnehage 5 349 5 220 5 099 5 621
414 Lyngstad skole og barnehage 4 329 4 326 4 102 4 211
415 Sandvollan skole og barnehage 9 152 9 062 8 963 8 891
416 Inderøy ungdomsskole 20 593 20 134 19 570 19 396
510 Kommunalteknikk 30 812 28 249 28 277 27 477
520 Vann 957 -318 -318 -1 350
521 Avløp 183 944 944 252
550 Næring og plan 2 567 3 184 2 727 2 875

Sum 199 557 196 097 204 398 194 462
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Udekket / Udis onert 0 0 0 -763

Side 196



01111 Onl Side 197



Regnskap
Fra regnskapsskjema 2A: 2  010
Investeringer  i  anleggsmidler 41 149
Tani 1000 kr

Prosj.  Tekst
146 Sandvolleyballbaner Sundsand 0

155 Nye PC-er 0

159 Fagprogram PLO 0

162 Kontorstøttesystem 0

463 Salg av boliger,tomter 0

466 Nytt kontorbygg 9 803

501 Gangvei Sakshaug skole  -  Årfall 0

511 Ny barnehage Sakshaug 0

513  Røra skole, heis 0

514 Riving av bygning(Karius og Baktus) 0

515 PlanI.Næss/Venna- utb.konkurranse m.v. 111

522 Trappeheis ungdomsskolen 0

526 Jætåsen 0

527 Utbedringer etter branntilsyn 1 664

528 Vanntilførsel Røra -  Straumen 93

535 Forprosjekt utbygging Sandvollan skole 13 518

538 Kulturcampus viderg.skole 984

539 IT-invest.(bev.2009) 1 781

540 HMS, omgjøring bygg 807

541 Tilrettelegging boligområde 0

542 Nytt kartgrunnlag 110

543 GPS-utstyr 0

544 Trafikk/parkering Kulturhus 86

545 Div.utskiftn.hovedvannsledning 1 807

546 Opprustning kommuneveier 1 810

548 Enøk-tiltak kommunale bygg 1 154

552 Stoppeplass buss,Flaget 26

557 Overtakelse og utb. Gangstadh.1 766

558 Utbygging Næssjordet 2 170

562 Forprosjekt inkl. grunnundersøkelser Åsen 88

570 Detaljplanlegging nytt adm.bygg 2 540

580 Annen stedsutvikling 0

581 Opparbeiding næringsareal/bygg 0

582 Omlegging Vei Venna 77

583 Sentralvarme Venna 135

584 Løysløype Gran 1 619

Sum 41 149

Reg.budsj.
2010

60 130

0

0

0

0

0

25 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 710

3 000

1 000

0

750

110

0

500

2 000

3 250

1 000

136

324

2 000

250

0

1 500

2 000

1 700

1 000

400

60 130

Oppr.budsj.
2010
43 670

0

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

1 000

0

1 000

110

0

500

2 000

2 136

1 000

0

324

2 000

0

0

1 500

2 000

1 700

1 000

400

43 670

Regnsk.
2009

10 392 010

140

290

116

232

10

257

1 936

96

109

352

1 355

90

15

396

275

1 282

0

329

73

0

107

218

0

630

1 236

0

0

618

231

0

0

0

0

0

0

0

10 392
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Tall  i  1000 kroner Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg 12 395 974 372 709
Utstyr, maskiner og transportmidler 12 4 692 4 756
Pensjonsmidler 337 265 311 232
Utlån 9 919 7 762
Aksjer og andeler 5 7 172 6 610
Sum anleggsmidler 755 022 703 069

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer 17 24 799 27 268
Aksjer og andeler 0 0
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 81 094 86 542
Premieavvik 2 16 880 13 565
Sum omløpsmidler 122 773 127 375

Sum eiendeler 877795 830 445

EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 6 -4 328 -1 513
Bundne driftsfond 6 -14 642 -11 892
Ubundne investeringsfond 6 -288 -288
Bundne investeringsfond 6 -161 -161
Endring regnskapsprinsipp 4 110 4 110
Regnskapsmessig mindreforbruk 22 -10 739 -1 758
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert  i  investeringsregnskapet -753 -753
Udekket  i  investeringsregnskapet 0 0
Likviditetsreserve 0 0
Kapitalkonto 7 -103 449 -89 364
Sum egenkapital -130 251 -101 619

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser 2 -377 055 -359 915
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 14 -303 922 -315 916
Sum langsiktig gjeld -680 978 -675 831

KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld -62 426 -49 560
Premieavvik 2 -4 141 -3 434

Sum kortsiktig gjeld -66 567 -52 994

Sum egenkapital og gjeld -877 795 -830 445

MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler 29 404 62 126
Andre memoriakonti 6 000 6 000
Motkonto for memoriakontiene -35 404 -68 126
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Inderøy kommune Investeringsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009

Agresso økonomi 5
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Inderøy kommune Investeringsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009

Agresso økonomi 6
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Agresso økonomi 7
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Agresso økonomi 8
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Inderøy kommune Driftsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009

11703 Vedlikehold/service av transportmidler 0,00 0,00 4 236,00

11704 Drivstoff og rekvisita 0,00 0,00 2 429,71

11850 Forsikringer og utg. til vakthold og sikring 1 654,00 0,00 0,00

11854 Forsikringer av bygg, anlegg, eiendommer, m 0,00 10 000,00 1 654,00

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1 308 861,82 924 000,00 1 015 694,41

11953 Innkjøp/oppgrad./lisens dataprogrammer (ik 0,00 0,00 18 183,00

12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (invE 137 645,76 65 000,00 0,00

12002 PC,utstyr til PC og programvare 18 090,35 0,00 66 160,00

12005 Bøker, tidsskrift m.v. 1 552,80 0,00 0,00

12100 Kjøp, leie og leasing av transp.midler 0,00 0,00 4 400,00

12200 Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskin( 110 794,40 50 000,00 135 305,72

12201 Leasing hjemme-pc 0,00 0,00 55 258,20

12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjl 338 319,66 777 000,00 21 215,57

12401 Drift/service-avtaler heis og brannvarslingsar 0,00 0,00 3 428,64

12402 Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, 841 594,93 0,00 1 179 139,13

12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyly 0,00 30 000,00 25 965,64

12700 Andre tjenester (som inngår  i  egenproduksjo 59 442,20 0,00 78 178,57

12701 Konsulenttjeneste 212 954,46 0,00 535 421,30

12900 Internkjøp 0,00 0,00 26 000,00

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 2 977 288,63 2 997 000,00 1 868 646,77

13501 Kjøp av tjenester fra interkommunale selska 0,00 0,00 648 953,00

13700 Kjøp fra andre (private) 0,00 35 000,00 0,00

14290 Mva som gir rett til momskompensasjon 998 582,98 1 108 000,00 1 264 883,57

14700 Overføringer til andre (private) uten motytel: 138 001,00 0,00 0,00

15000 Renteutg., provisjoner og andre finansutgifte 0,00 0,00 1 379,51

15700 Overføring til investeringsregnskapet 0,00 0,00 65 715,85

15900 Ekstraord.avskrivning 0,00 1 280 000,00 0,00

15901 Avskrivninger inventar/utstyr 1 787 210,41 0,00 1 465 138,60

16000 Brukerbetaling kommunale tjenester 375,00 0,00 0,00

16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.I., -102 085,00 -295 000,00 -110 709,62

16201 Innfordringsgebyr/salgsinnt. -126 547,42 0,00 -169 256,22

16204 Gebyr -150,00 0,00 0,00

16206 Andre inntekter -30 195,28 0,00 -10 348,82

16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3 696,80 -5 000,00 -940,00

16501 Annet avg.pl. salg varer og tjenester -40,00 0,00 0,00

16503 Kopiering 0,00 0,00 -882,40

16900 Fordelte utgifter/internsalg 0,00 -100 000,00 -62 155,00

17000 Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00 0,00 -34 163,00

17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -11 427,00 0,00 -150 399,00

17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -29 070,00

17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -11 603,00 0,00 0,00

17280 Kompensasjon mva påløpt  i  investeringsregn -4 612,50 0,00 0,00

17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -998 582,98 -1 108 000,00 -1 264 883,57

17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 -31 000,00 0,00

17500 Refusjon fra kommuner -21 662,87 0,00 0,00

17700 Refusjoner fra andre (private) -46 092,80 -42 000,00 -42 539,00

17750 Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltal -85 000,00 0,00 -85 000,00

17900 Internsalg -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

19000 Renteinntekter -21 969,94 0,00 -27 080,92

Agressso økonomi 5
Side 218



Agressso økonomi 6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ISide 219



Inderøy kommune Driftsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009

12007 Tidsskrift og aviser 29 007,89 22 000,00 0,00

12100 Kjøp, leie og leasing av transp.midler 0,00 0,00 737,00

12200 Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskin( 16 592,00 16 000,00 12 348,50

12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertj1 13 432,20 10 000,00 5 441,60

12402 Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, 7 828,23 8000,00 2370,40

12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyb 970,00 6 000,00 1 192,80

12700 Andre tjenester (som inngår  i  egenproduksjo 0,00 0,00 500,00

12701 Konsulenttjeneste 0,00 5 000,00 2 500,00

13000 Kjøp fra staten 0,00 0,00 1 044,80

13300 Kjøp fra fylkeskommuner 758 140,00 730 000,00 746 315,00

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 16 574,00 58 000,00 50 624,00

13700 Kjøp fra andre (private) 215 806,44 178 500,00 170 911,28

14290 Mva som gir rett til momskompensasjon 141 019,22 94 000,00 91 115,00

14700 Overføringer til andre (private) uten motytel! 3 609 700,20 3 915 000,00 3 599 966,00

14701 Friplasser og søskenmoderasjon 0,00 0,00 86 567,00

14706 Tilskudd 1 926 345,30 1 877 000,00 1 646 089,92

15500 Avsetning til bundet driftsfond 264 000,00 80 000,00 70 000,00

15902 Avskrivninger kj.tøy/maskiner 85 625,00 102 000,00 85 625,00

15903 Avskrivninger tekniske anlegg 39 364,42 0,00 32 370,37

16000 Brukerbetaling kommunale tjenester -882 237,00 -860 000,00 -827 447,00

16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.I., -18 600,00 -18 000,00 -19 389,50

16204 Gebyr -29 070,00 0,00 0,00

16206 Andre inntekter -28 151,50 -20 000,00 -34 785,00

16290 Billettinntekter -86 050,00 -50 000,00 -75 460,00

16900 Fordelte utgifter/internsalg 0,00 -20 000,00 -35 000,00

17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -90 000,00 0,00 -4 906,00

17003 Øremerket statstilskudd 0,00 0,00 -40 000,00

17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -216 837,00 -30 000,00 -42 161,00

17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -23 372,00

17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -11 345,00 0,00 0,00

17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -141 019,22 -94 000,00 -91 115,00

17300 Refusjon fra fylkeskommuner -456 636,11 -450 000,00 -705 238,44

17500 Refusjon fra kommuner -171 411,00 -160 000,00 -156 904,06

17700 Refusjoner fra andre (private) -90 727,72 -68 000,00 -64 305,78

17701 Ref. fra organisasjoner/stiftelser 0,00 -15 000,00 -14 983,00

19500 Bruk av bundet driftsfond -30 000,00 -144 500,00 -114 700,00

140 Kultur og informasjon 10 350 561,80 10 410 000,00 9 594 396,64

10101 Fastlønn 25 688 287,72 25 588 000,00 18 174 081,28

10102 Fastlønn sykepleiere 7 105 682,94 8 182 000,00 6 910 716,14

10103 Fastlønn lærere 2 562,08 0,00 0,00

10104 Funksjonstillegg 1 444,80 0,00 0,00

10105 Avtalefestede tillegg 4 771 023,75 5 131 000,00 3 126 915,89

10109 Avtalefestede tillegg 0,00 0,00 591,40

10200 Lønn til vikarer 8 078,47 0,00 9 740,24

10201 Lønn sykevikarer korttids 1 513 898,38 1 619 000,00 1 020 666,18

10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 2 440 724,58 1 893 000,00 2 955 177,77

10203 Lønn ferievikarer 2 370 738,48 2 412 000,00 1 557 489,82

10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 1 103 321,04 1 186 000,00 836 496,97
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Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009
12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyb 10 717,65 6000,00 13 321,14
12600 Renholds- og vaskeritjenester 356 946,20 343 000,00 357 301,40
12700 Andre tjenester (som inngår  i  egenproduksjo 270 857,75 0,00 0,00
12701 Konsulenttjeneste 0,00 35 000,00 0,00
13300 Kjøp fra fylkeskommuner 0,00 30 000,00 23 065,00
13501 Kjøp av tjenester fra interkommunale selska 0,00 0,00 1 600,00
13700 Kjøp fra andre (private) 54 989,20 65 000,00 11 988,00
14290 Mva som gir rett til momskompensasjon 809 559,96 572 000,00 626 842,93
14700 Overføringer til andre (private) uten motytel! 2 035 290,57 1 585 000,00 0,00
14707 Tap på fordringer 0,00 0,00 204 330,00
14800 Overføring til foretak/særbedrifter  i  egen kor 120,00 0,00 0,00

15500 Avsetning til bundet driftsfond 13 865,00 0,00 0,00
15900 Ekstraord.avskrivning 0,00 58 000,00 0,00

15901 Avskrivninger inventar/utstyr 58 246,11 0,00 58 246,11
16000 Brukerbetaling kommunale tjenester -5 009 638,02 -4 325 000,00 -4 768 005,49

16001 Brukerbetaling SFO -5 250,00 0,00 0,00
16200

16206

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.I.,

Andre inntekter

-1 572

-1

464,91

791,00

-1 595 000,00

0,00

-1 497 185,03

0,00
16300 Husleieinntekter, festeavg., utleie av lokaler -2 950,00 -6 000,00 -6 950,00
16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -93 220,20 -97 000,00 -108 265,70

16501 Annet avg.pl. salg varer og tjenester -6 517,80 0,00 -6 350,40
16900 Fordelte utgifter/internsalg -72 837,04 -290 000,00 -356 551,90

17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -7 820 489,90 -6 653 000,00 -1 604 620,00

17002 Tilskudd/refusjon NAV -3 798,00 0,00 0,00

17003 Øremerket statstilskudd -350 000,00 -300 000,00 -300 000,00
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -2 688 159,01 -2 364 000,00 -2 621 021,00

17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -952 377,00

17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -341 831,00 0,00 0,00

17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -809 559,96 -572 000,00 -626 842,93

17300 Refusjon fra fylkeskommuner -48 938,00 0,00 -1 890,00

17301 Lærlingetilskudd 0,00 -95 000,00 -48 896,00

17500 Refusjon fra kommuner -3 240,00 0,00 0,00

17700 Refusjoner fra andre (private) -39 413,00 -8 000,00 -9 700,00

310 Bistand og omsorg 51 312 151,56 54 431 000,00 39 415 442,86

10101 Fastlønn 0,00 0,00 6 371 455,42

10102 Fastlønn sykepleiere 0,00 0,00 194 122,25

10105 Avtalefestede tillegg 0,00 0,00 1 210 566,84

10201 Lønn sykevikarer korttids 0,00 0,00 408 018,11
10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 0,00 0,00 1 315 411,38

10203 Lønn ferievikarer 0,00 0,00 483 880,89

10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 0,00 0,00 376 369,43
10205 Andre vikarer 0,00 0,00 114 538,12

10300 Lønn til ekstrahjelp 0,00 0,00 179 111,66

10400 Overtidslønn 0,00 0,00 11 058,31

10501 Arbeidsgodtgjøring (bl.a. fosterhjem) 0,00 0,00 712,00

10503 Lønn støttekontakter/avlastning 0,00 0,00 9 503,50

10504 Lønn lærlinger 0,00 0,00 63 490,00

10507 Forskjøvet arbeidstid 0,00 0,00 16 758,09
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Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009
15900 Ekstraord.avskrivning 0,00 8 000,00 0,00
16000 Brukerbetaling kommunale tjenester -339 659,00 -275 000,00 -260 989,94
16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.I., -14 180,50 -30 000,00 -17 796,00
16206 Andre inntekter -2 520,00 0,00 -36 290,00
16300 Husleieinntekter, festeavg., utleie av lokaler -1 400,00 0,00 -1 400,00
16900 Fordelte utgifter/internsalg -102 824,74 -13 000,00 -68 687,30
17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -3 600 120,50 -2 634 000,00 -1 556 630,00
17001 Refusjon skyssutgifter 0,00 0,00 -31 532,00
17002 Tilskudd/refusjon NAV -251 336,00 -61 000,00 -134 216,00
17003 Øremerket statstilskudd -598 000,00 0,00 -1 280 500,00
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -193 235,00 -50 000,00 -468 257,40
17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -215 190,00
17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -43 212,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -372 103,92 -282 000,00 -340 836,57
17500 Refusjon fra kommuner -267 978,20 0,00 -18 286,75
17700 Refusjoner fra andre (private) -3 712,00 0,00 -4 571,40
17900 Internsalg 0,00 0,00 -26 000,00
18000 Rammetilskudd 0,00 0,00 -47 000,00
18100 Andre statlige overføringer -1 742 625,00 0,00 -750 000,00
19500 Bruk av bundet driftsfond -1 951 939,40 -551 000,00 -980 000,00

330 Helse,rehab. og barnevern 24 853 083,69 24 033 000,00 23 753 463,75

10101 Fastlønn 1 245 696,27 1 244 000,00 1 173 083,48
10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 0,00 0,00 1 270,08
10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 1 423,00 0,00 1 298,00
10509 Beredskapsgodtgjørelse 0,01 0,00 4 352,57
10900 Pensjonsavgift KLP 196 435,40 196 000,00 211 399,20
10990 Arbeids.avgift lønn 176 181,53 204 000,00 166 620,89
10991 Arbeids.avgift pensjon 27 697,41 0,00 28 696,68
11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 63 916,87 75 000,00 56 713,32
11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 0,00 0,00 795,00
11150 Matvarer 1 000,00 0,00 3 373,92
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer/t 1 528,80 0,00 2 302,00
11201 Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver 2 000,00 0,00 3 350,00
11300 Post, banktj., telefon og internett/bredbånd 60 356,28 100 000,00 90 240,42
11302 Etabl.bruk av telef.,internett,linjeleie,signalki 0,00 0,00 1 419,00
11400 Annonse, reklame, informasjon 1489,00 0,00 906,00
11500 Opplæring, kurs (ikke oppg.pl.) 666,67 30 000,00 15 961,44
11600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil m.v. (o 0,00 50 000,00 0,00
11601 Kjøregodtgjørelse 8469,95 0,00 9 848,00
11602 Diett/kostgodtgjørelse 0,00 23 000,00 4 238,00
11700 Transport/drift av egne og leide transportmic 342,00 0,00 -66,00
11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss, 0,00 0,00 5 675,56
11704 Drivstoff og rekvisita 3 983,00 0,00 0,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 73 649,41 80 000,00 76 983,16
12302 Byggtjenester ifbm påkostning/nybygg 0,00 0,00 7 720,00
12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyly 0,00 0,00 1 660,00
12600 Renholds- og vaskeritjenester 200,00 0,00 0,00
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 5 957,24 0,00 0,00
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Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009
11854 Forsikringer av bygg, anlegg, eiendommer, m 0,00 0,00 23 306,00
11902 Festeavgifter 730,00 0,00 0,00
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 172 278,80 175 000,00 213 409,80
12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (invE 0,00 15 000,00 0,00
12001 Bøker,musikk,video 0,00 0,00 3 208,00
13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 1 876 834,00 1 000 000,00 1 021 353,00
13700 Kjøp fra andre (private) 184 931,00 30 000,00 205 930,16
13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 1 886 499,60 1 997 000,00 1 745 205,00
14290 Mva som gir rett til momskompensasjon 41 824,28 0,00 58 562,06
14700 Overføringer til andre (private) uten motytel: 135 108,55 110 000,00 149 468,53
14701 Friplasser og søskenmoderasjon 161 551,80 0,00 49 095,60
14708 Komm.tilsk.priv.b.hager 2 375 273,33 2 250 000,00 2 136 129,38
14709 Statstilskudd priv. b.hg. 6 610 922,50 6 200 000,00 5 613 765,00
15900 Ekstraord.avskrivning 0,00 124 000,00 0,00
17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -1 059 412,00 -1 060 000,00 -1 552 268,00
17003 Øremerket statstilskudd 0,00 -40 000,00 0,00
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -391 580,00 0,00 -555 737,60
17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -78 338,00
17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -26 178,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -41 824,28 0,00 -58 562,06
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -197 421,13 -270 000,00 -50 000,00
17301 Lærlingetilskudd 0,00 0,00 -286 742,95
17500 Refusjon fra kommuner -1 342 694,50 -900 000,00 -1 242 531,90
17700 Refusjoner fra andre (private) -120 600,00 0,00 -2 000,00
18100 Andre statlige overføringer -6 610 922,50 -6 200 000,00 -5 681 416,00
19500 Bruk av bundet driftsfond -180 000,00 -150 000,00 0,00

400 Fellesadministrasjon skole og barnehage 10 016 934,00 9 646 000,00 8 698 761,11

10101 Fastlønn 2 542 688,70 2 246 000,00 2 411 343,03
10103 Fastlønn lærere 8 214 172,37 8 417 000,00 7 515 564,36
10104 Funksjonstillegg 358 073,82 300 000,00 291 560,18
10201 Lønn sykevikarer korttids 93 234,99 135 000,00 124 307,66
10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 631 118,93 312 000,00 598 418,65
10203 Lønn ferievikarer 1 026,15 0,00 958,20

10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 5 255,39 0,00 40 269,22
10205 Andre vikarer 128 904,88 155 000,00 123 029,98

10300 Lønn til ekstrahjelp 5 796,07 0,00 2 040,12
10301 Lønn engasjementer 24 000,00 140 000,00 34 440,00

10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 1 096,00 0,00 1 096,00
10900 Pensjonsavgift KLP 450 683,70 374 000,00 415 475,40
10901 Pensjonsavgift SPK 1 079 017,00 1 161 000,00 906 642,80

10905 Korrigert premie SPK 2 300,00 0,00 0,00
10990 Arbeids.avgift lønn 1 572 606,75 1 656 000,00 1 387 524,33
10991 Arbeids.avgift pensjon 215 687,82 211 000,00 186 446,94
11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 1 689,20 0,00 2 920,91
11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 330,00 0,00 0,00
11050 Undervisningsmateriell 257 912,08 309 000,00 355 207,02
11100 Medisinsk forbruksmateriell 915,20 0,00 0,00
11150 Matvarer 17 890,21 0,00 17 306,71
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12200 Leie av driftsmidler (inventar, utstyr, maskin( 34 121,00 0,00 36 095,75
12301 Vedlikehold bygninger, anlegg og maskiner 7023,85 30 000,00 711,20
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjt 2 749,80 0,00 19 705,29
12402 Drift/service-avtalerteknisk infrastruktur, IT, 1 485,00 0,00 0,00
12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyb. 0,00 0,00 3 972,45
12701 Konsulenttjeneste 0,00 0,00 5 460,00
14290 Mva som gir rett til momskompensasjon 124 053,07 95 000,00 120 207,98
15500 Avsetning til bundet driftsfond 0,00 0,00 34 203,00
16000 Brukerbetaling kommunale tjenester -1 536 599,84 -1 503 000,00 -1 518 067,00
16002 Kostpenger -78 627,58 0,00 -76 920,00

17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -3 371 026,50 -3 190 000,00 -3 031 127,00
17002 Tilskudd/refusjon NAV -18 400,00 0,00 -5 888,00
17003 Øremerket statstilskudd 0,00 0,00 -40 000,00

17005 Statstilsk.underv.m/særtilsk 0,00 0,00 -81 377,88

17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -529 706,00 -300 000,00 -360 743,00

17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -81 780,00

17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -65 136,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -124 053,07 -95 000,00 -120 207,98
17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0,00 -5 241,90

17500 Refusjon fra kommuner -512 355,90 0,00 -171 187,30

17700 Refusjoner fra andre (private) -59 899,46 0,00 -31 187,76

17704 Frikjøp 0,00 0,00 -21 071,76

19500 Bruk av bundet driftsfond -83 400,00 0,00 -80 000,00
412 Røra skole og barnehage 9 233 231,41 9 302 000,00 9 010 195,01

10101 Fastlønn 2 848 664,67 2 366 000,00 2 693 769,26

10103 Fastlønn lærere 2 449 039,28 2 885 000,00 2 516 626,88

10104 Funksjonstillegg 164 190,40 165 000,00 152 254,05

10105 Avtalefestede tillegg -215,39 0,00 0,00

10201 Lønn sykevikarer korttids 113 950,74 85 000,00 103 599,92

10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 436 507,21 220 000,00 395 002,61

10203 Lønn ferievikarer 34 197,73 20 000,00 19 468,54

10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 0,00 0,00 65 857,40

10205 Andre vikarer 91 693,19 60 000,00 74 764,56

10300 Lønn til ekstrahjelp 33 538,65 21 000,00 12 837,76

10301 Lønn engasjementer 0,00 0,00 2 209,27

10400 Overtidslønn 26 555,33 10 000,00 38 310,99

10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 548,00 0,00 2 312,00

10800 Godtgj. folkevalgte 200,00 0,00 0,00

10900 Pensjonsavgift KLP 391 772,70 365 000,00 389 624,42

10901 Pensjonsavgift SPK 420 924,00 388 000,00 399 061,50

10905 Korrigert premie SPK 1 100,00 0,00 0,00

10990 Arbeids.avgift lønn 816 134,53 925 000,00 789 420,00

10991 Arbeids.avgift pensjon 114 590,14 0,00 110 744,05

11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 3 214,50 5000,00 10 949,25

11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 1 816,50 3 000,00 2 244,00

11050 Undervisningsmateriell 181 650,91 117 000,00 148 965,92

11100 Medisinsk forbruksmateriell 552,00 2 000,00 1 445,34

11150 Matvarer 26 075,10 30 000,00 26 259,05
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15700 Overføring til investeringsregnskapet 160 000,00 160 000,00 0,00
16000 Brukerbetaling kommunale tjenester -1 295 469,00 -1 370 000,00 -1 209 462,50
16002 Kostpenger -70 290,00 -69 000,00 -64 590,00
16206 Andre inntekter 2 500,00 0,00 -4 290,00
16290 Billettinntekter -7 850,00 0,00 0,00
17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -3 170 905,00 -2 983 000,00 -2 729 380,00
17002 Tilskudd/refusjon NAV -201 120,00 -114 000,00 -82 766,00
17003 Øremerket statstilskudd 0,00 0,00 -160 000,00
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -680 572,00 -383 000,00 -870 670,00
17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -338 238,00
17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -77 388,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -74 315,08 -71 000,00 -84 177,68
17700 Refusjoner fra andre (private) -161 096,00 -160 000,00 -20 305,80
17701 Ref. fra organisasjoner/stiftelser 0,00 0,00 -25 000,00
19500 Bruk av bundet driftsfond -169 049,95 -80 000,00 -315 029,54

415 Sandvollan skole og barnehage 9 143 263,91 9 142 000,00 8 786 540,27

10101 Fastlønn 2 475 653,92 2 070 000,00 2 039 574,04
10102 Fastlønn sykepleiere 820,06 0,00 7 597,81
10103 Fastlønn lærere 13 147 701,63 13 619 000,00 13 404 784,31

10104 Funksjonstillegg 631 484,17 480 000,00 540 614,97
10105 Avtalefestede tillegg 336,00 0,00 0,00

10201 Lønn sykevikarer korttids 131 958,73 125 000,00 147 990,95

10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 908 998,43 635 000,00 868 778,71

10203 Lønn ferievikarer 5 503,40 0,00 1 702,78
10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 138 840,06 26 000,00 347 608,56

10205 Andre vikarer 74 210,09 20 000,00 59 120,66

10300 Lønn til ekstrahjelp 80 130,37 10 000,00 27 234,88

10301 Lønn engasjementer 0,00 250 000,00 3 414,57

10400 Overtidslønn 2 247,57 0,00 0,00

10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 3 548,00 1 000,00 2 648,00

10900 Pensjonsavgift KLP 339 206,30 465 000,00 333 498,00

10901 Pensjonsavgift SPK 1 818 900,90 1 819 000,00 1 666 257,40

10905 Korrigert premie SPK 3 787,50 0,00 0,00

10990 Arbeids.avgift lønn 2 287 866,39 2 451 000,00 2 250 944,59

10991 Arbeids.avgift pensjon 304 293,15 301 000,00 281 965,59

11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 25 641,98 52 000,00 21 559,13

11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 9 414,00 10 000,00 10 122,60

11050 Undervisningsmateriell 501 067,50 542 000,00 524 154,02

11100 Medisinsk forbruksmateriell 5448,92 4 000,00 3 226,24

11150 Matvarer 133 169,96 52 000,00 90 791,24

11151 Melk, skolefrukt og grønt, råvarer 49 753,52 100 000,00 32 003,68

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer/t 187 823,30 104 000,00 161 941,79

11201 Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver 21 367,80 5 000,00 827,40

11203 Kjemikalier og veisalt 997,20 0,00 0,00

11204 Tekstiler,arbeidstøy og verneutstyr 13 552,60 10 000,00 41 131,20

11205 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (malin 1 931,10 0,00 0,00

11206 Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr 1 000,00 0,00 0,00

11209 Utgiftsdekning 119 255,48 0,00 0,00
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Inderøy kommune Driftsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009

17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -334 398,00

17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -128 550,00 0,00 0,00

17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -195 295,83 -100 000,00 -196 222,69

17300 Refusjon fra fylkeskommuner -512 413,10 -450 000,00 -688 486,01

17500 Refusjon fra kommuner -1 634 119,00 -1 713 000,00 -849 037,60

17700 Refusjoner fra andre (private) -480 296,44 -15 000,00 -5 080,00

17701 Ref. fra organisasjoner/stiftelser -126 517,73 0,00 -2 322,59

19500 Bruk av bundet driftsfond 0,00 0,00 -192 051,19

416 Inderøy ungdomsskole 20 592 565,03 20 134 000,00 19 194 095,93

10100 Fast lønn 0,00 315 000,00 0,00

10101 Fastlønn 7 823 638,76 7 667 000,00 7 449 820,65

10105 Avtalefestede tillegg 150 967,91 120 000,00 106 278,64

10201 Lønn sykevikarer korttids 94 669,56 100 000,00 57 824,02

10202 Lønn sykevik./langtids./svanger.perm 887 587,92 150 000,00 833 545,69

10203 Lønn ferievikarer 147 886,01 o,bo 138 123,27

10204 Avtalefestede tillegg/funk.tillegg vikarer 0,00 0,00 27 735,51

10205 Andre vikarer 198 835,46 200 000,00 47 700,07

10300 Lønn til ekstrahjelp 2 849,45 25 000,00 51 296,35

10301 Lønn engasjementer 3 019,80 25 000,00 0,00

10400 Overtidslønn 36 556,03 40 000,00 32 649,47

10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 2 110,00 40 000,00 2 100,00

10508 Helligdagstillegg- og godtgjøring 3 894,45 0,00 10 847,15

10509 Beredskapsgodtgjørelse 37 433,97 0,00 29 723,08

10900 Pensjonsavgift KLP 1 376 708,70 1 337 000,00 1 406 974,90

10990 Arbeids.avgift lønn 1 241 667,33 1 398 000,00 1 145 151,90

10991 Arbeids.avgift pensjon 194 115,57 17 000,00 198 383,31

11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 3 366,78 21 000,00 2 497,45

11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 610,40 0,00 5 114,00

11150 Matvarer 2 541,33 2 000,00 21 542,34

11152 Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0,00 476,80

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer/t 20 366,53 298 000,00 32 704,65

11201 Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver 1 487,20 0,00 431,20

11202 Renholdsartikler/sanitærpapir 399 985,96 323 000,00 402 975,08

11203 Kjemikalier og veisalt 77 188,03 0,00 24 638,11

11204 Tekstiler,arbeidstøy og verneutstyr 16 854,04 0,00 8 674,40

11205 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (malin 358 562,05 119 000,00 308 098,11

11206 Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr 32 406,27 0,00 65 860,64

11207 Analyser/prøver 3 356,38 0,00 6 310,00

11208 Skadedyrskontroll 0,00 0,00 864,61

11209 Utgiftsdekning 4 504,00 0,00 0,00

11300 Post, banktj., telefon og internett/bredbånd 28 707,12 30 000,00 32 788,56

11301 Linjeleie IKT 3 600,00 0,00 0,00

11400 Annonse, reklame, informasjon 17 346,80 16 000,00 10 361,60

11401 Annonser, informasjon 0,00 0,00 3 275,00

11500 Opplæring, kurs (ikke oppg.pl.) 32 976,14 30 000,00 16 115,20

11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 2 000,00 0,00 0,00

11600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil m.v. (o 0,00 30 000,00 0,00

11601 Kjøregodtgjørelse 29 329,70 0,00 27 552,40
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Inderøy kommune Driftsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009
15500 Avsetning til bundet driftsfond 200 000,00 200 000,00 1 598 949,13
15700 Overføring til investeringsregnskapet 0,00 0,00 575 900,44
15900 Ekstraord.avskrivning 0,00 7 644 000,00 1 217 953,05
15902 Avskrivninger kj.tøy/maskiner 23 675,00 0,00 84 657,77
15903 Avskrivninger tekniske anlegg 1 441 324,55 0,00 1 385 697,35
15904 Avskrivninger eiendommer 7 008 243,13 0,00 6 964 414,59
16206 Andre inntekter -2 724,53 0,00 0,00
16300 Husleieinntekter, festeavg., utleie av lokaler 0,00 -8 897 000,00 0,00
16301 Husleieinnt. (trygde-, gjennomgangsboliger... -8 848 160,67 0,00 -8 793 773,01
16302 Festeinnt. kommunale eiendommer, jordleie -16 344,36 -5 000,00 -17 843,73
16900 Fordelte utgifter/internsalg -49 254,30 -70 000,00 -68 067,00
17000 Tilskudd/refusjoner fra staten -200 000,00 -125 000,00 -4 057 000,00
17001 Refusjon skyssutgifter 0,00 0,00 -18 000,00
17002 Tilskudd/refusjon NAV 0,00 0,00 -5 538,00
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon -552 796,00 -150 000,00 -737 346,00
17101 Refusjon sykepenger 0,00 0,00 -81 056,00
17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -48 741,00 0,00 0,00
17280 Kompensasjon mva påløpt  i  investeringsregn -19 525,00 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -3 132 447,61 -3 315 000,00 -3 214 465,59
17300 Refusjon fra fylkeskommuner -290 196,00 -290 000,00 -290 196,00
17500 Refusjon fra kommuner 0,00 -36 000,00 0,00
17700 Refusjoner fra andre (private) -746 024,60 -350 000,00 -162 008,40
17706 Ref. Røra samf.hus 0,00 0,00 -227 770,00
17750 Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltal -40 000,00 0,00 -21 609,67
19005 Renter av andre fordringer 0,00 0,00 -19 290,27

19500 Bruk av bundet driftsfond -1 598 949,13 0,00 0,00

19900 Motpost ekstraord.avskrivning 0,00 0,00 -1 217 953,05
510 Kommunalteknikk 29 394 148,16 28 449 000,00 29 605 974,25

10101 Fastlønn 1 223 478,00 1 288 000,00 1 203 251,15

10105 Avtalefestede tillegg 90 305,70 0,00 22 226,71

10205 Andre vikarer 0,00 20 000,00 0,00
10300 Lønn til ekstrahjelp 0,00 0,00 1 987,87

10400 Overtidslønn 145 414,46 110 000,00 65 712,50

10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 2 368,00 0,00 2 368,00

10509 Beredskapsgodtgjørelse 128 018,64 290 000,00 61 738,61

10900 Pensjonsavgift KLP 217 342,20 257 000,00 224 096,70

10990 Arbeids.avgift lønn 224 350,59 277 000,00 192 030,83

10991 Arbeids.avgift pensjon 30 645,30 0,00 31 597,62
11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 0,00 6 000,00 197,40

11001 Abonnement,tidsskrifter,faglitteratur 0,00 0,00 1 000,00

11051 Lærebøker m.v. 646,93 0,00 0,00
11150 Matvarer 261,20 0,00 0,00
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer/t 0,00 25 000,00 1 852,90

11202 Renholdsartikler/sanitærpapir 7 124,92 4 000,00 2 504,13

11203 Kjemikalier og veisalt 333 846,41 250 000,00 234 332,05

11204 Tekstiler,arbeidstøy og verneutstyr 20 982,81 8 000,00 10 361,92

11205 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (malin 42 838,32 10 000,00 60 205,52

11206 Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr 104 758,64 0,00 139 356,82

Agressso økonomi 27
Side 240



Agressso økonomi 28
Side 241



Inderøy kommune Driftsregnskap 2010

Konto Tekst konto Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap 2009
17100 Sykelønn- og fødselspengerefusjon 0,00 0,00 -1 659,00
17104 Ref.ferie og avgift ved fødsel -242,00 0,00 0,00
17280 Kompensasjon mva påløpt  i  investeringsregn -87 348,20 0,00 0,00
17290 Kompensasjon mva påløpt  i  driftsregnskap -54 077,28 0,00 -614,53
17700 Refusjoner fra andre (private) -2 368,00 -15 000,00 -2 368,00
19002 Renter av bankinnskudd,fonds -49 637,00 0,00 -16 255,00
19500 Bruk av bundet driftsfond -907 716,30 0,00 0,00

520 Vann 0,00 34 000,00 0,00

10101 Fastlønn 864 517,21 1 290 000,00 1 133 708,35
10105 Avtalefestede tillegg 71 829,42 0,00 102 657,46
10205 Andre vikarer 0,00 30 000,00 0,00
10300 Lønn til ekstrahjelp 0,00 0,00 476,92
10400 Overtidslønn 24 560,83 40 000,00 18 796,13
10500 Annen lønn og trekkpl.godtgjørelser 10 000,00 0,00 0,00
10508 Helligdagstillegg- og godtgjøring 0,00 60 000,00 13 923,88
10509 Beredskapsgodtgjørelse 70 683,08 110 000,00 94 905,14
10900 Pensjonsavgift KLP 156 333,10 237 000,00 221 799,30
10990 Arbeids.avgift lønn 147 068,92 249 000,00 193 614,71
10991 Arbeids.avgift pensjon 22 042,93 0,00 31 273,74
11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 246,40 2 000,00 131,60
11140 Medisiner og medikamenter 0,00 0,00 160,00
11150 Matvarer 1 070,00 1 000,00 0,00
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer/t 0,00 30 000,00 1 704,98
11201 Velferdstiltak ansatte/brukere, gaver 160,00 0,00 0,00
11202 Renholdsartikler/sanitærpapir 179,60 2 000,00 1 231,59
11203 Kjemikalier og veisalt 76 405,40 120 000,00 117 176,00
11204 Tekstiler,arbeidstøy og verneutstyr 7 600,94 5 000,00 9 354,68
11205 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (malin 38 252,19 5000,00 62 159,50
11206 Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr 126 757,86 0,00 69 817,57
11207 Analyser/prøver 28 839,60 50 000,00 29 424,40
11209 Utgiftsdekning 1 837,60 0,00 0,00
11300 Post, banktj., telefon og internett/bredbånd 60 616,72 25 000,00 87 226,16
11400 Annonse, reklame, informasjon 120,00 10 000,00 151,20

11500 Opplæring, kurs (ikke oppg.pl.) 8 444,49 40 000,00 12 095,65
11600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil m.v. (o 0,00 3 000,00 0,00
11601 Kjøregodtgjørelse 1 512,00 0,00 810,00

11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0,00 1 000,00 0,00

11700 Transport/drift av egne og leide transportmic 39 830,77 0,00 76 291,89

11701

11702

Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss,
Forsikring og årsavg.

294,44

0,00
0,00

2 000,00
0,00

7 557,61

11703 Vedlikehold/service av transportmidler 9672,00 20 000,00 22 242,88

11704 Drivstoff og rekvisita 24 644,79 60 000,00 31 796,96

11800 Energi (strøm) 547 795,29 495 000,00 543 662,32

11850 Forsikringer og utg. til vakthold og sikring 68 105,00 30 000,00 521,26

11854 Forsikringer av bygg, anlegg, eiendommer, m 0,00 0,00 34 952,00

11900 Leie av lokaler og grunn 0,00 20 000,00 0,00

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 180 579,65 15 000,00 24 259,62

11951 Kommunale avgifter og gebyrer 1 147 930,70 104 000,00 449 526,78

Agressso økonomi 29
Side 242



Agressso økonomi 30

I
i
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
i
iSide 243



I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Agressso økonomi 31

Side 244



Agressso økonomi 32
Side 245



FUNKSJONSREGNSKAP

Side 246



-1118-111.-Side 247



Inderøy kommune Funksjonsregnskap 2010

Funksjon
0000
1000

1001

1100
1200

1201

1202
1203

1204
1205

1210
1300
1700

1710

1801
1802

1803

1804
1805

1807
2010

2011
2020
2110

2130

2131
2132
2150

2210
2220

2230
2310

2320

2321
2330

2331
2340

2341
2410

2411
2413

2414
2420

2421
2430

2440
2441

2510

Agresso økonomi

Tekst funksjon
Dummy

Ordfører

Hovedutvalg

Kontroll og revisjon

Administrasjon

Servicetorg

Personal og kompetanse

Økonomi

Felles IT-tjeneste

Informasjon

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

Administrasjonslokaler

Premieavvik

Amort. av tidl. års premieavvik

Overformynderiet

Diverse råd og nemnder

Lærlinger

Fellesutgifter AFP

Egenkapitalinnskudd

Tilleggsbevilgning formannskapets disp.

Førskole

Administrasjon førskole

Grunnskole

Styrket tilbud til førskolebarn

Voksenopplæring

Voksenopplæring fremmedspråklig

Voksenopplæring PUH

SFO
Førskolelokaler

Lokaler SFO og grunnskole

Skoleskyss

Aktivitetstilbud barn og unge

Forebygging,helsestasjon og skolehelsetj.

Lokaler helsestasjon

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Lokaler annet forerbyggende helsearbeid

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

lokaler aktivisering og servicetj.for eldre.F.hemm

Diagnose, behandling, re-/habilitering

Rehabilitering

Lokaler legetjenesten

Lokaler rehab./psykisk team

Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

Lokaler kommunal del av NAV-kontor

Tilbud til personer med rusproblemer

Barnevern

Lokaler barnevernstjeneste

Barneverntiltak i familien

Regnsk. 2010 Budsj. 2010
0,00 381 000,00

990 321,24 1 135 000,00

624 322,90 611 000,00
772 829,35 828 000,00

4 913 629,54 7 118 000,00

3 495 974,96 3 143 000,00

2 891 375,59 3 235 000,00

2 418 966,01 2 751 000,00

7 502 819,10 4 791 000,00

205 144,34 92 000,00

1 788 807,02 10 810 000,00

11 263 409,85 5 851 000,00

-3 518 950,00 -3 147 000,00

911 213,00 929 000,00

34 752,82 39 000,00

92 859,53 115 000,00

307 059,29 617 000,00

0,00 500 000,00

585 109,00 610 000,00

0,00 10 000,00

-2 150 378,03 -112 000,00

2 523 066,33 2 250 000,00

58 453 796,76 58 143 000,00

1 536 851,77 1 700 000,00

339 517,10 308 000,00

501 356,88 -20 000,00

211 045,42 600 000,00

1 084 071,80 1 201 000,00

3 234 488,20 30 000,00

22 427 998,50 147 000,00

2 024 670,87 2 103 000,00

412 020,64 428 000,00

1 827 656,93 2 010 000,00

277 660,34 4000,00

777 614,77 854 000,00

44 504,86 0,00

4 921 659,67 4 796 000,00

79 193,20 1 000,00

4 570 116,76 3 921 000,00

2 240 986,39 2 051 000,00

41 182,17 0,00

163 432,68 0,00

1 695 683,99 1 537 000,00

116 598,89 2 000,00

328 573,05 97 000,00

4 018 411,68 3 913 000,00

59 489,50 0,00

784 185,14 852 000,00
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Inderøy kommune Funksjonsregnskap 2010

2520 Barneverntiltak utenfor familien 5 044 132,47 4 542 000,00
2530 Pleie, omsorg,hjelp og rehab.  i  institusjon 18 077 843,70 17 840 000,00
2531 Kjøkken 2 394 499,99 2 371 000,00
2532 Vaskeritjeneste 829 708,81 805 000,00
2540 Kj.tj. knyttet til pleie,omsorg,hjelp til hj.boend 15 771 275,82 15 513 000,00
2541 Hjemmehjelp 1 450 503,96 2 217 000,00
2542 Lokaler kj.tj. knyttet til pleie,omsorg,hjelp til 54 882,69 0,00
2543 Lokaler kj.tjeneste knyttet til pleie/omsorg,hjelp 9 383 103,29 11 609 000,00
2544 Psykiatriteam 1 457 037,49 1 796 000,00
2610 Institusjonslokaler 5 754 505,41 27 000,00
2650 Kommunalt disponerte boliger -2 100 951,53 209 000,00
2730 Kommunale sysselsettingstiltak 659 014,00 715 000,00
2750 Introduksjonsordningen 161 212,94 0,00
2810 Økonomisk sosialhjelp 1 612 459,48 2 111 000,00
2830 BIstand til etabl. og opprettholdelse av egen boli 479 482,34 3 000 000,00
2850 Tj. utenf. ord. kommunalt ansvarsomr. -1 246 762,16 103 000,00
3010 Plansaksbehandling 798 870,51 823 000,00
3020 Bygge- og delesaksbeh.og seksjonering -262 556,93 49 000,00
3030 Kart og oppmåling 409 622,84 267 000,00
3150 Boligbygging og fys.bomiljøtiltak -1 101 799,87 0,00
3200 Kommunal næringsvirksomhet 63 181,61 -14 000,00
3201 Festetomter og jordleie -16 344,36 -20 000,00
3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 4 223 784,45 4 893 000,00
3251 Næringsfondet 727 238,16 1 000 000,00
3290 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 1 045 346,27 1 119 000,00
3300 Kaier 13 524,04 0,00
3330 Kommunale veier,nyanlegg,drift og vedlikehold 6 284 782,42 5 476 000,00
3340 Kommunale veier,miljø og trafikksikkerhetstiltak 431 485,21 111 000,00
3350 Rekreasjon  i  tettsted 44 545,31 60 000,00
3390 Beredskap mot branner og andre ulykker 3 483 981,57 3 493 000,00
3400 Produksjon av vann 1 960 526,25 2 083 000,00
3450 Distribusjon av vann -291 969,25 -2 347 000,00
3500 Avløpsrensing 5 524 351,39 4 449 000,00
3530 Avlølpsnett/innsaming av avløpsvann -4 876 463,20 -4 598 000,00
3550 Utbygging innsaml.system avfall -40 000,00 -36 000,00
3600 Naturforvaltning og friluftsliv -48 872,36 47 000,00
3601 Friområder 144 702,61 181 000,00
3700 Bibliotek 2 072 641,75 1 164 000,00
3750 Museer 141 759,70 135 000,00
3770 Kunstformidling 449 478,00 487 000,00
3800 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 102 401,22 273 000,00
3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 496 755,34 0,00
3830 Musikk- og kulturskoler 2 215 678,19 2 127 000,00
3850 Andre kulturaktiviteter 1 846 199,81 1 488 000,00
3851 Lokaler samfunnshus 625 719,91 94 000,00
3860 Kommunale kultur- og idrettsbygg 732 162,35 0,00
3900 Den norske kirke 3 560 269,51 3 560 000,00
3920 Andre religiøse formål 62 533,50 45 000,00
8000 Skatt på inntekt og formue -103 828 382,45 -99 982 000,00
8001 Eiendomsskatt -2 861 417,29 -2 900 000,00
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8400 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle st.tilsk -114 547 882,00 -115 818 000,00
8401 Investeringskompensasjon -2 839 572,00 -2 847 000,00
8600 Motpost avskrivninger -14 664 738,29 -15 200 000,00
8700 Renter og avdrag -11 396 184,38 19 188 000,00
8800 Interne finansieringstransaksjoner 1 057 401,38 1 057 000,00
8990 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 10 739 381,58 0,00

Sum 0,00 0,00
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INNHOLDSFORTEGNELSE NOTER

Note nr
Side

1 Arbeidskapitalen 1
2 Pensjoner 2 -7
3 Kommunens garantiansvar 8-9
4 Fordringer og gjeld til interkom.samarbeid og Kirkelig Fellesråd 10
5 Aksjer og andeler 11
6 Avsetning og bruk av fond 12 - 14
7 Kapitalkonto 15
8 Interkommunalt samarbeid, KL § 27 16
9 Andre vesentlige forhold 17

10 Finansiering av investeringer 18
11 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 19
12 Anleggsmidler- aktiveringer/avskrivninger 20-25
13 Avdrag på gjeld 26
14 Langsiktige lån — fordeling på lånekreditorer 26
15 Vesentlige forpliktelser 27
16 Selvkosttjenester (VAR) 28
17 Tap på fordringer 29
18 Revisjonshonorarer/eierandel 30
19 Kommunens virksomhet 31
20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler 31
21 Lønn og godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører 31
22 Regnskapsmessig mindreforbruk 31
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Note nr. I Arbeidskapitalen

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
kap. 2.1

kap.  2.3
kap.  2.1
kap. 2.3

Endring arbeidskapital  ifølge balanseregnskapet

Anskaffelse av midler:
Driftsregnskapet

Investeringsregnskapet
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  drift
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  investering

Anvendelse av midler:
Driftsregnskapet

Investeringsregnskapet
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  drift
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -  investering

Endring arbeidskapital  ifølge bevilgningsregnskapet

Endring i ubrukte lånemidler:

Lånemidler pr. 31/12  2009
Lånemidler pr. 31/12  2010

Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering

Differanse mellom A og B

122 772 555,39

-66 566 789,82 56 186 556,97

127 375 470,18

-52 994 058,73 74 381 411,45

A -18 194 854,48

-346 655 238,31

-4 824 525,23

-2 389 757,93

-36 532 188,39 -390 382 501,26

305 484 761,30

40 889 098,59

23 156 232,71

6 324 836,25 375 854 928,85

-14 527 572,41

-62 126 094,38

29 403 667,49 32 722 426,89

B 18 194 854,48

-0,00
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Note 2

Kommunal Landspensjonskasse KLP

I samråd med andre pensjonsleverandører har KLP valgt en diskonteringsrente på 5%
beregningene for 2010. I 2009 var renten 6%.

Følgende parametre er lagt til grunn for beregninger av pensjonskostnad og
pensjonsforpliktelser:

Andre viktige forutsetninger for å beregne pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er
forutsetningene om hvordan dødelighet og uførhet gjør seg gjeldene blant medlemmene i
pensjonsordningen,sarnt retten til å ta ut AFP.
Kostnader til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. De langsiktige
antatte uttaksandelene som er benyttet i beregningene framkommer i tabellen nedenfor.

Uttak av AFP for 2010 (i %)

Uttak fra alder(i år) 62
Sykepleiere 33
Fellesordningen* 33
Fel lesordningen* * 45
*65 års aldersgrense **70 års aldersgrense

Estimat andel egenkapitaltilskudd pr. 31.12.2010

Pensjonsordningen for sykepleiere: kr. 834.234
Felles kommunal pensjonsordning: kr. 5.352.668
Sum kr. 6.186.902

Som er ført i balansen under kap. 2.21 med motpost kapitalkonto.
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PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2010

Debet  F 171/konto10909 -  kred.  2.3941.770
Debet F 171/ konto10993 kred. 2.3914.700
Balansen 2.1941.770 - 2.394 i.770
Balansen 2.1914.700 - 2.3914.770

kredit 2.4041.770 debet 2.5990
kredit 2.4041.770 debet 2.5990
debet 2.4041.770 kredit 2.5990
kredit 2.4041.770 debet 2.5990
saldo 2.4041.770
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PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2010

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d
Verdi av pensjonsmidler 01.01.2010
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatawik - midler
Estimert pensjonsmidler 31.12.2010= UB

Netto balanseført pensjonsforpliktelse
arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse

226 076 622
12 708 450
16 518 907
-8 970 586
-1 202 885

245 130 508

debet 2.2041.770 kredit 2.5990
debet 2.2041.770 kredit 2.5990
kredit 2.2041.770 debet2 5990
kredit 2.2041.770 debet 2.5990
saldo 2.2041.770

-19 846 489
-2198 355 Ikredit 24 -014 700Z debet 2599a

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieawik for 2010 inkl.arb.g.awik
og 1/15 av akkumulert premieavvik t.o.m.2009nk1.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 101

i driftsregnskapet. Dette utgjør for KLP kr.2.382.300,-
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ENDELIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLE

FOR REGNSKAPSÅRET 2010 MED BUDSJETTALL FOR 2011

Vedlagte beløp kan benyttes i den enkelte kommunes regnskap iht. § 13 i forskrift av 15.12.2000 om
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Regnskapsberegningen er basert på samtlige kommuners bestandsdata. Vi benytter pensjonsgrunnlaget
til den enkelte kommune ved starten av året som vekt. Nedenfor har vi oppgitt andel (prosent) av
samlet beregnet beløp som er blitt fordelt til INDERØY KOMMUNE.

År 2008 2009 2010
Andel 0,1470 % 0,1446 % 0,1445 %

Forutsetningene anvendt i beregningene

a. Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD)

Re nska såret 2011 buds'ett 2010 2009
Forventet avkastning 4,85% 5,35% 5,85%
Diskonteringsrente 4,50% 5,00% 5,50%
Forventet lønnsvekst 2,96% 3,35% 3,79%
Forventet G-regulering 2,96% 3,35% 3,79%

b. Basert på aktuell status for lærerne i Statens pensjonskasse
Frivillig avgang (turn-over): 3% årlig inntil fylte 50 år, 0% årlig over dette
Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50%

Disse forutsetningene benyttes i beregningene både for ordinær pensjon i SPK og for
avtalefestet pensjon (AFP).
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PENSJONSUTGIFTER STATENS PENSJONSKASSE 2010

Akkumulert og amortisert premieavvik 2010 §13-1 nr e
Antall år premiavvik skal dekkes inn på
Akkumulert premiavvik 31.12.09
Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akk.awik 31.12.09
Arbeidsgiveravgift av avvik
Akkumulert premieavvik 31.12.2010
Arbeidsgiveravgift av akk.premieavvik 2010

Arets estimatavvik 2010 13-3 nr c og d
Estimatawik forpliktelse 01.01.10
Estimatavvik pensjonsmidler 01.01.10
Netto estimatavvik

og §13-4 nr c,d,e
15

-421 443
-9 148
-1 290

-223 863
-31 565

-3 633 371
5 109 015
1 475 644

Spesifisert pensjonsforpliktelse§13-1 nr a og e og §13-2 nr c
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.10 -100 096 524
Nåverdi av årets pensjonsopptjening -4 918 899
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -3 779 482
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik - forpliktelse
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.10= UB

1 633 792
-107 161 113

Debet  21941370 - Kredit 23941370

Kredit  F 171/ kto.0909-  debet  2.1941.370

Kredit F 171/ kto.0993- debet 2 1914.370

Balansen 2.1941.370/2.3941.370

Balansen 2.1914.370/2.3914.300

kredit 2.4041.370  debet 2.5990

kredit 2.4041.370  debet 2.5990

debet 2.4041 kredit 2.5990

debet 2.4041 kredit 2.5990

saldo 2.4041.370
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598
277
190
-
299
766

debet 2.2041 kredit2.5990
debet 2.2041 kredit 2.5990
kredit 2.2041 debet 2.5990
kredit 2.2041 debet 2.5990
saldo 2.2041.370

347

715  kredit 2.4014.300 -  debet 2.5990

Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2010 inkl.arb.g.avgift
og 1/15 av akkumulert premieavvik 2009inkl.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 101
Dette utgjør for SPK kr. 225.437,-
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NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR

KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR.

*) Består av 6 lån,hvorav det første lånet er nedbetalt i 2012,og det siste i 2025
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DEL 2 KOMMUNENS DELTAKERANSVAR IKS

?
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NOTE NR. 4 Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid og Inderøy
kirkelige Fellesråd

Inderøy kommune har følgende fordringer på interkomm. samarbeid og Kirkelig Fellesråd_

Gjeld

• PP-tjenesten Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS: kr. 110.500,40,- Beløpet gjelder kommunens

for mye betalt deltakerandel i IKS-et.

• Innherred renovasjon kr. 40.000,-

• Inn-Trøndelag Brannvesen kr. 19.208,60

• Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor kr. 44.258,-

• Inderøy Kirkelige Fellesåd kr. 0,-.

• Inderøy kommunes gjeld til Steinkjer kommune (Invest økonomi) er pr. 31.12.2010 på kr.

1.961.671,-
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Note 5 OVERSIKT OVER AKSJER OG ANDELER SOM ER
FØRT SOM ANLEGGSMIDLER

Kto Tekst Antall Eierandel Balanseverdi
2.2141.780 Eg,kapitaltilskudd KLP 6 186 902,00
2.2141.790 Eg,kapitaltilskudd KomRev 3,93 % 48 000,00
2.2141.795 Eg.kapitaltilskudd KomSek 5,20 % 16 000,00
2.2170.001 Norske Skog 1 aksje,a kr. 3200,-3200 1 1,00
2.2170.003 Norske potetindustrier,a kr.1,- 1 15 000,00
2.2170.005 Biblioteksentralen AL 5 1,00 *)
2.2170.007 Inderøyhallen AL,a kr. 500,- 490 1,00 o)
2.2170.008 Røra samfunnshus AL 70 1,00 o)
2.2170.009 Inderøy samf.hus AL 135 1,00 o)
2.2170.011 Sandvollan samf.hus AL 200 1,00 o)
2.2170.012 Innherred produkter AS,a kr. 1000,- 9 9000,00
2.2170.018 Lyngstad samf.hus AL 350 1,00 Andelslag
2.2170.025 Norsk revyfagl.senter,a kr. 1000,- 3 1,00
2.2170.030 Norges kommunalbank 1 1,00
2.2170.031 Sundsøy eiendom AS,a kr. 1100,- 34 34 % 37 400,00 **)
2.2170.032 Innherred HMS BA,a kr. 100,- 1 100,00 ***)
2.2170.033 Flyndra AS,a kr. 10.000,- 10 100 % 100 000,00 iv)
2.2170.034 Ol! Trøndersk mat og drikke,kr.5000,- 1 0,25 % 5 000,00 v)
2.2170.035 Flyndra AS, a kr. 5000 151 100 % 755 000,00

Sum bokført verdi 7 172 411,00

*) Eies av 419 kommuner,Fylkeskommunen og KS. Kommunenens eierandel er 87%
o)Reforhandling av avtaler pågår
**)I tillegg eier Terje Dyrstad 33% og Lornts Olav Johnsen 33%
***) Andelslag, hvor lnderøy kommune har 1 andel. TotatIt antall andeler varierer etter
inn- og utmeldte bedrifter.
iv) Er 100 % heleeid selskap
v)Totalt 428 aksjer a kr. 5000

17
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Note 6 - Avsetning og bruk av fond
Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

12
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Note nr 6
Bundne og ubundne avsetninger og bruk i driftsregnskapet
Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Regnsk. 2010 Budsj. 2010

1.?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Note nr. 7

Debetposter i året:

Kapitalkonto

DEBET

Salg av fast eiendom, anlegg, uts Aktivering fast eiendom, anlegg, ut
maskiner og transportmidler 0,00 maskiner og transportmidler

Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg
utstyr, maskiner og transportmidle

Nedskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og transportmidle

Salg aksjer/andeler Kjøp av aksjer/andeler

Nedskrivning aksjer/andeler Oppskrivning av aksjer/andeler

Avdrag på utlån - sosiale utlån 6 752,00 Utlån - sosiale utlån

Avdrag på utlån - andre utlån 809 781,50 Utlån - andre utlån

Avskrivning på utlån - sosiale utlår 250  320,00  Avdrag på eksterne lån

Avskrivning på utlån - andre utlån 321  102,50

Bruk av lånemidler

Endring pensjonsforpliktelser(øknir

Endring pensjonsmidler SPK

Endring pensjonsmidler KLP

Endring pensjonsmidler andre sel:

Urealisert kurstap utenlandslån

Balanse (kapital) 31.12.2010 103 448 622,38

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

17 39 741,00 Endring pensjonsforpliktelser

Endring pensjonsmidler SPK

Endring pensjonsmidler KLP

Endring pensjonsmidler andre selsk

Urealisert kursgevinst utenl.lån

175669

01012010 Saldo

Kreditposter i året:

KREDIT

344,79
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NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, § 27

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.

• Skattefunksjon for Inderøy som utføres av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor med

Verran som vertskommune. Netto utgifter fordeles på de 3 kommunene etter 10 %

med like deler og 90 % etter folketall. Inderøy kommune har betalt kr. 675.742,- til

samarbeidet i 2010 Eierandel 24,5%

• PP- Tjenesten i Inderøy, Leksvik og Mosvik. Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig

elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %-

andel for Inderøy kommune utgjorde i 2010 60,21. Eierandel 56% .Eiertilskudd

Kr. 1.886.499,60 i 2010. Langsiktig pensjonsforpliktelse er kr. 4.478.908,-.Netto

pensjonsforpliktelse etter fradrag av pensjonsmidler er kr. 561.946,-

• KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig

gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 45.599.529,- Etter fradrag

av pensjonsmidler på kr. 37.858.741,-, utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.10

kr. 7.740.788,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2011

• KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%.Selskapets langsiktige gjeld på

pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 3.232.653,-.Etter fradrag av

pensjonsmidler på kr. 2.331.336,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 901.317,-

Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2011 Eiertilskudd kr. 122.555,-

• Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16%.

Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr.

8.004.671,- Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 5.406.922,- er netto

pensjonsforpliktelse kr. 2.597.749-- Eiertilskudder på kr. 3.493.000,-

• Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 17,5%. Eiertilskudd 2010 kr. 1.030.900,-

• Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%
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Note nr 9 Andre vesentlige forhold

Kommunesammenslåing Inderøy — Mosvik.

Fra 01.01.2012 slår kommunene Inderøy og Mosvik seg sammen til en ny kommune — "Nye"

Inderøy kommune.

I den forbindelse er et kommunesammenslåingsprosjekt etablert og regnskapsføres i Inderøy

kommune for år 2010.

Kommunesammenslåingsprosjektet konteres eget ansvar 600 "nye Inderøy" funksjon 1800.

Prosjektet består av i alt 14 delprosjekter.

Det er så langt mottatt til sammen kr. 5.457.447,- i statlige midler til prosjektet.

Av disse midler er benyttet kr. 2.291.277,35,- som er påløpt i drift på ansvar 600.

Ansvar 600, Nye Inderøy er oppgjort med en netto drift på kr. 0,-

Pr 31.12.2010 står kr. 3.166.169,65,- på balansekonto 23219600. Denne sum refererer til

kommunesarnmenslåingsprosjektet og vil bli benyttet i år 2011.

7.7-
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NOTE nr. 10 Finansiering av investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Totale utgifter utgjør kr. 47.213.934,84
Av dette utgjør kr 6.324.836,25 finansugifter. Finansutgifter er byggelånsrenter på kr.
260.078, avdragsutgifter på kr. 1.970.105,- , utlån på kr. 3.509.544,25 og
egenkapitalinnskudd på kr. 585.109,-

Investeringsregnskapet er finansiert slik:
• Bruk av lån kr. 35.722.426,89
• Avdrag på utlån kr. 809.761,50
• Overført fra driftsregnskapet kr. 5.857.221,22
• Salg av tomter og fast eiendom kr. 3.283.182,23
• Ref. fra staten kr. 288.440,-
• Ref. fra fylket kr. 1.163.000,-
• Ref. fra private kr. 89.903,-

Sum kr. 47.213.934,84
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Note nr 11 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Prosjekt Tekst Regnskap 2010 Budsjett 2010
004 Egenkapitalinnskudd 585 109,00 610 000,00
010 Ekstra avdrag ordinær lån 500 000,00 500 000,00
466 Nytt kontorbygg 1 100 000,00 1 100 000,00
535 Utbygging Sandvollan skole 2 764 134,67 2 870 000,00
538 Kulturcampus/videreg. skole 164 650,85 600 000,00
539 IT-invest.(bev. 2009 og 2010) 200 000,00 200 000,00
541 Tilrettelegging boligomr. 0,00 150 000,00
542 Nytt kartgrunnlag 0,00 22 000,00
544 Trafikk/parkering Kulturhus 17 143,70 100 000,00
546 Opprusting kommuneveier 47 553,25 2 250 000,00
548 ENØK-tiltak kommunale bygg 192 227,58 200 000,00
552 Stoppeplass for buss, Flaget 0,00 27 000,00
557 Overtagelse og Utbygging Gangstadhaugen Il 52 337,76 65 000,00
558 Utbygging Næssjordet 95 828,38 400 000,00
562 Forprosjekt inkl. grunnundersøkelser Åsen, Røra 17 615,20 50 000,00
580 Annen stedsutvikling 0,00 300 000,00
581 Oparbeiding næringsareal/bygg 0,00 400 000,00
582 Omlegging Vei Venna 13 550,08 340 000,00
583 Sentralvarme Venna 27 070,75 200 000,00
584 Løysløype Gran 80 000,00 80 000,00

Sum 5 857 221,22 10 464 000,00
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INIUM 811 -81111-

Note 12 Anleggsmidler

Inventar/Utstyr Kjøretøy Tekniske anlegg Eiendommer Sum

Ansk. kost. 1.1.2010 4 014 749,24 741 428,00 128 506 062,15 244 202 662,59 377 464 901,98
Aktivering(tilgang) 1 891 039,20 0,00 6 724 773,38 32 533 364,01 41 149 176,59
Avskriving(avgang) 1 845 456,52 109 300,00 5 647 390,93 7 062 590,84 14 664 738,29
Ansk. kost. 31.12.2010 4 060 331,92 632 128,00 129 583 444,60 269 673 435,76 403 949 340,28

Oppskriving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nedskriving 0,00 0,00 0,00 3 283 182,23 3 283 182,23

Bokført verdi 31.12.2010 4 060 331,92 632 128,00 129 583 444,60 266 390 253,53 400 666 158,05
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Note nr 12 Spesifikasjon av anleggsmidler
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-
Konto Anlegg Tekst

Sum anlegg skoler
22799460 4600 Folkvang barnehage

22799460 4601 Sandvollan barnehage

22799460 4602 Røra barnehage

22799460 4603 Utøy barnehage

22799460 4604 Lyngstad barnehage
22799460 4605 Sakshaug barnehage

22799461 4600 Folkvang barnehage

22799461 4601 Sandvollan barnehage
22799461 4602 Røra barnehage

22799461 4603 Utøy barnehage
22799461 4604 Lyngstad barnehage

22799461 4605 Sakshaug barnehage

Sum anlegg barnehager
22799470 4701 Flybo venna 1988/89
22799470 4702 Flybo. Kvistadbakkan 3 leil.
22799470 4703 Alderboliger Venna 1,1973

22799470 4704 Aldersboliger sandvollan
22799470 4705 Aldersboliger Røra

22799470 4706 Leira A og Leira B
22799470 4707 Nyvold, et sted å være
22799470 4708 Hus nr. 9
22799470 4710 Selbo
22799470 4711 Svingen 2
22799470 4712 Salg av boliger

22799471 4701 Flybo venna 1988/89
22799471 4702 Flybo. Kvistadbakkan 3 leil.
22799471 4703 Alderboliger Venna 1,1973
22799471 4704 Aldersboliger sandvollan

22799471 4705 Aldersboliger Røra
22799471 4711 Svingen 2
22799471 4712 Salg av boliger

Sum anlegg komm. Boliger
22799480 4800 Inderøyheimen
22799480 4801 Psykiatriboliger Næsssveet ,8 stk

22799480 4802 Omsorgsboliger Næss
22799480 4803 Dementboliger Solstad

22799480 4804 Vennavold, PU-boliger

22799480 4805 Aarfald, PU- boliger
22799480 4806 Lautan- PU-boliger
22799480 4807 Buch-trøa- PU-boliger

22799481 4800 Inderøyheimen

22799481 4801 Psykiatriboliger Næsssveet ,8 stk

22799481 4802 Omsorgsboliger Næss
22799481 4803 Dementboliger Solstad

22799481 4804 Vennavold, PU-boliger

22799481 4805 Aarfald, PU- boliger
22799481 4806 Lautan- PU-boliger

22799481 4807 Buch-trøa- PU-boliger

Beløp

93 559 199,36
273 695,00

8 725 976,37 nei

5 295 595,24 nei

32 530,67

382 021,60
16 173 455,70 nei

-74 644,08
-688 892,88

-418 073,31

- 3 253,08
-28 651,62
- 1 239 189,10

28 430 570,51
1 338 320,74 nei
1 249 999,96 nei
979 461,40 nei

339 090,80
389 335,02
1,00
45 454,55
1,00

367 500,00
560 535,80 nei
21 305,00
- 129 514,89
- 124 999,98

-183 649,02
-127 159,05
- 97,333,74

- 54 245,40
-815,26
4 573 287,93
56 752 772,66 nei
7 401 264,54 nei
21 195 065,55 nei

1 604 646,05 nei

1 309 090,92 nei
8 585 065,68 nei
1 320 000,00 nei

1 375 672,14 nei
- 4 256 457,96

- 516 367,20
-1 478 725,26

- 123 097,80
- 122 727,27

- 528 773,65

- 104 210,52

- 108 605,70

Just.mva.komp Just mva

2‘f
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NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld

Avdrag

Betalt avdrag, drift

Beregnet minste lovlige avdrag

Note nr. 14 Langsiktige lån

Fordeling av gjeld på de ulike lånekreditorene:

Budsjett 2010

13.023.000

Differanse

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Andel flytende lån utgjør 57 % og fastrentelån 43%
Flytende lån rentejusteres hver 3.måned(3 mndr. NIBOR)

Regnskap
2010
13.023.324,04

12.675.758,-

347.566,04

I tillegg har kommunen betalt kr. 1.970.105 som er belastet investeringsregnskapet som
gjelder avdrag formidlingslån og ekstra avdrag ordinære lån.

*) Kommunen beregner minste tillatte avdrag etter KL § 50 nr. 7 En forenklet formel benyttes
etter anbefaling av NKRF, da den gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på
lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er sum langsiktig gjeld pr. 1.1.2009 dividert på sum
anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet.

Kommunen har betalt kr. 347,566,04 mer enn minste lovlige avdrag.

Regnskap
2009
13.079.400,-

10.478.060,-

2.601.340,-

I 2010 var 34% av den flytende lånemassen rentesikret. I 2011 er så langt 14% av den
flytende lånemassen rentesikret.
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Note nr. 16 Sehikosttjenester
Område Vatn

Driftskostnadene er høyere enn budsjettert fordi det er reparert mer av det gamle ledningsnettet

enn forutsatt. Kapitalkostnaden er blitt lavere fordi utbygging av basseng på Flaget er utsatt.

Område Kloakk

Utgifter og inntekter er omtrent som budsjettert. Planlagt investering i nyanlegg for nye abonnenter

er utsatt og det medfører noe lavere kapitalkostnad enn budsjettert.

Område kloakk for spredt bebyggelse (sone A) er inkludert i regnskapet for både 2009 og 2010.
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Note nr. 17 Tap på fordringer

F.1200 gjelder gamle saldi ferieavsetning kr. 62.126,24. Resten kr.
som er uavklart ifm. Overgang til Agresso økonomisystem.
F. 1203 avskrevet gebyr
F. 2010 tap brukerbetaling førskole som skyldes for mye innt.ført 2007 ifm. overgang til Agresso økonomisystem

F. 2020 tap gebyr grunnskole
F.2150 tap brukerbetaling Sfo som skyldes for mye innt.ført 2007 ifm. overgang til Agresso økonomisystem
F. 2410 avskrevet legehonorar

F. 2650 tap husleie
F. 2830 tap på utlån

F.3700 div. gebyr biblioteket
F. 3830 kontingent kulturskolen

323.81101 div. gamle saldi fra 2007 -2009
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NOTE nr 18 Revisjonshonorarer

Tekst Regnskap 2010 Forrige år

Honorar for regnskapsrevisjon 623.000 578.000

Honorar for rådgivning 0,- 0,-

Sekretariatet for Kontrollutvalget er KomSek Trøndelag IKS. Godtgjørelsen til
KomSek var på kr. 122.555,- i 2010 I 2009var den kr. 131.943,-

DEL 2 NOTE Eierandel

Inderøy kommunes egenkapitalinnskudd i KomRev Trøndelag IKS er på kr. 48.000,-
Egenkapitalinnskuddet i KomSek Trøndelag IKS er på kr. 16.000,-

Beløpene er ført opp i balansen på sektor 2.21, aksjer og andeler
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Side 296



NOTE 19 Kommunens virksomhet

Kommunen er organisert etter 2- nivå modell med
• Rådmann og lkommunalsjef med stabsfunksjon service,stab og støtte

som omfatter servicetorg, økonomi(sentral rådgivningsfunksjon),felles IT-tjeneste m.v

• 13 resultatenheter

Kommunen er deltaker i KomRev Trøndelag IKS, KomSek Trøndelag IKS, Inn — Trøndelag
brannvesen IKS, Innherred Renovasjon IKS, PP-tjenesten for Inderøy. Leksvik og Mosvik
IKS, Ika Trøndelag IKS, Innherred legevakt IKS,
Skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy er underlagt Verran kommune som vertskommune.
Okonomifunksjonen (regnskap,lønn,innfordring og fakturering) utføres av Steinker kommune
som §28 samarbeid.

NOTE 20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Kommuneregnskapet er fort i hht bestemmelsene i Kommuneloven, forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre
eiendeler er omlopsmidler.

NOTE 22 Regnskapsmessig mindreforbruk

Kommunen hadde 338 årsverk pr. 31.12.2010 fordelt på 480 ansatte.

Kommuneregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd) på kr.
10.739.381,58
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1.  Innledning. 
 
I henhold til kommuneloven skal det - i tillegg til selve regnskapet – avgis en årsberetning 

med frist 31. mars.  Dette er administrasjonssjefens (rådmannens)  ansvar. 

Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet 

behandles. Fristen er senest 30.06. 

Med grunnlag i prinsippene for Balansert målstyring er kommunen i ferd med gradvis å 

restrukturere og forbedre plan- og rapporteringssystemet. Dette vil gradvis reflekteres i våre 

styrende dokumenter. Det vises i den forbindelse til kommunens samlede Årsrapport som vil 

bli fremlagt for kommunestyret i juni. 

Beretningen søker å beskrive de viktigste forutsetninger for - og trekk ved regnskapet og 

regnskapsresultatet for 2010.  I beretningen inngår en særskilt redegjørelse for 

finansforvaltningen, jfr. vedtatt finansreglement. 

 

 

2.  Sammenfatning. 
 

 

De viktigste resultater for regnskap og aktivitet i 2010 sammenfattes slik: 

 

- Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 10,74 mill. kroner. Netto 

driftsresultat - dvs. disponibelt etter at driftsutgifter samt renter og avdragutgifter er 

betalt – er på over 6 %. Selv om tallene for et enkeltår ikke skal tillegges vesentlig 

vekt, bedømmer rådmannen det slik at Inderøy kommunes underliggende økonomiske 

handlefrihet er forbedret. Dette er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer og 

krav om økte og forbedrede tjenester. 

 

- Det positive regnskapsresultatet fremkommer hovedsakelig på grunn av merinntekter 

/mindreutgifter fra skatt, rammetilskudd, skjønnsmidler barnehager, pensjonskostander 

og renter. Utgiftsrammene på drift er i all hovedsak gjennomført i samsvar med 

budsjett. 

 

- Investeringene og lånegjelden øker i 2010. Inntektene øker tilsvarende slik at det 

relative lånegjeldsnivå er om lag uendret fra 2009. Sett i forhold til kommunesektoren 

for øvrig er Inderøy kommunes lånegjeld fortsatt noe over gjennomsnittet, men på 

nivå med sammenlignbare kommuner, jfr. foreløpige Kostratall. 

 

- Investeringene er i all hovedsak gjennomført i samsvar med gitte rammer og 

forutsetninger. Visse forsinkelser i prosjektgjennomføring på noen områder 

registreres. Dette er forsinkelser som er rimelig godt begrunnet og kommunisert til 

politisk nivå i måneds- og tertialrapporteringen. 

 

- Realveksten i driftsutgiftene er på vel 8 mill. kroner – ordinære og ekstraordinære 

kostnader inkludert. Dette reflekterer endringer i oppgavefordeling, økt 

prosjektaktivitet (kommunesammenslåing), men også vekst i det ordinære 
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tjenestetilbudet.  Veksten i tjenestetilbudet omfatter både oppvekstområdet, bistand og 

omsorg til eldre samt helse- og rehabilitering, jfr. også vedtatt budsjett 2010. 

 

- Driftstiltak vedtatt gjennom behandlingen av budsjett og økonomiplanen og senere 

politiske behandlinger gjennom året, er gjennomført i samsvar med plan. Hvor det 

måtte finnes mindre endringer eller avvik – f.eks i forhold til forutsatt fremdrift – er 

dette kommunisert til politisk nivå gjennom måneds- og tertialrapportering. 

 

- Rådmannen er gjennomgående fornøyd med økonomistyringen. Det vises til at 

budsjettrammene for drift og investeringer er gjennomført i samsvar med 

kommunestyrets vedtak. Den økonomiske rapportering anses tilfredsstillende, men 

rådmannen må erkjenne at det økonomiske resultatet ble bedre enn hva som ble 

prognostisert siste tertial. Mens kvaliteten på budsjetteringen på hovedrammenivå og 

enhetsnivå synes tilfredsstillende, må budsjettkvaliteten på funksjons- og postnivå 

forbedres.  

 

 

 

 

3. Kommunens økonomiske og finansielle stilling. Hovedtrekk. 
 
 
3.1 Årets resultat. 
 

Tabellen nedenfor sammenfatter utviklingen i regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk) 

og netto driftsresultat. 

 

Beløp i 1000 kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  
      

  

Mindre-/merforbruk -4594 0 -5021 0 0 -1758 -10739 

Akkumulert underskudd 3804 1734 1037 0 0 0 0 

  
      

  

Netto driftsresultat -6773 1405 -9432 1955 -2340 -8386 -20404 

MVA-komp. Investering -4669 -1802 -9177 -2022 -1771 -965 -6702 

  
      

  

Netto drift korr. MVA -2104 3207 -255 3977 -569 -7421 -13702 

2 % av driftsinntektene -4790 -4890 -5428 -5583 -5942 -6444 -6933 

 

Regnskapsmessig resultat (mindre-/merforbruk). 

 
Det vises til regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet, samt skjema Økonomisk oversikt – drift 

for mer detaljerte spesifikasjoner.  

 

Regnskapet for 2010 er gjort opp med et positivt budsjettavvik/regnskapsmessig 

mindreforbruk på 10,74 mill. kroner – sammenholdt med 1,76 mill. kroner i 2009. 
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Viktige bidrag til det positive avviket er: 

1. Økte inntekter skatt og rammetilskudd    2,58 mill. kroner 

2. Økt skjønnstilskudd barnehager:    2,17 mill. kroner 

3. Lavere samlet pensjonskostnad    1,30 mill. kroner 

4. Reduserte rentekostnader:     2,00 mill. kroner 

5. Andre besparelser:       2,69 mill. kroner 

 

Inntektsanslag skatt og rammetilskudd for 2010 var av forsiktighetshensyn lavt anslått.  

Anslaget for skjønnstilskudd barnehager i opprinnelig budsjett la til grunn et barnetall lavere 

enn det endelige. Dette forklarer deler av det positive avviket.  

Lavere pensjonskostnader skyldes mer tilbakeført overskudd samt en gjennomgang av 

bestanden.  

Nettorentekostnader kommer ut lavere enn budsjett som følge av lavere renter og lavere 

investeringsutgifter enn lagt til grunn i budsjett. 

Besparelser på driftsområdene er først og fremst knyttet til merinntekter/overføringer på 

enheten Bistand og omsorg. 

 

Netto driftsresultat.  
 
Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og 

regnskap. Netto driftsresultat er hva som er disponibelt av totale driftsinntekter etter at 

driftsutgifter samt renter og avdrag (avskrivninger) er finansiert.  

I  2010 er resultatet 20,4 mill. inklusive merverdiavgiftskompensasjon investering og 13,7 

mill. kroner eksklusive. (Fra 2014 vil ikke mva-kompensasjon investering kunne brukes til å 

finansiere drift) Dette resultatet er godt og bedre enn normen på 2-3 %. 

Selv om resultatet i 2010 reflekterer en underliggende forbedring i våre driftsmarginer, er det 

nødvendig å ta forbehold ved tolkningen av resultatet: 

- Etter at regnskapet er avlagt, er fremkommet en feil ved beregningen av statlige 

overføringer til ressurskrevende brukere. Inntektsanslaget er sannsynligvis satt 0,7 

mill. kroner for høyt.  Det faktiske regnskapsmessige resultat er således ca 0,7 mill. 

kroner lavere enn det som fremgår av det fremlagte regnskap.  

- Inderøy kommune benytter seg av muligheten for å utligne økte pensjonspremier over 

15 år ved beregning av pensjonskostnadene. Det skal tillegges at mange kommuner 

praktiserer/følger dette prinsippet. Så langt er regnskapsført et samlet såkalt 

premieavvik på ca 13,25 mill. kroner. Fra 2009 til 2010 øker dette med ca 2,6 mill. 

kroner.  Dette reflekterer egentlig en underestimering av de reelle pensjonskostnader i 

våre driftsregnskaper.  

- Vi har de senere år økt våre vedlikeholdsbevilgninger. Fortsatt er det likevel grunn til 

å anta at vedlikeholdsetterslepet øker. Dette innebærer en ”overvurdering” av 

regnskapsresultatet. 

Side 302



 

 

6 

6 

- Inderøy kommune og Mosvik kommuner slås fra 01.01.2012 sammen til en ny 

kommune og etablerer en felles økonomi. Mosvik kommune har et negativt netto 

driftsresultat i 2010. 

- Regnskapsresultatet for 2010 endrer ikke ved budsjettforutsetningene for 2011.  

Resultatet gir ikke grunnlag for å endre løpende driftsrammer. 

 

Et systematisk arbeid for å bedre en anstrengt finansiell stilling har dog gitt resultater og gir 

kommunen gradvis økt økonomisk – og dermed politisk - handlefrihet og forutsigbarhet i 

tjenesteytingen.  Vedlikehold av denne posisjonen forutsetter fortsatt fokus på effektivisering 

av driften og vilje til omstilling.  

 

 

3.2 Langsiktig lånegjeld og lånebelastning.  
 

Det vises til balanseregnskapet og regnskapets note nr. 14 ”Langsiktige lån”. 

Inderøy kommune opparbeidet en betydelig lånegjeld fram til 2006 – etter en periode med 

betydelige investeringer spesielt i skole og barnehager.  Fra 2007 til 2009 ble lånegjelden 

redusert både i absolutte og relative mål.  

Beløp i 1000 kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                

Brutto lånegjeld 236682 275067 275832 277795 273594 315916 303922 

Ubrukte lån 17733 49014 11888 16454 15286 62126 29404 

                

Lånebelastning totalt 218949 226053 263944 261341 258308 253790 274518 

                

Lånebelastning ”netto”* 123613 129460 164586 153383 151282 149054 174594 

                

Lånebel. totalt/driftsinnt. i % 91,4 92,5 97,3 93,6 86,9 78,8 79,2 

*Lånebelastning netto er lånebelastning totalt fratrukket lån VAR-området, Husbanklån med refusjon og andre 

statsfinansierte lån med refusjon av kapitalkostnader. Det tas forbehold om mindre avvik fra tall fra regnskap 

eller VAR-grunnlag.  

 

I år 2010 er lånebelastningen igjen økt som følge av økte investeringer.  

Inderøy kommunes relative lånebelastning – målt som prosent av totale driftsinntekter – er i 

2010 på 79,2 % (78,8 %). Inderøy kommunes relative lånebelastning er på nivå med snittet 

for nord-trønderske kommuner, og kommunegruppe 10 som vi sammenlignes med i Kostra.  

Vi ligger fortsatt over landsgjennomsnittet.  
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3.3 Kapitalutgiftene.  
 

Det vises til Økonomisk oversikt – Drift, samt regnskapsskjema 1A – driftsregnskapet. 

 

Beløp i 1000 kr.  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                

Renteinntekter 762 757 1282 1223 2360 1324 2383 

Renteutgifter inkl. omkostning 5405 6290 8413 11392 16113 11577 10098 

Avdrag 9677 9665 12253 12770 12101 13079 13023 

                

Sum renter og avdrag 14320 15198 19384 22939 25854 23332 20738 

                

Refusjon kapitalkostnad* 2637 2814 3292 3869 4505 3832 2840 

Belastet VAR* 3186 3517 4176 4914 4916 3964 3936 

Netto R&A belastning** 8497 8867 11916 14156 16433 15536 13962 

                

R&A /driftsinntekter i % 3,5 3,6 4,4 5,1 5,5 4,8 4,0 

*Refusjon kapitalutgifter Husbank og Var. **Indikerer hvordan rente og avdragsutgifter 

belaster det ordinære driftsregnskapet. 

Renteutgiftene, netto og brutto, reduseres med ca 1,5 mill. fra år 2009 til år 2010. 

Gjennomsnittlig rentenivå reduseres fra beregningsmessig ca 4,5 % i år 2009 til ca. 3,3 % i 

2010.   

I følge renteprognosene til Norges Bank må vi normalt forvente et rentenivå på ca 5 % over 

tid. Et slikt rentenivå ville ha medført en økt netto rentebelastning i vårt driftsregnskap i 

størrelsesorden 2,5 mill. kroner. 

Inderøy kommune betaler i 2010 ca 0,4 mill. kroner mer i avdrag på lån enn hva som er 

minimumskravet. 

 

 

 

3.4 Fond og avsetninger.  
 

Det vises til balanseregnskap og spesielt regnskapets note nr. 6 ”Avsetninger og bruk av fond” 

for mer detaljert oversikt.  

I driftsregnskapet er foretatt avsetninger til budne fond med til sammen ca. kr. 8,5 mill. i år 

2010, mens vi samlet sett har disponert ca. kr. 5,8 mill. Dette gir en netto økning i bundne 

driftsfond på ca 2,7 mill.  

Når det gjelder disposisjonsfond (fritt driftsfond)  er det avsatt  2.8 mill.  
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En oversikt over de viktigste fondene: 

Prosjekter Saldo pr. Bruk/avsetn Saldo pr. 

tall i 1000 kr. 31.12.2009 2010 31.12.2010 

Inderøy 2020 0 3536 3536 

Næringsfondet 1543 743 2286 

Overskudd vann- og avløpsavgift 3368 -1056 2312 

Andre prosjekter 6981 -473 6508 

Sum bundne driftsfond 11892 2750 14642 

  
  

  

Disposisjonsfond 1513 2815 4328 

 

De samlede fondsavsetninger (drift) er økt med ca. kr. 5,5 mill. kroner. 

 

Inderøy kommune har tradisjonelt hatt lave driftsmarginer og begrensede fondsavsetninger. 

Kostratall antyder at denne situasjonen er i ferd med å normaliseres. 

4 mill. kroner av avsetningene er finansiert ved bruk av mva-refusjon til investeringer. 

Som fremgår er avsetning Inderøy 2020 og avsetninger til Tjenesteutvikling ført som bundne 

fond. Bundne fond (øremerkede) er midler som formelt ikke kan strykes automatisk ved et 

eventuelt underskudd i regnskapene. Rådmannen er oppmerksom på at det kan stilles 

spørsmål ved håndteringen av/definisjonen av avsetning til Inderøy 2020 og avsetning til 

Tjenesteutvikling i så måte. Håndhevingen begrunnes med at fondsavsetningen er finansiert 

ved øremerkede midler. 

 

 

3.5 Arbeidskapitalen. Likviditet og likviditetsutvikling 
 
Det vises til balanseregnskapet og regnskapets note 1 ”Arbeidskapitalen”.   

 

Tabellen nedenfor sammenfatter sentrale tallstørrelser i likviditetssammenheng pr. 31.12:  

Beløp i 1000 kr. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                

Kasse/bank 38077 53310 31041 23720 24514 86542 81094 

Kortsiktige fordringer 12774 12319 20070 24487 29181 27268 24799 

Sum 50851 65629 51111 48207 53695 113810 105893 

  
      

  

Kortsiktig gjeld 43888 24427 48233 39423 42165 49560 62426 

Ubrukte lånemidler 17733 49014 11888 16454 15286 62126 29404 

Sum 61621 73441 60121 55877 57451 111686 91830 

  
      

  

Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler -10770 -7812 -9010 -7670 -3756 2124 14063 

  
      

  
Arbeidskapital ekskl. ubrukte 
lånemidler 6963 41202 2878 8784 11530 64250 43467 
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Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er 

et uttrykk for likviditet. Denne er redusert i 2010. Dette skyldes at store lånopptak ble foretatt 

i desember 2009 for å finansiere planlagte investeringer. I 2010 er det ikke tatt opp nye lån og 

ubrukte lånemidler er redusert med ca 33 mill. kroner.  

 

Løpende rentebetingelser på våre lån er p.t. lavere enn løpende renter på bankinnskudd. Det er 

derfor i utgangspunktet økonomisk rasjonelt å ta opp lån så tidlig som mulig. 

 

Foreløpige tall fra Kostra viser at vår arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter utgjør 

16,4 % i år 2010. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for kommunene i Nord-Trøndelag 

(13,3 %), men under landsgjennomsnittet (21,6 %).  

 

En indikasjon på den reelle underliggende likviditetsutvikling kan leses ut av linjen 

arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler. Utviklingen er positiv i 2010. Det positive netto 

driftsresultatet er selvsagt en vesentlig bidragsyter til denne utviklingen.  

 

Etter rådmannens vurdering er kommunens likviditet reellt sett i gradvis bedring. 

 

 
 

3.6 Finansforvaltning. 
 

I henhold til forskrift, jfr. også vårt finansreglement, skal det rapporteres på 

finansforvaltningen i regnskapsåret innen utgangen av første kvartal i påfølgende år. Denne 

rapporten innarbeides i rådmannens beretning. 

 

 

Forvaltningen av kommunens likvide midler.  
 
I finansreglementets pkt. 6 ”Retningslinjer og begrensninger – forvaltning av likvide midler” 

defineres kommunens likvide midler i grunnlikviditet og overskuddlikviditet.  
 

Grunnlikviditet skal sikre behovet for likviditet som oppstår som følge av tidsforskjeller 

mellom inn- og utbetalinger og den skal være like stor som forventet likviditetsbehov de neste 

60 dager. Overskuddslikviditet er likvide midler utover nødvendig grunnlikviditet til en hver 

tid.    

 

Vår grunnlikviditet skal plasseres innenfor konsernkonto/øvrig løpende oppsigelig 

bankinnskudd og har i år 2010 vært plassert hos SpareBank1 Midt Norge som vi har vår 

hovedbankavtale med. Betingelsene er løpende 1 mnd. Nibor tillagt 0,1 %. Det er i 2010 

gjennomført en anbudsrunde for bankforbindelse. Vilkårene for netto innskudd er fra 01. 

januar 2011 1 mnd. Nibor tillagt 0,85 %. Dette anses å være en gunstig.  

 

For overskuddslikviditet skal vi søke å oppnå tilfredsstillende avkastning innenfor de rammer 

for lav risiko som gjelder i vedtatt reglement. Det er for perioder i 2010 gjort plasseringer på 3 

mnd. tidsinnskudd i ulike banker innenfor rammen av maks 10 mill. kroner for hver 

plassering. Plasseringer er gjort til en gjennomsnittlig rentesats på ca 3,3 %.  
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Ettersom det ikke er gjennomført plasseringer i andre papirer, anser rådmannen at 

forvaltningen er gjennomført godt innenfor rammen av den risiko som finansreglementet 

tillater. Det kan stilles spørsmålstegn ved om vi med en relativt betydelig overskuddslikviditet 

kunne vært noe mer offensive. Vi ville i så fall være avhengig av et noe bedre system for 

likviditetsplanlegging. Dette arbeider vi med.  

 

Forvaltningen av kommunens låneportefølge. 
 
Våre långivere er pr. utgangen av år 2010 Kommunalbanken med 86 % (ca. 263 mill.) av total 

lånemasse, KLP/Kommunekreditt med 8 % (ca. 23 mill.) og Husbanken med 6 % (ca. 18 

mill.) av total lånemasse. I 2010 ble ca. 54 mill. av vår låneportefølje overført fra 

KLP/Kommunekreditt til Kommunalbanken for å oppnå bedre betingelser.    

 

Vi har pr utgangen av året ikke lån i sertifikat eller obligasjonsmarkedet. Et lån på ca 54 mill. 

kroner i sertifikatmarkedet (formidlet av Sparebanken Midt-Norge) ble i desember 2010 

refinansiert med et fastrentelån i Kommunalbanken. 

 

I følge vårt finansreglement skal lån med fastrente og lån med flytende rente utgjøre 

minimum 20 % hver av vår låneportefølje. 

 

Pr. utgangen av år 2010 er andel av lån med fastrenteposisjon 44 % og andel med flytende 

rente 56 %.  I tillegg var 60 mill. kroner av lån med flytende renter rentesikret frem til 15. 

desember 2010 med 2,82 % rente. 

 

Flytende lån er knyttet til 3 måneders Nibor og rentejusteres hver 3 måned. Betingelsene var i 

2010 gjennomgående 3 mnd. Nibor tillagt 0,05 % i margin. Pr. 31.12 var ”prisen” 2,71 %.   

 

Våre fastrentelån har utløp fra 2011 til 2017 og med renter varierende fra 2,85 % (kortsiktig) 

til 5,68 %. (utløp 2013) Det er med virkning fra 01.01.2011 rentesikret 25 mill. kroner på 10 

år til en rente på ca 3,9 %. 

 

Vår forvaltningsstrategi søker å kombinere en målsetting om forutsigbare rentekostnader på 

kort sikt og lavest mulige rentekostnader på lengre sikt. Med et lånegjeldsnivå noe over 

landsgjennomsnittet – og på mellomlang sikt økende – vil det være naturlig å holde en noe 

høyere fastrenteandel enn minimumskravet i finansreglementet. 

 

 Gjennomsnittlig rentesats for den totale lånemasse har i år 2010 vært på ca. 3,3 %. 

 

Rådmannen anser at låneforvaltningen er gjennomført i samsvar med kravene i 

finansreglementets retningslinjer. 

 

Rådmannen er forberedt på og forbedre rapporteringen vedrørende finansforvaltningen over 

tid. 
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4. Driftsbudsjettet - sammenfattet oversikt over vesentlige 
endringer og avvik. 

 

 

4.1 Veksten i reelle driftskostnader. Utviklingen i det samlede 
tjenestetilbudet. 

 
Det er et godt regnskapsmessig resultat – herunder nettodriftsresultat - i 2010.  Samtidig er det 

en relativt sterk vekst i brutto driftskostnader. 

 

Driftsutgifter 2010 310468 (eks sykepengerefusjon) 

Driftsutgifter 2009 292782 (eks sykepengerefusjon) 

    Nominell økning 17686 
  Økning eks avskrivninger 18679 
  

    Pris og lønnsvekst 9698 3,3 % 
 

    Realvekst driftskostnader 8981 3,1 % 
  

Med en antatt lønns- og prisvekst på 3,3 % kan beregnes en realvekst i driftskostnadene på 

nærmere 9 mill. kroner, eller 3,1 %. Dette er isolert sett et betydelig beløp. 

 

Økningen kan i hovedsak forklares med: 

 

1) Prosjektkostnader – Kommunesammenslåingsprosjektet: 2,34 mill. 

 

2) Økte kostnader – overføring ungdomsskole fra Mosvik:  1,17 mill 

 

3) Var – området – ekstraordinære vedlikeholdstiltak:  1,98 mill 

 

4) Andre endringer ordinære og ekstraordinære kostnader:  3, 50 mill 

 

Endringer i faktiske brutto driftsutgifter fra 2009 til 2010 er selvsagt i vesentlig grad preget av 

at kommunesammenslåingsprosessen er i full gang. (kostnadene føres i Inderøy kommunes 

regnskaper) Punktene 1-2 kan direkte og indirekte henføres til denne prosessen. For så vidt 

gjelder VAR-området er det gjennomført ekstraordinære vedlikeholdstiltak som føres i drift 

og finansieres ved å trekke på fond.  Fondene skal bygges ned til null innen utgangen av 2011. 

 

Andre endringer i ordinære og ekstraordinære reelle kostnader (4) gir et mål/indikator på 

veksten i interne og eksterne tjenester – dvs. tilbudet til Inderøy kommunes befolkning 

eksklusive VAR-området. I dette tallet ligger kostnader knyttet til budsjetterte tiltak i 2010, 

jfr. vedtatt budsjett og økonomiplan og vedtatte tiltak i løpet av året.  

 

Vi registrerer en tydelig realvekst i ressursinnsatsen på oppvekstområdet, bistand og omsorg 

og helse-, rehab og barnevern.  På området Kommunalteknikk reduseres den samlede 

ressursbruken noe. Dette kan delvis forklares med at tyngden av den ekstraordinære statlige 

vedlikeholdsinnsatsen ble regnskapsført i 2009. 
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Av bevilgningen til Inderøy kommune av den ekstraordinære statlige bevilgning ultimo 2010 

er ca 0,6 mill. kroner brukt til ekstraordinære utstyrsinvesteringer rettet mot bistand og 

omsorgsområdet. 

 

 

4.2 Regnskapsresultatet på hovedområder. 
 

Kommunestyrets budsjettvedtak er fattet med bindende virkning på nivå med spesifikasjonen 

i tabellen nedenfor. Avvikskommentarene gis på overordnet nivå. Det vises også til 

regnskapsskjema 1B. 

 

    Regnskap  Rev. budsj. Avvik  Regnskap  

Ansvar Hovedområder 2010 2010 2010 2009 

  
     100 Fellesområde inntekter -232046 -227347 -4699 -219402 

101 Fellesområde diverse -7217 -17141 9924 -13474 

102 Renter og avdrag 20112 22188 -2076 22928 

  Disponibelt netto drift -219151 -222300 3149 -209948 

103 Fellesområde tilleggsbev 0 10 -10 0 

110 Politisk organisasjon mv 2527 2728 -201 2636 

120/130 Støttefunksjoner 16972 17069 -97 16611 

140 Kultur og informasjon 10351 10410 -59 9594 

3* Helse og sosial 79883 82912 -3029 78954 

4* Oppvekst 72502 72470 32 69165 

510 Kommunalteknikk 29394 28449 945 29606 

520 Vann 0 34 -34 0 

521 Avløp 0 34 -34 0 

550 Plan og næring 7522 8184 -662 3382 

  SUM 0 0 0 0 

 

 

Fellesområde inntekter.  
 

Området omfatter generelle inntekter fra skatt-, og rammetilskudd mv. 

 

Området gjøres opp med et positivt avvik på ca. 4,75 mill. Dette fremkommer slik: 

 

1. Skatt og rammetilskudd  - 2,58 mill. 

2. Skjønnstilskudd barnehager   - 2,17 mill. 

 

Avviket er forklart under redegjørelsen for resultatavviket over. 
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Fellesområde diverse.  
 

Området omfatter ulike felles regnskapsområder, bl.a. pensjonskostnader, premieavvik, tap på 

fordringer, kompensasjon mva påløpt i investering, overføring til investeringsregnskap, 

avskrivinger, netto renter formidlingslån. 

    

Nettoinntektene er 9,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette forklares i hovedsak slik: 

 

1.  Regnskapsmessig overskudd      10,74 mill.   

2. Tap på fordringer        0,94 mill.  

4.  Pensjon/premieavvik      - 1,74 mill.  

 

Regnskapsmessig overskudd føres til avsetning – dvs. fremkommer som en regnskapsmessig 

utgift på 10,74 mill. 

 

Tap på fordringer er økt vesentlig. Det er gjennomført en mer fullstendig gjennomgang av 

balanseposter. 

 

Den samlede pensjonsbelastningen i våre regnskaper fremkommer som summen av 

pensjonspremie belastet enhetene og premieavvik belastet/inntektsført under Fellesområde 

diverse.  

 

 

 

Pensjon – utvikling i kostnadsbelastning  
 

SAMLET PENSJONSBILDE (KLP og SPK) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap  Budsjett 

tall i 1000 2007 2008 2009 2010 2010 

Premieinnbetaling 19397 22698 21706 23123 24082 

Netto pensjonskostnad 17257 18895 19710 19163 20379 

Sum samlet kostnad 18557 20352 21444 20838 22146 

Akkumulert /amortisert premieavvik 6271 8617 8879 11164 12125 

Egenkapitalinnskudd 559 489 559 585 610 

 

 

Den endelige avregningen fra KLP og SPK gir så vel lavere premieinnbetaling som 

pensjonskostnad i forhold til budsjett.  Kostnadsbesparelsen er samlet på ca 1,3 mill. kroner. 
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Rente og avdragsområdet.  
 

Nettobesparelsen på rentekapitlene er på ca 2 mill. kroner. Dette skyldes en kombinasjon av 

lavere rentenivå enn lagt til grunn i budsjett og visse forsinkelser i investering. 

 

Avdrag er betalt tilnærmet i tråd med budsjett. Vi har betalt ca. 348.000,- mer enn minste 

lovlige avdrag. Bufferen var betydelig høyere i 2009 og vi må vurdere avdragsbudsjettet for 

2011 på nytt i lys av det.   

 
 

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.  
 

Området omfatter tilleggsbevilgninger til dekning av lønnsoppgjør, samt tilleggsbevilgninger 

til formannskap, hovedutvalg Natur og hovedutvalg Folks disposisjon.   

Ved utgangen av 2010 står kr. 10.000,- igjen til disposisjon. 

Avsatte midler til dekning av lønnsoppgjør gav tilnærmet dekning for de faktiske effekter av 

lønnsoppgjøret. (vi manglet beregningsmessig kr. 170.000,-) 

Avsatte midler til hovedutvalg Naturs disposisjon er avsatt og skal benyttes til diverse 

vedlikehold i 2011.  

 

Midler avsatt til hovedutvalg Folks disposisjon er fullt ut benyttet.  

 

Mens midler avsatt til disposisjon for Formannskapet og Hovedutvalg natur i all hovedsak er 

disponert til engangstiltak/bevilgninger, er midler avsatt til disposisjon for Hovedutvalg folk 

med ett unntak medgått til å oppstartfinansiere ”permanente” tiltak. 

 

 

Politisk organisasjon. 
 

Området omfatter budsjettområdene ordfører, formannskap, hovedutvalg, kontroll og 

revisjon, overformynderiet samt diverse råd og nemnder som eldres råd, rådet for 

funksjonshemmede og ungdomsråd.  

Området kommer ut med et mindre forbruk på 0,2 mill. kroner.  

Politisk aktivitet er i all hovedsak gjennomført i samsvar med planer. Deler av kostnaden er 

belastet kommunesammenslåingsprosjektet. Dette forklarer delvis mindreforbruket. 
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Rådmann og sentraladministrative støttefunksjoner. 
 

Området omfatter sentraladministrative funksjoner som servicetorg, økonomi, IT-tjeneste, 

salgs- og skjenkebevilling samt personal- og rådmannsfunksjon.  

Budsjettområdet viser en regnskapsmessig netto besparelse på ca 0,1 mill. kroner. Økte 

avskrivninger utgjør 0,5 mill. kroner. Økningen har sin motpost i inntektsføring på 

Fellesområdet diverse slik at det egentlige ”avviket” er positivt med ca 0,6 mill. kroner.  

En mindre del av dette kan forklares med at en del kostnader er belastet 

Kommunesammenslåingsprosjektet. 

Aktivitet er stort sett gjennomført i tråd med planer. Inderøy 2020 prosjektet og 

Kommunesammenslåingsprosjektet har naturlig nok lagt beslag på betydelige ressurser i 

2010, uten at det har gått vesentlig på bekostning av den ordinære tjenesteytingen. 

På funksjonsnivå registreres overskridelser på IT-området. Dette kan i hovedsak tilbakeføres 

til økte kjøpte tjenester som følge av økt aktivitet. 

 

Kultur og informasjon. 
 

Ansvarsområdet kultur og informasjon omfatter allmennkulturelt arbeid, bibliotek og 

kulturskole og den kulturelle skolesekken. Enheten har videre ansvar for overføringer til 

kirken og kulturhuset. Området ivaretar i tillegg den sentrale informasjons- og 

kommunikasjonsfunksjonen.   

Regnskapet kommer ut med et positivt avvik på kr. 59.000,- sammenholdt med regulert 

budsjett. 

Aktiviteten er i hovedsak gjennomført i samsvar med plan. Planarbeidet er noe forsinket.  

Informasjonsfunksjonen er styrket med en informasjonsmedarbeider fra sommeren 2010.  

 

Oppvekst.  
 

Ansvarsområdet omfatter funksjonene skole, barnehager, SFO, voksenopplæring samt 

fellesadministrasjon for skole og barnehager. 

Samlet kommer området ut med en regnskapsmessig besparelse på kr. 32.000,-. 

Aktiviteten innenfor oppvekstområdet er i all hovedsak gjennomført i samsvar med 

budsjettforutsetningene.  

 Det er utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen med mål og strategier. Det er for øvrig 

benyttet en god del midler til kompetanseheving innenfor skole og barnehage.   

Det registreres en økning i kommunalt tilskudd til private barnehager, økte utgifter til 

fosterhjemsplasserte elever samt utgifter til friplass/søskenmoderasjon. Tilskudd til 

voksenopplæring er økt. 
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Et negativt regnskapsavvik ved Inderøy ungdomsskole skyldes i hovedsak tilbakebetaling av 

beløp vedrørende 2009 og merkostnader /engangskostnader knyttet til overflytting av elever 

fra Mosvik. 

Sakshaug skole kommer ut med et vesentlig positivt avvik. Dette forklares med økte 

prosjektinntekter og besparelser på lønnsområdet. 

 

 

Helse og sosialområdet. 
 

Området omfatter enhetene Helse, rehab. og barnevern, Bistand og omsorg og Nav – 

sosialtjenesten. 

 

Området samlet viser et positivt regnskapsmessig avvik på ca. kr. 3 mill. Dette fremkommer 

slik: 

1. NAV. Redusert utbetaling økonomisk sosialhjelp mv  -0,7 mill. kroner 

2. Bistand og omsorg. Mindre lønnskostnad/økte inntekter   -3,1 mill. kroner 

3. Helse-, rehab. og barnevern        0,8 mill. kroner 

 

Det underliggende positive regnskapsresultat er noe svakere enn det regnskapsmessige. 

Innenfor helse-, rehab. og barnevern er disponert betydelige øremerkede fondsmidler for å 

finansiere driften i 2010. 

Aktiviteten på samtlige områder anses å være godt i samsvar med vedtatt budsjett. 

Det positive avviket i sosialhjelpsutbetalinger reflekterer et godt resultat for NAV samlet når 

det gjelder å formidle relevante ordinære arbeidstilbud til utsatte grupper. Det bemerkes også  

 i den forbindelse at kvalifiseringsprogrammet gav rom for 9 personer i 2010. 

 

Det positive avviket innenfor Bistand og omsorg kan forklares med merinntekter 

(ressurskrevende brukere) og reduserte lønnskostnader. Bemerk at det egentlige resultat er 0,7 

mill. kroner lavere som følge av at anslaget over inntekter fra ressurskrevende brukere er for 

høyt anslått (se foran). Bistand og omsorg har hatt økt fokus på så vel effektivisering, 

kompetansehevende tiltak som tiltak for økt nærvær og redusert deltid i 2010. 

 

Innenfor Helse-, rehab. og barnevern er aktivitetsveksten sterkest – jfr. etableringen av en 

rekke nye tilbud. Det regnskapsmessige resultat er negativt og en utfordring.  

Regnskapsmessig fremkommer avviket først og fremst på funksjonen barnevern.  Samtidig 

viser den bakenforliggende analyse at det ikke er en vesentlig vekst i brutto driftskostnader på 

barnevernsområdet fra 2009 til 2010. Dette indikerer en noe optimistisk budsjettering på 

området. Vi påregner en vesentlig reell kostnadsvekst i 2011 som følge av økt antall saker og 

omsorgsovertakelser. 

Staten tildelte kommunene ekstra midler ”eldremilliarden” på tampen av år 2010. Inderøy 

kommunes andel var på kr. 1.34 mill. Beløpet er i hovedsak benyttet til tiltak 

folkehelsearbeid, oppgradering utstyr innenfor helse og sosialområdet samt nedbetaling av 

gjeld.  
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Kommunalteknikk. 
 

Området omfatter tjenester som veg, vann og avløp, renovasjon, brann, og kommunale 

bygg/anlegg og eiendommer. 

Området kommer ut med et regnskapsmessig negativt avvik på ca. kr. 0,95 mill. Økte 

avskrivninger utgjør ca. kr. 0,83 mill. Ansvarsområdet kan således anses å være i balanse. 

Økende investeringsaktivitet har lagt et betydelig press på plan- og gjennomføringskapasitet.  

Aktiviteten på området er likevel i hovedsak i tråd med planer. 

 

Næring og plan. 
 

Området omfatter tjenestene planlegging, byggesak, oppmåling/eiendomsinformasjon, 

landbruk, miljø-, natur og viltforvaltning samt næringsutvikling for øvrig. 

 

Av hovedoversikten fremgår det at området regnskapsmessig kommer ut med et positivt avvik 

på ca. kr. 0,66 mill. Dette skyldes 

 

1. Næringsfond gjøres opp med ”overskudd”  0,27 mill 

2. Økte gebyrinntekter      0,39 mill.   

 

Næringsfondet skal i driftsregnskapet ende med et resultat på kr. 0,-. Dette gjøres ved bruk av 

-/avsetning til fond.  Næringsfondet ble i driftsregnskap 2009 (ved en glipp) gjort opp med en 

netto kostnad på ca. 0,27 mill. I 2010 gjøres området opp med en netto inntekt på 0,27 mill.   

 

Aktiviteten er i all hovedsak gjennomført i samsvar med planer og budsjett. Kommunedelplan 

Røra ble vedtatt i 2010, likeledes reguleringsplaner for Nessjordet og Gangstadhaugen II. På 

nærings- og samfunnsutviklingsområdet har Næring og plan i 2010 hatt prosjektlederansvaret 

for Inderøy 2020 hovedprosjektet og Inderøy 2020 Mulighetenes landbruk. 

 

 

 

5. Investeringsregnskapet.  
 

Det vises til regnskapet med regnskapsskjema 2 A, 2 B og detaljregnskapet samt note nr. 10 

”finansiering av investeringer” og note nr. 11 ”overføring fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet”.  

 

Oversikten nedenfor viser utviklingen i investeringsnivåene fra 2004 og til 2010. 

 

Investeringsutgift 
    År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  35694 30324 68546 22329 14443 10392 41149 
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De samlede investeringer i 2010 er på brutto kr. 41,1 mill. – en økning på 31 millioner kroner 

fra 2009.  Økningen er i all hovedsak finansiert ved låneopptak, salg av anleggsmidler og 

merverdiavgiftsrefusjon investering.  Det er ikke disponert av egne avsetninger i 2010. (2A) 

 

Det registreres at investeringsutgiftene kommer ut godt under bevilgningsrammen for 2010. 

Dette kan dels gis en teknisk forklaring. Prosjekter går ofte over flere år. De årlige 

bevilgningsvedtak definerer formelt en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. 

Bevilgningene vil tradisjonelt ikke være 100 % avstemt med faktisk fremdriftsplan. Nye 

budsjettforskrifter vil bli innført og som stiller større krav til periodisering. Bevilgningsvedtak 

skal årlig gjentas med grunnlag i prognoser for investeringsutgifter for kommende år. Som 

fremgår av spesifikasjonen i skjema 2 B forklarer ”mindreforbruket” på 

administrasjonsbygget det aller meste av denne differansen. 

 

Investeringsprosjekter er i all hovedsak gjennomført innenfor gitte rammer og bevilgninger. 

Forbruk og budsjett fremgår av regnskapsskjema 2 b og hvor samtlige prosjekter er nærmere 

spesifisert med forbruk og regulert budsjett. Det henvises også til budsjett og økonomiplan 

2010 til 2013 hvor opprinnelig investeringsbudsjett fremgår av vedlegg 4. 

 

Av skjema 2 b fremgår at flere prosjekter har et større forbruk i 2010 enn bevilget. Eksempel 

er utbedringer etter branntilsyn, IT-investeringer, Enøk-tiltak kommunale bygg mv. 

Overforbruket har dekning i tidligere gitte bevilgninger. 

 

For så vidt gjelder lysløype Gran vil en samlet overskridelse reguleres. Kommunen 

forskotterer her langsiktig finansiering i form av tippemidler. 

 

Fremdriftsmessig registreres et mindre etterslep i gjennomføringen av en del prosjekter. Dette 

har stort sett sin forklaring i behov for lengre planleggingstid enn forutsatt på 

bevilgningstidspunktet. 

 

Investeringsregnskapet viser aktivitet på viktige områder: 

 

- arbeidet med å oppgradere og fornye IT-parken er kommet betydelig lengre. Det er 

etablert trådløse nettverk ved skolene. Utskifting av deler av den gamle PC-parken 

med såkalte tynnklienter – blant annet begrunnet i økt driftsstabilitet – er forsert. 

 

- oppgradering av kulturhus er i full gang (scene mv) 

 

- bygging av nytt administrasjonsbygg igangsatt fysisk medio 2010 

 

- ny, moderne og utvidet lysløype Gran 

  

- nye Sandvollan skole ble ferdigstilt 

 

- betydelige investeringer i brannforebyggende tiltak, og slik at de fleste avvik (med 

unntak av Samfunnshuset) nå er eliminert. 

 

- Næss-prosjektet – infrastruktur fase 1 er i praksis ferdigstilt. Igangsetting av fase to 

besluttet. 
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- til HMS-begrunnede omgjøringer av bygg er brukt kr. 807.000,- fordelt på flere 

delprosjekter – primært Inderøy Ungdomsskole og Inderøyheimen. 

 

- Enøk tiltak kommunale bygg er brukt kr. 1,15 mill. kroner hovedsakelig til 

investeringer i energioppfølgningssystem, prosjektering av vannbåren varmesystem til 

deler av Inderøyheimen og energiøkonomiseringstiltak for øvrig. 

 

- Planleggingen av et felles anlegg for vannbåren varme har tatt mye tid i 2010, med 

realiseringen utsatt i tid. 

 

- Det er disponert planleggingsressurser for realisering av ny innfartsvei til Venna og 

omlegging av trafikk og parkeringssystemer i området kulturhus, samfunnshus, skole 

med sikte på realisering i 2011.  

 

- Forprosjekt/inkl grunnundersøkelser Åsen ble igangsatt i 2010 og videreføres i 2011 

med sikte på mulig utbygging i 2011. Arbeid med regulering av nye boligområder i 

sentrum av Kirknesvågen besluttet igangsatt. Byggetrinn 1 i Gangstadhaugen er 

sluttført og byggetrinn 2 igangsatt. 

 

- Det er ikke disponert av rammebevilgninger til ”Annen stedsutvikling” og 

”Opparbeiding næringsareal” i 2010. Det er dog besluttet igangsatt en utredning av 

Lensmyra som fremtidig hovednæringsareal for Inderøy kommune. Det vises videre til 

Inderøy 2020 utredningen og som etter hvert vil utkrystallisere konkrete 

stedsutviklingsprosjekter.  

 

- Det er brukt 1,8 mill. kroner til opprustning av kommuneveger i 2010. Beløpet er i all 

hovedsak medgått til Rostadvegen. Denne vil bli ferdigasfaltert våren 2011. 

 

- Stoppested Flaget. Et mindre beløp er benyttet til grovplanering av området. Det pågår 

en utredning som skal danne grunnlag for beslutning om endelig løsning. 

 

  

 

 

 

6.  Likestilling. 
 

Inderøy kommune med høy grad av likestilling. Likestillingsindeksen (www.ssb.no) for 

kommuner viser at Inderøy kommune har en indeks på 0,713 og tilhører de kommunene med 

høy grad av likestilling (1 av 7 kommuner i Nord-Trøndelag). I grunnlagsdata inngår tolv 

ulike indikatorer som eks. andel barn i barnehage, andel kvinnelige 

kommunestyrerepresentanter, andel kvinner og menn med høyere utdanning, årlig 

bruttoinntekt kvinner og menn, andel kvinner i offentlig forvaltning.  

  

  

Likestilling       

Andel ansatte i %/år 2008 2009 2010 
Kvinner 82 82                83 

Menn 18 18                17 
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Inderøy kommune som organisasjon. 83 % av våre ansatte er kvinner og vi har en 

kvinneandel på 35 % i lederstillinger (rådmann, kommunalsjef, rådgivere, enhetsledere). Vi 

har høy andel deltidsstillinger, spesielt innenfor våre tjenester knyttet til bistand og omsorg.  

 

I 2010 ble det vedtatt en egen handlingsplan for "Heltid - reduksjon av uønsket deltid" hvor 

det er skissert tiltak og aktiviteter for perioden 2010 - 2012. I 2010 har i alt 18 medarbeidere 

fått utvidet sin faste stilling, slik at antall med uønsket deltid er noe redusert. PAI rapporter fra 

KS viser at vi fortsatt ikke kan dokumentere at vi har færre deltidsstillinger innenfor 

intervallet 0 – 49,99 % stilling, og vi jobber nå med en gjennomgang av tallene. Det vises til 

vedlagt redegjørelse om vår likestilling, og det bør i 2011 - 2012 utarbeides en egen 

handlingsplan for likestilling.  

  

 

 

 

7.  Nærvær og heltid. 
 

Fokusområdene nærvær og heltid er områder som krever innsats over en lengre tidsperiode 

for å nå mål. Gjennom kvalitetskommuneprogrammet har vi utviklet to sentrale 

handlingsplaner for nærvær og heltid som er behandlet politisk. 

Ledelsen har sammen med tillitsvalgte deltatt på en rekke samlinger, som har gitt økt 

kompetanse i forhold til nærvær og heltid. Samlingene har klart bidratt til å holde fokus, 

aktivitet og gitt inspirasjon til videre arbeid. Programmet har bidratt til en forsterket innsats på 

områdene nærvær og heltid. Alle ansatte har gjennom programmet deltatt på to samlinger med 

nærvær og arbeidsglede. 

 

Vi har i vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 et måltall på 92 % nærvær innen 2012, og 

det er skissert flere aktiviteter innenfor fokusområdene lederrollen, arbeidstaker og 

samhandling. Bla. er det fra 2010 innført krav om rapportering på HMS/nærvær og heltid i 

tertialrapportering til politisk nivå. 

 

I 2010 oppnådde vi en nærværsprosent på 91 % og det betyr en reduksjon i vårt sykefravær 

med 26 % fra 2009.  Inderøy kommune ligger fortsatt litt høyere i sykefraværet enn 

kommunal sektor i Nord-Trøndelag (kilde NAV) for 1. kvartal og 2. kvartal i 2010, men i 3 

kvartal med et legemeldt sykefravær på 7,7 % har vi samme fraværsprosent som snitt for 

kommunal sektor i Nord-Trøndelag. Vi må fortsatt holde sterk fokus på nærvær. Vi har i vår 

handlingsplan for HMS 2010 - 2012 et måltall på 92 % nærvær innen 2012, og det er skissert 

flere aktiviteter innenfor fokusområdene lederrollen, arbeidstaker og samhandling. Bla. er 

det fra 2010 innført krav om rapportering på HMS/nærvær og heltid i tertialrapportering til 

politisk nivå. 
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8. Etisk standard. 
 

Etikk inngår som tema i vår opplærings- og utviklingsarbeid knyttet til ledere og 

medarbeidere.  

 

I arbeidet med kommunesammenslåingen er det blitt satt særskilt fokus på arbeidet gjennom 

fornying av våre etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte.  Målsettingen er at nye etiske 

retningslinjer skal være på plass på det tidspunkt den nye kommunen formelt etableres.  

 

Inderøy kommune deltar i KS prosjektet ”Hvordan styrke etisk kompetanse” hvor det er 

oppstartskonferanse i mai 2011. Her settes det fokus på etikk, organisasjonskultur og verdier.  

 

 
9.  Andre forhold. 
 
Kvalitetsutvikling en kontinuerlig prosess.  Ansvaret for å utvikle kvaliteten på tjenestene er 

en del av det gjennomgående lederansvaret.  

 

Det er i 2010 gjennomført en anskaffelsesprosess av et system for kvalitetsstyring som vil 

lette arbeidet med å utvikle og vedlikeholde systemdokumentasjon. Systemet er nå under 

implementering. I forbindelse med kommunesammenslåingsprosjektet er ambisjonen å 

gjennomgå og oppgradere dokumentasjon på samtlige områder. 

 

I dette ligger også økt fokus på internkontroll i virksomheten. 

 

Det er gjennomført eksterne tilsyn av virksomheten i 2010.  

 

- Arbeidstilsynet gjennomførte på området bistand til psykisk utviklingshemmede tilsyn 

(landsomfattende kampanje) hvor tema for tilsynet var vold og trusler på 

arbeidsplassen. Det ble påpekt mangler og disse er i løpet av år 2010 lukket. 

  

- Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av området bistand til psykisk 

utviklingshemmede. Det påpekes visse, men ikke vesentlige, avvik. Avvik ble i 

hovedsak lukket på slutten av år 2010.  

 

 

Kompetanseutvikling. Innenfor en strategi for kvalitetsutvikling står kompetanseutvikling 

sentralt.   

 

Vi har i 2010 fått på plass et IKT-basert kompetansekartleggingssystem i virksomheten. 

Systemet gir grunnlag for å holde oversikt over kompetansen til hver enkelt medarbeider, og 

samlet for organisasjonen. Verktøy er egnet for overordnet planlegging forutsatt at alle ansatte 

registrerer sin kompetanse. 

 

Vi har ikke fått på plass en overordnet kompetanseplan som basis for kompetanseplaner på 

sektornivå. Dette arbeidet vil bli prioritert i tiden fremover. 

 

 

Side 318



 

 

22 

22 

Den administrative ledelsesfunksjonen.  Rådmannen har satt fokus på kvaliteten i den 

samlede administrative ledelsesfunksjon. I 2010 er gjennomgått internorganiseringen på 

enhetsnivå.  

 

Rettssaker.  Kommunen har ikke vært involvert i rettssaker i 2010. 

 

 

 
10.  Utviklingen i de økonomiske rammebetingelser. 

Risikovurderinger - Strategier og oppfølgning. 
 

Det vises til vedtatt budsjett og økonomiplan og hvor risikovurderinger og oppfølgningstiltak 

er nærmere redegjort for. Rådmannen kan ikke se at det foreligger grunnlag for nye 

risikovurderinger sammenholdt med de som ble gjort på budsjetteringstidspunktet. 

 

Statlige styringssignaler generelt. Det foreligger noe uklare signaler vedrørende 

kommunesektorens rammebetingelser kommende år. Det er ikke grunnlag for å forvente 

endringer i de økonomiske rammer inneværende år.  Det foreligger heller ikke nye føringer 

for økonomiplanperioden. Oppdaterte føringer vil på vanlig måte bli presentert i 

kommuneproposisjonen i mai. 

 

Som kjent kom ikke Inderøy kommune inn under ordningen med nytt distriktstilskudd i det 

nye inntektssystemet. Dette ble i stor grad kompensert gjennom en tildeling over den sentrale 

skjønnsmiddelpotten.  Ut fra måten de sentrale skjønnsmidlene tradisjonelt er håndtert på, og 

de spesielle begrunnelser som lå til grunn for skjønnstildelingen, legger vi til grunn at dette 

tilskuddet vil bli videreført i årene som kommer 

Kommunen er for øvrig ikke kjent med statlige styringssignaler som vil utgjør en spesiell 

risiko for vår kommune eller vår kommunetype.   

 

Renteutviklingen. Langsiktige renter i rentemarkedet (10 år) ligger p.t. på ca 4,6 % og har 

økt siste halvår. Norges Bank opererer med en forventet langsiktig rente på rundt 5 %. Vår 

løpende rente er p.t. ca 2,6 %. (snittente rundt 3,3 %) En gjennomsnittlig rentevekst på 1 

prosentpoeng vil isolert sett belaste driftsregnskapene med netto ca 1,5 mill. kroner. 

Gjeldende økonomiplan tar delvis høyde for en renteøkning. Samtidig er Inderøy kommunes 

gjeldsnivå etter hvert etablert på et nivå som gjør at renterisikoen for Inderøy kommune ikke 

er vesentlig større enn for sammenlignbare kommuner. 

 

Folketallsutviklingen er i vesentlig grad avgjørende for den generelle inntektsutvikling 

ettersom statlige overføringer i stor grad knyttes til folketall og befolkningssammensetning. 

(behovsparametre) Etter en periode med en svak reduksjon i folketallet fra 2006 til 2008 

registreres en viss økning i 2009 og 2010. 

 

Analyser fra Trøndelag Forskning og utvikling indikerer likevel at den demografiske utvikling 

over tid gir Inderøy kommune en utfordring. Denne utfordringen vil relativt sett bli større for 

nykommunen. 
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Kommunesammenslåingen.  Inderøy kommune og Mosvik kommune vil fra 2012 slå seg 

sammen til nye Inderøy kommune. Ettersom nykommunen får videreført tilskudd som om de 

består som to kommuner over en 10 års periode,  og kommunesammenslåingen vil gi en del 

kostnadsfordeler, vil kommunesammenslåingen i seg selv kunne gi et større finansielt 

spillerom. Utfordringen for nykommunen blir å legge en strategi for den langsiktige 

utfordring på en realistisk måte. 

Det vises til politiske føringer som indikerer mulige forbedringer i de finansielle betingelser 

for kommunesammenslåing og med forlengede overgangsordninger vedrørende 

rammetilskudd.(fra 10 til 15 år) 

 

Utvikling i behov for kommunale tjenester. Andre langsiktige utfordringer. 

Utover den løpende behovsveksten som kan gi seg utslag i økt etterspørsel etter de fleste 

tjenester i kommunal regi, pekes på noen områder som kan representere en spesiell utfordring 

på kort og mellomlang sikt. Det gjelder barnevern, avlastningsbolig funksjonshemmede, 

tilbudet til psykisk utviklingshemmede, og delvis demensomsorgen. Tilpasning til 

samhandlingsreformens krav kan gi spesielle utfordringer.  

 

Samtidig gir den planlagte kommunesammenslåingen nye forutsetninger som gjør 

bedømmelsen av muligheter og begrensninger noe mer ”betinget”. 

 

Oppfølgning og strategier. Regnskapet for 2010 – refererer også budsjett og økonomiplan 

for 2011-2014– viser at Inderøy kommune har styrket sin finansielle stilling. Dette gir noe økt 

robusthet i forhold til uventede endrede forutsetninger. Kommunen blir mer forutsigbar i sitt 

tjenestetilbud.  

I forhold til å møte fremtidige økonomiske utfordringer og risiko er oppfølgningen knyttet til 

to  hovedanker: 

- Inderøy 2020. Dette prosjektet tar opp i seg en rekke tiltak for å utvikle 

Inderøysamfunnets attraktivitet og tiltrekningskraft for boende og næringsliv og er 

under full implementering. 

- Effektiviseringsprosesser. Vi søker å ha kontinuerlig fokus på effektivisering. Dette 

arbeidet knyttes nå nært opp til arbeidet med kommunesammenslåingen med Mosvik. 

 

 

 

Jon Arve Hollekim 

      Rådmann 
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Tilegg til rådmannens årsberetning.  
 
Kommunens likestillingsarbeid. Årsberetning 2010 
 
Arbeidsgiver skal aktivt bidra til likestilling mellom kjønnene, og likestilling skal være en 

naturlig og synlig del i hele vår virksomhet.  Vår likestillingssituasjon bør dokumenteres med 

statistisk materiale som danner et bilde på hvordan den faktiske situasjonen er. Følgende 

oversikter er utarbeidet og viser endringer over tid. 

 

Tabell 1: Kjønnsfordeling i virksomheten totalt med fordeling på ulike sektorer i 
Inderøy kommune.  
 01.12.08 01.12.09 01.02.10 
 Antall 

kvinner 
Antall 
Menn 

Andel 
kvinner i 

% 

Andel 
menn i 

% 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Andel 
kvinner i 

% 

Andel 
menn i 

% 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Andel 
kvinner i 

% 

Andel 
menn i 

% 

Sektor             
I ALT 403 89 82 18 401 87 82 18 445 89 83 17 
Sentraladministrasjon 50 20 71 29 39 16 71 29 46 17 73 27 
Oppvekst 168 50 77 23 174 51 77 23 197 50 80 20 
   Grunnskole 102 42 71 29 98 42 70 30 107 41 72 28 
   Barnehager 61 4 94 6 70 1 99 1 81 4 95 5 
   Fritidshj./SFO 21 1 95 5 21 3 88 13 24 2 92 8 
   Øvrig oppvekst 9 6 60 40 9 9 50 50 10 8 56 44 
Helse/sosial 199 10 95 5 193 10 95 5 211 13 94 6 
   Alm.helsevern 20 5 80 20 23 6 79 21 27 8 77 23 
   Alders- og sykehjem 76 2 97 3 75 2 97 3 78 3 96 4 
   PU 37 0 100 0 36 0 100 0 42 0 100 0 
   Hjemmehjelp/-
sykepleie 

54 2 96 4 49 2 96 4 51 2 96 4 

   Sosialhjelp 12 1 92 8 7 0 100 0 13 0 100 0 
   Andre virksomheter 7 0 100 0 7 0 100 0 6 0 100 0 
Kultur 0 1 100 0 5 1 83 17 5 1 83 17 
Teknisk sektor 4 14 22 78 3 12 20 80 3 11 21 79 
Uoppgitt     5 0 100 0 2 0 100 0 

Kilde: PAI - KS pr. 01.12.08 og pr. 01.12.09. 
 
Det registreres ingen vesentlige endringer i kjønnsfordeling de tre siste årene fra 2008. Det 

gjenstår noe oppretting av hvor medarbeidere blir registrert og da spesielt under 

sentraladministrasjon. Her er bl.a. renholdere ført inn.  

 

Tabell 2: En forenklet hovedoversikt på lønnsforhold justert for ulike faktorer (fastlønte 
hovedstillinger). Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig 
grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn.  
Tall pr. 1.12.2008, 1.12.2009, 1.12.2010: 
 Årstall 

 2008 2009 2010 

Justert for Kvinners 
måneds-
fortjeneste i 
% av menns 

Kvinners 
grunnlønn 
i % av 
menns 

Kvinners 
måneds-
fortjeneste i 
% av menns 

Kvinners 
grunnlønn i 
% av menns 

Kvinners 
måneds-
fortjeneste i 
% av menns 

Kvinners 
grunnlønn i 
% av menns 

Alder 94 88 93 89 92 89 
Ansiennitet 95 88 94 88 92 88 
Arbeidstakergruppe 100 98 100 99 100 99 
Stillingskode 98 98 99 99 100 100 
Utdanning 96 95 95 94 95 93 

Kilde PAI – KS 
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Tabell 3 – a: Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger. Tall pr. 1.12.08 
og 1.12.09  
Kjønn Måneds-

fortjeneste 

2009 

Grunnlønn 

2009 

Endring i 

måneds-

fortjeneste 

2008 – 

2009 

Endring i 

grunnlønn 

2008 – 

2009 

Ansatte 

2009 

Årsverk 

2009 

Endring 

i årsverk 

2008 

- 

 2009 

Kvinner 

og 

menn 

31.732 29.345 2,8 % 2,1 % 488 343 -0,2 % 

Kvinner 31.189 28.583 2,3 % 2,0 % 401 275 0,4 % 

Menn 33.932 32.431 4,8 % 2,8 % 87 68 -2,7 % 

Kilde PAI-KS. 
 
Tabell 3 – b: Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger. Tall pr. 1.12.09 
og 1.12.10  
Kjønn Måneds-

fortjeneste 

2010 

Grunnlønn 

2010 

Endring i 

måneds-

fortjeneste 

2009-2010 

Endring i 

grunnlønn 

2009 – 

2010 

Ansatte 

2010 

Årsverk 

2010 

Endring 

i årsverk 

2009 

- 

 2010 

Kvinner 

og 

menn 

32.868 31.193 3,6 % 6,3 % 534 361 5,3 % 

Kvinner 32.258 30.352 3,4 % 6,2 % 445 290     5,5 % 

Menn 35.361 34.630 4,2 % 6,8 % 89 71 4,6 % 

Kilde PAI-KS. 
 

Tallmaterialet i tabell 2 og 3 brukes som grunnlagsmateriell i våre drøftingsmøter med partene 

i våre lønnspolitiske drøftingsmøter.  Årsakene til forskjellene mellom kvinner og menn er 

sammensatte.  I de fleste kommuner er lønnsforskjellen større samlet sett enn innenfor de 

enkelte tjenestene og stillingsnivåene. I Inderøy kommune er blant annet kvinner 

overrepresentert i stillingene som assistenter og fagarbeidere, mens menn er noe 

overrepresentert lederstillinger .  
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Tabell 4: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år  
 Årstall 

 2007 2008 2009 2010 

Stillingsprosent Kjønn Antall 

ansatte 

% Antall 

ansatte 

% Antall 

ansatte 

% Antall 

ansatte 

% 

0 – 24,9 % Kvinner  

og menn 

38 8,0 35 7,2 37 7,7 58 11,0 

 Kvinner 35 9,0 28 7,0 30 7,6 51 11,6 

 Menn 3 3,5 7 8,0 7 8,2 7 8,0 

   

25 – 49,9 % Kvinner 

og menn 

33 6,9 50 10,3 45 9,3 63 12,0 

 Kvinner 30 7,7 46 11,6 39 9,8 59 13,4 

 Menn 3 3,5 4 4,5 6 7,1 4 4,6 

   

50 – 74,9 % Kvinner 

og menn 

153 32,1 156 32,1 156 32,4 149 28,3 

 Kvinner 143 36,6 140 35,2 141 35,5 132 30,0 

 Menn 10 11,6 16 18,2 15 17,6 17 19,5 

   

75 – 99,9 % Kvinner 

og menn 

83 17,4 89 18,3 89 18,5 93 17,6 

 Kvinner 74 18,9 76 19,1 79 19,9 86 19,5 

 Menn 9 10,5 13 14,8 10 11,8 7 8,0 

   

100 % Kvinner 

og menn 

170 35,6 156 32,1 155 32,2 164 31,1 

 Kvinner 109 27,9 108 27,1 108 27,2 112 25,5 

 Menn 61 70,9 48 54,5 47 55,3 52 59,8 

   

Kilde PAI – KS:Formannskapet har vedtatt en egen handlingsplan for ”Heltid – reduksjon i 

uønsket deltid 2010 - 2012” i august 2010. Her det satt vedtatt en tiltaksplan med fokus på 

kartlegging, intensjonsavtale med organisasjonene, rapportering av utviklingen. PAI rapporten 

viser så langt ikke en positiv utvikling for innenfor intervallet 0 – 49,9 % og har må en ta en 

grundig gjennomgang årsaken, spesielt i intervallet 0 – 24,9 %.  Ut fra våre bakenforliggende 

data hadde vi forventet at PAI-tallene ville indikerer en forbedring og det tas her forbehold for 

at tall ikke er sammenlignbare over tid. 

 

 

 

Tabell 5: Kjønnsdelt statistikk over sykefravær.  
 
Utvikling av sykefravær i perioden 4. Kvartal 2009 til 3. Kvartal 2010. Sykefravær i 
prosent av mulige dagsverk etter varighet, kvartal, kjønn og arbeidstakergruppe:  
Sykefravær i hele perioden 4. Kvartal 2009 til 3. Kvartal 2010 
 Sykefravær  

i alt 
1 – 3 

Fraværsdager 
4 – 10 

fraværsdager 
11 – 40  

fraværsdager 
Over 40  

fraværsdager 
I alt 10,1 0,8 0,6 1,8 6,9 
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Menn 4,7 0,4 0,6 2,0 1,8 

Kvinner 11,5 0,9 0,7 1,8 8,1 

Undervisn. 12,2 0,8 0,9 1,9 8,6 
Menn 7,3 0,6 0,7 2,1 3,9 

Kvinner 14,3 0,9 1,0 1,8 10,6 

Turnus 14,7 1,0 0,8 3,1 9,9 
Menn 18,6 2,6 2,1 13,9 0,0 

Kvinner 14,6 0,9 0,8 2,8 10,1 

Annet 6,6 0,6 0,4 1,2 4,4 
Menn 2,1 0,2 0,4 1,1 0,5 

Kvinner 8,0 0,8 0,5 1,2 5,6 

Kilde: PAI – KS: Hovedutfordringen ligger i fravær over 40 dager. 

Kvalitetskommuneprogrammet og vår overordna handlingsplan for HMS 2010 – 2012 har 

bidratt til en forsterket innsats på området nærvær. Vårt nærvær har økt i 2010 og vi nådde et 

nærvær på 91 % (kilde: Agresso – lønn). Vi jobber videre i 2011 ut fra en målsetting på 92 % 

nærvær med en rekke tiltak og aktiviteter som er nedfelt i vår handlingsplan. 

 

Tabell 6: Kjønnsdelt statistikk over personalpolitiske satsinger Kilde: PAI - KS 
Viser her til vår oversikt for likestillingstiltak som er planlagt iverksatt. Det er krevende å ta 

ut statistikk som er med på å avdekke om får tiltak fungerer kjønnsnøytralt. 

 Lønnet permisjon  
 I alt Barns 

sykdom 
Svangerskaps/- 
omsorgsperm. 

Annen 
permisjon 
med lønn 

Permisjon 
uten lønn 

Permisjon i hele perioden 4.kvartal 2009 til 3.kvartal 2010   

I alt 1,6 0,2 1,0 0,4 0,1 
Menn 2,0 0,1 1,5 0,4 0,1 

Kvinner 1,5 0,2 0,9 0,4 0,1 

Undervisn. 3,3 0,3 2,0 1,0 0,1 
Menn 4,7 0,2 3,7 0,8 0,2 

Kvinner 2,7 0,3 1,3 1,0 0,1 

Turnus 1,4 0,2 1,0 0,2 0,0 
Menn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kvinner 1,4 0,2 1,0 0,2 0,0 

Annet 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 
Menn 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

Kvinner 1,0 0,2 0,5 0,3 0,2 

      

En oversikt over iverksatte likestillingstiltak:  
Heltid – reduksjon i uønsket deltid: Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid 

(2008).  Alle ansatte ble utfordret til å delta i undersøkelsen hvor ble spurt om arbeidssted, 

yrke, fast stillingstørrelse, ønsket stillingsstørrelser, planer/ønsker om kompetanseutvikling 

osv. Av totalt 148 svar, ønsket 119 medarbeidere (40,2 årsverk) utvidelse av stilling. 

Rapporten viser at av de som har ufrivillig deltid, er kjønnsfordelingen 117 kvinner og 3 

menn.  

Hovedgruppen med ufrivillig deltid er kvinner knyttet til tjenesten bistand og omsorg. 

Ufrivillig deltid innenfor barnehage og skole utgjør 21 medarbeidere (17,6 % av 119 som 

ønsket utvidelser) og alle er kvinner.   
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I 2010 ble det iverksatt ny kartlegging om uønsket deltid innenfor bistand og omsorg i 1. 

kvartal 2010, hvor vi fikk 104 tilbakemeldinger (svarprosent 55 %). 70 medarbeidere ønsket 

større stilling. Ved årsskiftet 2010/2011 er det innenfor tjenesten bistand og omsorg gitt en 

rekke stillingsutvidelser og i alt 18 medarbeidere har fått utvidet sin stilling 

Formannskapet vedtok i august 2010 en egen handlingsplan for heltid – reduksjon i uønsket 

deltid. Her det satt vedtatt en tiltaksplan med fokus på kartlegging, intensjonsavtale med 

organisasjonene, rapportering av utviklingen. 

 

En oversikt over likestillingstiltak som er planlagt iverksatt: 
 

Seniorpolitiske retningslinjer skal drøftes på nytt i 2010 i forbindelse med etablering av 1756 

Inderøy kommune. Tall fra 2010 viser at totalt 90 årsverk vil fratre med pensjon innen 10 år. 

Kvinneandelen her utgjør 60 årsverk (66 % av 90 årsverk).  Her viser våre tall at kvinner 

innenfor undervisnings-personalet har høyere stillingsprosent enn øvrige kvinner innenfor 

bistand og omsorg samt barnehage/skole.  

I forbindelse med etablering av 1756 Inderøy kommune bør det utarbeides en egen 

likestillingsplan.  
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PPT Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS
Daglig leder Audhild Kristensen Dahl
7670 Inderøy

Deres ref.:

REVISJONSNOTAT — ÅRSREGNSKAPET 2010

1111111111111111116011111111III  
KRnelv

Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato:
hkolberg 11/365-5 0.70.2 24.05.11

Vi har nå avsluttet vår revisjon av årsregnskapet for PPT Inderøy, Leksvik og Mosvik LKS for 2010.
Vedlagt følger revisjonsberetning av 24.05.11, originaldokument for fremleggelse til
representantskapet.

I dette revisjonsnotatet kommenterer vi forhold som etter vår oppfatning ikke er av så stor betydning
at det medfører omtale i revisjonsberetningen.

Årsrapporten 2010
Vi har sett av årsrapporten for 2010 og tidligere år, at denne omhandler kontorets aktiviteter og
tjenesteproduksjon for året.
I henhold til § 5 i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale
selskaper, skal det i en årsberetning gis opplysning om forhold som er viktig for å bedømme
selskapets stilling og resultat av virksomheten og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre
forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.
Vi vil i den sammenheng også henvise til Kommunal Regnskapsstandard nr 6 punktene 3.3 og 3.3.1
med hensyn til informasjon og presentasjon.
Etter kommunale prinsipper skal det også gis opplysninger om likestilling og helse, miljø og
sikkerhet.
Vi vil også henvise til økonomireglement punkt 8 Årsberetning, som viser hvilke sentrale punkter
som bør være med. Det ble tatt forbehold om dette i revisjonsberetningen for 2009, og vil også bli et
forbehold i revisjonsberetningen for 2010.
Dette er forhold som er tatt opp med selskapet over flere år. Vi vil vise til denne forskriften og
økonomireglementet, og forventer at selskapet vil legge dette til grunn ved utarbeidelse av
årsrapporten for 2011.

Hovedoversikt  — økonomisk oversikt drift
I henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper
vedlegg A Driftsbudsjett/regnskap skal begrepet ordinært resultat (resultat før interne
finansieringstransaksjoner.)benyttes. Hovedoversikten — økonomisk oversikt drift i regnskapet
benevner dette som netto driftresultat. I samme oversikten er benyttet regnskapsmessig
mer/mindrerforbruk, men dette skal i henhold til forskriften benevnes som regnskapsmessig resultat.
Selskapet må få endret hovedoversikten — økonomisk oversikt drift for regnskapet i 2011.

KomRev Trøndelag IKS • Fylkets Hus • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
e-post: post@krt.no • www.krt.no • Hovedkontor: Steinkjer • Avdelingskontor: Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland
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I den samme oversikten viser sum driftsinntekter kr 3.432.630,44, mens refusjoner/overføringer
viser sum kr 3.417.230,44. Dette utgjør en differanse på kr 15.400,- som gjelder konto 36200 salg
av tjenester,avg.fritt . Denne linjen mangler i den økonomiske oversikten, men sum driftsinntekter
stemmer med driftsregnskapet og har derfor ingen resultatmessig betydning.

Det er ønskelig med tilbakemelding på nevnte forhold innen 30.06.11

Med vennlig hilsen

Gretne Haugan Aasen <-1-1° on er
Oppdragsansvarlig revisor Hovedr isor

Kopi: Regnskapssjef Jon Lyng Inderøy Kommune
Styreleder PPT Roger Sæthre

KomRev Trøndelag IKS • Fylkets Hus • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
e-post: post@krt.no • www.krt.no • Hovedkontor: Steinkjer • Avdelingskontor: Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland
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Til representantskapet i
PPT for Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS

REVISORS BERETNING FOR 2010

1111111111111111111111111
Trond.Idg IKS

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for PPT Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS, som består av balanse
per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 0,- og et
regnskapsmessig resultat på kr 0,-, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leder ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk,
og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende
fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

KomRev Trøndelag IKS • Postboks 2565 • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Org.nr: 987 123 842 MVA
e-post: post@krt.no • www.krIno • Hovedkontor: Steinkjer • Avdelingskontor: Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland

Side 328



Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til PPT Inderøy, Leksvik og
Mosvik LKS per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per
denne datoen i samsvar med lov om interkonmiunale selskaper, forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i
Norge.

Men vi vil presisere at hovedoversikten — økonomisk oversikt drift mangler en linje som
gjelder salg av tjenester,avg.fritt på kr 15.400,-. Dette har ingen resultatmessig betydning.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner
som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Årsrapporten inneholder ikke opplysninger om årsregnskapet i henhold til § 5 Forskrift om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper, og revisor kan derfor ikke
uttale seg om dette.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Steinkjer, 24.05.2011

6 3ci,\L ALJ2,v),-

Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor
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Saks an
Kontrollutval et
Formannskapet
Kommunestyret

? INDERØY KOMMUNE
Kontrollutvalget

SAKSPROTOKOLL

Kontrollutvalgets vedtak:

1'01n5(

-s*retari
IIIII0III

045603

SAK  011/11
INDERØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR
2010

Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv:
10.05.2011 Per Hel e Genber 011/11 421-1729-5.3

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy
kommunes årsregnskap 2010.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

IIIIII
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy

kommunes årsregnskap 2010.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å

legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling:  
Rådmannen orienterte.

Forslag i motet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy

kommunes årsregnskap 2010.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å

legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i kommunelovens § 48.

Årsre nska ets innhold
Krav til kommunale årsregnskap er definert i  Forskrift om årsregnskap og årsberetning for
kommuner ogftlkeskommuner  (FOR-2002-12-15) § 3, 1. ledd:

Årsregnskapet skal bestå av et drifisregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Videre går det fram hva driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal omfatte.

Presentas'on av re nska et
Den samme forskriften gir kommunene stor grad av frihet til selv å bestemme
detaljeringsgraden og presentasjonsformen for regnskapet, men det skal vise regnskapstall på
samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.
Behandlin småten o frister
Ut fra bestemmelsene i  Forskrift om årsregnskap og årsberetning,  og  Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner §  10 gjelder følgende frister:

• Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjeffor regnskap innen 15. februar.
• Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
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• Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.

• Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Revisjon  
Kommunelovens §§ 78 og 79 angir de krav som stilles til revisjon av kommunal virksomhet.
Forskrift om revisjon i kommuner og fiilkeskommuner  (FOR 2004-06-15) kap. 5 — 8
omhandler revisors kvalifikasjoner og plikter.

Inderøy kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS.
Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.

Kontrollutval ets rolle ved re nska srevis'on
Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon går fram av  Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner ogffikeskommuner  kap. 4.

Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører
kontrollutvalget ved løpende tilsyn.
Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet. Forslag til slik uttalelse følger
vedlagt.

Årsre nska et for 2010
Inderøy kommunes årsregnskap for 2010 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 10 739 382.

Brutto driftsresultat for 2010 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 26.254.000
mot tilsvarende overskudd på kr. 15.838.000 for 2009.

Netto driftsresultat for 2009 viser et overskudd ("negativt beløp") på kr.20.404.000 mot
tilsvarende overskudd på kr. 8.386.000 for 2009.

Investerin sre nska et for 2010
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Noter til re nska et
Note 2 forklarer kommunens pensjonsutgifter i hhv. Kommunal Landspensjonskasse KLP og
Statens Pensjonskasse SPK.

Note 3 inneholder spesifikasjon av kommunens garantiansvar.
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Note 5 gir en oversikt over kommunens aksjer — antall og balanseverdi.

Note 16 omhandler selvkosttjenester (VAR).

Årsmeldin en for 2010
Kommuneloven med tilhørende forskrifter gir regler om hvilke opplysninger som skal gis i
årsberetningen. Behandlingsmåte og tidsfrister er også nærmere regulert.

Årsberetningen skal inneholde opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens (eller fylkeskommunens) økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, og
om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal videre redegjøres for den
faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen, og for tiltak som kan fremme
formålene i lovverket om likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet. Etter lovendring i
2009 skal det også redegjøres for planlagte og iverksatte tiltak for å sikre en høy etisk
standard i virksomheten.

Årsberetningen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet blir
behandlet. Det vil være naturlig at kontrollutvalget kommenterer eventuelle feil eller mangler
revisor måtte ha påpekt. Men kontrollutvalget kan f.eks også kommentere:

• hvor lett tilgjengelig årsberetningens innhold er
• om årsberetningen gir en oversiktlig og informativ framstilling av kommunens virksomhet

forrige år
• mål og måloppnåelse for kommunens ulike virksomheter
• andre forhold kontrollutvalget måtte ønske å kommentere

Vurdering
Årsregnskapet
Det vises til årsregnskapets regnskapsskjema 1A — Drift og til årsberetningen, hvor den
økonomiske situasjonen og avvikene mellom regnskap og budsjett er behandlet.

Sjøl om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet er det også viktig å merke
seg de forhold som revisjonen tar opp i Revisjonsnotat (til rådmannen) om årsregnskapet for
2010.

Årsmeldingen  
Rådmannen har i henhold til  Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
ftlkeskommuner  utarbeidet årsberetning for kommunens virksomhet i 2010.

Inderøy kommunes  årsberetning  er fullt i samsvar med kravene i regelverket. I motsetning til
de fleste andre kommuner har ikke Inderøy kombinert årsberetningen med en  årsmelding  der
hver enkelt sektor er beskrevet i forhold til mål, tjenester osv., men viser til at samlet
årsrapport blir lagt fram separat.

Årsberetning for Inderøy kommune for 2010 inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne
bedømme aktiviteten i kommunen. Dokumentet er med sine 27 sider leservennlig og gir et
samlet bilde av kommunens virksomhet i 2010. Kontrollutvalget kan ta årsberetningen til
orientering.
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Til
Inderøy kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INDERØY KOMMUNES ÅRS-
REGNSKAP FOR 2010

I merte 10.mai 2011 sak 011/11 har kontrollutvalget behandlet Inderøy kommunes års-
regnskap for 2010. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2010 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som det har bedt om, og viser
for øvrig til revisjonsberetningen.

Etter kontrollutvalgets oppfatning tilfredsstiller årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner
og noter brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som
omtales i årsberetningen.

Kontrollutvalget vurderer det slik at regnskapet er ført i samsvar med gjeldende lover og
regler. Utvalget mener det framlagte årsregnskapet kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2010.

Inderøy 10.mai 2011

/

Sve. ørum
(le r)

Bente Melhus

4
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

04.04.2011 2010/1583-4

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

Olav Kvam
Hustadlandet 174
7670  INDERØY

199/026 - Godkjent tilbygging av bod og veranda under vilkår

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
199/026

Adresse:
Hustadlandet 174, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Olav Kvam                      

             

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

Bruksareal i m2:
8            

Det vises til søknad om tilbygging av bod og utvidelse av veranda registrert mottatt her 9.3.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av bod og utvidelse av veranda på eiendommen 199/026, Hustadlandet 
174.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger som viser at lys på soverom tilfredsstiller TEK § 13-12 ettersendes før tiltaket igangsettes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2. 
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, saksnr. 2010/1583-4
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Saksopplysninger:

Tiltak: tilbygging av bod og utvidelse av veranda
Planstatus: Reguleringsplan for Hustadlandet
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 Situasjonsplan mottatt 9.3.2011
 Plan- og fasadetegninger mottatt 9.3.2011

Saksvurdering:

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

Det søkes om tilbygging av bod 8 kvm og veranda ca 26 kvm.

Avstand til veg
Avstand til vegmidte blir 13 meter. Det er av Statens vegvesen den 23.11.2010 gitt dispensasjon fra 
veglovens § 30 for byggegrense til fylkesveg. Bygningsmyndigheten har ikke sett behov for å vurdere 
dette ytterligere.

Lys
Tilbygging av veranda på gavl mot nord ser ut til å være problematisk med hensyn til lys for 
underliggende soverom. Tilbyggingen gjør at verandaen får en dybde på 3 meter og vil da skygge for lys 
til soverom i sokkel slik at disse ikke oppfyller teknisk forskrift (TEK) § 13-12 LYS.

Utdrag fra veiledning til TEK:

Krav til dagslys kan verifiseres enten ved beregning som bekrefter at gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er 
minimum 2 %, eller ved at rommets dagslysflate utgjør minimum 10 % av rommets gulvareal. Ved bruk av 
gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor oppnås et godt utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på dagslys i alle typer 
rom, uavhengig av størrelse. 

En enkel kontroll av dagslysarealet kan gjennomføres iht. svensk standard: 

Svensk standard SS 91 42 01 Byggnadsutformning – dagsljus – förenklad metod för kontroll av erforderlig 
fönsterglasaria. 

Dersom tilstrekkelig dagslys verifiseres ved 10 %-regelen medregnes hele rommets gulvareal uavhengig av 
måleverdighet etter NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Dagslysflaten er det samlede, uskjermede 
glassareal som formidler dagslys til rommet. I tillegg til rommets gulvareal må en ta med arealet av eventuelle 
balkonger eller andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan utenfor 
vindusfasaden. Dersom skjerming utgjør mer enn 20° i høyde, målt fra horisontalplanet gjennom vinduets 
midthøyde, må dagslysflaten økes. 

Søknaden er ikke vedlagt redegjørelse vedrørende lysforholdene i sokkel men det framgår av tegningene 
at en veranda med 3-meters dybde vil gi skjerming slik at arealet fra verandaen over må tillegges ved 
beregning etter 10 % - regelen.
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Soverommene er på hhv 10,9 m2 og 11,2 m2 og blir ved tillegging av areal fra overliggende veranda på 
hhv 21,4 m2 og 23,2 m2. Dermed er det krav om minimum lysflate på hhv. 2,1 m2 og 2,3 m2 til 
soverommene, omtrent en dobling av det som er i dag.
Tiltakshaver kan løse dette på alternative måter:

1. Det settes inn større/flere vinduer til soverom i sokkel eller
2. Soverom i sokkel endres til bod eller
3. Dybde på veranda endres ikke.

Bygningsmyndigheten setter derfor som vilkår for tillatelsen at kravene til lys blir ivaretatt og at 
tegninger som viser dette sendes inn før igangsetting. Når det gjelder alternativ 1 vil det være viktig at 
bygningens fasadeuttrykk opprettholdes.

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. 

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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: Statens vegvesen Region midt
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

04.04.2011 2011/458-2

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

Tor Fossum
Slåttasvevegen 13
7670  INDERØY

194/064 - Godkjent riving og oppføring av garasje, Slåttasvevegen 13.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/064

Adresse:
Slåttasvevegen 13, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Tor Fossum                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
42,6            

Det vises til søknad om riving og oppføring av garasje registrert mottatt her 16.3.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje på eiendommen 194/064, Slåttasvevegen 13.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Erklæring om at eventuelle skader på ledningsnett dekkes av byggherre, sendes inn 
før tiltaket igangsettes. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: Riving av eksisterende garasje BYA 34,6 m2, oppføring av ny garasje BYA 48 m2.
Planstatus: Reguleringsplan for Småland, 3.8.1973
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 Vedlegg E, tegning 301, fasader
 Tegning 201, plan og snitt
 Situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Ny garasje oppføres med pulttak med takvinkel 15 grader. Nærmeste avstand til nabogrense blir 1,5 
meter. Nabo er Inderøy kommune. Eksisterende garasje har samme plassering.

Ei ledningsgrøft med ledninger for vann, spillvann og overvann vil bli liggende under det nye 
garasjebygget. Kommunen må ha en sikkerhet mot at ledninger skades av byggearbeidet. Kommunen 
må videre ha rett til å utføre vedlikehold og tilsyn på ledningsanlegget uten at dette medfører urimelige 
kostnader, tillatelsen er derfor gitt under vilkår.

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. 

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

04.04.2011 2011/190-4

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

Bjørg Vaadal
Røravegen 110
7670  INDERØY

164/004 - Ferdigattest for våtrom i Røravegen 110.

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 9.2.2011.

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

11.04.2011 2010/587-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Theis Huldt Nystrøm
Høsvegen 2
7670  INDERØY

136/115 - Midlertidig brukstillatelse for bolig

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

Ansvarlig foretak for UTF/KUT riving av eksisterende hus og grunnarbeid og ledningsanlegg til nytt hus 
var dessverre falt ut i tillatelsen. Ansvaret var søkt og skulle i tillatelsen vært gitt til firmaet Farbu & 
Gausen AS org.nr: 980396762, som har sentral godkjenning i kl.2. 
Det er mottatt kontrollerklæring fra firmaet.

Følgende arbeider gjenstår:

1. Div. mindre snekkerarbeider
2. Div. flis/murarbeider

Frist for ferdigstillelse:

Alle arbeider 20.04.2011

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 2 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
ovennevnte del av bygg. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 
27.05.2010

Den midlertidige brukstillatelsen er gyldig til 20.04.2011.
Etter dette mister den midlertidige brukstillatelsen sin gyldighet.
Vi gjør oppmerksom på at anmodning om ferdigattest må mottas i god tid før brustillatelsen utløper for 
å sikre kontinuerlig lovlig bruk av bygningen.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
Innherred Bygg AS Okkenhaugv. 2 7600 LEVANGER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

11.04.2011 2010/423-7

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

Peder Svenning
Hyllavn. 39
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
183/031

Adresse:
Hyllavegen 39, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Peder Svenning                      

Ansvarlig søker:
NK-Prosjektering Njål Kolsvik                    

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

Bruksareal i m2:
87,9            

Det vises til søknad om oppføring av tilbygg registrert mottatt her 16.3.2010.
Siste dokument til saken er ny søknad med ny ansvarlig søker samt søknader om ansvarsretter mottatt 
21.10.2010, saken er behandlet etter pbl-85 da søknaden først ble mottatt før ikrafttreden av 
byggesaksdelen til pbl-08.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen 183/031, Hyllavegen 39.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Forstøtningsmur oppføres på egen eiendom og med en minsteavstand til nabogrense på 
0,4 meter.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 NK- Prosjektering – SØK, PRO/KPR og UTF/KUT tømrerarbeid KL.1, gjentatt lokal 
godkjenning
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 Åsmund Vangstad AS PRO/KPR grunn og terreng, mur og puss KL.1. Foretaket har 
sentral godkjenning innen funksjonene.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven-85 § 93.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging til eksisterende bolig med garasje i sokkel, stue og loftsstue. BRA 87,9 m2. Endring av 
bebygd areal er oppgitt til BYA 68,2 m2.
Forstøtningsmur langs vegen i en høyde på 1,1 meter og gjerde 0,9 meter 
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla 8.3.2010
Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver: NK- Prosjektering – SØK, PRO/KPR og UTF/KUT tømrerarbeid KL.1
Åsmund Vangstad AS PRO/KPR grunn og terreng, mur og puss KL.1

Kontrollerklæringer: KPR tømrerarbeid og KPR grunn og terreng, mur og puss

Høringsinstanser: Vedlagt dispensasjon fra Statens vegvesen vedrørende avstand fra forstøtningsmur til 
sykkelveg

Tegningsliste:

 Situasjonsplan mottatt 6.4.2011
 Snitt forstøtningsmur mottatt 6.4.2011
 Plan- og fasadetegninger mottatt 16.3.2010 (tilsvarende mottatt 21.10.2010).

Saksvurdering:

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

Tilbygg bolig
Det søkes om oppføring av tilbygg til bolig. Tegninger av eksisterende bygning gir et dårlig bilde av 
dagens bygning og foto er vedlagt søknaden som supplering. 
At taket på tilbygget trekkes lenger ned i vest slik at det etableres et ”takskjørt” over terrasse som 
bretter seg rundt hjørnet på bygningen - slik at tilbygget blir asymmetrisk- vurderes som mindre heldig
estetisk sett og det gjør samtidig tiltaket mer sårbart med hensyn på utførelse og faren for 
komplikasjoner. Bygningsmyndigheten anbefaler derfor tiltakshaver å utelate tak over terrasse men 
anser det ikke som nødvendig å avslå søknaden. For øvrig vil vi bemerke at bygningen med de omsøkte 
endringer har nådd en grense for hva bygningen tåler av forskjellige tilbygg og at evt. framtidige 
endringer bør ha til hensikt å rydde opp i og forenkle bygningskroppens utseende.
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Forstøtningsmur
Det er i søknaden opplyst at det søkes om oppføring av forstøtningsmur. Denne er vist på situasjonsplan 
og i snitt. Forstøtningsmuren oppføres 0,4 meter fra eiendomsgrense i øst. Høyde på forstøtningsmuren 
er angitt til 1,1 meter og det etableres et 0,9 meter høyt gjerde på toppen av denne.

Det er vedlagt tillatelse til oppsetting av støttemur fra statens vegvesen da denne oppføres nært deres 
eiendom og gang- og sykkelveg. Avstand til kant av gang- og sykkelveg må bli 4,6 meter da 
eiendomsgrensen i henhold til kartgrunnlaget går i en avstand på ca 4,2 meter fra kanten av 
sykkelvegen. Muren oppføres med nærmeste avstand til nabogrense i sør på 1 meter og det er vedlagt 
erklæring fra nabo med samtykke til dette.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:

NK-Prosjektering Njål Kolsvik Russervegen 6 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

07.04.2011 2010/1568-10

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ester Ferstad
c/o Magne Heggstad, Hellhaugan 343 B
7670  INDERØY

Endring av tillatelse - varmepumpe og ansvarsretter

Inderøy kommune har mottatt søknad om endring av tillatelse og nye ansvarsretter på eiendommen 
197/111, Gangstadmarka 40 den 25.3.2011.

Endringen gjelder varmepumpe som erstatning for pipe og ansvarsretter for prosjektering og montering 
av varmepumpe. Tidligere gitt ansvarsrett for etablering av pipe til Sigmund Grinnen utgår.

Endring av tillatelse godkjennes.

 Asp Rørservic AS, org.nr. 990964580 gis ansvarsrett i henhold til søknad for funksjonene PRO 
og UTF luft-luft varmepumpe som erstatning for pipe kl.1

For øvrig gjelder tillatelsen som i vedtak av 17.11.2010
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Sigmund Grinnen 7140 OPPHAUG
ÄLVSBYHUS NORGE AS Pb 2008 Høyden 1520 MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

15.04.2011 2011/321-2

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

Kari Johanne og Gjøran C. Skjellegrind
Haugavegen 15
7670  INDERØY

194/069 - Avslag på søknad om dispensasjon, Haugavegen 15

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/069

Adresse:
Haugavegen 15, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Kari Johanne og Gjøran C. Skjellegrind                      

Det vises til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Småland registrert mottatt her 23.2.2011.
Inderøy kommune beklager at behandlingen av saken, på grunn av stor pågang, har tatt noe tid.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Småland i kraft fra 3.8.73 med endring av 29.10.81 
avslås.

Vedtaket er hjemlet i reguleringsplan for Småland samt plan- og bygningslovens § 19, § 29-2 og §29-4
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Dispensasjon for påbygging av eksisterende bolig, ekstra etasje med mansardtak og 
gjennomgående ark
Planstatus: Reguleringsplan for Småland i kraft fra 3.8.73 med endring av 29.10.81
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 Tegninger eksisterende bolig
 Tegninger av eksisterende bolig med påbygging, utskifting av takkonstruksjon, loft med 

mansardtak og gjennomgående ark
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Saksvurdering:

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

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for Småland for påbygging av bolig fra en etasje med 
sokkel til to etasjer med sokkel. 
Eksisterende bolig fra 1983 har en rektangulær bygningskropp i en etasje med sokkel der forlengelsen av 
denne inneholder garasje med terrasse oppå. Boligen er et klassisk ferdighus fra 80-tallet med et relativt 
lavt røstet saltak og et enkelt og renskårent uttrykk. Det er veranda over sokkeletasje i tillegg til begge 
gavlene.
Det planlegges mansardtak – tak med brutt takfall der den nederste delen er markert brattere enn den
øverste delen av taket -  med takvinkler på 220 og 650. I tillegg er det vist en gjennomgående ark – med
takvinkel på anslagsvis 220. Påbyggingen vil gjøre at boligen får en fult utnyttbar andreetasje. Full høyde 
på huset er oppgitt til 9,036 m. Høyden er gitt ut ifra høyeste punkt fra møne til terreng og er ikke 
beregnet ut i fra gjennomsnittlig planert terreng slik plan- og bygningsloven angir (også jf. 
reguleringsplan fra 1973, se henvisning i vurdering pkt. 2).
Et raskt overslag ut ifra innsendte tegninger gir en gjennomsnittlig mønehøydepå 8,55 meter. Da det 
planlegges ark beregnes gesimsøyde ut i fra toppen av denne og gesimshøyden blir da også 8,55 meter.

Tiltaket er vurdert i henhold til følgende bestemmelser:
1. plan- og bygningslovens § 19, dispensasjon
2. reguleringsplan for Småland bestemmelsenes pkt. 7
3. pbl § 29-2, visuelle kvaliteter 
4. pbl § 29-4, byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Begrunnelse for søknaden
Årsaken til at søker ønsker dispensasjon er behovet for mer plass. De er en familie i etableringsfasen og i 
tillegg avlastningshjem for fosterhjem og har behov for ekstra plass.
Søker fremholder videre at det er flere bygninger i området som er oppført med to etasjer i tillegg til 
sokkel uten at behovet for dispensasjon ble vurdert ved behandling av disse byggesakene. 

Vurdering

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

Det 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. En konkret vurdering av hvert enkelt 
moment følger av punktene under.

2. Reguleringsplanens bestemmelser pkt. 7 sier at:

Bebyggelsen utføres som frittliggende bygg i 1 etasje, eller 1 etasje + sokkeletasje. Takvinkelen skal ligge 
mellom 150 og 350. I samme kvartal og gateflukt skal bygningene ha tilnærmet samme takvinkel.

Bestemmelsen i reguleringsplanen har til hensikt å sikre et mer enhetlig og harmonisk bygningsmiljø 
gjennom en relativt lav bebyggelse med tilnærmet lik takvinkel.
Søker viser imidlertid til at det tidligere er gitt tillatelse til byggining med to etasjer i tillegg til sokkel uten 
at dispensasjon er vurdert.
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Det er ikke vist til hvilke adresser søker henviser til men byggesaksbehandler var på befaring i området 
den 17.3.2011 for å skaffe seg et inntrykk av området før behandling av saken. Videre har vi sett på de 
nærmeste eiendommene som er registrert med to etasjer i vårt GAB-system, i alt fire stk. Vi opplyser for 
ordensskyld om at denne registrering ikke har samme kriterier som beregning av etasjer jf. plan- og 
bygningsloven på det tidspunkt da reguleringsplanen ble vedtatt.
Reguleringsplanen er fra 1973 og jf.  Miljøverndepar tementet, Kommunal- og regionaldepartementet og 
Statens bygningstekniske etat sin Veileder Grad av utnytting (2. utgave fra 2007  side 65-66) sier blant 
annet dette om reguleringsplaner fra 1969 – 1979:
Loft regnes med i etasjetallet når det er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større 
utstrekning enn 1/3 av bygningens grunnflate.
Praksis synes å ha vært at plan med fri takhøyde 1,5 m eller mer ble ansett som måleverdige og inngikk i 
bruttoarealet.
Vi har ved en gjennomgang av byggesaksmappene til de aktuelle eiendommene funnet at det ved 
opprinnelige søknader ikke var nødvendig med dispensasjon fra planen. Vi registrerer imidlertid at 
dispensasjon ikke er vurdert ved senere innredning av loft og at det kan se ut til at dette burde vært 
gjort ved et par av tilfellene. Det ser imidlertid ut til at de aktuelle eiendommene har beholdt både 
høyde og takvinkel på bygningene slik at planens hensyn i hovedsak er ivaretatt.
Dette tilsier at på bakgrunn av prinsippet om likebehandling kan det hende at etasjeantall i seg selv ikke 
gir grunnlag for et avslag men at dette må vurderes opp i mot de hensynene bestemmelsen skal ivareta. 

Tiltakets visuelle kvaliteter vurderes nærmere under punkt 3.

Bygningsmyndigheten har forståelse for ønsket og behovet om mer plass men det ser ut til å være andre 
muligheter for utvidelse av boligen mer i tråd med plangrunnlaget og bygningsmiljøet for øvrig.
En dispensasjon for tiltaket slik det er omsøkt vil gi i praksis åpne opp for svært store og ruvende 
bygninger på Småland og være i strid med planens intensjoner om et enhetlig og harmonisk 
bygningsmiljø.

Tiltaket kommer i strid med planen både når det gjelder takvinkel og etasjeantall. Søkers personlig 
behov for mer plass gir ikke grunnlag for å fravike planens intensjon og dispensere for tiltaket.

3. Plan- og bygningslovens § 29-2, visuelle kvaliteter, sier blant annet at:

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar 
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser 
og plassering. 

Bestemmelsen skal sikre byggverkets visuelle kvaliteter i seg selv og sammen med bebyggelse og 
omgivelser for øvrig.
Området består av eneboliger i en etasje med eller uten sokkel. Enkelte av bygningene har i tillegg 
innredet loft som gir en andre tellende etasje. Takformene varierer fra saltak til valmtak. Det er ikke 
andre bygninger med mansardtak i området.
Omsøkte endring medfører at bygningen endrer karakter i vesentlig grad. Fra en relativt enkel bygning til 
et komplekst og ruvende bygningsvolum. Det framgår av vedlagte fasadetegninger av gavl og fasade 
nordøst at mansardtaket gir en stor og eksponert takflate. Inntegnet ark framstår som ekstra høy og 
fremmedartet. Arken er i tillegg gjennomgående slik at den er med på å gi bygningen nærmest dobbel 
møneretning slik at også gavlfasaden blir svært høy. 
Bygningen framstår av vedlagte tegningsmateriale som både fremmedartet, stor og ruvende i seg selv og 
i forholdt til nabobebyggelsen.
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Bygningen kan ikke sies å ha gode visuelle kvaliteter i seg selv eller i forhold til de bygde og naturlige 
omgivelser og vurderes å være i strid med pbl § 29-2.

4. Plan- og bygningslovens § 29-4, byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense, sier 
blant annet at:

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. 
Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med 
gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan 
etter kapittel 11 eller 12. 

      Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. 

Da bygningen får gesimshøyde over 8 meter er bygningen i strid med bestemmelsen, det foreligger 
ikke hjemmel i plan for høyere gesims- eller mønehøyde.

Konklusjon

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon for å kunne gi dette. Når 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon. 

Etter en samlet vurdering kan ikke bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene for tiltaket. Det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse vedrørende etasjeantall og takvinkel etter pbl § 19. 
Tiltaket vurderes i tillegg å være i strid med plan- og bygningslovens § 29-2 og § 29-4.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

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

Asbjørn Oksås
Grandmarka 198
7670 INDERØY

Søknad om fradeling av bygninger med tomt på ca. 5 da på eiendommen gnr. 161/2
imøtekommes, etter jordlovens bestemmelser, slik som omsøkt.

Saksforhold:

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fmnt.no

fl
Vår ref.: 2010/3531 Arkivnr: 422.5

e-post: postmottak@fmnt.no

fl
Deres ref.: Vår dato: 15.04.2011

Klage over avslag på søknad om fradeling av gårdstun med tomt på
eiendommen Grandvollan gnr. 161/2 i Inderøy kommune er tatt til
følge

Fra Inderøy kommune har en ved skriv dat. 13.04.201 mottatt deres klage over avslag på
søknad om fradeling av gårdstunet på eiendommen Grandvollan gnr. 161/2 med tomt på ca. 5
da. Det vises til tidligere mottatt utskrift av møtebok.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har på bakgrunn av foreliggende opplysninger fattet slikt

Vedtak:

Klage over Inderøy kommunes vedtak om avslag på søknad om fradeling av gårdtunet
med tomt på ca. 5 da på eiendommen Grandvollan gnr. 161/2  tas til følge.

Det minnes om at i tillegg til delingssamtykke etter jordlovens bestemmelser vil det være
nødvendig med delingssamtykke etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

44932

Ved fylkesmannens skriv dat. 21.10.2010 til dem ble Inderøy kommunes v/Komite Natur sitt
vedtak i møte 26.04.2010 opphevet. Saken ble sendt tilbake til Inderøy kommune for ny
behandling. Opphevning av vedtaket ble av fylkesmannen begrunnet med at det ved
behandling av søknaden i Komite Natur var lagt vekt på flere utenforliggende forhold, og at
dette kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Vedtaket ble derfor vurdert som ugyldig etter
jfr. fvl. § 41.

Når det gjelder de faktiske forhold i saken vurderes disse som godt kjent for dem. Det vises i
den sammenheng til vårt skriv senest av 21.10.2010 hvor de relevante faktiske forhold er
beskrevet. Fylkesmannen finner derfor ikke grunnlag for gjenta disse.

II

Side 353



"Ut fra kommunens skjønn vurderes det i hht. jordlova sin § 1 og § 12 som ikke
samfunnsmessig hensiktsmessig med en fremtidig og varig bruksarrondering og hvor
enkeltbrukets arealer spres over så store avstander i to ulike kommuner".

Innen klagefristens utløp påklaget de Inderøy kommune sitt vedtak.

Klagen ble behandlet av Komite Natur i møte 11.04.2011 under sak 23/11, men klagen ble
ikke tatt til følge.

Fylkesmannens vurdering:

Når det gjelder det formelle grunnlag for vurdering av deres klage vises til vårt skriv dat.
21.10.2010. Det samme formelle grunnlag legges også til grunn i denne omgang.

Det er videre klart at det forhold at driftsenheten Oksås/Grandvollan sine arealer ligger i
forskjellige kommuner ikke er hensyn som skal kunne tillegges vekt ved behandling av
delingssøknader etter jordl. § 12.

Fylkesmannen minner for øvrig om at i tillegg til delingssamtykke etter jordlovens
bestemmelser vil være nødvendig med delingssamtykke etter plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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På bakgrunn av fylkesmannens vedtak ble saken lagt fram for Komite Natur under sak 7/11 i
møte 31.01.2011 til ny behandling. Søknaden ble imidlertid avslått med følgende
begrunnelse:

Fylkesmannen har konstatert at begrunnelsen for Komite Natur sitt vedtak under sak 7/11, i
hovedsak, vurderes å være generell karakter, og ikke gir anvisning på hvilke hovedhensyn
som på  avgjørende måte  har talt mot den deling som det er søkt om. Begrunnelsen vurderes
derfor ikke å oppfylle de krav som oppstilles etter fv1. § 25, siste ledd hvor det framgår at det
av begrunnelsen skal framgå hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for det
forvaltningsmessige skjønn.

Fylkesmannen har konstatert at kommunen som begrunnelse har anført at det ikke vurderes
som en samfunnsmessig eller hensiktsmessig med en framtidig og varig bruksordning hvor
det enkelte bruks arealer blir spredd over store avstander og beliggende i flere kommuner. Til
denne begrunnelse fra Komite Natur finner fylkesmannen å ville anføre at fradeling av
bygningsmassen med tomt på Grandvollan 61/2 ikke vil endre avstanden mellom deres
eiendommer Oksås 71/2 i Steinkjer kommune og Grandvollan 61/2 i Inderøy kommune.
Avstanden mellom eiendommen vil forbli den samme og de driftsmessige forhold blir
uendret, uavhengig av om bygningene på Grandvollan godkjennes fradelt eller ikke. Dette
innebærer at Inderøy kommune har lagt feil forståelse av jordl. § 12 til grunn for sitt vedtak.

Under henvisning til ovenstående, samt vårt skriv dat. 21.10.2010 finner ikke fylkesmannen at
det,  etter jordlovens bestemmelser,  foreligger forhold som på avgjørende måte taler mot et
delingssamtykke slik som omsøkt. Fylkesmannen tar derfor deres klage til følge og søknaden
imøtekommes.

Side 354



Med hilsen

Kirsten Indgjerd Værdal
e.f.

Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY

fOirvt//)
Alf Einar Fornes
Seniorrådgiver
Landbruksavdelingen
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

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

Agnar Kvam
Røstadv. 136
7670 INDERØY

Deres ref.:

Vår ref.: 2011/924

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal til hyttetomt
- Undersåker østre gnr 24/1 i Inderøy - kommunens vedtak
stadfestes

Det er søkt om fradeling og bruksendring av et areal i 100-metersbeltet som nå benyttes
til noe grasproduksjon. En ev. tillatelse krever dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og forbudet bl.a. mot fradeling til ny bruk i strandsonen. Kommunen har ikke
funnet at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt. Fylkesmannen er enig med
kommunen og stadfester avslaget. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 04.02.11, 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.

Sakens bakgrunn
Agnar Kvam søkte høsten 2010 om tillatelse til fradeling av ca 360 m2 fra sin eiendom gnr 24
bnr 1 i Inderøy som tillegg til en hyttetomt i strandsonen. Arealet er i dag bruk til noe
grasproduksjon, men det opplyses å være dårlig egnet til landbruksproduksjon.

Dispensasjonssøknaden er ellers begrunnet med at et salg av dette arealet gir bedre atkomst
for alle, et ryddigere areal og inntekt for ham.

Saken ble sendt på høring, da en fradeling er i strid med kommuneplanens arealdel, LNF-
formål og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet. Fylkeskommunen, og Fylkesmannens
miljøvernavdeling var negative, uten å gå imot. Det var særlig pekt på allmennhetens
mulighet til ferdsel i strandsonen. Fylkesmannens landbruksavdeling var kritisk på generelt
grunnlag til å bruke landbruksareal til fritidsformål, men gikk heller ikke i mot en fradeling.

Kommunen avslo søknaden administrativt den 10.12.10.

Fra kommunens vedtak gjengis følgende:

"Vurdering:
Når det gjeld søknad om dispensasjon, skal den behandles etter plan og bygningslov § 19-2,

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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dispensasjonsvedtaket. Etter loven kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelsene. Det kan gis vilkår for dispensasjonen. Dispensasjonen kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større etter en
samlet vurdering.

Bruket Undersåker østre gnr. 24/1 har følgende arealer, 121 dekar dyrka, 6 dekar beite, 60
dekar skog og 22 dekar anna areal, til sammen 209 dekar. Grunnen til 22 dekar anna areal,
er at bruket har forholdsvis stor strandlinje på ca. 500 meter.

Det ønskes å selge et mindre areal, ca 350 m2 som ligger mellom kommunal vei og
strandlinjen.

I søknad om dispensasjon er salget grunngitt med følgende:

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

Inderøy kommune har mottatt uttalelse fra Nord-Trøndelag frlkeskommune som behandler
søknaden som plan, friluftsliv og kulturminnemyndighet. De ber kommunen vurdere parsellen
i forhold til om arealet benyttes til allmenn ferdsel etter Friluftsloven. De har ingen
innvendinger i forhold til freda kulturminner, men viser til aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturloven § 8. I uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har landbruksavdelingen
uttalt at fradelingen ikke medfører samfunnsinteresser av stor vekt og er generelt kritisk til at
produktive areal nyttes til fritidsformål, men vil ikke gå mot fradeling ut fra arealets størrelse
og arrondering. Miljøvernavdelingen er opptatt av planstatusen for arealet, og at fradelingen
vil bidra til privatisering av den aktuelle strandsonen. De vil frarå fradelingen dersom den vil
hindre fri ferdsel i strandsonen.

Argument som taler for fradeling:

• Omsøkt areal er lite og dårlig arrondert, og dermed vanskelig som drivverdig
jordbruksareal.

Argument som taler mot fradeling:

• Arealet ligger innenfor 100-metersbelte og inntil et offentlig kommunalt område som er
tilrettelagt for allmennheten.
• Siden det ligger en del private hytter i området, er det lite ønskelig med ytterlig
privatisering av området. Uteareal med plen og beplantninger vil virke mer privatiserende
og hindre folks ferdsel.
• Salg av areal til en hytteeiendom innenfor strandsonen vil kunne skape presedens for nye
søknader om tilleggsareal til hytter i strandsonen. Mange av de eldre hyttene på Inderøy
ligger ned til sjøen, og mange kan ønske seg større uteareal.

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

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

Agnar Kvam klaget på vedtaket den 04.01.11. Klagen er begrunnet med det samme som
dispensasjonssøknaden. Det er vist til at arealet tidligere ikke kunne brukes til fri ferdsel pga
grasproduksjon, og at det er ferdselsmulighet som før på vegen som går ovenfor det aktuelle
jordstykket.

Hovedutvalg Natur behandlet klagen den 31.01.11, og opprettholdt det tidligere vedtaket mot
3 stemmer. Det er vist til at et salg av tilleggsareal til hytte i strandsonen vil virke ytterligere
privatiserende og kan skap presedens for senere saker.

Når det gjelder anførslene i klagen skriver kommunen:

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

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

Når det gjelder ferdsel langs sjøen, vil denne erfaringsmessig hemmes med mer privatisering.
Dersom hytteeiendommen utvider sin private hage, vil det for folk flest føles vanskeligere å
passere fordi de kommer rett opp i folks privatliv.

Når det gjelder utbygging av nye tekniske tiltak på eiendommen, skal dette behandles som
dispensasjonssaker innenfor I 00-metersbelte.

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

Konklusjon
Agnar Kvam har i klagen vektlagt at omsøkt areal er dårlig arrondert og vanskelig
driftsmessig, samt at fri ferdsel ikke blir hindret ved salg av arealet.

Det er ikke kommet frem nye og vesentlige argument som Inderøy kommune ikke var kjent
med, da det delegerte vedtaket ble fattet. Rådmannen vil fraråde salg av tilleggsareal til en
hytteeiendom, fordi dette vil skape ytterlig privatisering av området og kan skape presedens
for liknende søknader senere."
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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 salcen 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 o b eforbudet i lan- o b nin sloven 1-8.
Det aktuelle jordstykket ligger et område som i kommuneplanens arealdel har status
som LNF-område, dvs, at det ikke kan fradeles til en annen bruk enn det arealet i
utgangspunkt er brukt til, dersom den nye bruken ikke er knyttet til primærnæring. Fradeling
til tilleggsareal for hyttetomt er i strid med formålet i planen og trenger dermed dispensasjon.
Rettsvirkningene av kommuneplanens arealdel følger av pb1 § 11-6.

Videre ligger jordstykket i 100-metersbeltet mot sjø, hvor det etter pb1 § 1-8 er
et forbud mot bl.a fradeling til annen bruk. Det er således nødvendig med dispensasjon både
fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og fra fradelingsforbudet i pb1. § 1-8 for å tillate
tiltaket. I og med at det i hovedsak er de samme hensyn som gjør seg gjeldende, behandles
dispensasjonsspørsmålet under ett.

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.

Når det gjelder byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjø, så er beskyttelsen av dette området
av nasjonal interesse.

Vurderingen av om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, er ifølge forarbeidene et
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Dersom lovens vilkår er oppfylt,
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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
flere tiltak.

I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske
forhold i saken.

Hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet er både allmennhetens muligheter for bl.a.
friluftsliv, bevaring av biologisk mangfold og landskapet som sådant. De samme hensyn er
varetatt gjennom formålet LNF i kommuneplanens arealdel, da dette begrenser byggingen i
disse områdene til det som er knyttet til og dermed nødvendig for å utøve primærnæringene.

Å fradele et relativt sett lite område med lav produktivitet som tilleggsareral til en allerede
etablert fritidseiendom, kan det nok være vanskelig for den enkelte søker å se at vil tilsidesette
hensynene nevnt ovenfor.

Like fullt vil enhver økning av antall kvadratmeter brukt til privat fritidsformål i strandsonen
bidra til å svekke de hensyn pb1 § 1-8 og LNF-formålet ivaretar. Klagers begrunnelse for å
fradele arealet er hovedsakelig at tilgangen til strandsonen ikke blir dårligere, og at han får
inntekter ved salget. Dette er ganske ordinære grunner.

For å kunne gi dispensasjon er det også krav om at fordelene ved å gi dispensasjon er klart
større enn ulempene. Fylkesmannen kan ikke se at de grunner klager har anført for å bruke
ytterligere areal i 100-metersbeltet til privat fritidseiendom gir noen klar fordel ved en
avveiing etter § 19-2, 2. ledd, 2. setning.

Naturman foldloven
For å bevare mangfoldet av naturtyper, økosystemer og arter, er det gjennom
natunnangfoldloven § 7 bestemt at alle offentlige beslutninger skal være vurdert opp mot
målene om bevaring nedfelt i nml §§ 4 og 5. Når beslutningene treffes, skal prinsippene som
er gitt i lovens §§ 8-12 brukes. Disse bestemmelsene gir i seg selv ingen hjemmel for
tillatelser, pålegg eller nektelser, men prinsippene skal vektlegges i de tilfellene hvor de
offentlige beslutningene inneholder en skjønnsmessig avveining. Dermed kan prinsippene i
nml bli tungen på vektskålen ved avveiningen av om for eksempel en tillatelse skal gis etter
annet regelverk.

Prinsippene er relevante ved vurderingen av om en tillatelse kan gis etter plan- og
bygningsloven til et tiltak som det denne saken dreier seg om. Kort sammenfattet krever
prinsippene at en sjekker eksempelvis databaser mht. hvilken kunnskap en har registrert om
naturen i det området som berøres av beslutningen, og tar særlig hensynsfulle avgjørelser i de
tilfellene en har for lite kunnskap når beslutningen må tas. I tillegg skal det vurderes om det
finnes andre måter å gjennomføre en tillatelse på, som kan være mer skånsom mot naturen
enn det som det i utgangspunktet er søkt om, og selv om dette blir dyrere for den som søker
om tillatelsen. Offentlige beslutninger som berører naturen må dessuten ses i en videre
sammenheng, hvor den samlede belastningen på økosystemene får betydning.
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Ved søk i www.gint.no, som også inneholder informasjon fra basene Artsdatabanken og
Naturbasen, den 26.04.11, finner vi ikke noen registreringer av betydning for det aktuelle
området som kan tillegges avgjørende vekt i denne saken.
Konklusjon
Fylkesmannen kan ikke se at det er noen klar fordel å fradele det aktuelle jordstykket til
fritidsformål. Lovens vilkår er dermed ikke oppfylt, og kommunens avslag stadfestes.

På bakgrunn av ovenstående og sakens opplysninger fatter Fylkesmannen følgende

Vedtak:

Inderøy kommunes administrative vedtak den 10.12.10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
Forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

6)'-ctfirj)<six,
Sissel E. Slapgård
Bygg- og justisleder
Kommunalavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune

k-agnifild orsdatter Grønvold
Seniorrådgier
Kommunalavdelingen

7670 Inderøy
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

11.05.2011 2011/763-2

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Per Jensen
Muusøra 7a
7670  INDERØY

Søknad på riving av uthus - Sandvågen 10

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/079      

Adresse:
Sandvågen 10                        

Tiltakshaver:
Per Jensen                      

Tiltakets art:
Riving av eksisterende bygning                                          

Bruksareal i m2:
            ca 12

Det vises til søknad om riving mottatt 14.04.2011.

Det søkes om riving av eksisterende uthus. Samtlige naboer er varslet og har ikke kommet med 
merknader til søknaden.

Vedtak: 

Det gis tillatelse til riving av uthus som omsøkt på eiendommen gnr. 1 bnr. 79.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.05.2011 2011/658-2

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Bernt Holtan
Stasjonsvegen 11
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av område regulert til Industri.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 11.04.2011.

Det søkes fradeling av ca 65 daa som er avsatt til byggeområde for industri.

Gjeldende regulering for området er Kommunedelplan for Røra og Hylla, vedtatt 08.03.2010. 

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

Forhold som bører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2), atkomst (§ 27-4) eller fare (§ 28-1) 
skal avklares i detaljreguleringsplan før området kan utbygges.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra 65 daa i samsvar med kommunedelplan for Røra og Hylla. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i samsvar med Inderøy 
kommunes delegasjonsreglement.

Klageadgang

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.05.2011 2011/657-2

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Bernt Holtan
Stasjonsvn. 11
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av område regulert til bolig.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 11.04.2011.

Det søkes fradeling av ca 5,8 daa som er avsatt til byggeområde for bolig.

Gjeldende regulering for området er Kommunedelplan for Røra og Hylla, vedtatt 08.03.2010. 

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

Forhold som bører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2), atkomst (§ 27-4) eller fare (§ 28-1) 
skal avklares i detaljreguleringsplan før området kan utbygges.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra 5,8 daa i samsvar med kommunedelplan for Røra og Hylla. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i samsvar med Inderøy 
kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

10.05.2011 2011/653-2

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Stig Arne Hjelde
Vågavegen 560 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent fradeling av hyttetomt - Vistven hyttefelt.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 06.04.2011.

Det søkes fradeling av tomt nr 5 innenfor reguleringsplan for Vistven hyttefelt.

Gjeldende regulering for området er vedtatt 19.03.2007. 

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

Fradeling medfører ingen endring i forhold som berører vannforsyning (§ 27-1), avløp (§ 27-2), 
atkomst (§ 27-4) eller fare (§ 28-1) som ikke er vurdert gjennom gjeldende godkjent plan.

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra en tomt på ca 1100 m2 som omsøkt. Vedtaket gjøres i medhold 
av plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 etter plan- og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

09.05.2011 2011/695-2

Saksbehandler Deres referanse

Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Lise Rømo
Årfallvegen 23 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Tillatelse til fradeling av tilleggsareal - Årfallvegen 23.

Det vises til søknad, mottatt og journalført her 26.04.2011.

Det søkes fradeling av ca 200 m2 fra eksisterende boligtomt. Arealet skal benyttes som tilleggsareal til 
Årfallvegen 11.

Gjeldende regulering for området er kommunedelplan for Straumen, vedtatt 14.12.2005. 

Fradelingen vurderes å være til uendret bruk, og vil ikke være i strid med plan- og bygningsloven eller 
gjeldende plan for området?

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

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

Vedtak:

Det gis tillatelse til å dele fra ca 200 m2 tilleggsareal som omsøkt. Vedtaket gjøres i medhold av 
plan- og bygningslovens § 20-1, i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr 2.850 etter plan- og bygningsloven faktureres sammen 
med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Side 366



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

13.05.2011 2011/696-2

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

Torgeir Nørholm
Vennavegen 39
7670  INDERØY

Godkjent tilbygging av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/008

Adresse:
Vennavegen 39, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Torgeir Nørholm                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
35            

Det vises til søknad om riving og oppføring av garasje registrert mottatt her 27.4.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje på eiendommen 004/008

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av garasje, utviding av tak og bod totalt BRA 35 m2
Planstatus: Kommunedelplan Straumen 14.12.05
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Ny garasje oppføres på samme sted som eksisterende garasje. Nærmeste avstand til nabogrense er 2 
meter og der er vedlagt erklæringer fra naboer med samtykke til dette.

Garasjen tilbygges med videreføring av slakt pulttak og med tilbygg/bodplass i sør jf. supplerende 
tegninger mottatt 13.5.2011. 

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2010/1475-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inderøy Røde Kors
Sundfærvegen 4
7670  INDERØY

146/136 - Ferdigattest for fasadeendring. Inderøy Røde Kors.

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 1.10.2010 samt reviderte plan- og fasadetegninger 
tegninger mottatt i desember 2011.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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

Vår dato Vår referanse

06.04.2011 2011/463-4

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

Hylla Velforening v/Roger Austad
Hyllavegen 72
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
182/009

Adresse:
Hyllavegen 72, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Hylla Velforening v/Roger Austad                      

                    

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

Bruksareal i m2:
24            

Det vises til søknad om tilbygging og ombygging av Hyllavegen 72, velbrygga, registrert mottatt her den 
17.3.2011.
Siste dokument til saken er supplerende tegninger mottatt 5.4.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging og ombygging av eiendom 182/009, Hyllavegen 72.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: Tilbygg 4,0 m x 6,2 m, veranda 4,0 m x 6,2 m, etablering av HC-toalett og flytting av kjøkken
Planstatus: Reguleringsplan for Hylla Småbåthavn 15.12.2010
Planformål: Allmennyttig forsamlingslokale
Tegningsliste:

 Fasadetegninger mottatt 17.3.2011
 Plantegning mottatt 5.4.2011

Saksvurdering:

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

Brygga utvides mot strandlinje i øst. Nærmeste avstand til naboeiendom er 0 meter. Naboeiendommen 
er eid av Inderøy kommune som med dette gir sitt samtykke til byggingen.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.
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Saksbehandlingen vil ikke bli gebyrlagt da kommunens har som praksis ikke å fakturere ideelle lag og 
organisasjoner i mindre byggesaker.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

06.04.2011 2011/462-2

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

Oddvar Hallset
Stokkanvegen 339
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
053/002

Adresse:
Stokkanvegen 339, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Oddvar Hallset                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
40            

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 17.3.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 052/002, stokkanvegen 339.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BYA 44 m2, BRA 40 m2.
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
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Saksvurdering:

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

Garasjen oppføres med saltak vest på eiendommen. Alle naboer er varslet med unntak av eier av 
055/001 som vurderes ikke å berøres av tiltaket i vesentlig grad.

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. 

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

07.04.2011 2010/783-10

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inderøy kommune

7670  INDERØY

004/117 - Midlertidig brukstillatelse for Rådhuset, Vennalivegen 7

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

Følgende arbeider gjenstår:

1. Heisanlegg i tilbygg/nybygg
2. Ombygging i eksisterende bygg
3. Utomhusanlegg

Frist for ferdigstillelse:

Pkt. 1 10.4.2011
Pkt. 2 6.5.2011
Pkt. 3 30.6.2011

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 2 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
ovennevnte del av bygg. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 1.6.2010

Den midlertidige brukstillatelsen er gyldig til 15.7.2011.

Etter dette mister den midlertidige brukstillatelsen sin gyldighet.
Vi gjør oppmerksom på at anmodning om ferdigattest må mottas i god tid før brukstillatelsen utløper for
å sikre kontinuerlig lovlig bruk av bygningen.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
Planstyring AS Bomveien 13 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2010/1568-12

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ester Ferstad
c/o Magne Heggstad, Hellhaugan 343 B
7670  INDERØY

197/113 - Ferdigattest for enebolig, Gangstadmarka 40.

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 17.11.2010 med endring vedr. ansvarsretter og 
varmepumpe som erstatning for pipe datert 07.04.2011.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
ÄLVSBYHUS NORGE AS Pb 2008 Høyden 1520 MOSS
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2010/1115-9

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

Karstein Vikan
Vikan 45
7670  INDERØY

187/001 - Ferdigattest for kårbolig, Vikan.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. 
Det er samtidig mottatt søknad om ansvar for prosjektering og utførelse av sanitær- og varmeanlegg fra 
Sveberg Rør AS. Foretaket har sentral godkjenning for funksjonene og gis med dette ansvar for 
funksjonene i henhold til søknad, jf. pbl § 23-5 og § 23-6.

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 (pbl-85 § 99 nr. 1) utstedes med dette ferdigattest. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.08.2010 med endring av 
ansvar for prosjektering og utførelse av sanitær- og varmeanlegg.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Faanes & Gjølga as Vågavegen 600 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2011/576-2

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

Anne Irene Vang
Utøyvn. 1091
7670  INDERØY

040/001 - Godkjent oppføring av redskapshus.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
040/001

Adresse:
Utøyvegen 1091, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Anne Irene Vang                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
125            

Det vises til søknad om oppføring av redskapshus registrert mottatt her 24.3.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av redskapshus på eiendommen 040/001.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: oppføring av redskapshus 13 X 10 meter
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse

Saksvurdering:

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

Redskapshuset søkes oppført på eksisterende grunnmur fra eldre fjøsbygning øst for gårdstunet. 
Området er nå registrert som innmarksbeite men tiltaket betinger ikke omdisponering av areal i strid 
med jordlovas § 9 da bygningen benyttes til lagring av driftsmidler og redskaper til gårdens eget bruk.

Terreng er ikke vist på vedlagte tegninger men bygningsmyndigheten har likevel valgt ikke å etterspørre 
dette da behandlingen har tatt noe tid og bygningen oppføres på eksisterende grunnmur. Vi gjør likevel 
oppmerksom på at dette skal fremgå av tegningsmaterialet ved søknad til kommunen.

Nærmeste nabo er varslet om tiltaket og øvrige naboer vurderes å ikke være berørt av tiltaket i vesentlig 
grad.

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. 

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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.
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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:
Kristin Volden
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2011/454-6

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 74124281

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

Ragnhild og Reidar Sundal
Vudduvegen 127A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Ferstad østre gnr. 119/1. Innvilging av søknad om fradeling av boligtomt. 
Dispensasjon

Delegert vedtak: 

Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 1,9 dekar skogsareal på Ferstad 
østre gnr. 119/1 med formål boligtomt. 
Det blir gitt dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2. Det dispenseres fra plan og 
bygningslovens § 11-6, Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og § 20-1, bokstav m,
opprettelse av grunneiendom.
Det anbefales at vegretten på privat veg til tomten blir tinglyst. 

Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at kryss ved avkjørsel fra privat vei til fylkesvei
blir utbedret i tråd med Statens vegvesen sine krav.

  Bakgrunn: 
Det søkes om fradeling av ny tomt på Ferstad gnr. 119/1 i Inderøy. Formålet med fradeling er å 
selge tomten til datter som skal bygge nytt bolig med uthus. 
Omsøkt areal er på 1,9 dekar og består av skogsmark. Arealet ligger i kommuneplanens arealdel 
som landbruk, natur og friluftsliv utenom område for spredd bebyggelse, og må derfor ha 
dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 fra kommunens arealplan, jfr. PBL § 11-6, 
rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. I tillegg skal den behandles etter PBL § 20-1, bokstav 
m, opprettelse av ny grunneiendom. Søknaden trenger ikke behandles etter jordloven da arealet 
består av skogsmark og er ikke dyrkbart. 

Søknaden er sendt på høring til berørte sektoretater, og det er kommet uttalelse fra Fylkesmannen 
i Nord-Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen. 

Vurdering: 
I plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtaket heter det at kommunen kan gi varig 
dispensasjon fra bestemmelser i loven, og at det kan settes vilkår. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å dispensere være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Det er kommet inn følgende uttalelser til søknaden om dispensasjon: 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
Landbruksavdelingen har ingen merknader til fradelingen da omsøkt areal består av skogsmark 
og ikke dyrkbar jord. 
Miljøvernavdelingen mener at prinsippene i kommuneplanen bør følges ut fra en 
helhetsvurdering, men har ingen miljøinteresser i området. 
Kommuneavdelingen ved samfunnsberedskap minner om at området består av marine 
avsetninger og kommunen bør vurdere område i forhold til skredfare. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune: 
De har ingen merknader når det gjelder plan og friluftslivsforhold. Det er heller ikke kjente freda 
kulturminner i området, men minner om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven dersom det 
dukke opp under arbeidet på tomten. 
Statens vegvesen: 
Statens vegvesen har gitt forhåndsuttalelse at de gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel på visse 
vilkår. Dette gjelder siktkrav til høgre ut av avkjørselen fra tomten. Det er medsendt en 
typetegning U 40 som viser utforming av avkjørsel for bolig og jord/skogbruk. 

Fordeler ved å gi dispensasjon: 
1. Det er ikke registrert regionale eller nasjonale biologiske mangfoldverdier i omsøkt 

område. Ved utføring av tiltak, regnes det som tilstrekkelig at området er vurdert opp til 
kommunens biologiske mangfoldkart når det gjelder den generelle aktsomhetsplikten ved 
naturmangfoldlovens § 6.

2. Det er heller ingen registrert kulturminner i omsøkt tomt, men minner om 
fylkeskommunens sin merknad om aktsomhetsplikt. 

3. Selv om tomten ikke ligger innenfor arealet for spredd bosetting, ligger tomten i nærheten 
av område avsett til dette. Siden omsøkt areal ligger i samme område og ikke berører 
hverken dyrka eller dyrkbar jord, egner det seg godt til boligtomt. Tomten ligger lavt med 
en høgde i bakkant, og bygging av bolig på flata vil gli godt inn i kulturlandskapet.

4. Når det gjelder vann og kloakk, er det mulighet å koble seg til kommunalt vann fra et 
småbruk som ligger ca. 275 m fra tomten. Når det gjelder kloakkløsning, må det kobles til 
felles kloakk ca. 300 m langs fylkesvegen eller ha privat godkjent kloakkløsning. Dette 
må avklares i byggesøknaden. 

5. Det er ikke registrert areal med skredfare i kart som kommunen har tilgjengelig for 
området.

Ulemper ved en dispensasjon: 
1. Krysset fra gårdsvei til fylkesvei er uoversiktlig, og adkomsten til fylkesvei er ikke 

godkjent av Statens vegvesen før det blir gjort utbedringer i krysset mot fylkesveg. 
Kommunen viser til forhåndsuttalelsen fra Statens vegvesen om vilkårene som må 
utføres, før en byggetillatelse blir gitt. 

2. Den fradelte tomten blir liggende midt inne i en landbrukseiendom som på sikt kan skape 
hindringer i driften. Det er viktig at arealene kan driftes med skogsdrift og beiting som 
tidligere.

Konklusjon: 
Med utgangspunkt i en helhetlig vurdering av deres søknad om dispensasjon vedrørende 
fradeling av boligtomt på Ferstad østre, kan ikke Inderøy kommune se at en fradeling vil 
tilsidesette hensynet til bestemmelsene i plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av 
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kommuneplanens arealdel og § 20-1, bokstav m, opprettelse av grunneiendom. Når det i tillegg 
er flere argumenter som taler for en fradeling enn mot, vil Inderøy kommune tilrå en 
dispensasjon til fradeling av 1,9 dekar boligtomt på Ferstad gnr. 119/1 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy.

Med hilsen

Kristin Volden
Næring og Plan

1. Vedlegg på innvilget tomt.
2. Forslag til erklæring til å benytte privat adkomst.
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

26.04.2011 2010/1620-9

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

Åsmund Furunes og Inger Skogaker
Hustadlandet 296
7670  INDERØY

188/002 - Ferdigattest for hytte, Hustadlandet 296.

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 29.02.08.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggtream Bodø AS PB. 4173 8089 BODØ
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

27.04.2011 2011/650-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Knut Ystgård
Røsetvegen 18
7670  INDERØY

134/062 - Godkjent riving/oppføring av garasje, Røsetvegen 18

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/062

Adresse:
Røsetvegen 18, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Knut Ystgård                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
63            

Det vises til søknad om  riving og oppføring av garasje registrert mottatt her 7.4.2011.
Siste dokument til saken er avstandserklæringer mottatt 26.4.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: riving og oppføring av garasje. BYA 70 kvm/ BRA 63 kvm
Planstatus: Kommunedelplan for Straumen 14.12.05
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Eksisterende garasje rives og ny, større garasje oppføres på samme sted. Nærmeste avstand til 
nabogrense blir 1 meter. Det er vedlagt erklæring med samtykke fra nabo til dette.

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. 

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

-  et ansvar for FYLK ESTI NGET
i Nord-Trøndelag

Inderøy kommune
7670 INDERØY

Vår referanse:
2010/226422-020

Inderøy kommune - Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2011

Viser til deres brev med vedlegg ref.2010/1602-3, datert 01.02.11. Det søkes om
trafikksikkerhetsmidler:

1. Ferdigstillelse av vegbelysning ved Gangstadhaugen (fv 221)
2. Videreføring av tilskudd til 3 fartshumper i Nessveet
3. Tilskudd til 4 fartshurnper i Østerenget
4. Tilskudd til opprydding av parkering, gangareal, vegbelysning og flytting av vegkryss

på Vennaområdet

Deres søknad ble behandlet på møte i Trafikksikkerhetsutvalget 14. mars 2011 som vedtok å
bevilge midler til følgende prosjekt:

2. Videreføring av tilskudd til 3 fartshumper i Nessveet med kr 15.000,-
3. Tilskudd til 4 fartshumper i Øserenget med kr 20.000,-

Tilskuddet utgjør ca 50 % av totalkostnaden og må gjennomføres i 2011 for å få utbetalt
midlene.

Fylkestinget bevilget i 2011 2,1 mill til trafikksikkerhetsrnidler. Fra kommunene i Nord-
Trøndelag kom det inn søknader for 8,9 mill.

Det ble ikke gitt tilslutning til å bevilge midler til ferdigstillelse av vegbelysning ved
Gangstadhaugen på fv 221.

Postadr.: 7737 Steinkjer
Besoksadr.: Vegkontoret. Byavn. 21, Steinkjer

Saksbehandler:
Inger Ydse

Deres referanse:
2010/1602-3

Telefon: 815 44 040
Telefax: 74 12 26 08
E-post: inger.ydse@ vegvesen.no
Hjemmeside: http: .www.vegvesen.no

IIII

Dato:
26.04.11

II
044608

IIII

Side 389



Det ble heller ikke tilslutning til å bevilge tilskudd til opprydding av parkering, gangareal,
vegbelysning og flytting av vegkryss på Vennaområdet.

Trafikksikkerhetsutvalget
Med hilsen

Edvard Øfsti
FTU-leder

Inger Ydse

Postadr.: 7737 Steinkjer
Besoksadr.: Vegkontoret, Byavn. 21, Steinkjer

Telefon: 815 44 040
Telefax: 74 12 26 08
E-post : inger.ydse(q: vegvesen.no
Hjemmeside: http:/....www.ve~n.no

Side 390



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

27.04.2011 2009/762-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ronny Johannessen og Mari A. Hallem
Flagvegen 528
7670  INDERØY

151/030 - Godkjent endring av tillatelse fra takopplett til ark, Flagvegen 528.

Inderøy kommune har mottatt deres søknad om endring av tillatelse den 8.4.2011.
Søknaden gjelder endring fra godkjent takopplett til ark. Takvinkel på rehabilitert tilbygg endres og blir 
lik vinkel på ark. Bad på loft utgår.

Søknad om endring av tillatelse godkjennes. Det vises til plan- og bygningslovens § 20-1. For øvrig gjelder 
tillatelsen som i vedtak datert 16.4.2009.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Trio Bygg AS Stiklestad alle 1 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

03.05.2011 2011/437-3

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

Laila Sakshaug og Odd Lutnæs
Krokveien 5
7670  INDERØY

135/134 - Rammetillatelse for oppføring av bolig med garasje i Nessveet 16

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/134

Adresse:
Nessveet 16, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Laila Sakshaug og Odd Lutnæs                      

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
206 +77            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med garasje registrert mottatt her 30.3.2011.

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:

 Letnes Arkitektkontor AS for funksjonene SØK og PRO, bygning og arkitektur i tiltaksklasse 1                 

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

Tiltak: Oppføring av enebolig med garasje BRA 283 m2 /BYA 192,3 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Nessjordet, vedtatt 21.06.2010
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver: Letnes Arkitektkontor AS for funksjonene SØK og PRO, bygning og arkitektur i 
tiltaksklasse 1                 

Tegningsliste:

 Vedlegg D1; B00-01, Situasjonsplan
 Vedlegg E1; B10-01 B Plan sokkel
 Vedlegg E2; B10-02 C Plan hovedetasje
 Vedlegg E3; B20-01 B Snitt
 Vedlegg E4; B30-01 B, Fasade Sør og Øst
 Vedlegg E5; B30-02, Fasade Nord og Vest

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av bolig med pulttak. 
Reguleringsplanens bestemmelse vedrørende bruk av taktekkingsmaterale med takstein i rød farge 
anses som da det ut fra takhelning er lite hensiktsmessig å benytte takstein. Bygningsmyndigheten anser 
at valget av båndkledning av rød farge oppfyller planens hensikt og at det ikke er nødvendig med en 
dispensasjon for dette.
Dette ble for øvrig også signalisert i forhåndskonferanse den 8.3.2011.

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:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

03.05.2011 2011/437-4

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

Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37
7651  VERDAL

Att. Kåre Herstad

Lokal godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 30.3.2011.
Det søkes om gjentatt lokal godkjenning av Letnes Arkitektkontor As for funksjonene SØK og PRO, 
bygning og arkitektur i tiltaksklasse 1.
Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert. 

Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen 135/134 i Inderøy kommune. Tiltakshavere
er Odd Lutnæs og Laila Sakshaug.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i
Plan- og bygningslovens § 22-3 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Eventuelle vilkår kan påklages i medhold av § 28 i forvaltningsloven.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr. 660,- for gjentatt lokal godkjenning. Jfr. gjeldende betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

03.03.2011 2011/377-13

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Per Holmen

7790  MALM

197/132 - Avslag på søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/132

Adresse:
Gangstadmarka 51, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Holmen                      

Ansvarlig søker:
OVERHALLA INDUSTRIER AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
212 + 48)            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon for gesims - og mønehøyde registrert 
mottatt her 9.3.2011.
Siste dokument til saken er tilføyende merknader fra nabo mottatt 4.4.2011

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
   

Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig avslås med hjemmel i Reguleringsplan for 
Gangstadhaugen II samt plan- og bygningslovens § 19, dispensasjon, og § 29-2, Visuelle kvaliteter.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig med gjennomgående ark BRA 212 m2, BYA 139 m2.

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, 17.12.1997, med mindre endring vedtatt 21.4.2010

Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:
SØK kl.1: OVERHALLA INDUSTRIER AS
PRO kl.1, treteknisk: OVERHALLA INDUSTRIER AS
UTF kl.1, råbygg, bolig og innredning: OVERHALLA INDUSTRIER AS
PRO/UTF kl. 1, tomtearbeider, plassering, bunn- og stikkledninger: HS Maskin og Utemiljø AS
PRO/UTF VA-anlegg bolig kl.1: Mandelid Rør AS
PRO/UTF kl.1, ringmur, plate på mark, membran og pipe: Mikael Wik AS

Saksvurdering:

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

Søknaden
Det søkes om oppføring av enebolig med saltak og vinkeltilbygg med gjennomgående ark. 
I henhold til krav i reguleringsplan er plassering av garasje vist på situasjonsplan med BYA 48, oppføring 
av denne inngår ikke i søknaden.

Det søkes derfor om dispensasjon for gesimshøyde for et avvik på 2,19 meter. 
Det går videre fram av kvittering for nabovarsel sendt 9.3.2011at det også søkes om dispensasjon for 
mønehøyde for et avvik på 0,27 meter. Dette er ikke oppgitt i søknaden til kommunen men opplysning 
om dette og begrunnelsen er mottatt gjennom gjenpart av nabovarsel og gjenpart av brev til nabo. 
Dispensasjon for mønehøyde er derfor likevel behandlet.

Det er ikke angitt terrengendringer på situasjonsplan. Søknaden er ikke vedlagt terrengsnitt som viser 
eksisterende terreng og eventuelle endringer som følge av tiltaket. Terreng og eventuelle endringer av 
dette skal fremgå av søknad og kan med fordel vises på eksempelvis fasadetegninger.
Byggesaksbehandler traff nabo Fjerstad tilfeldig ved befaring på tomta den 17.3.2011. Av samtale med 
Fjerstad gikk det fram at nabovarselet ikke var vedlagt tegninger men at disse ble ettersendt på
forespørsel, dette er for øvrig ikke nevnt i senere merknader fra Fjerstad. 
Eier av 205/002 Erlend Lynnum er ikke varslet om tiltaket, kopi av vedtaket sendes derfor til denne for å 
sikre naboens interesser.

Dersom nabovarsel sendt den 9.3.2011 ikke var vedlagt målsatte tegninger må nabovarselet anses som 
ufullstendig.  
Dette medfører at før en evt. ny behandling ved klage på avslag må redegjørelse for dette og/eller 
kvittering for nye nabovarsler inkludert eier av 205/002 – Lynum - vedlegges sammen med
terrengsnitt og evt. situasjonsplan som viser terrengbearbeidinger før søknaden anses komplett.

Bygningsmyndigheten har likevel valgt ikke å be om supplering før behandling da søknaden avslås på 
selvstendig grunnlag.
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Nabomerknader:
Eiere av Gangstadmarka 49, Fjerstad, har kommet med merknader til søknaden om dispensasjon og
disse er angitt under:

Gesimshøyde på 6,69 m er et vesentlig avvik fra tillatt gesimshøyde på 4,5 meter.
Ekstra møne- og gesimshøyde vil skjerme unødig for sol på naboeiendommen og dåligere solforhold 
senker verdien av eiendommen. Dersom dispensasjon blir gitt hevder Fjerstad at de vil være nødt til å 
heve sitt hus/tomt med 0,27 meter for å komme like høyt som naboen og de ønsker kompensasjon for 
merkostnadene knyttet til dette.
Gangstadmarka 51 er en av de høyeste tomtene i området og har minst behov for ekstra høyde og et 
avvik på mønehøyde på 0,29 meter kan ikke anses som mindre vesentlig for naboer.
Gangstadmarka 57 er oppført med ark i 1996, før planen ble vedtatt, og kan ikke vektlegges.
Det er ikke store ulemper ved å tegne om kataloghus. Fjerstad har tidligere tatt initiativ til samordning av 
ferdig gulv/ kotehøyde og hevder at de har sjøl tatt hensyn til  Gangstadmarka 47 og 51 ved planlegging 
av høyde.

Kommentar:
Både søker og nabo har gitt uttrykk for at kommunen burde angi byggehøyden ut i fra kotehøyde.
Begrensninger på bygningenes høyde er imidlertid ivaretatt gjennom reguleringsplanen og er angitt i 
forhold til gjennomsnittlig planert terreng i henhold til TEK § 6-2. Dersom kommunen skal fastsette 
kotehøyder for bygningene i planområdet må dette gjøres gjennom en endring av 
reguleringsbestemmelsene. 
For øvrig vil bygningsmyndigheten bemerke at eventuelle private avtaler eller krav om erstatning for 
disse vil være et privatrettslig anliggende mellom partene som ikke har betydning for kommunens 
dispensasjonsbehandling.

Tiltaket er vurdert i henhold til følgende bestemmelser:

1. Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 tillatt byggehøyde.
2. Pbl § 29-2, visuelle kvaliteter 
3. Plan- og bygningslovens § 19, dispensasjon

Vurdering

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

Det 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. En konkret vurdering av hvert enkelt 
moment følger av punktene under.

2. Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 Tillatt byggehøyde sier at:

Gesims- og mønehøyde for bygninger i planområdet kan ikke overstige henholdsvis 4,5 m og 7,0 m over 
gjennomsnittlig planert terreng.
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Søker anfører følgende punkter i sin søknad og svar på merknader fra nabo vedrørende gesimshøyde:

 Gesimshøyde uten ark er under tillat høyde, det er kun ark som fører til avvik

 Reguleringsplanen har ikke tatt hensyn til ark og har ikke til hensikt å hindre ark på 
bygningene i området

 Gangstadmarka 57 er oppført med ark

 Omsøkte bygning vil ikke bryte med øvrig bebyggelse jf. pkt. 4, naboeiendommen 
Gangstadmarka 57 som er oppført med ark.

 Tiltakshaver har valgt en standardhustype og de har tidligere ikke fått innvendinger på 
husets høyde

 Et avvik på 0,29 meter for mønehøyde må betraktes som et mindre vesentlig avvik.

 Ved bygging i tettbebygd strøk må det påregnes ulemper fra nabobygninger

Bestemmelsen i reguleringsplanen har til hensikt å holde bebyggelsen lav både med hensyn på ulemper
for naboer og for å få en harmonisk bebyggelse ved å unngå store og ruvende bygninger. 
Gangstadmarka 57 ble oppført før Reguleringsplanen for Gangstadhaugen II ble vedtatt den 17.12.1997, 
og høyde på denne bygningen vurderes derfor ikke å være relevant.  At tiltakshaver har valgt en 
standard hustype kan ikke ilegges vekt da reguleringsplanen legger premissene for bebyggelsen på 
tomten og denne var kjent for tiltakshaver på søknadstidspunktet.
Det samme gjelder det moment at Overhallahus ikke har fått innvendinger på husets høyde i andre 
byggesaker, da det er tiltakets forhold til gjeldende reguleringsplan som skal vurderes her.

Ved ark på tak regnes gesimshøyde fra toppen av ark jf. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) 
§ 6-2. Det er ingen grunn til å tro at reguleringsplanen ikke legger plan- og bygningslovens regler for 
beregning av høyde til grunn for bestemmelsene. Bygningsmyndigheten er for øvrig enig i søkers 
vurdering om at reguleringsplanen ikke har til hensikt å hindre arker i området da det ikke fins noen
eksplisitt bestemmelse om dette. Ark kan oppføres uten dispensasjonsvurdering såfremt dette ikke gir
en gesimshøyde over 4,5 meter jf. TEK § 6-2. 

En oppføring av vinkeltilbygg med gjennomgående ark gir bygningen nærmest dobbel møneretning og 
medfører i følge søker en gesimshøyde på 6,69 meter. Dette gir et avvik på hele 2,19 meter fra 
reguleringsbestemmelsene. Konsekvensene for nabo er at bygningen framstår som stor og vil kaste en 
betydelig større skygge fra sørvest over deres tomt enn det som ville vært tilfellet om bygningen ble 
oppført uten vinkeltilbygg med gjennomgående ark. 
Når bygningen søkes oppført med en mønehøyde 0,29 meter over det planen tillater, kan ikke dette 
vurderes som et mindre vesentlig avvik ved en helhetlig vurdering av bygningen. Til sammen 
undergraver avvikene planens bestemmelser og hensikt både med tanke på omkringliggende bebyggelse
og forholdet til nabo.
Tiltaket kommer i strid med planen når det gjelder byggehøyde. Søkers personlig ønske om 
gjennomgående ark gir ikke grunnlag for å fravike planens intensjoner og dispensere for tiltaket. 

Fordelene ved en dispensasjon kan ikke sies å være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering og det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon for gesims- eller mønehøyde.

3. Pbl § 29-2, visuelle kvaliteter sier blant annet at:
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Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar 
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser 
og plassering

Bestemmelsen skal sikre byggverkets visuelle kvaliteter i seg selv og sammen med bebyggelse og 
omgivelser for øvrig.
Planområdet består i hovedsak av relativt lave boliger med saltak der enkelte har beboelse på loft. 
Omsøkte bolig framstår som noe ruvende. Vinkeltilbygget med gjennomgående ark er med på å gi 
bygningen en dobbel møneretning som forsterkes av at det etableres veranda på begge sider av mønet 
og at taket på tilbygg/ark trekkes ut over disse. Bygningsvolumet framstår som unødig komplekst og 
boligen kan gi inntrykk av å ha blitt tilbygget i flere omganger før den er oppført. Bygningen framstår av 
vedlagte tegningsmateriale som fremmedartet, stor og ruvende både i seg selv og i forholdt til 
nabobebyggelsen. 

Bygningen kan ikke sies å ha gode visuelle kvaliteter i seg selv eller i forhold til de bygde og naturlige 
omgivelser og vurderes å være i strid med pbl § 29-2.

Konklusjon:
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.

Etter en samlet vurdering kan ikke bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene for tiltaket. Det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse vedrørende byggehøyde etter pbl § 19. 
Tiltaket vurderes i tillegg å være i strid med plan- og bygningslovens § 29-2.

Øvrige opplysninger:

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.
NB. Se saksvurderingens punkt om nabovarsling og ytterligere dokumentasjon.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
OVERHALLA INDUSTRIER AS Skogmo 7863 OVERHALLA
Unn-Elisabeth og Tore Fjerstad Nessetvegen 193 7670 INDERØY
Erlend Lynum Sandvollanvegen 

975
7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

05.05.2011 2011/596-3

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

Karin og Ivar Ørdal
Hustadlandet 114
7670  INDERØY

199/012 - Godkjent senking av tak på uthus og tilbygging etablering av utvendig 
trapp

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
199/012

Adresse:
Hustadlandet 114, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Karin og Ivar Ørdal                      

                    

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om senking av tak på eksisterende uthus og etablering av utvendig trapp registrert 
mottatt her 30.3.2011.
Siste dokument til saken er foreløpig melding sendt fra kommunen 14.4.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til senking av tak på eksisterende uthus og etablering av utvendig trapp

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Samlet bruksareal (BRA) for bygningen må ikke overstige 70 m2

 Bygningen skal ikke benyttes til beboelse

 Ny dør og vindusutforming må harmonere med bygningen forøvrig

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

Tiltak: senking av tak på eksisterende uthus og etablering av utvendig trapp med veranda på  2 m x 2,5 
m
Planstatus: Reguleringsplan for Bernvågen 28.05.2000
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 Plan – og fasadetegninger
 situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Det søkes om senking av tak på eksisterende uthus som benyttes som vedlager og verksted. Det 
etableres utvendig trapp til loft på gavl mot nordvest.
Vedlagte tegningsmateriale er litt for skjematisk til at bygningsmyndigheten kan danne seg et godt 
inntrykk av hvordan bygningen vil framstå etter endringene. Det er likevel valgt å behandle søknaden da 
endringene er relativt beskjedne, det er satt vilkår om hensyn til utformingen.
Likeledes er det satt vilkår om at bruksarealet ikke må overstige 70 m2 slik at søknaden er unntatt 
kravene om ansvar og kontroll og er i henhold til pbl § 20-2.

Nærmeste avstand til nabogrenser er 1 meter og det er vedlagt erklæringer fra naboer med samtykke til 
dette.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

19.05.2011 2009/2127-27

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inger Lise Helgesen og Jørgen Worum
Nordsivegen 22 F
7600  LEVANGER

135/113 - Ferdigattest for enebolig, Nessveet 60

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 15.2.2010 med endringer datert 19.05.2011.

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

19.05.2011 2009/2127-26

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Inger Lise Helgesen og Jørgen Worum
Nordsivegen 22 F
7600  LEVANGER

Endring av søknad - ansvarsretter

Inderøy kommune har den 4.4.2011 mottatt søknad om endring av tillatelse i vedtak datert 
15.2.2010, stadfestet av fylkesmannen 21.9.2010.
Søknaden gjelder endring av ansvarsretter. 

Nordbohus byggservice AS ble opprinnelig gitt alle funksjoner, følgende foretak overtar 
funksjoner fra Nordbohus byggservice AS:

ENES OG OLSEN MALERFORRETNING AS, org.nr: 824366772 
- for funskjonene UTF/KUT Mur, puss, flis og våtromsarbeider kl.1

MK BETONGBYGG AS, org.nr: 988436305 
- for funskjonene UTF/KUT Betongarbeider kl.1

RØRLEGGERN VERDAL AS org.nr: 982794005 
- for funskjonene PRO/KPR og UTF/KUT, Sanitæranlegg, anlegg for vannbåren 

varme kl.1
FARBU OG GAUSEN AS, org.nr: 980396762

- for funskjonene UTF/KUT, grunn- og terrengarbeider

Alle foretak har sentral godkjenning for funksjonene.

Vedtaket er hjemlet i pbl-85 § 93, 97 og 98.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Nordbohus byggservice AS Venusvegen 12 7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/740-1

Saksbehandler:

Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 38/11 30.05.2011

Hovedutvalg Folk 28/11 03.06.2011

Formannskapet 42/11 01.06.2011

Inderøy kommunestyre

Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.11

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.04.2011 til orientering.

Vedlegg
1 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.11
2 Driftsregnskap pr. 30.04.11.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på
regnskaps- og aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal
rapporteres dersom utviklingen i økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetninger lagt
i budsjett.

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

Det vises til vedlagte notat. Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med 
budsjettforutsetningene. Det er mindre forsinkelser i gjennomføringen av noen vedtatte 
investeringsprosjekter.

I driftsregnskapet prognoseres negativt avvik på 1 mill. kroner når det gjelder avsetning til 
lønnsoppgjør, ca. kr. 2,1 mill. på barnevernsområdet og kr. 1 mill. når det gjelder tilskudd til 
private barnehager. 

Dette negative avviket “kompenseres” i hovedsak ved antatt økte inntekter fra skatt og 
rammetilskudd med ca. 2,2 mill. samt redusert netto renteutgift på ca. 1,3 mill. kroner. 

Rådmannen prognoserer pr. utgangen av april regnskapsmessig balanse ved årsskiftet. Dette 
forutsetter imidlertid fortsatt stram økonomistyring og en ubetinget budsjettdisiplin i
enhetene. 

Når det gjelder vår likviditet anser vi situasjonen å være tilfredsstillende.

Nærværsprosenten er på tett opp til 91 % første kvartal 2011 og prognosen for år 2011 er på 92 
%. Dette er tall som inspirerer til fortsatt konsekvent innsats for å sikre høyt nærvær.

Konklusjon

Regnskaps- og aktivitetsrapporten tas til etterretning.
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Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2011.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 30.04. Det 
skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet. 

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

Rapporteringsprinsipper. Metode.

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

Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at

1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjett
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 

godkjenning. 

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 
- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- forventninger til regnskapsmessig resultat. (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.04.  En prognose.

Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjett når det gjelder driftsområdet. 

Nærværsprosenten er på tett opp til 91 % første kvartal 2011 og prognosen for år 2011 er på 92 %. Målsetting for 
nærvær er en nærværsprosent på over 92 % i 2012 og det bør være mulig å nå denne målsettingen.

Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning. Utrednings 
og planarbeidet tar noe mer tid enn lagt til grunn.  Vi merker at konsulentbransjen er inne i en høykonjunktur som 
presser priser og utfordrer fremdrift.

Det prognostiseres samlet et negativt utgiftsmessig avvik på 3,22 mill. på driftsområdene som i hovedsak
merutgifter til lønnsoppgjøret, økte utgifter på barnevernsområdet og for lite avsatt tilskudd til private 
barnehager. 

Dette avviket “ kompenseres med” økte inntekter fra skatt og rammetilskudd og reduksjon i netto 
rentekostnader. Se egen sak om budsjettrevisjon.

Samlet forventes balanse i driftsregnskapene ved årets utløp, med like stor sannsynlighet for overskridelser som 
det motsatte.  
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Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.
(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto drifts-

budsjett

Rev. Netto 
drifts-

budsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis 

Vurdert 
avvik i % 

Fellesområde inntekter -267808 -267808 -1920 -0,72

- rammetilskudd/skatt -257500 -257500 -2200 -0,85

Fellesområde diverse -11415 -11315 0 0,00

Renter og avdrag 23408 23408 -1300 -5,55

Disponibelt netto drift -255815 -255715 -3220 -1,26

Fellesområde tilleggsbevilgn. 2519 2319 1000 43,12

Politisk organisasjon med mer 3096 3096 0 0,00

Rådmann, service, stab, støtte 17583 17583 -400 -2,27

Kultur og informasjon 10529 10629 0 0,00

Oppvekst 97285 97285 1000 1,03

Helse og sosial 93335 93335 1900 2,04

Kommunalteknikk 28559 28559 -280 -0,98

Vann og avløp 0 0 0 0,00

Næring og plan 2909 2909 0 0,00

Sum 0 0 0 0,00

Kommentarer

Fellesområde inntekter.

KS har nylig oppdatert sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd og denne 
viser pr i dag et samlet anslag på 259,7 mill. for Inderøy kommune. Denne prognosen er laget av KS i samarbeid 
med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2012 og RNB 2011 som nylig ble fremlagt.   

Vi har så langt i vårt budsjett lagt inn kr. 257,5 mill. i inntekt fra skatt, inntekstutjevning og rammetilskudd. De nye 
inntektsanslagene fra KS gir en forventet merinntekt på ca. kr. 2,2 mill. 

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdaterte prognoser at det 
kan bli en inntektssvikt på ca. 0,28 millioner i forhold til årsbudsjett. Rentenivået siste del av året vil være 
avgjørende for sluttresultatet. Se kommentarer under fellesområdet Renter og avdrag.

På grunnlag av ovennevnte er det grunnlag for å oppjustere inntektsanslaget samlet med 1,9 mill. kroner. Se sak 
om budsjettrevisjon og hvor budsjettet tilrås revidert i samsvar med dette.

Fellesområde diverse.

Oppdaterte prognoser fra våre pensjonsleverandører viser at det ikke er store endringer fra prognoser for 
pensjonskostnader lagt på budsjetteringstidspunkt høsten 2010. Det forventes pr i dag ikke vesentlige avvik fra 
budsjett ved årets utløp på dette budsjettområdet.
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Renter og avdrag.

Netto renteutgifter antas å komme ut ca. 1,3 mill. mindre enn hva vi antok på budsjetteringspunktet i fjor høst.

Flere av våre investeringsprosjekter er 
dette tidspunkt – justere ned sikkerhetsmarginene noe med hensyn til forventet renteutvikling.  Ny bankavtale gir 
bedrede betingelser på renteinnskudd.

Avdragsutgifter forventes å være i tråd med budsjett ved årets utløp

Disponibelt netto drift.

Samlet for fellesområdene, rente og avdragsområdet 
ved årets utløp. Inntektene er dog påvirket av eksterne forhold, men anslag
anslag.

Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:

Kort om de enkelte driftsområdene.

Det kommenteres kun hvor det konstanteres 

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.

Det ble ved behandling av budsjett 2011 avsatt 1,1 mill
sluttføring av lønnsoppgjør 2010. Denne 
lagt sammen med pott avsatt til lønnsoppgjør 2011. S
lønnsoppgjør.    

Lønnsoppgjøret gir en samlet årslønnsvekst på 4,25 % i følge KS
lagt til grunn 3,25 %. Dette i samsvar med forutsetningene i nasjonalbudsjettet for 2011.  Den samle
lønnsoppgjøret våren 2010 er således 2,
dermed et avvik på kr. 1 mill. 

1 %

8 %

33 %

13 %

3 %

ca. 1,3 mill. mindre enn hva vi antok på budsjetteringspunktet i fjor høst.

prosjekter er noe forsinket og med tilsvarende forsinkelser i utbetalinger.  Vi kan 
justere ned sikkerhetsmarginene noe med hensyn til forventet renteutvikling.  Ny bankavtale gir 

bedrede betingelser på renteinnskudd.

vdragsutgifter forventes å være i tråd med budsjett ved årets utløp.

rente og avdragsområdet prognostiseres et positivt avvik på 
Inntektene er dog påvirket av eksterne forhold, men anslaget an

gjengitt i diagram:

Det kommenteres kun hvor det konstanteres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko

ble ved behandling av budsjett 2011 avsatt 1,1 mill. til lønnsoppgjør 2011. I tillegg ble 
lønnsoppgjør 2010. Denne potten ble ikke fordelt ut i sin helhet på enhetene

lagt sammen med pott avsatt til lønnsoppgjør 2011. Samlet står til disposisjon kr. 1,8 mill. til å møte årets 

Lønnsoppgjøret gir en samlet årslønnsvekst på 4,25 % i følge KS-sine beregninger. Det ble ved 
lagt til grunn 3,25 %. Dette i samsvar med forutsetningene i nasjonalbudsjettet for 2011.  Den samle

er således 2,8 mill. kroner.  I vårt budsjett er avsatt kr. 1,8 mill. kroner 

5 %

37 %

Politisk organisasjon mv

Støttefunksjoner

Kultur og informasjon

Helse og sosial

Oppvekst

Kommunalteknikk, vann 
og avløp 

ca. 1,3 mill. mindre enn hva vi antok på budsjetteringspunktet i fjor høst.

og med tilsvarende forsinkelser i utbetalinger.  Vi kan – på 
justere ned sikkerhetsmarginene noe med hensyn til forventet renteutvikling.  Ny bankavtale gir 

prognostiseres et positivt avvik på ca. 3,22 mill. kr. 
antas å være et realistisk 

for avvik.

I tillegg ble avsatt en pott til 
på enhetene. Restbeløp ble derfor 

mill. til å møte årets 

sine beregninger. Det ble ved vår budsjettering 
lagt til grunn 3,25 %. Dette i samsvar med forutsetningene i nasjonalbudsjettet for 2011.  Den samlede effekt av 

mill. kroner – dette gir 
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Rådmannen, service, stab og støtte.

Aktiviteten er i all hovedsak i samsvar med plan. Innflytting i nytt bygg har pågått og IT-personell arbeider med å 
installere og tilpasse tekniske løsninger for alle i det nye bygget.  Det vil i løpet av kort tid bli ansatt ny rådgiver på 
oppvekstområdet. 
På rådmannskapitlet forventes en innsparing på 0,4 mill. kroner. Visse lønnsutgifter belastes
kommunesammenslåingsprosjektet og besparelser oppstår på grunn av vakans.

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

%

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 2319 1000 43,12

110 Politisk organisasjon med mer 3096 0 0,00

120 Rådmann 6248 -400 -6,40

130 Service, stab og støtte 11335 0 0,00

140 Kultur og informasjon 10629 0 0,00

    Sum 33627 600 1,78

Kultur og informasjon.

Det forventes ikke avvik ved årets utløp – verken i forhold til økonomi eller aktivitet.

Helse og sosial.

Området samlet har et prognosert negativt avvik ved årets utløp på ca. kr. 1,9 mill. Utfordringen er først og fremst 
knyttet til barnevernstjenesten, slik som redegjort for allerede i budsjettprosessen.

Bistand og omsorg

Det ble i år 2010 budsjettert og inntektsført ca. kr. 0,44 mill. for mye i statlig overføring til ressurskrevende
tjenester for år 2010 (utbetaling skjer sommer 2011). Det er videre budsjettert med ca. kr. 0,3 mill. for mye i 
inntekt fra ressurskrevende tjenester i 2011. Samlet utgjør dette en utfordring på ca. kr. 0,74 mill. Enheten har 
fått overført ansvaret for støttekontakter som gir en merkostnad på kr. 0,2 mill. Enheten Bistand og omsorg gikk
med et større overskudd i fjor. Rådmannen vurderer det slik - med grunnlag i regnskap og prognoser - at enheten 
kan håndterer dette innenfor gitte rammer og uten at det går utover forutsatt aktivitet og tilbud

Helse, rehabilitering og barnevern

Det ble tydeliggjort i forbindelse med budsjettprosessen at barnevernstjenesten etter all sannsynlighet var for 
lavt budsjettert. Det er fortsatt økning i omsorgsovertagelser.  Både nye og pågående saker genererer økte 
kostnader.

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

%

310 Bistand og omsorg 57588 0 0,00

330 Helse, rehabilitering og barnevern 29932 1900 6,35

340 NAV 5815 0 0,00

   Sum 93335 1900 2,04
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Oppvekst.

Området samlet har et prognosert negativt avvik ved årets utløp på ca. kr. 1,0 mill. Avviket skyldes 
underbudsjettering av tilskudd til private barnehager. Det vises i den forbindelse til politisk behandling av sak 
“Håndtering av budsjettmessig underdekning tilskudd private barnehager” (PS 10/11 i formannskapet 02.02.11.)

Det forventes for skoler og barnehager samlet sett ingen avvik ved årets utløp. Pr i dag ligger noen delområder 
noe høgt i forbruk, men justeringer av ressursforbruket fra nytt skoleår (til høsten) gir grunnlag for å anta 
budsjettbalanse.   

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 
kr.

Vurdert 
avvik i 

%

400 Fellesadm. skole og barnehage 17711 1000 5,65

410 Sakshaug skole 13512 0 0,00

411 Sakshaug barnehage 6887 0 0,00

412 Røra skole og barnehage 13265 0 0,00

413 Utøy skole og barnehage 6873 0 0,00

414 Lyngstad skole og barnehage 6101 0 0,00

415 Sandvollan skole og barnehage 12721 0 0,00

416 Inderøy ungdomsskole 20215 0 0,00

SUM 97285 1000 1,03

Kommunalteknikk.

Området ble tilført kr. 0,28 mill. i 2011 for å dekke økt husleie til legene jfr. ny avtale med legene inngått i år 
2010. Dette beløpet vil ikke komme til utgift i 2011 og rammen reduseres tilsvarende. Området forventes å gå i 
balanse ved årets utløp. Aktivitet gjennomføres i henhold til oppsatte mål for 2011. 

Plan og næring.

Det forventes ikke avvik ved årets utløp, hverken i forhold til økonomi eller aktivitet.

Ansvar Enhet
Netto rev. 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik i 

1000 kr.

Vurdert 
avvik i 

%

510 Kommunalteknikk 28559 280 0,98

520/521 Vann og avløp 0 0 0,00

550 Næring og plan 2909 0 0,00

    Sum 31468 280 0,89

Finansiering og likviditet.

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

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

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen.

Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 1. tertial 2011 på ca. 305 millioner kroner. Det er etablert 

formidlingslån på kr. 3 mill. i Husbanken i år 2011. Vi har medio mai måned tatt opp lån på ca. kr. 19,7 mill. i 

Kommunalbanken. Dette er samlelån knyttet til de vedtak om låneopptak som ble fattet i år 2010. 

Ved utløpet av første tertial har låneporteføljen en sammensetning slik: ca. 44 % av lånemassen har 

fastrenteposisjon og ca. 56 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt 

(FRA) for et volum på 25 millioner. Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende låneporteføljen 

er kjent for 2011. Regner en det som lån med fast rente vil fordelingen se slik ut: fastrenteposisjon ca. 52 % og ca. 

48 % med flytende rente.  

For ytterligere informasjon om kommunens låneportefølje vises til kommunes årsberetning 2010.

Likviditet.

Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten på en 
ugunstig måte. Likviditeten anses å være god på kort sikt mens likviditeten på lengre sikt er avhengig av i hvilken 
grad kommunen makter åta hensyn til behovet for en rimelig likviditet i den løpende økonomiske prioritering.

Når det gjelder investering er det ikke tatt opp nye lån knyttet til vedtak gjort i 2011. Forsinkelser i 
investeringsutbetalinger (ubrukte lån) gir oss likevel god likviditet.
  
Imidlertid forventes at aktivitet på investeringsprosjekter vil øke utover i året.
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Investeringsstatus

I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. De viktigste pågående prosjekter er Nessjordet (515/558) og Kulturcampus (538).

INVESTERINGSREGNSKAP PR.30.04.11. 

alle beløp i 1000 kr.

Nr. Prosjektnavn Kostnads Totalt Bevilget Forbruk Herav Forventet Kommentarer

overslag bevilget 2011 hittil i år ferdigstill.

(til 2014) (brutto) (brutto)

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Prosjekt utsatt.

466/570 Nytt administrasjonsbygg 30500 30500 0 23741 11128 2. kv. år 2011 Byggetrinn 1 vil bli avsluttet med byggeregnskap/rapport

472 Gatebruksplan Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikke avsluttet. Ikke i arbeid. Vi bli avsluttet med egen sak

515/558 Planlegg./utbygg. Næssjordet 37800 27800 7420 4654 482 2010-2013 Nessjord prosjektet i samsvar med plan. 

527 Utbedr. brannsyn 4300 2500 500 2129 44 løpende Så langt disponert midler til oppdaterte branntegninger.

528 Vanntilførsel Røra - Straumen 10400 10400 3600 407 38 2012 Under prosjektering. Bygges vinter 2011/2012.

535 Utbygging Sandvollan Skole 15800 15800 0 16575 1774 våren 2011 Balanse, mulig mindre overskridelse. Sluttrapport under arbeid.

538 Kulturcampus/vgs 13500 5500 1000 991 7 2011-2014 Forprosjektering under forberedelse i samarbeid med fylkesk.

539 IT-invest. 2009, 2010 og 2011 7500 3500 1500 3091 981 løpende I samsvar med plan.

540 HMS, omgjøring bygg 3950 1850 850 896 15 løpende

541 Tilrettelegging boligtomter 1000 1000 0 0 0 2011-2014 Avventer planer Åsen-Kirknesvågen. 

542 Nytt kartgrunnlag 220 220 0 217 0 2010 Avsluttet.

544 Trafikk/parkering Kulturhus 1500 1500 0 86 0 2011 Sees i sammenheng med infrastruktur Vennaområdet

545 Utskift. hovedvannledninger 10600 4600 1600 3489 1052 løpende I 2011 utskiftet 1,7 km. Ledn.nett Røra.

546 Opprustn. kommunale veier 13750 6250 0 2826 0 løpende
Rostadvegen sluttføres i 2011. Vedlikehold/opprustn. Følger
vedtatt plan.

548 ENØK-tiltak kommunale bygg 5300 2300 1300 1081 216 løpende Iht godkjent plan vedtatt i ledergruppen. Div. varmepumper, 

bygn.messige tiltak og vannbåren varme Inderøyheimen.

552 Busstopp Flaget 261 261 0 87 0 Høst 2011 Under arbeid.

557
Overtag/utbygg. 
Gangstadhaug.II 3490 3490 0 2030 646 Høst 2011 Gjelder fase 1 og 2, til sammen 16 tomter

562 Forprosjekt Åsen, Røra 7250 7250 7000 115 27 2011 Sluttrapport forprosjekt forelå høst 2010

563 Bolig funksjonsh. - avlastning 13000 250 250 0 0 2012 Forsinket oppstart. Bl.a. i påvente av boligsosial handlingsplan 
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m.m.

564 Flyktningeboliger 12000 250 250 8 8 2012 Tidlig startfase, leverandør prosjektering valgt.

580 Annen stedsutvikling 8000 1500 0 0 0 2011-2014 Sees i sammenheng med Inderøy 2020

581
Opparbeiding 
næringsareal/bygg 2000 2000 0 0 0 2011-2014 Sees i sammenheng med Inderøy 2020

582 Omlegging vei Venna 2500 2500 800 312 235 2011 Prosjekt fullføres i 2011

583 Sentralvarme Venna 1000 1000 0 156 20 2011 Konsulent engasjert, prosj. ferdigstilles 2011

584 Lysløype Gran 600 600 200 456 0 2011 Sluttrapport fremlegges sommer 2011

Kolonne 3: Samlet kostnadsoverslag for prosjektet frem til og med år 2014.
Kolonne 4: Brutto bevilgning (netto + mva) 
Kolonne 6: Forbruk hittil innbefatter under enkelte prosjekter tilskudd/refusjoner . (netto tall)

Tar forbehold for feil

Det vises til korte kommentarer under hvert enkelt prosjekt.  Se også regnskap m/årsberetning for 2010.  

Det vil selvsagt være usikkerheter når det gjelder økonomi og fremtid inntil anbud foreligger og faktiske gjennomføringsmuligheter er avklart. En del prosjekter 
forutsetter avklaring gjennom planer. (jfr. Helse og sosialplanen) 

Venna prosjektene. Vi forsøker å koordinere gjennomføringen med sikte på best mulig resultat økonomisk og nyttemessig. Vi tar sikte på oppstart av arbeider til 
høsten. 

Prosjekt sentralvarme Venna – og som forutsetter en “foreløpig” løsning hvoretter nybyggene på Venna, Inderøy videregående skole og Kulturhus knyttet seg på 
kapasiteten i Samfunnshuset skal forutsetningsvis være på plass i høst. 

Kulturcampus. Målsettingen er igangsetting byggearbeider medio 2012.  Forprosjektutredning klar i september/oktober som grunnlag for endelig beslutning ultimo 
2011.

Boligtomter.  Anbudsgrunnlag Åsen klar 10 juni med mulig igangsetting tidlig høst. Reguleringsplan Kirknesvågen under arbeid.

Administrasjonsbygget. Regnskapet viser så langt tilnærmet balanse, men det kan forventes en mindre overskridelse.  Vi avslutter regnskapet for fase 1 med en egen 
rapport samtidig som vi starter arbeidet med fase 2 – familiesenterdelen i 1. etg.  Av det “gamle” helsehuset. Disse arbeidene kan forutsetningsvis igangsettes 01.03. 
2012 dersom Inderøy Helsehus kan ferdigstilles som forutsatt februar 2012.
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Investeringsprosjekter. Avsluttede.

Nytt kartgrunnlag.

Etter gjeldende økonomireglement skal prosjekt-/byggeregnskap avsluttes snarest mulig etter at bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt innen 6 mnd. etter at arbeidet er 
ferdigstilt. Byggeregnskap skal fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 

542 Nytt kartgrunnlag

Viser til Kommunestyret sak 43/08 av 17.12.2008 og sak 35/09 av 16.12.2009 hvor det samlet er bevilget kr. 220.0000,- brutto til dette prosjektet. 
Totalt er regnskapsført kr. 217.000,-. Prosjektet er gjennomført i henhold til planen og fungerer etter intensjonen.  
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Nærvær/sykefravær.

Vår målsetting for nærvær er en nærværsprosent på over 92 % i 2012. H
2012 har hovedfokus på forebyggende.

Vi har en meget positiv utvikling med en klar økning i nærværet i 2011 sett i forhold til de tre siste 
årene (se tabell nr.1). Vår prognose for hele året 2011 
på årsbasis.

Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009, grønn er 2010, lilla er 2011.
nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 16

Nærværsprosent 2010 og 2011 fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010 og rød farge er 2011.

Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodul 

Vår målsetting for nærvær er en nærværsprosent på over 92 % i 2012. Handlingsplan for HMS 2010 
forebyggende.

har en meget positiv utvikling med en klar økning i nærværet i 2011 sett i forhold til de tre siste 
årene (se tabell nr.1). Vår prognose for hele året 2011 så langt er i samsvar med målsettingen om 92 % 

(egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009, grønn er 2010, lilla er 2011.
oppdatert 16.05.11. 

Nærværsprosent 2010 og 2011 fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010 og rød farge er 2011.

kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 16.05.11 

andlingsplan for HMS 2010 -

har en meget positiv utvikling med en klar økning i nærværet i 2011 sett i forhold til de tre siste 
så langt er i samsvar med målsettingen om 92 % 

(egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009, grønn er 2010, lilla er 2011.Tabell 

Nærværsprosent 2010 og 2011 fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010 og rød farge er 2011.
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Utvikling legemeldt sykefravær – kommunal sektor – oppgitt i %.
Tabell nr. 3 – kilde NAV hvor kun legemeldt sykefravær inngår.

Inderøy kommune har de siste årene hatt et høyere sykefravær enn kommunal forvaltning forøvrig. De 
to siste kvartalene i 2010 har vi en positiv utvikling. Denne forskjellen er nå innhentet og utviklingen 
siste kvartal 2010 og inn i 2011 indikerer at vi har håp om å nå et “delmål” om å være bedre enn 
snittet i 2011.

Utvikling av legemeldt sykefravær for 2006 t.o.m. 2010 – omregnet til tapte dagsverk.
Tabell nr 4 – kilde NAV hvor kun legemeldt sykefravær inngår. 

Sentrale nærværsaktiviteter 1. tertial knyttet til handlingsplan for HMS 2010 – 2012: Vi har i vår 
handlingsplan for HMS 2010 - 2012 et måltall på 92 % nærvær innen 2012, og det er skissert flere 
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aktiviteter innenfor fokusområdene lederrollen, arbeidstaker og samhandling. I første tertial har vi 
gjennomført 1 dagskurs for ledere/mellomledere i temaet medarbeidersamtale, dagssamling av 
ledere/mellomledere/HTV/IHMS/

NAV-Arbeidslivssentret med fokus på legens rolle, samt gjennomført 2 verneombudsamlinger (felles 
for Mosvik og Inderøy), og forberedende arbeid knyttet til samling av alle ansatte til en HMS samling. 

Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Formannskapet har i august 2010 vedtatt rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid ” med 

tiltaksplan for 2010 – 2012. Vår årsrapport for 2010 viser at 18 medarbeidere fikk tilbud om utvidet 

stilling. 

Rapport for 1. tertial 2011 viser følgende utvikling knyttet til heltid – reduksjon av uønsket deltid 

(stillinger med idnr 164 til og med idnr 198 hvor kun faste stillinger tas med):

Stillingsutvidelser 1. tertial: 6 faste medarbeidere har fått stillingsutvidelse. 5 til minimum 50 % 

stilling (alle tilhører tjeneste bistand og omsorg) og 1 til 100 % stilling (barnevern). 

Ledige stillinger 1. tertial – gruppert i følgende intervallene:

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell
0 - 24,9 6 -
25 - 49,9 2 -
50 - 74,9 5 -
75 - 99,1 1 -

100 3 -

Alle ledige stillinger er vurdert i forhold til hovedintensjonen om hel stilling og i forhold til mulig 

samarbeid med Mosvik kommune. Hovedargumentene for at de 6 ledige stillingene under 25 % ikke 

kan lyses ledig i en større stillingstørrelse er knyttet til: ikke behov for større ressurs og/eller at de 

foreliggende arbeidsplaner (turnus) ikke muliggjør en annen løsning. Det har heller ikke vært mulig 

med kombinasjonsmuligheter. Alle de 6 nevnte stillingene er knyttet til bistand og omsorg, og 2 av 

stillingene er lyst ledig som rekrutteringsstillinger. Det er i 1. tertial gitt varig reduksjon i stilling for 

medarbeidere som har gått over i delvis AFP og av helsemessige årsaker, slik at det kan skape noen 

deltidsstillinger. 

Årlig kartlegging: Et av tiltakene i ”heltid – reduksjon av uønsket deltid” er å gjennomføre en årlig 

kartlegging. En slik kartlegging vil bli gjennomført i forbindelse med overføring av alle ansatte til 

1756 Inderøy kommune, dvs. at det kan gi en slik oversikt i slutten av 3. kvartal 2011. 

Sentrale aktiviteter/prosjekter knyttet til temaet heltid: Rådmannen jobber med en prosjektsøknad 

knyttet til invitasjonen fra kommunal- og regionaldepartementet knyttet til prosjektet ”Sammen om en 

bedre kommune” hvor det er søknadsfrist i juni 2011. Det er aktuelt å ta inn temaet heltid i søknaden.

Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som blir vedtatt i rapport for 

”Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012”.
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Forbruk i % Restbeløp 

Regnskap Regnskap Opprinnelig Revidert regnskap regnskap

Ansvar pr. 30.04.11 pr. 23.05.11. budsjett budsjett pr. 30.04.11. pr.30.04.11.

B Sum driftsinntekter -91332497 -109282004 -267808000 -267808000 34,1 -176475503

100 Fellesområde inntekter -91332497 -109282004 -267808000 -267808000 34,1 -176475503

A Sum driftsutgifter 24048 24048 110000 110000 21,9 85952

B Sum driftsinntekter -3561321 -3559858 -5000000 -5000000 71,2 -1438679

D Sum finansutgifter 111729 158550 8675000 8775000 1,3 8663272

E Sum finansinntekter -84054 -86768 -15200000 -15200000 0,6 -15115946

101 Fellesområde diverse -3509598 -3464028 -11415000 -11315000 31,0 -7805402

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

D Sum finansutgifter 3137467 4504254 24887000 24887000 12,6 21749533

E Sum finansinntekter -488403 -490903 -1100000 -1100000 44,4 -611597

102 Renter og avdrag 2649064 4013351 23408000 23408000 11,3 20758936

A Sum driftsutgifter 0 0 2519000 2319000 0,0 2319000

103 Fellesområde tilleggsbevilgninger 0 0 2519000 2319000 0,0 2319000

A Sum driftsutgifter 998222 1115759 3104000 3104000 32,2 2105778

B Sum driftsinntekter -14609 -14609 -8000 -8000 182,6 6609B Sum driftsinntekter -14609 -14609 -8000 -8000 182,6 6609

110 Politisk organisasjon m.m 983613 1101150 3096000 3096000 31,8 2112387

A Sum driftsutgifter 2678841 3027165 6380000 6380000 42,0 3701159

B Sum driftsinntekter -44189 -57189 -132000 -132000 33,5 -87811

120 Rådmann 2634652 2969976 6248000 6248000 42,2 3613348

A Sum driftsutgifter 4246628 5027310 11590000 11590000 36,6 7343372

B Sum driftsinntekter -431746 -555531 -1535000 -1535000 28,1 -1103254

D Sum finansutgifter 0 0 1280000 1280000 0,0 1280000

E Sum finansinntekter -14701 -14840 0 0 0,0 14701

130 Service,stab og støtte 3800181 4456938 11335000 11335000 33,5 7534819

A Sum driftsutgifter 3857724 4691795 12898000 12998000 29,7 9140276

B Sum driftsinntekter -296046 -587908 -2379000 -2379000 12,4 -2082954

D Sum finansutgifter 0 0 102000 102000 0,0 102000

E Sum finansinntekter 0 0 -92000 -92000 0,0 -92000

140 Kultur og informasjon 3561678 4103887 10529000 10629000 33,5 7067322
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A Sum driftsutgifter 25287155 30619018 74167000 74167000 34,1 48879845

B Sum driftsinntekter -3554959 -3664292 -16637000 -16637000 21,4 -13082041

D Sum finansutgifter 0 0 58000 58000 0,0 58000

310 Bistand og omsorg 21732196 26954726 57588000 57588000 37,7 35855804

A Sum driftsutgifter 13008820 15467972 33321000 33321000 39,0 20312180

B Sum driftsinntekter -1892980 -1919105 -3068000 -3518000 53,8 -1625020

D Sum finansutgifter 0 0 610000 1060000 0,0 1060000

E Sum finansinntekter 0 0 -931000 -931000 0,0 -931000

330 Helse,rehab. og barnevern 11115840 13548867 29932000 29932000 37,1 18816160

A Sum driftsutgifter 2764217 3026039 6395000 6395000 43,2 3630783

B Sum driftsinntekter -387106 -416254 -635000 -635000 61,0 -247894

D Sum finansutgifter 0 0 50000 50000 0,0 50000

E Sum finansinntekter -6962 -7462 5000 5000 -139,2 11962

340 NAV 2370149 2602323 5815000 5815000 40,8 3444851

A Sum driftsutgifter 6816708 8377767 20532000 20532000 33,2 13715292

B Sum driftsinntekter -335452 -354649 -2730000 -2730000 12,3 -2394548

D Sum finansutgifter 0 0 124000 124000 0,0 124000

E Sum finansinntekter 0 0 -215000 -215000 0,0 -215000

400 Fellesadministrasjon skole og barne... 6481257 8023119 17711000 17711000 36,6 11229743400 Fellesadministrasjon skole og barne... 6481257 8023119 17711000 17711000 36,6 11229743

A Sum driftsutgifter 5952050 7432356 16110000 16110000 36,9 10157950

B Sum driftsinntekter -635964 -752805 -2398000 -2398000 26,5 -1762036

E Sum finansinntekter 0 0 -200000 -200000 0,0 -200000

410 Sakshaug skole 5316085 6679550 13512000 13512000 39,3 8195915

A Sum driftsutgifter 3386318 4128894 8857000 8857000 38,2 5470682

B Sum driftsinntekter -658199 -816998 -1820000 -1820000 36,2 -1161801

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

411 Sakshaug barnehage 2728119 3311897 6887000 6887000 39,6 4158881

A Sum driftsutgifter 6153912 7589269 16320000 16320000 37,7 10166088

B Sum driftsinntekter -1119220 -1321557 -3055000 -3055000 36,6 -1935780

412 Røra skole og barnehage 5034692 6267712 13265000 13265000 38,0 8230308

A Sum driftsutgifter 3045701 3717813 7757000 7757000 39,3 4711299

B Sum driftsinntekter -476499 -607164 -844000 -844000 56,5 -367501

E Sum finansinntekter 0 0 -40000 -40000 0,0 -40000
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413 Utøy skole og barnehage 2569202 3110649 6873000 6873000 37,4 4303798

A Sum driftsutgifter 2533799 3168238 6969000 6969000 36,4 4435201

B Sum driftsinntekter -336280 -421004 -828000 -828000 40,6 -491720

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

414 Lyngstad skole og barnehage 2197519 2747235 6101000 6101000 36,0 3903481

A Sum driftsutgifter 5483906 6801318 14897000 14897000 36,8 9413094

B Sum driftsinntekter -847171 -1006849 -1946000 -1946000 43,5 -1098829

E Sum finansinntekter 0 0 -230000 -230000 0,0 -230000

415 Sandvollan skole og barnehage 4636735 5794469 12721000 12721000 36,4 8084265

A Sum driftsutgifter 8806107 10886183 22235000 23928000 36,8 15121893

B Sum driftsinntekter -1741297 -1815937 -2020000 -3713000 46,9 -1971703

D Sum finansutgifter 88913 88913 0 0 0,0 -88913

416 Inderøy ungdomsskole 7153723 9159158 20215000 20215000 35,4 13061277

A Sum driftsutgifter 15636479 17407198 34694000 34694000 45,1 19057521

B Sum driftsinntekter -4956284 -5739269 -13779000 -13779000 36,0 -8822716

D Sum finansutgifter 0 0 7644000 7644000 0,0 7644000

510 Kommunalteknikk 10680195 11667929 28559000 28559000 37,4 17878805

A Sum driftsutgifter 2449140 3250201 4502000 4502000 54,4 2052860

B Sum driftsinntekter -2310724 -2310899 -6987000 -6987000 33,1 -4676276B Sum driftsinntekter -2310724 -2310899 -6987000 -6987000 33,1 -4676276

D Sum finansutgifter 0 0 2485000 2485000 0,0 2485000

520 Vann 138415 939301 0 0 0,0 -138415

A Sum driftsutgifter 1622772 1768413 4540000 4540000 35,7 2917228

B Sum driftsinntekter -2294629 -2294629 -6850000 -6850000 33,5 -4555371

D Sum finansutgifter 0 0 3220000 3220000 0,0 3220000

E Sum finansinntekter 0 0 -910000 -910000 0,0 -910000

521 Avløp -671857 -526216 0 0 0,0 671857

A Sum driftsutgifter 1731171 2049872 4169000 4169000 41,5 2437829

B Sum driftsinntekter -537292 -558227 -1260000 -1260000 42,6 -722708

550 Næring og plan 1193879 1491645 2909000 2909000 41,0 1715121

A Sum driftsutgifter 164072 215066 17757000 17757000 0,9 17592928

B Sum driftsinntekter -29598 -29598 -17757000 -17757000 0,2 -17727402

600 "Nye Inderøy" 134474 185468 0 0 0,0 -134474

A Sum driftsutgifter 3864246 4823196 10783000 10783000 35,8 6918754
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B Sum driftsinntekter -4800383 -4812926 -10783000 -10783000 44,5 -5982617

E Sum finansinntekter -17 -17 0 0 0,0 17

700 Økonomi INVEST -936154 10254 0 0 0,0 936154
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:

2011/741-1

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 39/11 30.05.2011

Hovedutvalg Folk 29/11 03.06.2011

Formannskapet 43/11 01.06.2011

Inderøy kommunestyre

Årsrapport 2010

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapporten tas til etterretning.

Vedlegg
1 Årsrapport 2010 for enhetene

Bakgrunn

Årsrapporten er en ren meldingssak.

Vi er forsinket med ferdigstilling av sammenfatning (såkalt publikumsrapport).  Denne vil bli 
ettersendt i god tid før kommunestyrets samling.

Enhetenes årsrapporter er vedlagt.

Det vises også til rådmannens beretning – se egen sak.
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FOR
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: 
Enhetsleder: Reidun Huseth

Kort om tjenester og oppgaver:

Inderøy Bibliotek

Drift og utvikling av folkebibliotek og skolebibliotek for Inderøy ungdomsskole 

og Inderøy videregående skole

Inderøy Kulturskole

Drift og utvikling av kulturskoletilbud til barn og unge

Allment kulturarbeid

Kultur- og informasjons-enheten skal bl.a. bidra til at hele befolkningen har 

mulighet til kulturopplevelse og -deltakelse. Foruten gjennom kommunens 

egne kulturinstitusjoner skjer dette gjennom ulike kulturprosjekter, samarbeid 

med lag, organisasjoner og andre institusjoner.  

Den kulturelle skolesekken

Koordinering og utvikling av lokalt DKS-tilbud til alle elever i grunnskolen

Informasjon

Drift og utvikling av kommunens informasjon på nett

Tjenesteleder:

Torunn Sandstad Næss

Sigrid Bjerkan

Viktige hendelser sammenfattet:

Biblioteket 

IKT: innkjøp og oppstart av fjernlånsmodul, utskiftning skranke-PC’er, inngått avtale med Norsk Bibliotektransport 

mht fraktordning, oppstart facebook

Skolebibliotek: tatt i bruk ”Plan for pedagogisk bruk av skolebiblioteket” (INDUS), fortsatt deltagelse i 

strategiplanarbeidet knyttet til ”biblioteket – verktøy for læring i den videregående skole”, etter henvendelse bidratt 

med hjelp overfor grunnskoleskolebibliotekene 

Formidling/arrangementer: oppstart Litteraturhus Nord-Trøndelag, deltatt i sommerens Vinje-markeringen, drevet 

Seniorsurf-klubb for 5 deltagere, bokpratarrangementer for barn, ungdom og voksne, klassebesøk

Formidling/arrangementer:

Har blitt ”Bok til alle”-bibliotek, markert Hamsunåret, drevet Seniorsurf-klubb for 5 deltagere, ”Bokkveld”, 

Adventstund førskolebarn, danse- og dramaforestillinger i biblioteket i samarbeid med IVGS
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Kulturskolen

KOM!- et 3-årig samarbeidsprosjekt med Sandvollan skole er gjennomført. 

25år. Markering på ulike arenaer, fellesmarkering med  

Inderøy kulturhus’ 20 års-jubileum.  

Største sceniske satsing i kulturskolens historie: Melodi Grand Prix-forestilling, vår 2010

Nytt reglement for kulturskolen behandlet og vedtatt i kommunestyret

Allmennkulturelt arbeid
70 årsmarkering, 2. verdenskrig, Krogs.
Videreføring av Fysak. Inderøyturer 2010 gjennomført for 5. gang med rekorddeltakelse.
Inderøy skipark – samarbeid med Idrettslag
UKM – God deltakelse lokalt, regionalt og nasjonalt

Filmbussen. Samarbeid Inderøy og Mosvik.  

Informasjon

Videreutvikling av kommunens hjemmeside. Oppgradering mht billedbruk

Kommunale informasjonssider i Inderøyningen

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 27 30 25 31

Antall årsverk 11 10,5 10,67 10,19

Av dette faste årsverk 9 7,5 8,06 8,24

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnskap 
2010

Rev. 
Budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift 
enhet

  9992 10373 381 3,7 9521 8466 10519 

Netto drift 
enhet

10351 10410   59 0,6 9594 8750 10529

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 

Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Alle tall i 1000 kr. 

Side 434



Ansvarsområdet kultur og informasjon omfatter de alminnelige kulturfunksjoner, herunder  

almennkulturelt arbeid, bibliotek, kulturskole og den kulturelle skolesekken. Enheten har videre ansvar for 

overføringer til kirken og kulturhuset. Området ivaretar i tillegg den sentrale informasjons- og 

kommunikasjonsfunksjonen.  

Regnskapet viser et positivt avvik på kr. 59.000,- sett i forhold til revidert budsjett. Aktiviteten er i hovedsak 

gjennomført i samsvar med planer. 

Informasjonsområdet ble, fra sommeren 2010, styrket med 50 % stilling som informasjonsmedarbeider. 

Det ble ikke tilført midler pga dette. Likevel ender resultatet med positivt avvik og en hovedårsak til dette 

er besparelser lønn. )

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 

Netto årsresultat: 99,4% av budsjett. Avviksårsak: I hovedsak økte inntekter på sykepenger og 
fødselspengerefusjon kombinert med nøktern vikarbruk. Lønn webmedarbeider er dekket inn 
ved økt inntekt/innsparing.
   

Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Prosjektnummer og navn Oppstart Fremdrift Sluttføring Økonomi

584, Lysløype Gran 2008 Vår/sommer 2011 Regnskap juni 2011

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008

Bibliotek

Besøkstall 70.394 72 400 69 934

Utlån 39.765 38 618 33 012

Åpningstider 0900-1900 (ti/to)
0900-1500 
(man/on/fre/)

0900-1900 (ti/to)
0900-1500 
(man/on/fre/)

0900-1900 (ti/to)
0900-1500 
(man/on/fre/)

Gj. snitt. besøk pr. dag

(anslått åpningstid: 

235 dager pr. år)

299 308 295

Fjernlån 792 835 577

Åpningstid pr. uke, timer 38 38 38

Kulturskole

Elevplasser 364 370 372
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Venteliste 108 154 174

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat
Overordnet

Enhet for kultur og informasjon skal yte kultur-, 

informasjons- og pedagogiske tjenester av høy 

kvalitet, og være pådriver og støttespiller i 

kulturarbeidet i Inderøy, med basis i det utvidede 

kulturbegrepet.

2010 er preget av stor aktivitet på mange områder, 

både innen egne institusjoner -  kulturskole, skole og 

bibliotek, og det har vært utstrakt samarbeid med  

andre kulturinstitusjoner og med frivilligheten innen 

kultur og idrett, som for eksempel i Inderøysommer 

2020-/Ferdaminne

Kommunens kulturarbeid skal være forankret i 

Temaplan Kultur 2010-2022 og delplaner for de 

ulike kulturområdene

Plan for idrett og fysisk aktivitet ferdigstilt og vedtatt i 

kommunestyret

Kulturplan. Prosjekt P2 i sammenslåingsprosessen har 

ansvaret for kulturplanarbeidet, som også er forankret 

i Inderøy 2020-prosjektet. 

Biblioteket

Videreutvikle bibliotekets digitale tjenester overfor 

brukerne
Innkjøp og oppstart av fjernlånsmodul, utskiftning skranke-

PC’er, inngått avtale med Norsk Bibliotektransport mht 

fraktordning, oppstart facebook

Kulturskolen

skal utvikles til kulturpedagogisk ressurssenter i 

kommunen
Gjennomføring av Kom!-prosjektet er et viktig 
steg på veien til å nå målet.

Informasjon

Aktivt informasjons-arbeid gjennom utvikling av 
kommunens hjemmeside, med vekt på digitale 
tjenester.    

Resultat ved norge.no’s kvalitetsvurdering av off. 

nettsider: 5 stjerner, 3. plass i Nord-Trøndelag

Fremtidige utfordringer 

Generelt.

Videreutvikle ny kommune som kulturkommune. Gi kulturkommune-begrepet fornyet innhold.
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Utfordringer i forhold til personalressurs, jfr. kulturplan, Inderøy 2020 og kommunesammenslåing.

Biblioteket. 
Høye brukertall på lite areal gir utfordringer for sambruk, skolelever/folkebiblioteksbrukere, 
samlingsutvikling/bestand mv.

Behov for utvidet åpningstid (kveld/lørdag)for å imøtekomme publikums behov.

Behov for selvbetjeningsautomat for å avlaste den knappe personalressursen.

Høye brukertall på lite areal gir utfordringer for sambruk skolelever/folkebiblioteksbrukere. 

Stor bruk og et økende omfang av arbeidsoppgaver gir utfordringer for personalressursen 

Behov for utvidet åpningstid (kveld/lørdag)for å imøtekomme publikums behov.

Kulturskolen  
Å opprettholde og utvikle bredden i tilbudet. Romsituasjonen for personalet i kulturskolen

Allmennkultur
Ny kommune – større geografisk område og flere innbyggere som skal ha likeverdig kulturtilbud

Informasjon
Profilering av ny kommune.
Ny kommune – ny hjemmeside
Bruk/nytte av sosiale medier
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FOR

Bistand og omsorg
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: 
Enhetsleder: Per Arne Olsen

Kort om tjenester og oppgaver:

Enhet bistand og omsorg forvalter og drifter tjenester innenfor 

hjemmetjenester, sykehjem, trygghetsalarm, matombringing, støttekontakt, 

avlastning, dagsenter, arbeids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede, 

omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, kjøkken og vaskeridrift. 

Enheten har ansvaret for tildeling kommunale utleieboliger, herunder 

omsorgsboliger, akuttbolig og trygdeboliger.

Tjenesteleder:

Viktige hendelser sammenfattet:  

Enheten Bistand og omsorg består av tidligere enhetene heim og arbeid og pleie og omsorg. 2010 har 

vært første hele driftsår i ny organisering. Driften er drevet i samsvar med gjeldende forskrifter/lovverk og 

det er jobbet med å videreutvikle samhandlingen innad i enheten og med andre aktuelle 

samarbeidspartnere.

Go-kroken, aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens ble igangsatt våren 2010. 

Pårørendeskole for pårørende med demens ble gjennomført. Tilbakemeldinger på dette tilbudet har vært 

positivt og det er en klar målsetning å videreutvikle tilbudet.

Enheten fikk gjennom “eldremilliarden” midler som ble benyttet til oppgradering av utstyr ved 

Inderøyheimen. Det ble innkjøpt nye møbler til fellesareal og til enkelte avdelinger, pasientsenger og ulike 

hjelpemidler for å bedre kvaliteten på tjenestene og minske arbeidsbelastningen til ansatte.

Økt antall trygghetsalarmer med 10 stk. 

Kompetansehevende tiltak til ansatte med fokus på blant annet demensomsorg og saksbehandling. 

Enheten har mange ufrivillig deltidsansatte og i samarbeid med arbeidertakerorganisasjonene ble det 

utarbeidet en intensjonsavtale med tanke på å redusere ufrivillig deltid. 

Enheten har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet og har fulgt opp med to konkrete tiltak som har 

målsetning med å øke nærværet i enheten og utvikle gode kvalitative tjenester.

Redusert antall små stillinger gjennom en økning av grunnbemanning. 

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no
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Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 178

Antall årsverk 100,68 98,3

Av dette faste årsverk 100,68 98,3

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
Budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 51240 54373 3133 5,8 51235 48775 57530

Netto drift enhet 51311 54431 3120 5,7 51294 48711 57588

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 

Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Alle tall i 1000 kr. 

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: Tjenesteområdet hadde et redusert forbruk på 2,5 mill kroner i 2010. 
Dette knytter seg hovedsakelig til en økning i variable inntekter og omstillingsarbeid gjort på 
kjøkkendrift og merkantil støttetjeneste.

   

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Nærværsprosent 88,45 83,15

Regnskap aktivitetstilbud AE 2.035 1.585

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Effektivitet/produktivitet Samhandlingen innad i enheten og med 
eksterne samarbeidspartnere har bedret seg i 
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løpet av 2010, men det trengs kontinuerlig 
utvikling på dette arbeidet.
Redusert årsverk 0,5 ved kjøkken er 
gjennomført

Informasjon Mailadresse til alle ansette ble ikke nådd. 
Utvikle hjemmesiden, bistand og omsorg er 
bare delvis nådd. 

Effektive team Redusere antall turnuser – for derigjennom å 
utvikle fleksibel bruk av ressurser og 
kompetanse ble delvis nådd. I boliger for 
funksjonshemmede ble det innført 
ønsketurnus – neste steg i denne prosessen vil 
være en felles turnus.

HMS Avviksmelding etter tilsynsbesøk fra 
arbeidstilsynet ble lukket – plan for håndtering 
av vold og trusler på arbeidsplassen er blitt 
utarbeidet.

Fremtidige utfordringer 

Endringer i brukerbilde, med yngre brukere med sammensatte og komplekse helsemessige og 
sosiale problemer.
Økende antall eldre.
Rekruttering av helsepersonell. 
Aktiv omsorg. 
Kommunesammenslåing Mosvik/Inderøy
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Helse, rehabilitering og barnevern
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: 

Enhetsleder: Bente Molde

Kort om tjenester og oppgaver:

Enheten består av 9 ulike fagtjenester; helsestasjon, miljørettet helsevern, 

legetjeneste, rehabilitering og habilitering, psykisk helse, rus, barnevern, 

forebyggende barne- og ungdomsarbeid, dag og aktivitetstilbud til eldre og 

voksne med psykiske problemer, avlastning og støttekontakt, bosetting og 

integrering av flyktninger og norskopplæring til fremmedspråklige. I tillegg har 

enheten ansvar for oppfølging av driftsavtaler med private fysioterapeuter, 

Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Overgrepsmottaket, Innherred 

interkommunale legevakt, Incestsenteret og Jarlegården. Tjenestene ytes til 

alle aldersgrupper i befolkningen og har vedtak ift mange særlover innenfor 

helse, sosial og barnevern.

Tjenesteleder:

Synnøve Saursaunet

Ulf Sende

Ingfrid Staven

Ann Mari R. Oxaal

Ann Tove Storholmen

Frid Bogen

Hildegunn Nordli SLT-

koordinator

Liv Anita Jenshus

Viktige hendelser sammenfattet:  

Det er i 2010 jobbet med utarbeidelse av Ruspolitisk handlingsplan, revisjon av Helse- og sosialplan, 

Smittevernplan og Boligsosial handlingsplan. 

Planlegging og oppstart av Frivilligsentral startet høsten 2010 og det ble tilsatt daglig leder. Ansvarlig for 

driften er Frivillig Inderøy. 

Det er inngått avtaler med fastlegene om full privatisering av driften fra 2013. Det er satt i gang arbeid 

med en kvalitetssikring av alle tjenester og støttefunksjoner ved legekontoret for å bedre service og 

tilgjengelighet.

Styrking av forebyggende helsearbeid er gjennomført med hjemmekonsulent på helsestasjon, 

diabetessykepleier ved legekontoret og psykolog i helsestasjon og familiesenter.

Felles kommuneoverlege i Inn-Trøndelag ble realisert i 2010, men ved utgangen av året så var stillingen 

ledig. 

Barneverntjenesten hadde ved utgangen av året 43 barn i hjelpetiltak og 19 barn under omsorg. Det har 

vært tilsyn fra Fylkesmann på Barnevern i 2009 og i 2010. Det jobbes med oppfølging.

Kommunen har mottatt midler fra den statlige opptrappingsplan for rus til styrking av rustjenesten.

Bosetting og integrering av 15 flyktninger startet opp i august. Dette er et krevende arbeid og det er en 

stor utfordring å skaffe boliger på det private markedet.

Etablering av DMS Inntrøndelag har medført et betydelig arbeid fra enhetsleder. Det er etablert en politisk 

nemnd som ansvarlig for driften av DMS. I tillegg er det organisert et Kontaktutvalg som har en rådgivende 

og planleggende funksjon for driften, helseleder og rådmann er faste medlemmer.

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no
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Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 39 37

Antall årsverk 28,5 26,5

Av dette faste årsverk 28,5 26,5

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
Budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 24161 24176 15 0,1 23616 21685 30253

Netto drift enhet 24853 24033 -820 -3,4 23754 22458 29932

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Merforbruk barnevern skyldes økt utgifter til fosterheim, bredskapshjem og barnehageutgifter.
Driftstilskuddet til private fysioterapeuter økte som følge av nye statlig avtale og utgifter ferie og 
sykevikar ved legekontoret. I tillegg ble det ved legekontoret kjøpt inn utstyr til SMS bestilling av 
timer og kølappe system uten at det var tatt med i budsjettet.

   

Fremtidige utfordringer 

Utfordringer hensett til fremtid.

Et større fokus på samhandling og rutiner mellom tjenesteområder som jobber med de samme 
brukerne. Dette vil bli beskrevet i ny plan for helse- og sosialtjenestene i den nye kommunen. 
Gjennomgå organisering av enkelte tjeneste områder med sikte på kvalitet og faglig ledelse. 
Utarbeide en kompetanseplan med sikte på å iverksette tiltak for å sikre faglig kvalitet på 
tjenestene. Fortsatt jobbe med nærværtiltak  og utvikling av arbeidsmiljøet.
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

NAV Inderøy
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Inderøy Nav kontor
Enhetsleder: Elin Andersen

Kort om tjenester og oppgaver:

Økonomisk sosialhjelp

Kvalifiseringsprogrammet

Gjeldsrådgivning

Bostøtte

Statlige tjenester

Tjenesteleder:

Viktige hendelser sammenfattet:  

Nav kontoret åpnet høsten 2008. Vi har nå fått stabilisert drifta og leverer i hovedsak ut fra de målkrav 

som stilles både fra statlig og kommunal side. Budsjett for økonomisk sosialhjelp er overholdt i 2010. Vi 

har nådd måltall for antall personer i kvalifiseringsprogrammet. (9).  Nav kontoret har på statlig side 

innført Gosys/eldok- et fagprogram og rutiner for elektronisk dokumenthåndtering som vil gi bedre 

kontroll og logistikk i Nav som helhet. Dette har stilt krav til opplæring i fagprogram og endring av rutiner i 

kontoret. Nav kontoret har for å tilpasse seg nye endringer i Navs arbeidsmetodikk og rutiner valgt å 

omorganisere kontoret internt i 2010.  Nav kontoret har fått bra resultater på brukerundersøkelse og 

arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i 2010.

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 8 8

Antall årsverk 6.9 6.9

Av dette faste årsverk 6.9 6.9

*Stillinger gjelder både statlig og kommunalt ansatte

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev.
budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnska
p 2008

Budsjet
t 2011

Brutto drift enhet 3690 4413 723 16,4 3864 3771 5760

Netto drift enhet 3719 4448 729 16,4 3908 3802 5815

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 

Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.
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Alle tall i 1000 kr. 

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Økonomisk sosialhjelp-
samla stønad

1891739 2086120

Antall sosialhjelpsmottagere 115 103 89

Økonomisk rådgiving antall 45 43

Antall bostøtte 151 119

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Brukertilfredshet på minst 70% Målet er nådd. (Over 90 % er fornøyd med 
servicen i brukerundersøkelsen)

Måltall for oppfølging fra statlig side I hovedsak er målene nådd. 

Oppfølging av ungdom Måltall for oppfølging er nådd. Ingen under 24 
år går på passiv sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogrammet Måltall nådd.

Arbeidsmiljø Måltall for sykefravær nådd. Gode resultat på 
arbeidsmiljøundersøkelse.

Økonomisk sosialhjelp Budsjett overholdt. Statlige satser ligger til 
grunn for utmåling av sosialhjelp. Økning av 
antall sosialhjelpsmottakere med 12 personer. 
Budsjettet holdt ved å arbeide aktivt for å få 
folk i arbeid/aktivitet.

Gjeldsrådgivning Økning i antall som mottar hjelp i form av 
offentlig forvaltning. Stor arbeidsbelastning på 
gjeldsrådgiver.

Bostøtte Økning i antall som mottar bostøtte med 32 
personer.

Fremtidige utfordringer 

Kommunesammenslåing Inderøy/Mosvik: Omfattende arbeid på statlig side pga. endring i mange 
fagprogram/rutiner for å sikre innbyggerne i de to kommunene ytelser i 2011. Fylkesnivå og 
direktorat er koblet på saken. 
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Utvikle samarbeidet i tjenesteområdet Invest på statlig side. 
Overholde budsjett for økonomisk sosialhjelp, med en stadig økning i antall klienter og økte 
strømpriser.
Økt antall som søker gjeldsrådgivning og offentlig forvaltning. 
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Sakshaug skole
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: 
Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad

Kort om tjenester og oppgaver:

Sakshaug skole drives i henhold til Opplæringslova med forskrift, 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2006, Kunnskapsdepartementets 

veileder Fra eldst til yngst, 2008, samt de til en hver tid gjeldende kommunale 

retningslinjer (budsjett, økonomiplan etc.), satsningsområder og planer som 

også måtte gjelde skoledrift. Videre følger skolen sine egne planer og 

utviklingsprogram.

Sakshaug skole har 198 elever. Det er 35 ansatte på skolen fordelt på lærere, 

assistenter og sekretær.

Sakshaug skoles administrasjon: 
- Rektor 100 % stilling, 100 % administrasjon
- Undervisningsinspektør 100 % stilling, 50 % administrasjon /50 % 
lærerarbeid
- SFO-leder 70 % stilling, 35 % administrasjon / 35 % på avdelingen
- Kontorsekretær 20 % stilling, 20 % kontorarbeid

Rektor har vært frikjøpt i 25 % av stillingen våren 2010 for å være 
prosjektleder i nasjonalt leseprosjekt ved skolen.

Tjenesteleder:

Rektor: Stig Ove Skjelstad

Sfo. leder: Bente 

Bromstad, vikar for 

Solfrid Reitan t.o.m. 

31.07.11

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 34 32 28 28

Antall årsverk 24,29 23,7 21,11 21,13

Av dette faste årsverk 24,29 23,7 21,11 21,13

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 
2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 12634 13657 1023 7,5 11523 10830 13712

Netto drift enhet 12215 13053 838 6,4 11877 11363 13512

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.
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Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: Målet om å holde drifta av enheten innenfor budsjett ble nådd. Har en 
underbudsjettering i enkelte inntektsposter f.eks overføringer fra trygdeforvaltningen og 
overføring fra kommunene.

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Et forpliktende samarbeid mellom Sakshaug 
skole, Sakshaug barnehage og de andre 
barnehagene i kretsen/opptaksområdet om 
barnas utvikling. 

”Plan for samarbeid mellom Sakshaug 
barnehage og Sakshaug skole med fokus på 
leseopplæring” følges systematisk. 

Mer målrettet bruk av hjemmesida Omverdenen henter mer informasjon om/fra 
skolen på skolens hjemmeside. Får 
tilbakemelding fra brukere vedrørende 
hjemmesiden. De viser til relevant informasjon 
som finnes der samt informasjon som de 
ønsker skal være der. Dette viser at brukerne 
har et forhold til skolens hjemmeside.

Ha fokus på skolens kjerneoppgaver. Pedagogenes arbeid er ved siden av 
utviklingsarbeid i stor grad knyttet til 
undervisning, vurdering og planlegging av 
undervisning. Fellestid er knyttet til 
klasseromsrelaterte temaer. Læreren som 
leder, vurderingsarbeid og læringmiljø.

Fremtidige utfordringer 

Fysiske miljø:
                  
Ventilasjonsanlegget på gulbygget fungerer ikke som det skal. Det gjelder både lyd og luft. 
Luftgjennomstrømning under dør inn i et klasserom lager så høy lyd at det blir en utfordring å 
være i rommet. Lufttemperaturen er vanskelig å stille i noen arealer, en utfordring for dem 
som er i disse arealene.
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Skolegården er ikke i ønskelig befatning etter anleggsperioden. Den skulle ha vært reasfaltert.

Det er nødvendig med en oppjustering av uteområdet/lekearealene. Uteområdet bør være 
utviklende, trivelig og funksjonelt. Elevene skal ha muligheter til meningsfulle og  
utviklende aktiviteter i friminuttene, noe som gir krefter og overskudd til timene. 
Uteområdet burde ha vært ”krydret” med lekeapparater, sandkasser, ballnett og  
aktivitetsløype. Asfalten burde ha vært merket for aktiviteter som slåball, basse, paradis   
osv. Spesielt er dette viktig fordi vi også bruker uteområdet i kroppsøvingsfaget, SFO og i  
fysisk fostring for 5.-7. klasse.

Det hadde vært ønskelig med en utvidelse av uteområdet / lekearealene, av prestegårdsjorda 
mot prestegården mellom veien og elva. 

Spesialrom og arbeidsrom for lærere.
Pr. i dag har mangler skolen spesialrom for sløyd og musikk. Behovet for slike rom er stort. 
Mange elever har behov for mer praktisk tilrettelegging av aktiviteter i løpet av skoledagen. 
Lærerne har pr.d.d. sine arbeidsplasser i brakker. Ikke alle lærerne har sine egne arbeidsplasser. 
De må dele med andre. Luftkvalitet, lysforhold og temperatur er dårlig i disse rommene. 

IKT
Grønnbygget er undervisningsrom for 2.trinn. Her er det behov for nettverkstilgang slik at 
elevene og lærerne kan bruke de pedagogiske mulighetene som internett legger opp til. Man har 
pr.d.d. kun trådløs tilgang. 
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ÅRSRAPPORT 2010

Sakshaug Barnehage

ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Sakshaug Barnehage
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Sakshaug Barnehage
Enhetsleder: Helge Løge

Kort om tjenester og oppgaver:
Barnehage  0-6 år  ca.78 barn
Åpen Barnehage 3 timer 2x/uke 20 barn + forelder

Tjenesteleder:

Viktige hendelser sammenfattet:  
Samarbeidsprosjekt med Sakshaug skole er en milepel i manglende samarbeidshistorie! Prosjektet 
opplevdes meningsfylt og gir optimisme for framtiden. Ny praksis fra 1.august fungerer godt.
Barna har fått delta på èn teaterforestilling og 2 Mint-konserter samt stor 17.mai-arrangement i foreldreregi 
i barnehagen.

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Hovedtall 
Økonomi -
drift

Regnska
p 2010

Rev. 
budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift 
enhet

1808 1877 69 3,7 1986 1444 7037

Netto drift 
enhet

1708 1727 19 1,1 1886 1454 6887

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Ant. barn i barnehage 73 73 76 78
Antall årsverk 16,15 15,55

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    
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Samfunnsperspektivet :  

Fokusområde Oppvekst  : Vi hadde venteliste – alle fikk plass i andre barnehager!
Kommunens sommeråpne barnehage er p.t. ved Sakshaug Bhg. Denne sommeren var det 20 barn fra 
Røra, Lyngstad og Sakshaug. Netto utgift , vikarer :40.000 kroner.
Opptak av barn : I realiteten 2 opptak : et til 1.aug. og et  pr. 15.desember. For 09/10 var det mange 
småbarn under 3 år; -derfor fortsatt lavere antall barn enn tidligere.
Fokusområde Miljø : Vi har glade  utelivsmotiverte barn som bruker nærmiljøet daglig. Våre påkostede 
uteområder i Gammelgården og Røsethamna er daglig i bruk. I tillegg brukes båt`n til fiske og strandhugg i 
den lyse årstid. I rundt juletider har vi gammeldagsjul i Museet.
Vedr. energi/forbruk : Personalet er bevisste og minner hverandre på. Barna speiler dette.

Brukerperspektivet :
Fokusområde tilfredshet :
Vi har barnehagemotiverte glade barn og fornøyde foreldre.  Vi vil gjennomføre en kommunal 
brukerundersøkelse for å optimere ståa.
I samarbeid med skolen har vi avsluttet et 2års- leseprosjekt som nå er satt ut i praksis. Barna opplever 
etter hvert større kjennskap/trygghet i overgangen til skolen.
Fokusområde Kvalitet saksbehandling :
Vi har et imøtekommende og løsningsorientert personale.
Vedrørende saksgang og arkiv trenger vi fremdeles skolering og øvelse i Ephorte.
Fokusområde IKT:
Hjemmesida vår er oversiktlig og informativ og vi vet at mange foreldre bruker den .
Vi skolerer fortløpende personalet innen IKT for barn i henhold til Rammeplanen og har nå 8 kurserte 
personale som kan gi ”ringer i vannet”. 
Barna er fortsatt med og tar bilder underveis i lek og prosjekt ,og  reflekterer rundt erfaringer og 
utvelgelse av bilder. Vårt uttalte ønske om et datakurs for alle ansatte som sikrer felles rutiner er ikke 
innfridd. Oppdatering PC-park står fortsatt på ønskelista.

Medarbeiderperspektivet :
Fokusområde Kompetanse :
Vi har fortsatt som hovedmål å være en faglig ener !
I løpet av året har personalet deltatt på: 3 ansatte deltok på kurs om Karlstadmodellen, 8 ansatte på kurs 
om Tourette/Aspergerger/ADHD, alle ansatte på kurs med Eli Rygg/Barnevern, 4 ansatte på 1 ukes kurs i 
Reggio Emilia, Fagdag for hele personalet  om demokrati i barnehagen. 
To av personalet  deler fortsatt  kunnskap og praksiserfaringer med resten av Fylket gjennom utstrakt 
foredrags/kursvirksomhet innen ped.dok., tredje pedagogen, de minste i  barnehagen  og progresjon i 
arbeid med barn.
Vi har siden 1.august latt to av våre førskolelærere jobbe henholdsvis 20% og 40% som pedagogista og 
atelierista. Dette peker framover ! Alle er i nye prosesser med ”hele  ryggsekken” og får  
veileding/refleksjonstid i nye samarbeidsformer. Alle opplever verdien av kompetansebygging. Og så er 
det kultur for ” å ta tur” for å skoleres i dybden. Ingen misunnelighet !!!!!!!!!!!!!
Fokusområde HMS :
Vi har avdelingsvise (!) brannøvelser 2x i året med større engasjement enn tidligere.. Brannsyn og 
mattilsyn er nå uten avvik, bortsett fra småbruket som ikke har godkjent bruksendring enda. 
Førstehjelpskurs har vi annethvert år  . I tillegg til vaktmesterordningen har vi ”den gode 
nabopensjonisten” som freser snø og strør sand ved behov. For små utbedringer har benyttet oss av 
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Bygdeservice. Nærværsprosenten er høy. Arbeidsmoralen må karakteriseres som meget god.
Fokusområde Bedriftskultur:
Arbeidstakerundersøkelsen2010 bekrefter Arbeidstakerundersøkelsen i 2008 med positiv verdiøkning: 
Meget stor trivsel og opplevelse av delaktighet! Årsaken skyldes nok i all vesentlighet delegering, faste 
møter, nettverksarbeid, medarbeidersamtaler og aktuelle kurs.

Organisasjonsperspektivet :
Fokusområde  Effektive team:
Hele personalet er delaktige i helheten. Vi snakker om vi-kultur.
Fokusområde Informasjon :
Vi har laget en egen info-brosjyre. Hver avd. gir ut  Nyhetsbrev ca. 4 ganger i året. I tillegg har vi et meget 
godt Hjemmeside-team med 2 av personalet.
Fokusområdet Fleksibilitet/omstilling :
Vi mener fortsatt at  et LØFT-kurs hadde styrket vår løsningsorientering, men har ikke økonomi til å 
arrangere dette selv.
I 2010 var det fremdeles meget stor søkning på småbarn og vi har utprøvd avdelingssammensetningen 
deretter, med gode erfaringer.

Økonomiperspektivet :
Vi har hatt maksimalt inntak av barn med ditto foreldrebetaling og Statstilskudd.
Med unntak av sommeråpen barnehage er vi i balanse. Faktisk gikk vi 33000 kr. i overskudd, men dette var 
ikke tilsiktet; - all extrajobbing/styrking i desember ble belastet 2011.

Fremtidige utfordringer 

Utfordringer hensett til fremtid
Opprettholde og forbedre standard på småbruket. Få det godkjent ! Sikre mot takras !
Utbedre bygningsmessige blundere på vårt fantastiske nybygg både ute og inne.
Vår pedagogiske forhaling over til Reggio Emilia-pedagogikk krever skolering, veiledning og mulig varig 
stillingsendring til Pedagogista og Atelerista-pedagoger.
Vi vil informere om Reggioarbeidet på vår hjemmeside samt ha det som tema på foreldremøter.
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ÅRSMELDING 2010

FOR

Røra skole og barnehage

Side 458



Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Røra Skole og barnehage

Enhetsleder: Geir Solberg

Kort om tjenester og oppgaver:

Barnehage
SFO
Skole

Tjenesteleder:

Eva Gun Tromsdal
Cornelia Malmo
Geir Solberg

Viktige hendelser sammenfattet:  
På barnehagen ble to av det pedagogiske personalet ferdige med videreutdanning (30 stp) ved HiNT. I 
tillegg tok to assistenter fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Å bygge opp personalets kompetanse 
er viktig for oss, og vi sier oss svært godt fornøyd når 4 i personalet i 2010 aktivt har styrket sine 
formalkunnskaper. Barnehagens satsings-områder er fortsatt skapende prosesser (Kunst-Kultur-
Kreativitet) og forebyggende og tidlig intervensjon. I tillegg arbeides det med Redd Barnas opplegg om 
Barns rettigheter, toleranse og likeverd. Å arbeide med engelsk i barnehagen (Learning English with 
Teddy). Det ble innkjøpt et “grillhus” (brukt) som ble plassert i utkanten av lekeområdet. En positiv og 
populær tilvekst til aktivitets-/samlingsarena for barnehagen.

På skolen legges det vekt på faglig utvikling i kollegiet, vi fortsatte i 2010 med faget engelsk. Samarbeidet 
med engelskseksjonen på HiNT fortsatte også, selv om det ble litt mindre av det i høsthalvåret. Årsak til 
det ble en større og uforutsett arbeidsbyrde på faglæreren som vi hadde etablert kontakt med (Bill Gray). 
Men vi har fått lovnad på at det skal bli hyppigere våren 2011.

Andre satsingsområder er å:
1. Skape et godt læringsmiljø. Dette er et kontinuerlig arbeid, med bevisstgjøring om
      hvilke sider ved dette arbeidet vi kan gjøre bedre, hvilke metoder eller strategier skal vi velge, 
      hvem skal vi samarbeide med og hvordan skal dette samarbeidet foregå. Det er også stort behov 
      for å sette seg inn i relevant teori om dette emnet. 
2. Sette fokus på læreren som leder. Dette er også et kontinuerlig arbeid. Ulik bakgrunn til elevene 

resulterer i forskjeller i elevgruppene fra år til år. Det som var en god strategi for 5 år siden, 
trenger ikke å være like god i dag.

3. Gjøre skolens nærområde bedre og mer attraktivt for rekreasjon og fysisk aktivitet. Foreldrene er 
positive til å bidra med arbeid til dette. I 2010 har arbeidet mest vært konsentrert om å bygge opp 
en arena for uteskole i Steina, med gapahuk, bålplass og lekeområdet i nærheten av gapahuken. 
Det arbeidet ble ikke sluttført i 2010, men det er gjort så pass mye at området brukes flittig. For å 
få området helt “ferdig” må arbeidet videreføres i 2011. 

Sykefraværet på enheten har gått ned, likt med andre enheter i kommunen. Det arbeides kontinuerlig for 
å legge til rette for at de ansatte kan være mer til stede, også ved sykdom (aktiv sykmelding).

Enhetsleder har fullmakt til å disponere den samlede økonomiske rammen etter delegasjon fra 
rådmannen. 
Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no
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Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte

Antall årsverk 26,4 26,4

Av dette faste årsverk 26,4 26,4

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnskap 
2010

Rev. 
budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i % 
2010

Regnskap 
2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift 
enhet

9317 9302 -15 -0,2 9056 7742 13265

Netto drift 
enhet

9233 9302 69 0,7 9010 7642 13265

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Driftsregnskapet viser et “overskudd” på kr. 68.768 i forhold til budsjett. Vi har brukt 99,26 % av de tildelte 
midler. Barnehagen står for det meste av denne summen (kr. 53.086) og da ble skolens bidrag til dette 
“overskuddet” kr. 15.682,-.   

Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

På barnehagen er det fortsatt behov for opprusting av utelekeplassen, med 
plattinger/sykkelbaner/vekster.  Det ble asfaltert på veien inn til barnehagen, men også parkeringsplassen 
må asfalteres. I tillegg er det fortsatt stort behov for vask-/stelleanordning på storavdelingene og markiser 
på småbarnsavdelingen. 
Møblementet, spesielt på personalrommet, har vært med i mange år, og det skulle vært erstattet med 
noe nytt. Vi håper å få muligheter til det i 2011.

Kostnadsoverslag for de ønskede investeringer på barnehagen er (unntatt asfaltering): ca kr. 145.000,-

På skolen/SFO er det fortsatt stort behov for en generell oppgradering av både klasserom og fellesareal. 
Det ble foreslått i vårt forslag til budsjett for 2011, men vi ble ikke prioritert. En lengre skoledag har som 
konsekvens at elever bl.a. må ha med seg flere sett med klær (bytte av klær, tilpasset de ulike aktiviteter), 
dette krever bedre garderobeforhold for alle. Investering i nyere læremidler, spesielt innen IKT 
(elektroniske tavler er høyt på ønskelisten), og et nytt læreverk i RLE og musikk etter Kunnskapsløftet 
2006, må prioriteres. Som nevnt ovenfor vil vi få en økning på 11 elever neste skoleår. Det vil da bli 26 
førsteklassinger. 
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Det klasserommet som brukes til 1. klasse (i sambruk med SFO) er ikke stort nok til en så stor klasse. Vi har 
til hensikt å dele det trinnet i to, og vi har egnede rom for begge. Men det medfører at vi må gjøre noen 
bygningsmessige endringer/oppgraderinger, kostnadsberegnet til ca kr. 200.000,-. I mitt forslag til 
budsjett var denne summen med, men ble strøket. Dette er et arbeid som må utføres i løpet av 
sommeren.

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    
Ved årsskiftet var det 54 barn på barnehagen, 23 elever på SFO og 121 elever på skolen. Det er nedgang 

på 3 barn på barnehagen, en nedgang på 3 elever på SFO og en økning på 1 elev på skolen. På skolen vil 

det fra start kommende skoleår bli en økning på 11 elever, til 132. Det forventes også at det dermed vil bli 

en økning på SFO. På barnehagen er det fullt belegg, svingningene i antall barn der avhenger av hvor 

mange som er på småbarnsavdelingen. 

Etter de planer, lover og forskrifter som styrer de ulike delene i enheten, drives barnehage/ SFO/ skole 

med god kvalitet.  Som i siste årsmelding vil jeg nevne de indikatorene som ligger til grunn for å hevde 

dette, er graden av, og hyppigheten av positive tilbakemeldinger fra foreldre/foresatt til barna/elevene. 

Også barnas/elevenes verbale og non-verbale tilbakemeldinger tas som ”inntekt” for denne påstanden.

Skolen ble forespurt om å være praksisskole for lærerutdanningen på HiNT, noe vi takket ja til (en fast 

praksisskole hadde takket nei, derfor fikk vi tilbudet for skoleåret/studieåret 2010/11). Høsten kom to 

grupper med studenter hit, det første kullet med lærerstudenter som blir undervist etter den nye 

Grunnskolelærerutdanningen (GLU). En gruppe hadde valgt 1 – 7 og den andre gruppen hadde valgt 5 –

10. Det er spennende og utfordrende å få være med på denne nye måten å utdanne lærere på. Vi håper vi 

er aktuelle for å bli praksisskole også i framtiden.

Vi har vært åpne for å ta i mot lærlinger/praktikanter/flyktninger/og. andre med spesielle ønsker/behov 

også i 2010. Vi har en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfag, vi har hatt en elev fra “Fredskorpslinja” på 

Sund fh. skole (ei jente fra Zambia) i en tre ukers periode på høsten, vi har hatt en av flyktningene som bor 

på Inderøy (en gutt fra Sudan) her på språkpraksis to dager i uka og vi har hatt en person fra NAV på et 

“tilbakeføringsprosjekt til arbeidslivet” her i siste del av høsthalvåret. I tillegg har vi hatt en elev fra Verdal 

vg. skole (praksiselev) hver fredag siden skolestart høsten 2010.

Fremtidige utfordringer

I barnehagen vil det også videre være behov for å arbeide med de ansattes holdninger til voksenrollen og 
fellesskapets verdier (profesjonsbevissthet og grunnsyn). Foreldrene har behov for variasjon i oppholdstid 
for barna og barnehagen må ta hensyn til barnas behov. Den utvidede åpningstid som er en konsekvens av 
dette, krever at pedagogtettheten i barnehagen må bli bedre dersom vi skal opprettholde samme tilbud 
som tidligere. 
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På skolen og SFO er det også et kontinuerlig behov for å arbeide med profesjonsbevissthet og pedagogisk 
grunnsyn. I tillegg ligger det store utfordringer hos hver enkelt ansatt til å holde seg faglig à jour. De 
faglige og sosiale oppgaver som de ansatte må løse, endrer seg med tiden. Etter- og videreutdanning må 
prioriteres, gjerne i form av kursrekker om bestemte tema. 

Bygningsmessig vil skolen få store utfordringer allerede til skolestart høsten 2011. Et ekstremt stort kull 
med førsteklassinger er årsak til det. Vi vil ha behov for ennå et klasserom. Rommet har vi, men det må en 
del endringer til før det kan brukes. Pristilbud har vi fått gitt, og vi håper å komme i gang straks skolen har 
sluttet i juni. Vi har også en bygning som sårt trenger en skikkelig “ansiktsløftning”, Aktivitetsbygget. Vi har 
utfordret foreldre (via FAU) til å være med på en dugnad, og vi har stor tro på at vi får til en del ting 
sammen med dem.
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Utøy skole og barnehage
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Utøy skole og barnehage
Enhetsleder: Bjørg Helene Olsrud

Kort om tjenester og oppgaver:

Utøy skole, 66 elever pr 1.september

Utøy barnehage 29 barn ved 1.september

Utøy sfo 10 barn ved 1.deptember

Tjenesteleder:

Rektor Bjørg H. Olsrud

Styrer Hanne Hemnes

Styrer Hanne Hemnes, 

vikar Liv Jorun Kvam

Viktige hendelser sammenfattet:  

Alle barn som søkte fikk plass i barnehagen, venteliste er avskaffet. Barnehagen fikk to avdelinger. De 

eldste barna fikk plass i skolens sfo rom, da 1. og 2. trinn flyttet til rom 2.

Skolen fikk bedre inneklima, da det ble laget innvendig vindfang ved hovedinngangen og ved rom 1. Dette 

ble i tillegg til sfo,rom for barnehagen.

Skolen og barnehagen har satt i gang et nytt faglig prosjekt som heter ”Regning som ferdigheter i alle fag. 

Gjennom etterutdanning og kunnskapsdeling, utvikle høg kompetanse på matematisk metodikk.”

Skolen har fått midler fra EU til nytt toårig internasjonalt prosjekt: What is your move?

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 17

Antall årsverk 13,5 13,5 13,3 14,0

Av dette faste årsverk 13.5 13,5 13,3

Hovedtall Økonomi -
drift

Regnskap 
2010

Rev. 
Budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnskap 
2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 5349 5220 -129 -2,5 5621 5516 6913

Netto drift enhet 5304 5180 -124 -2,4 5541 5590 6873

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 

Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Det har blitt brukt mer på bemanning. Barnehagedriften har blitt lagt på to plasser fra og med høsten 
2010. Dette ble bestemt gjennomført våren 2010.
Mye vikarutgifter har det også blitt brukt, både i skole og barnehage.
Inventar og utgifter til skolebøker er blitt høyere enn budsjettert. 
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Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Oppstart Navn Sluttføring Økonomi

Høst 2010 What ’s your move? 2012 143.000 kr fra EU

Høst 2010 Regning som ferdighet 2011 120.00 kr eksternt

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall barnhageplasser 28,6 26 22 18

Elever i skolen pr 1.okt 66 67 77 80

Barn i SFO 10 14 16 13

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    
Mål Resultat

Skolebygget skal være funksjonelt.  Inneklimaet er 
tilfredsstillende.

Det er bygget innvendige vindfang, og 
musikkrom/”trapperom ” er blitt eget rom. Det er 
egen gjennomgang til rom 5 og 6. Gjennomgangen 
er også dataarbeidplasser for elevene.
Kjelleren i hovedbygget har fått ny drenering. 
Detter er rommene vasket og ryddet.

Alle barna får barnehageplass i egen skolekrets Gjennomført. Barnehagen har fått to avdelinger; 
en på skolen for de eldste barna og en i 
kjelleretasjen på bedehuset som før, slik at alle 
som har søkt har fått plass.

Ansatte trives på arbeidsplassen (HMS) Tilfredsstillende resultat på 
medarbeiderundersøkelsen. Organiseringa av 
arbeidet kan forbedres. 

Økt samhandling i sammenslått enhet. Noe større samhandling på grunn av delvis 
samlokalisering.

Innhente ekstra midler til prosjekt Gjennomført. Se over.

Fremtidige utfordringer
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Større samhandling mellom barnehage og skole

Rekruttere nye kvalifiserte medarbeidere, i ledige stillinger 

Legge til rette god organisering av arbeidet. Hjelpemidler og undervisningsutstyr har fast plass.
Få på plass dataverktøy til pedagogiske ledere i barnehagen.

Oppgradere arbeidsplassene til å være mer funksjonelle, fleksible arbeidsplasser.

Utvide stillinger, slik at vi unngår ufrivillig deltid.

Kompetanseøkning til bedring av kvaliteten i arbeidet med elevene og foreldrene.

Ferdigstille nytt kjøkken for undervisning i mat og helse, praktisk matematikk og teknologi og design.
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Lyngstad skole og barnehage
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: 414 Lyngstad skole og barnehage
Enhetsleder: Kåre Mandal

Kort om tjenester og oppgaver:

2010 Barnehage

2020 Grunnskole 1. – 7. klasse

2150 SFO

Tjenesteleder:

Olaug Vang

Kåre Mandal

Olaug Vang

Viktige hendelser sammenfattet:  

Utviklingsprosjektet ”Gyllen oppvekst på Våjen” skal avsluttes våren 2011. Fokusområder:
1. Å være én enhet i ord, holdninger og handlinger. Felles visjon er vedtatt. Den sier at hver enkelt på 

enheten skal få “en gyllen mulighet”. Dette skal være retningsgivende for alt vi gjør og alle valg vi tar. 
Barnehage og skole har felles samarbeidsutvalg (SU). Vi samarbeider om personell, rom og utstyr. 

2. Å sikre faglig og sosial sammenheng mellom barnehage og skole. Overgangsplanen (OBS-plan) følges. 
”Utomhus”, en felles læringsarena for det siste årskullet i barnehage og de to første årskull i skole, 
gjennomføres. Fokus er på fagområdet ”Antall, rom, form, matematikk”, fysisk aktivitet, 
nærmiljøkunnskap og sosiale ferdigheter. Det digitaliserte skolebiblioteket er tatt i bruk. Det gjenstår å 
få skolert alle ansatte og å få satt barnehagens bruk av biblioteket i system. Arbeidet med enhetens 
hjemmesider er videreført. 

3. Å være en aktiv medspiller i lokalmiljøet. Det er et tett samarbeid med enkeltpersoner, lag og 

organisasjoner. Enhetens hjemmesider og e-postsystem benyttes til informasjonsformidling. Det er 

opprettet eget gjestenett på internett. Foresatte og andre har bidratt med evalueringer og mye 

dugnad. 

Det er innkjøpt læreverk godkjent etter L06 i så godt som alle fag. 

Muligheten for ansattes bruk av IKT i opplæringen er økt gjennom nytt trådløst nettverk på hele enheten 

samt innkjøp av PC, projektor og lydanlegg i undervisningsrom og i barnehagen.

Det totale nærværstallet i 2010 var på 90,32%. Vi hadde 7,6% langtidssykemeldte og 2,06% 

korttidssykemeldte. Hverdagen, som oppleves krevende men ikke urimelig, skulle ikke tilsi at 

nærværstallet skulle reduseres så vidt mye fra 2009 til 2010.

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 14 14

Antall årsverk 11,98 11,51

Av dette faste årsverk 11,48 11,16
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Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
Budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 4329 4326 -3 0,1 4211 3755 6141

Netto drift enhet 4289 4286 -3 0,1 4171 3715 6101

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Avvikets størrelse gjør at budsjettet anses som overholdt.
   

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Ant. barn i barnehage 23 24 21
Ant. barn i skole 55 55 49 48

Ant. barn i SFO 9 14

Nærværstall 90,32 97,70

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat
Oppfylle Barnehagelovens § 1, Formål.   Driften av enheten har vært i tråd med 

Barnehageloven. og Opplæringsloven. 

Oppfylle Opplæringslovens § 1-2, Formålet med 
opplæringa.

Driften av enheten har vært i tråd med 

Opplæringsloven. 

Bidra til at kommunens visjon "Gjør det gode bedre"

etterleves slik at barn/elever og ansatte ved 

Lyngstad skole og barnehage får et best mulig 

oppvekst-, lærings- og jobbmiljø ut fra de rammer 

som er gitt.

Barn i barnehage, skole og SFO gis et godt 
tilbud innenfor de rammer vi har til 
disposisjon. Barn og ansatte på Lyngstad skole 
og barnehage har fått – og tatt godt vare på –
mange gylne muligheter i løpet av året. ”En 
gyllen mulighet”, enhetens visjon, preger 
arbeidet.
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Fremtidige utfordringer 

1. Å ha en enhet hvor ingen opplever å bli mobbet.
2. Å ha tilstrekkelig tid og nødvendig voksentetthet innenfor gitte rammer ifht forventninger fra  

    offentlige myndigheter og foresatte om kvalitet i møtet med hvert enkelt barn. Sosialt samspill,
    tilpassede opplegg, veiledning for læring og opplæring i fellesskapsferdigheter er tidkrevende. 

3. Å gjenopprette et høyere nærværstall. Det handler bl a om å balansere forholdet mellom krav og 
    støtte, skape større forutsigbarhet og bidra positivt ifht den enkeltes helse. Det oppleves stadig 
    vanskeligere å finne tid til de pusterommene som vi har sterk tro på er så viktige for både 
    fellesskapsfølelse og nærvær.

4. Å skape en kommunikasjonsflyt som oppleves hensiktsmessig.
5. Å få utbedret gjerdet mellom barnehagen og hovedvegen slik at sikkerheten ivaretas bedre.
6. Å få realisert godkjente rømningsveger på skolen; fra personalavdelingen og klasserommene 1, 2, 3.
7. Å få oppgradert IKT-utstyret slik at det tilfredsstiller krav til funksjonalitet og omfang.
8. Å få skiftet ut vinduer i undervisningsrom for å få redusert oppvarmingsutgiftene.
9. Å finne tid til å utøve energigivende ledelse i tillegg til alle de andre tidkrevende oppgavene 

    tilnærmet innenfor rammene av et normalt arbeidsår.
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Sandvollan skole og barnehage
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Sandvollan skole og barnehage.
Enhetsleder: Thomas Herstad

Tjenester og omfang: 

1) Oppfylle Barnehagelovens § 1, Formål. 

2) Oppfylle Opplæringslovens § 1-2, Formålet med opplæringa. 

Sandvollan skole har ca. 125 elever. Det er 16 ansatte på skolen. Skolen kjennes igjen 

på sin bruk av alternative læringsarenaer, miljøprofil og internasjonale tilsnitt gjennom 

ulike Comeinius prosjekt. Barnehagen har full drift på tre avdelinger med ca. 50 barn i 

alderen 0 – 6 år og 16 ansatte. Barnehagen drives med fokus på faglighet og kvalitet. 

Barnehagen har en utendørsprofil og jobber med pedagogisk dokumentasjon.      

Tjenesteleder:

Rektor:
Thomas Herstad
Styrer:
Bodil Myhr

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 35 33 33 33

Antall årsverk 24,2 23,7 23,7 23,4

Av dette faste årsverk 24,2 23,7 23,7 23,4

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 
2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 9152 9062 -90 -1,0 8891 8115 12951

Netto drift enhet 9143 9142 -1 0,0 8787 8185 12721

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Målet om å holde drifta av enheten innenfor budsjett ble nådd.   

Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Prosjektnummer og 
navn 

Oppsta
rt

Fremdrift Sluttføring Økonomi

535, Utbygging 
Sandvollan skole 

2009 Noe 
forsinket

Vinter 
2011

Regnskap gjøres opp i april 2011
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Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Omdømmebygging omkring enheten som 
oppvekstsenter med vekt på faglighet og 
kvalitet.

Positive tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelser i skolen fra foresatte og 
elever. Positiv omtale i lokalpressen. 

Full barnehagedekning. Eksisterende lokaler utnyttes maksimalt og alle 
kan tas i mot. Utbygging må vurderes om 
søkemassen øker. 

Engasjement og involvering av foresatte i 
barnehagen og skolen.

Skolen og barnehagen har en engasjert og 
sterk foreldregruppe. Både barnehagen og 
skolen drar nytte av dette.

Styrke overgangen mellom barnehage og skole.
Styrke samarbeidet heim – skole. 

Kommunen sin plan for overgangen mellom 
barnehage og skole er på plass og brukes. 
Foreldreskole ble med stort hell innført for 
foreldre med skolestartere. 

Økt nærvær blant ansatte på enheten. Det jobbes langsiktig og vi ser ikke gevinsten 
med innsatsen enda. Arbeidet fortsetter.

Fremtidige utfordringer 

Utbyggingen ved skolen er ferdig. Det gjenstår noe arbeid på utområdet. Her skal foresatte, 
elever og ansatte engasjeres. Ny skole gir nye pedagogiske muligheter. Skolen står foran en jobb 
med å stake ut kursen videre og finne frem til hva som skal være kjennemerket til skolen. Skolen 
skal ha fokus på læringsmiljø, klasseledelse og vurdering som er felles hjørnesteiner for alle 
skolene i kommunen.
Nytt internasjonalt prosjekt på skolen starter opp høsten 2011. Et samarbeid med skoler fra 
Sverige og Tyrkia. 
Barnehagen utnytter lokalene maksimalt. Ved en økning i søkemassen bør det vurderes en 
utbygging av lokalene. 
Det er store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft ved sykefravær. 
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ÅRSRAPPORT 2010

FOR

Inderøy ungdomsskole og 
voksenopplæring
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet:  Inderøy ungdomsskole
Enhetsleder: Harald Einar Kirknes Erichsen

Kort om tjenester og oppgaver:

Inderøy ungdomsskole

Inderøy voksenopplæring

Inderøy voksenopplæring, fremmedspråklige

Inderøy voksenopplæring, PUH

Tjenesteleder:

Harald E. K. Erichsen

Bjørn Åge Henriksen

Bjørn Åge Henriksen

Bjørn Åge Henriksen

Viktige hendelser sammenfattet:  

Elevene ved skolen har i løpet av 2010 prestert gode resultater som bl.a. fremkommer gjennom nasjonale 

prøver og eksamen. 

Ungdomsskoleelevene fra Mosvik ble fra august 2010 elever ved Inderøy ungdomsskole.

Skolens ledelse ble fom. august 2010 endret, i og med at vi igjen har fått tilsatt inspektør.

Vårt samarbeid med Sanok ble avsluttet ved at alle elever og lærere på 10. trinn reiste på skoletur til 

Polen. 

Vi ble nødt til å innse at gla-aktivitetsprosjektet måtte forankres bedre i fagplanene for å kunne forlenge 

prosjektet inn i skoleåret 2010/2011.

Skolens kontorfløy ble pusset opp, og like før jul kunne rektor og inspektør flytte inn på sine kontorer. 

Rådgiver og spes.pedansvarlig flytter inn på sine kontorer vinteren 2011.

Ved mottak av flyktninger i kommunen, ble tilbudet til fremmedspråklige ved Inderøy voksenopplæring 

flyttet til flyktningetjenesten.

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
Budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 20593 20134 -459 -2,3 19386 17901 20215

Netto drift enhet 20593 20134 -459 -2,3 19194 17901 20215

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Hovedårsaken til det negative avviket i voksenopplæringen, ligger i tilbakebetaling av tilskudd til 
Fylkesmannen, og i merutgifter knyttet til overflyttingen av ungdomsskoleelevene fra Mosvik til 
Inderøy. Om disse utgiftene holdes unna viser regnskapet et positivt avvik.
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Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Oppstart Fremdrift Sluttføring Økonomi

Renovering av Flyndra Utarbeidet 
statusrapport

Renovering 
samfunnshus

Utarbeidet ideskisse

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Holde budsjettrammene. Negativt resultat. 

En samfunnsaktiv skole Deltok i internasjonalt prosjekt
Ha funksjonelle og godkjente skole-
/undervisningslokaler.
Ha undervisningsrom som elevene opplever som 
gode å være og jobbe i.

Bedrede forhold i Elgen ved at 
grupperommene har blitt lydisolert. Det 
samme gjelder kontor for helsesøster. 

Rasjonell bruk av ressursene til 
spesialundervisning

Utgiftene til spesialundervisning er høye, og 
dette utfordrer oss i forhold til å ha ressurser 
til delingstimer.

Ha et ryddig, funksjonelt, aktivitetspreget og 
pent uteområde.

Sykkelløype og volleyballbane ble renovert 
sommeren 2010.

Jobbe med et godt system for undervisning etter 
opplæringslovens § 5.

Arbeidet med dette må fortsette.

Å ha felles fokus Startet høsten 2010 opp arbeidet med å fornye 
skolens pedagogiske plattform og organisering.

Sørge for at elever ved skolen har oppnådd et 
tilfredsstillende kompetansenivå i alle fag

Positive resultat på nasjonale prøver og 
eksamen. Våre elever presterer på linje med 
landsgjennomsnittet, og generelt noe bedre 
enn fylkesgjennomsnittet i de fleste fag.

Ha en mobbefri enhet. Vi registrerer at vi har tilfeller av mobbing, og 
ofte er dette relatert til internettbruk. Skolen 
bestemte sammen med FAU at vi skal gjøre 
noe med dette i 2011.

Ha en ledelsesstruktur som skaper trivsel, 
forutsigbarhet og utvikling.

Skolen tilsatte høsten 2010 igjen inspektør, 
dette sikrer en sterkere ledelse med større 
muligheter for å få en varig, god ledelse.

Ha en positiv fraværstallsstatistikk. Positiv utvikling i 2010.
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Fremtidige utfordringer 

OPAD – skoleadministrativ programvare – skal innføres i 2011. 
Innføring av ny organisering av undervisningen, bygd på tuftene av gla-aktivitetsprosjektet – skal 
innføres i 2011. Veien går mest sannsynlig videre gjennom et nytt prosjekt med avvik fra fag- og 
timefordelingsplanen. 
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Om resultatenheten
Navn på resultatenhet: Kommunalteknikk
Enhetsleder: Jorunn By

Kort om tjenester og oppgaver:

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, veger og VA-

ledninger.

Tjenesteleder:

Viktige hendelser sammenfattet:  

 Bygging av Inderøy Rådhus

 Utskifting av 1,5 km hovedvannledning på Røra

 Oppstart forsterking og asfaltering av Rostadvegen

 Oppstart planarbeid- nytt utjevningsbasseng Flaget

Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 32 33

Antall årsverk 29,68 29,96

Av dette faste årsverk 29,68 29,96

Hovedtall Økonomi -
drift

Regnskap 
2010

Rev. 
Budsjett 
2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 
2010

Regnskap 
2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Ansvar 
510

Brutto drift 22320 20605 -1715 -8,3 19016 20915

Netto drift 29394 28449 -945 -3,3 29606 28321 28559

Ansvar 
520

Brutto drift -889 -2451 -1562 63,7 -3242 -2536 -2485

Netto drift 0 34 34 100,0 0 0 0

Ansvar 
521

Brutto drift -2 303 -2276 27 -1,2 -2396 -2891 -2310

Netto drift 0 34 34 100,0 0 0 0

brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift og finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: 
Ansvar 510: Avviket skyldes i hovedsak økt energibruk i 2010. Gradtallskorrigering av energibruken viser at 
merforbruket har sammenheng med kald vinter. Vedrørende “overforbruk” VA så skyldes det 
kommunesammenslutningen, og behov for nedbygging av fond.   

Side 481



Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Prosjektnummer og navn Oppstart Fremdrift Sluttføring Økonomi

Nytt basseng Flaget Oktober 2010 Desember 
2011

10 mill

Oppgradering Rostadvegen Juni 2010 Juni 2011

HMS Av utført tiltak nevnes: Lydisolering helsesøsterrom Inderøy 
ungdomsskole, nytt ventilasjonsanlegg medikamentrom 
Inderøyheimen, renovering benkeplater omsorgsboliger-
Inderøyheimen, drenering deler av skolebygg Utøy skole, renovering 
takovergang PU-boliger Vennavold, utskifting lysarmatur(PCB) 
Inderøyheimen,

BRANN Av utført tiltak nevnes: Sluttføring brannanlegg Inderøyheimen, 
gipsing av gang Røra skole

ENØK Av utført tiltak nevnes: Etablering av EOS-logg(oppfølgingssystem 
energibruk), nye tak og vindu trygdeboliger Røra, ny Ytterdør 
Sakshaug barneskole, oppgradering tak mv. Utøy skole

Andre nøkkeltall/-
informasjon

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Strømforbruk kwh 5 697 607 5 206 706 5 089 851 5 438 127

Strømforbruk –
gradtallskorrigert kwh

5 131 907 5 300 184 5 365 806 5 470 595

Antall m utskiftet V-ledning 2000

Antall m utskiftet A-leding 0

Antall km. veg 82

Antall km. G/S veg 8

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Riktig energiforbruk Gradtallskorrigert strømforbruk er redusert med 3,2 % 
fra 2009.

Drive alle tjenester til det beste for 
innbyggerne og ansatte, og i samsvar 
med gjeldende lov og regelverk.
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Fremtidige utfordringer 

Det er etterslep på vedlikehold på kommunale veger og bygg, og det blir viktig fremover å foreta 
rette valg mht. til tiltak og utnyttelse. I forbindelse med kommunesammenslåingen kan det bli 
kommunale bygg som  ikke vil være i bruk, og det er viktig å få avklart etterbruk evt. salg.
Sikker vannforsyning til alle, og med så korte brudd i leveransen som mulig.
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Om enhet Næring og plan
Navn på resultatenhet: Næring og plan
Enhetsleder: Gunnar Winther

Kort om tjenester og oppgaver:

3010 Plan, 3020 Byggesak, 3030 Oppmåling, 3150 Boligbygging og fysiske 

bomiljøtiltak, 3200 Kommunal næringsvirksomhet, 3250 Tilrettelegging og 

bistand for næringslivet, 3251 Næringsfondet, 3290 Landbruk, 3600 Miljø-, 

natur og viltforvaltning og 3602 Kommunalt viltfond.

Tjenesteleder:

Ingen

Viktige hendelser sammenfattet:  
Aktiviteter er i all hovedsak gjennomført i samsvar med virksomhetsplan og vedtatt budsjett og 
økonomiplan. Kommunedelplan Røra ble vedtatt i 2010, likeledes reguleringsplaner for Nessjordet og 
Gangstadhaugen II. På nærings- og samfunnsutviklingsområdet har Næring og plan i 2010 hatt 
prosjektlederansvaret for Inderøy 2020 hovedprosjektet og Inderøy 2020 Mulighetenes landbruk. Enkel 
versjon av digitalt planarkiv er på plass. Aktiv bruk av eget GPS-utstyr til oppmåling har gitt økt fleksibilitet 
og reduserte driftskostnader.

Mer informasjon om enhet næring og plan finnes på kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no

Bemanning År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

Antall ansatte 6 6 6

Antall årsverk 5,8 5,8 5,8

Av dette faste årsverk 5,8 5,8 5,8

Hovedtall 
Økonomi - drift

Regnska
p 2010

Rev. 
Budsjet
t 2010

Avvik 
2010

Avvik i 
% 2010

Regnska
p 2009

Regnskap 
2008

Budsjett 
2011

Brutto drift enhet 2426 3184 758 23,8 -704 1975 2909

Netto drift enhet 7522 8184 662   8,1 3382 2547 2909

Brutto drift = driftsutgifter – driftsinntekter
Netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (drift, finans.) 
Alle tall i 1000 kr. 
Forbehold om mulig feil i tallmaterialet.

Avviksforklaring 

Hovedtall Økonomi – drift: Enheten hadde et netto driftsmessig overskudd på 617.000 kroner (24 
%) i forhold til revidert budsjett 2010. En del av dette kan tilskrives budsjett-/regnskapstekniske 
forhold, men det positive resultatet skyldes også høyere inntekter enn budsjettert. 
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Investeringsregnskap – pågående prosjekter og utredninger

Oppstart Fremdrift Sluttføring Økonomi

Ingen pågående 
investeringer

Tjenester – omfang og kvalitet 
Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt 
virksomhetsplan    

Mål Resultat

Bidra til en positiv befolkningsutvikling i Inderøy Kommunedelplan Røra ble vedtatt i 2010, 
likeledes reguleringsplaner for Nessjordet og 
Gangstadhaugen II.

Bidra til næringsutvikling i Inderøy
Positiv utvikling for landbruket i Inderøy

På nærings- og samfunnsutviklingsområdet har 
Næring og plan i 2010 hatt 
prosjektlederansvaret for Inderøy 2020 
hovedprosjektet og Inderøy 2020 
Mulighetenes landbruk. Både hovedprosjekt 
og delprosjekt er godt i gang.

Fremtidige utfordringer

Viktige og spennende planutfordringer venter, blant annet utarbeidelse av planstrategi. 
Kapasiteten innenfor planlegging styrkes derfor til 1,8 årsverk i ny kommune. Det forventes høy 
aktivitet innenfor utbygging av bolig og service. Byggesakskapasiteten styrkes til 1,4 årsverk i ny 
kommune. Betydelige arbeidsoppgaver innenfor kart/oppmåling/adressering knyttet til 
kommunesammenslåingen.
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