
Inderøykommune
7670Inderøy
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Utvalg: HovedutvalgNatur

Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etg.v/kantine
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Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74124210.Vararepresentantermøter etter
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Førmøtetsstart vil det bli befaring,jfr. Saknr. 57/11,58/11og59/11.
OppmøtevedInderøyRådhuskl. 08.30.

AnitaAxelsson SolbjørgKirknes
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Sakertil behandling

PS57/11 Reguleringsplan- Skjemstadaunethyttefelt del 2 - Gnr.85bnr.
1

PS58/11 Gangstadmarka51 - PerHolmen.Klagepåbyggetillatelse

PS59/11 GulstadKjellogJensenPer- gnr001bnr 079- Bolig-
Sandvågen10 - dispensasjonfra reguleringsplan

PS60/11 JensenogBy,gnr5 bnr 46 i Inderøykommune:Klagepåvilkår
gitt i dispensasjonsvedtakav31.1.2011

PS61/11 Rådmannenorienterer.Referatsakerogdelegertesaker

RS187/11 Sandvollanskole-Inderøykommune.Endringavtillatelse.
Utomhusarbeider/ansvarsretter205/013

RS188/11 InnvilgningavfradelingavgrisehustomtpåOkxaalSøndre,gnr.
73/4. Dispensasjon.

RS189/11 005/032- Igangsettingstillatelsefor tilbyggInderøyKirkestue

RS190/11 Muusøraborettslag- gnr1 bnr 23-48- Bolig- utbedringetter
brann- godkjennes

RS191/11 ErikssonBårdHermann- gnr181bnr 023- Tilbygggarasje-
Enganvegen21- godkjennes

RS192/11 Moe NinaogÅsenJanErik- gnr009bnr 061- Tilbygg-
Utøyvegen245 - godkjennes

RS193/11 BangKatrin- gnr208bnr 006- Takovereksisterendeterasse-
Bergsbakken4 - godkjennes

RS194/11 KetilSkogaker- gnr192bnr 004- ansvarsretter

RS195/11 197/121- Godkjentoppføringavenebolig,Gangstadmarka44

RS196/11 NessjordetTomtB5- gnr135bnr 139- Fuglesangdahleiendom
- rammetillatelse- husAogB

RS197/11 BlockWatneAS- gnr133bnr 029- Søknad
omigangsettingstillatelse- Årfallvegen- godkjennes

RS198/11 Randavegen8 - Rostad.Ferdigattestfor stålpipe083/026

RS199/11 Rostadvegen400-Tronhus.Godkjentvedlager,031/001

RS200/11 Fylkesmannensavgjørelse,klagepåreguleringsplanNessjordet
- kommunensvedtakstadfestes

RS201/11 Vistvenvegen3 - Snerting/Ystgård.Tillatelsetil ombyggingav
våtromi eksisterendebygg.

RS202/11 Bildeaveksisterendebygg- TomBerlandogSolveigKirknes
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RS203/11 Furulivegen29 -Støre.Godkjentoppføringaveneboligog
garasje,179/038

RS204/11 FrodeOpheimAS.Lokalgodkjenningfor foretakuten sentral
godkjenning179/038

RS205/11 RørleggernVerdalAS- Lokalgodkjenningfor foretakuten
sentralgodkjenning179/038

RS206/11 Sandvollanvegen521-Almli.Godkjentoppføringavfritidsbolig,
222/001/003

RS207/11 Vistventrøa- StigArneHjelde.Godkjentoppføringav
fritidsbolig

RS208/11 Hustadlandet122-Hollås.Ferdigattestfor garasje,199/028

RS209/11 KvamPerMorten - gnr016bnr 001- Kvamshaugan46-
Redskapsbod- godkjennes

RS210/11 HolmsveVegardogOpgårdSivAnita- gnr222bnr 020-
Bruksendringbolighus- Sandvollanvegen501- godkjennes

RS211/11 StornesOlav- gnr100bnr 003- Andsetvegen143- Tilbygg
bolig- godkjennes

RS212/11 BlockWatneAS- gnr135bnr 135- Eneboligm. garasje-
Nessåkeren18- godkjennes

RS213/11 Bålhaugvegen24 - Sakshaug.Godkjenningavmur i
tomtegrense182/043

RS214/11 Hyllavegen66 - Aas. Avvistklagepåbyggettillatelsefor Hylla
småbåtanlegg

RS215/11 Sakshaugv.230- Solberg.Godkjentrehab.avpipe

RS216/11 BerntHoltan,Innvilgningavfradelingavdyrkaarealtil
næringsformålpåHellemgnr.172/1.Dispensasjon

Sakertil behandling

PS62/11 Ordførerenorienterer
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1296-16
Saksbehandler:
PålSøndrolGauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 57/11 03.10.2011

Reguleringsplanfor Skjemstadhyttefelt - Gnr.85bnr. 1 – behandlingfør
offentlig ettersyn

Rådmannensforslagtil vedtak

1. Hovedutvalgnatur vedtarfølgendeprinsipielleføringerfor reguleringsplanen:

- Detgodkjennesikkeutbyggingtil privatetomter mellomregulertvegogsjøeninnenfor
100m beltet (T8-T20 tasut avplanen).

- Det tillateshytter på inntil 140m2ogtotalt bebygdarealinkl. uthus,terrasser,
parkeringmm.på totalt 190m2bebygdareal(BYA).

- Redskapshus, parkeringogsmåbåtanleggogandrefellesanleggkantillates innenfor100
m beltet.

2. Detdelegerestil rådmannenå godkjenneendeligutformingavplankartogbestemmelseri
samsvarmedpunkt1 for utleggingtil offentlig ettersyn.

Vedlegg
1 Plankart
2 Plankart-detaljert A3
3 Planbeskrivelse
4 Reguleringsbestemmelser
5 Vedtattplanprogram
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Henvisning:
1. Godkjenningavplanprogramfor Skjemstadaunethyttefelt del 2, sak2/11-NAT

Bakgrunn

AllskogBAharpåvegneavgrunneierHansFinsrudfremmet forslagom reguleringsplanfor et
nytt hytteområdeøstfor Skjemstadaunetboligfelt,mellomfv. 229ogsjøen.

Saksbehandlerhar i samrådmedgrunneierforeslåttat reguleringsplaneni denvidere
behandlingfår navnetSkjemstadhyttefelt, for å unngåsammenblandingavtidligerevedtatt
plansomheter Skjemstadaunethyttefelt.

Planforslagetskalnåbehandlesfør utleggingtil offentligettersyn.

Området ikkeer avklartfor utbyggingi kommuneplanensarealdel,ogdet ble derfor utarbeidet
et planprogramsomHovedutvalgNaturbehandlet31.01.2011.Planprogrammetbeskriveren
utbyggingutenfor 100m beltet medca.30hyttetomter ognærmiljø-, fellesanlegginnenfor
100m beltet. Hovedutvalgetstadfestetplanprogrammet,ogforutsatteat relevanteinnspillble
innarbeideti reguleringsplanforslaget.

Grunneierharetter nærmerevurderingavmarkedoggrunnlagskostnadervalgtå fremmeet
mer omfattendeplanforslag, sombryter endel meddet somvarbeskrevetogforutsatt i
planprogrammet.

Deter utarbeidetet planforslagmedtotalt 25ordinærehyttetomter påca.1 daaog13mindre
smaletomter påca.700m2.Deter viderelagtopp til store,høystandardhytterpåopptil inntil
140m2ogtotalt bebygd arealinkl.uthus,terrasser,parkeringmm.påtotalt 190m2bebygd
areal(BYA).

Inderøykommunehargjennommangeår hatt praksispå ikkeå tillate størrehytter enn80m2,
medtilleggsareal(terrasse,parkeringmm) inntil 100m2 BYA.

Vurdering
Planområdeter etter rådmannensvurderingsværtgodtegnetfor hyttebygging.Deter kupert
terrengsomvil gi godesologutsiktsforholdfor de flestetomtene. Strandsonenbeståravberg
ogmindrestrandområderogharhøyverdisomfriluftsområdefor bådeframtidigehytteeiere
ogandrebesøkende.

Deter i planforslagetto prinsipiellehovedpunktersomkreveren grundigpolitiskdiskusjonog
avklaringfra kommunen;hyttestørrelseogbyggingi 100m beltet.

Hyttestørrelse:
Størrelsepåhyttebebyggelseer i kommuneplanfor Inderøysatt til maksimalt80m2 bebygd
areal(BYA)medtilleggpåinntil 20m2 bebygdarealfor parkeringogterrasser.Inderøyer en av
de kommunenepå Innherredsomharstrengestarealgrense,ogerfaringviserat det i mange
byggesakeret sterktønskefra tomteeierneom åfå byggestørreenntillatte 80m2.
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Mosvikkommunehar ingengenerellgrenseoghar enkelteplanersomtillater bebyggelsebåde
opptil ogover200m2 BYA.

InnherredSamkommunetillater i sinnyekommuneplaninntil 120m2 BYAhvoravhytta kan
være90m2 oguthus/anneks30m2. I tilleggkommerparkeringpå15 m2 ogterrassepå30m2,
slikat totalt bebygdarealblir opptil 165m2 BYA.

Verrankommuneharen arealgrense120m2 for hytter medtilleggpå30m2 for terrasserslikat
totalt BYAkanværeinntil 150m2.

Steinkjerkommunehar arealgrensepå100m2 bruksareal(BRA).

For1756Inderøyvil det fra 1.1.2012eksistereto ulikesonerhvaangårarealgrensefor hytter.
Dettevil gjeldefram til eventueltnyegrenserblir fastsatti en revidertkommuneplangjøres
gjeldendefor helekommunen.

I utgangspunktetkandet synesnaturlig å avventeen revidertkommuneplanfør det gissignal
om nyerammer/arealgrenserfor hytter i nåværendeInderøykommunesområde.Dettevil
uvilkårligta tid.

Rådmannenvil derfor tilrå at det alleredenå– i sammenhengmedat denneplanenleggesut
til offentligettersyn– gissignalom endringeri rammebegrensningene:

1. Nykommunenetablerespr. 01.01.2012.Fradet tidspunktbør det uansettsnarestskje
en form for harmoniseringavpraksismellomdeto «gamle»kommuner.

2. Rådmannenoppfatter et rimelig tydeligsignalfra grendemobiliseringenat
fritidsboligmarkedetmåutnyttesbedre.Bedretilretteleggingfor hyttebyggerevil være
en nødvendigkonsekvens.

3. Inderøy2020satsningenreflektereren alminneligerkjennelseavat vi er avhengigavny
veksti aktivitet ogbosetting.I dennesammenhenghar veksti folketall – ogfast
bosetting– førsteprioritet. Økt fritidsbosettingvil væreet viktigsupplement.

Med disseforutsetningerhar rådmannenvurdertå tilrå enutleggingmed1) arealrammeri
samsvarmedforslaget2) utleggingmedrammerpånivåf.eksmedVerranogInnherred
Samkommune.

Undertvil vil jegtilrå at planenleggesut medarealrammeri samsvarmedforslagetfra
utbygger.Avgjørendeer dareferansentil Mosvikkommunes«fleksible»
arealrammebestemmelserogpraksis.

Deprinsipielleavgjørelsene/endeligavgjørelserrundt hyttestørrelseogtotalt bebygdareal
kandagjørespolitiskvedbehandlingetter at planenhar liggetute til offentlig ettersyn.

Byggingi 100m beltet:
Planforslagetleggeropptil 13mindretomter mellomregulertvegogsjøen.Planleggerønsker
at det tillates like storehytter her somi øvrigdel avplanområdet.
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Inderøykommuneharhatt en relativt strengpraksispåå tillate privatehytter i 100m beltet.
Deter gjort unntaki noenreguleringsplanerder bygginginnenfor100m beltet er begrunnetut
fra at ennaturligavgrensingmellomsjøenogbebyggelsen.(jfr. reguleringsplanfor Vikan
hytteområdeogStornesCamping).

I dette områdeter det regulertinn veglangseksisterendetraktorvegsomutgjørensliknaturlig
avgrensingpådeleravområdet.Planfremmerønskerimidlertid å byggehytter ogsåpå
nedsidenavdennevegenmot sjøen.

Ut fra tidligerepraksisinnstillerrådmannenpåå avslådissetomtene. Regulert vegkanher
utgjøreet naturligskillemellomsjøogbebyggelse. Rådmannenanserat det vil værekurantå
byggehytter påoversidenavdennevegen,ogsåinnenfor100m beltet.

Et forslagom enstørreutbygginginnenfor100m beltet vil medstor sannsynlighetvil bli møtt
medinnsigelsefra Fylkesmannensmiljøvernavdeling.

Generellvurdeingavplankartet:
Dersomenpolitiskønskerå gåinn for planforslagetslikdet er framlagtmenerrådmannendet
bør det leggesspesiellebegrensingerpåhyttenenærmestsjøen.Med smaletette tomter og
storehytter vil det bli en relativt massiv«vegg» avbebyggelsemot sjøsidenavhyttefeltet.

Rådmannenønskeruansettpolitiskvedtakfor størrelsenpåutbyggingen,og haen mindre
detaljert styringavtomtegrensenei reguleringsplanen. Erfaringfra samtligegodkjente
hytteområderi kommunener at innregulertetomtegrenseri kupert skogsterrengsjelden
passersærliggodtnårdette stikkesut i marka.Forå unngåunødigereguleringsendringerog
dispensasjoneri etterkant, er det bedreat en angirytterkant påhyttefelteneog
plasseringspunktfor de enkeltehyttene. Tomtegrensenekandabestemmesi terrenget
innenforrammenavregulertområde.

Eksempelpå mindredetaljert reguleringavtomter

Vurderingavgenerelleutredningskravetter plan- ogbygningsloven:

§ 4-1 Planprogram.
Utbyggingavområdeter ikkeavklarti overordnaplan.Planprogramer derfor utarbeidetogble
behandletogstadfestetavHovedutvalgnatur 31.01.2011.

§ 4-2 Planbeskrivelseogkonsekvensutredning.

Side 9



Planbeskrivelsemedkonsekvensutredninger utarbeidetogliggersomvedleggtil
saksutredningen.

§ 4-3 Samfunnssikkerhetogrisiko- sårbarhetsanalyse.
Sjekklistefor vurderingavrisikoogsårbarhetsforholder gjennomgåttav grunneierog
saksbehandler.Ingendeleravutbyggingsområdeteller utbyggingenanseså haeller medføre
vesentligfareeller risikosomkrevervidereutredning.

§ 5-1 Medvirkning
Overordnamyndigheter,naboer,er varsletskriftligom planarbeidet.Deter gjennomført
befaringmedrepresentantfor kommunenogFylkesmannensmiljøvernavdeling.

§12-8 Kunngjøringavplanarbeid
Reguleringsendringener varsletmedannonsei Trønderavisaogkommunenswebside.
Innspilltil forhåndsvarslingener kommenterti planbeskrivelsen.

Konklusjon

Områdetfremstårsomsværtattraktivt ogvelegnetfor et hyttefelt. Grunneierønskerå få til en
stor utbyggingmedstorehøy-standardhytter somikkehar værtgjennomførti Inderøy
kommunetidligere.

Hovedutvalgetmåta stillingtil to viktigeprinsipiellespørsmåli forhold til utbyggingen.I følge
grunneiervil utbyggingenkrevestoregrunnlagsinvesteringerogde er avhengigavet visst
volumpåutbyggingenfor at utbyggingenskalværegjennomførbar.

Rådmannenvelgerå tilrå at manleggerut planentil høringmeddehyttearealrammersomer
beskreveti forslaget.Dette for å signalisereat merekspansivehytteutbyggingervurderessom
en viktigstimulansfor verdiskapingognæringsutvikling.
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Kartmålestokk:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN

1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSNR. DATO SIGN.

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.

Kartgrunnlag: FKB og ortofoto

Plandata er digitalisert fra FKB og ortofoto

Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av ALLSKOG BA

Ekvidistanse 5 m

REGULERINGSPLAN MED TILHØREN DE BESTEMMELSER FOR
KJEMSTADAU NET HYTTEFELT

Offentlig ettersyn fra ... til ...

Kommunestyrets vedtak:

Kartprodusent: ALLSKOG BA

1 = 2 000

Tegnforklaring

Reguleringsplan hensynssonegrense

Reguleringsplanomriss

Reguleringsplan formålsgrense

1203 - Regulert tomtegrense

1211 - Byggegrense

1214 - Bebyggelse som inngår i planen

1221 - Regulert senterlinje

1222 - Frisiktlinje

RpFormalOmrade
1122 - Fritidsbeb. - konsentrert

1540 - Vann- og avløpsanlegg

1587 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone

1589 - Uthus, naust, badehus

2011 - Kjøreveg

2019 - Annen veggrunn, grøntareal

2080 - Parkering

5130 - Friluftsformål

6100 - Ferdsel

6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag

RpAngittHensynSone

27.05.2011
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Medlemsorganisasjonfor skogeierei Møre og Romsdal,Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag,Nordland ogTroms

Adresse: Sentralbord: 81559980 Bankgiro: 8601.05.53735
IngvaldYstgaardsveg13A, Telefaks: 73 80 1201 Org.nr: 980486990
N-7047Trondheim E-post: firmapost@nord.skog.no Internett: www.sn.no

Planprogram for

Skjemstadaunet hyttefelt

Inderøy kommune

Eiendom: gnr.85 bnr.1 Grunneier: Hans Finsrud
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Planprogram for Skjemstadaune t hytteområde , Inderøy kom mune

Høst 2010 1

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse ...................................................................................................... 1
1. Innledning .............................................................................................................. 2

Forord .......................................................................................................................... 2
1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet .......................................................... 3
1.3 Overordnede føringer .................................................................................... 3

2. Beskrivelse av dagens situasjon .......................................................................... 3
3. Beskrivelse av Planen ............................................................................................ 4
4. Innhold i konsekvensutredningen .......................................................................... 5

4.1 Metode ................................................................................................................. 5
4.2 Aktuelle tema ...................................................................................................... 5

a) Miljø og naturressurser:................................................................................ 5
b) Samfunn: ....................................................................................................... 6

5. Målsetting og strategi for planarbeidet ................................................................ 7
6. planprosess for planprogram, detaljplan og KU................................................. 7
7. Medvirkning og informasjon ................................................................................... 8
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Planprogram for Skjemstadaune t hytteområde , Inderøy kom mune

Høst 2010 2

1. INNLEDNING

Forord
Allskog skal utarbeide en reguleringsplan, detaljplan, for Skjemstadaune t
hyttegrend i Inderøy kommune. Inderøy kommune er planmyndighet og
ansvarlig myndighet.

Tiltaket må utredes ihht. §§ 3 - 4 i Forskrift om konsekvensutredninger. Formålet
med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og
samfu nn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen.

På bakgrunn av KU-kravet skal det utarbeides et planprogram jf. §4-1.
Planprogrammet vil gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen
og opplegget for medvirkning. Planprogrammet skal også gjøre rede for
behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og
samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.

Forslaget til planprogram sendes nå på høring til berørte myndigheter,
interesseorganisasjoner og grunneiere, samtidig som det legges ut til offentlig
ettersyn.

Høring av planprogrammet blir annonsert i Trønderavisa og lagt ut på Inderøy
kommunes egne hjemmesider www.inderoy.kommune.no

Høringsuttalelser sendes innen mandag 15 nov 2010 til:
ALLSKOGBA, Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim.
Telefon: 815 59980, Firmapost@allskog.no

Eventuelle spørsmål/innspill kan rettes til:
ALLSKOGBA v/Ellen KristinMoe
E-post: ellen.moe@allskog.no
Tlf:91376771
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Planprogram for Skjemstadaune t hytteområde , Inderøy kom mune

Høst 2010 3

1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet
Reguleringsplan for Skjemstadaune t hyttefelt ble vedtatt den 28.03.07. Planen
gjelder oversiden av Fv229 mot Skjemstadvatnet. Grunneier ønsker å utvide
planen, og inkludere arealet på nedsiden av vegen mot sjøen. Dette da
området er å betrakte som svært attraktivt og godt egnet for hyttebygging.

Inderøy kommune har stilt krav om detaljplan for denne utvidelsen. Det ble
den 07.042010. oversendt forhåndshøring vedrørende detaljplanen til Inderøy
kommune, Fylkesmannen i Nord -Trøndelag, Nord -Trøndelag fylkeskommue og
statens vegvesen. Fylkesmannen påpeker at planforslaget omfattes av
forskrift om konsekvensutredninger §3 bokstav d og vurderes etter forskriftens
§4. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse og vurdering av planens
konsekvenser for relevante miljø- og samfunnstema.

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram
jf. §4-1.

1.3 Overordnede føringer

Kommuneplan: Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel
2007-2020. Planen blir da å betrakte som en dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, men kan vel likevel anses å være i tråd med
kommuneplanen i forhold til bestemmelsen som sier at: Framtidig
hyttebygging skal helst vera fortetting i eksisterande felt eller i tilknyting til
eksisterande hytter.

Videre sier kommuneplanen at innenfor LFN-områder kan det:
….. byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det
byg gjast uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA= 20m2. Hytter kan ha ei
gesimshøgd inntil 3,5m og mønehøgd e inntil 5,5m.

2. BESKRIVELSEAV DAGENS SITUASJON

Skjemstadaunet ligger like nord for Kjerknesvågen. I Kjerknesvågen har
aktiviteten økt de senere årene. Det lagt til rette for boligbygging og
hyttebyggingen har tiltalt. Det anlagt ei flott småbåthavn og tilhørende
serveringssted som gir stor aktivitet, særlig i sommerhalvåret. Kapasiteten på
småbåthavna er derimot sprengt og tilgan gen på båtplasser i området er
dårlig. På Skjemstadaunet er d et regulert et boligområde og det også avsat t
tre områder for hyttebygging på oversiden av Fv229.

Det er et bolighus , Vesterli, som grenser til planområdet. Det pr i dag lagt
vann og strøm frem til planområdet i forbindelse med at dette ble lagt frem til
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Vesterli. Fra fylkesveg 229 til gården det i dag opparbeidet vegadkomst, og
videre går det en skogsbilveg ned mot sjøen og nordover langs sjøen.
Området består i dag hovedsak av utmark og ungskog. Området var
skogsbelagt fram til 1991. Hele området måtte da felles som nedfallskog etter
den store stormen samme år. Området er til dels ryddet og nyplanting er
foretatt på deler av området.

Terrenget er småkupert og heller ned mot sjøen i vest. Det er flotte sol- og
utsitksforhold fra planområdet. Det er i dag et lite brukt område for friluftsliv.

3. BESKRIVELSEAV PLANEN

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

� Område for fritidsbebyggelse: ca 30 tomter
� Nærmiljøanlegg , tennisbane/fotballbane
� Kjøreveg
� Parkeringsplasser
� Friluftsformål
� Vern av kulturminne
� Ferdsel
� Småbåthavn
� Friluftsområde i sjø og vassdrag
� Naust
� Badeområde

Hyttetomtene vil strekke seg fra ca1 00 m fra sjøen, målt i horisontal linje fra
flomålet, og oppover lia spredt innenfor foreslått planområde. En stor del av
tomtene vil ligge i tilknytning til eksisterende traktorveg. Denne vegen vil
opparbeides som adkomstveg til hyttefeltet og dermed redusere nye
naturinngrep i området. Det vil opparb eides enkle kjøreadkomster videre inn i
hyttefeltet for de tomter som ikke grenser til adkomstvegen.

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

For å øke attraktiviteten på området , spesielt for barnefamilier, legges det
opp til opparbeiding av en tennisbane/fotballbane /lekeområde i nedre del
av planområdet. Her er det i dag flatt og opparbeiding vil kreve lite inngrep.

Strandsonen er slikden fremstår i dag preget av stein og noe svaberg. For
barn er området mindre egnet til bading. Det tas sikte på å øke attraktiviteten
ved å opparbeide en mindre sone med sandstrand. Det kan også legges til
rette for at strandsonen kan bli en møteplass, gjennom tilrettelegging med
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benker og felles bålplass. Dette kan medføre at attraktivi teten for å bruke
området, også øker for andre.

Det er behov for flere småbåtplasser i området. Det er derfor ønskelig at
planen inkluderer et areal for småbåthavn med tilhørende ferdselssone.
Anlegget vil være av flytende og mobile konstruksjoner og kan /skal fjernes
om vinteren. Det kan vurderes behov for en enkel molo i tilknytning til
anlegget for å skjerme mot vind fra nord.

Nord for eksisterende naust vil det være et areal svært godt egnet for
naust/redskapsboder /sløyebod . Det kan enkelt legges ve g fram til naustene
fra adkomstvegen inn til hytteområdet. Naustene vil ligge i umiddelbar
nærhet til småbåthavna og badeplass.

Det er et ønske at området skal få en kompakt utforming som reduserer
inngrep og samler folk på et avgrenset område.

4. INNHOLD I KONSEKVENSUTREDNINGEN

4.1 Metode
Konsekvensutredningen vil i utgangspunktet basere seg på allerede
eksisterende registreringer og informasjon for området.

4.2 Aktuelle tema
Følgende tema skal belyses i konsekvensutredningen:

a) Miljø og naturressurser:

- Kulturlandskap
Planområdet ligger ved sjøen i område preget av skog. Det skal det gis
en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
som viser hyttefeltet s påvirkning på landskapet.

Forslag til utredning: Eget del -kapi ttel i KU`n
Metode: Faglige vurderinger basert på befaring

- Kulturminner
Det er reg istrert en gravhaug i området. Det antas at det er behov for
nye arkeologiske registreringer i området.

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Faglige vurderinger basert på befaring
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- Naturverdier – biologisk mangfold
Kartlegg ing av eksisterende registreringer på biologisk mangfold i
området og vurdere evt følger tiltaket vil ha for området.

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Faglig e vurderinger basert på befaring

- Vilt ressurser
Planområdet inngår i et område registrert i Naturbasen som
beiteområde for Rådyr. Det skal vurderes hvilke følger utviklingen av
Skjemstadaunet hyttefelt kan ha for vilt i området . Videre skal det
kartlegges om tiltaket har følger for andre viltressurser.

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Gjennomgang av eksisterende registreringer

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

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Gjennomgang av eksisterende registreringer og
skogbruksplan.

b) Samfunn:

- Friluftsliv og rekreasjon
Hvordan vil utbyggingen av området påvirke eksisterende og
fremtidige friluftskvaliteter i området?

Forslag til utredni ng: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Befaring og gjennomgang av eksisterende registreringer

- Universell utforming
Hvordan ta s det hensyn til universell utforming av området?

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Befaring og gjennomgang av eksisterende registreringer

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

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Utfylling av sjekkliste for ROS
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- Næringsliv og sysselsetting
Vil utbyggingen av Skjemstadaunet hyttefelt ha konsekvenser for
næringsliv og sysselsetting i Inderøy kommune?
Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Faglig vurdering samt innsamling av tilgjengelig data

- Infrastruktur/kommunale tjenester
Vil Skjemstadaunet hyttefelt g enere behov for utbyg ging av ny
infrastruktur og nye kommunale tjenester?

Forslag til utredning: Eget del -kapittel i KU`n
Metode: Faglig vurdering samt innsamling av tilgjengelig data

5. MÅLSETTINGOG STRATEGI FORPLANARBEIDET

Mål
Det er et mål at det aljplanen skal utformes på en måte som ivaretar ulike
hensyn i området på best mulig måte. Hytter og veger skal tilpasses terrenget.
Dette innebærer bl.a. at sprenging skal reduseres til et minimum og helst
unngås. Hyttene skal tilpasses tomtene både når d et gjelder utforming og
planløsning (det skal tas hensyn til sol-, lys- og utsiktsforhold). Området skal
utformes på en måte som gjøre det attraktivt for fremtidige hytteeiere.

Strategi
� Det er gjennomført to salgsbefaringer for å kartlegge interessen fo r kjøp

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

� Det skal være en høy kvalitet på utbyggingen
� Feltes skal utformes på en måte som bidrar til en gjennomføring av

etappevis utbygging, på bakgrun n av etterspørsel etter tomter i
markedet.

� Holde naturinngrep på et minimum.
� Sikre gode sammenhengende friluftsområder langs sjøen.

6. PLANPROSESSFORPLANPROGRAM, DETALJPLANOG KU

� Oppstart av planarbeid, høring, 6 uker: okt/nov 2010
� Vedta tt planprogra m: nov. 2010
� Utarbeide detaljplan med konsekvensutredning: des-jan 2010.
� Førstegangsbehandling: feb 2011
� Offentlig ettersyn: mars/april 2011
� Bearbeide planen til 2. Gangs ettersyn: mai -jun 2011
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� Vedtak : aug -sept 2011

Dette medfører en samlet planprosess på ca 11 mnd.

7. MEDVIRKNINGOG INFORMASJON

Det blir lagt opp til medvirkning på flere nivå i samsvar med kravene i plan - og
bygningsloven. Planprogrammet blir meldt igangsatt i Trønderavisa og lagt ut
på kommunens hjemmeside. Aktuelle parter blir tilskrevet og invitert til å
komme med synspunkter og innspill til planprogrammet og det videre
planarbeidet med KÙ n og detaljplan en .

Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med at
oppstart av detaljplanarbeidet blir kunngjort.

Det vil i den grad det anses nødvendig i det videre planarbeidet bli
gjennomført møter og evt befaringer med de som blir berørt av planarbeidet.

Utarbeidet: 30.09.2010

Revidert :
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2011/377-21
Saksbehandler:
IngerJohanneTodalMorset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 58/11 03.10.2011

Gangstadmarka51- PerHolmen.Klagepå byggetillatelse

Rådmannensforslagtil vedtak

Hovedutvalgetsdispensasjonden29.8.2011fra Reguleringsplanfor GangstadhaugenII i sak
46/11opprettholdesogsakenoversendestil Fylkesmannenfor sluttbehandling.

Vedtaketgisikkeoppsettendevirkningi henholdtil forvaltningsloven§ 42.

Vedlegg
1 Klagepåvedtakom byggetillatelsemeddispensasjon.
2 Illustrasjonertil klagepåvedtakom dispensasjon
3 Saksframleggtil sak46/11 i HovedutvalgNaturden

29.8.2011

Bakgrunn
Detvisestil klagefra Unn-ElisabethogToreFjerstadmottatt 6.9.2011.
Klagenpåvedtakom byggetillatelseinneholdersamtidigenanmodningom oppsettende
virkning.

Fjerstadber i tilleggom at HovedutvalgNatur tar en befaringfør vedtaketstemmesover.
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Detvisesvideretil saksframleggknyttet til sak46/11 i HovedutvalgNatur28.8.2011.

HovedutvalgNatur fattet i sak46/11 følgendevedtak:

Søknadomoppføringav eneboligi Gangstadmarka51 godkjennes.
Detgisdispensasjonfor gesimshøydepåark og for mønehøyde.

Tillatelsengispå følgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
� SØKkl.1:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PROkl.1,treteknisk:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� UTFkl.1,råbygg,boligog innredning:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PRO/UTFkl. 1, tomtearbeider,plassering,bunn- og stikkledninger:HSMaskinog

UtemiljøAS
� PRO/UTFVA-anleggboligkl.1:MandelidRørAS
� PRO/UTFkl.1,ringmur,plate påmark,membranogpipe:MikaelWikAS

Vedtaketer hjemleti plan- og bygningslovens§ 19-2, dispensasjonog§ 20-1, søknad

Vurdering
Naboi Gangstadmarka49,Fjerstad, har i klagenpåvedtaketleverten skriftligbegrunnelse
medillustrasjoner somskalvisehvordannabobygningenvil skjermefor solpådereseiendom.
Fjerstadber samtidigom at klagenfår oppsettendevirkningtil vedtaketer endeligavgjorthos
Fylkesmannen.

Klagen
Klagenomhandlerkonsekvenserfor sologlysforholdfor naboFjerstadi Gangstadmarka49 og
reguleringsplanensbetydningfor forutsigbarhetog likebehandling. Blant annetframholder
Fjerstadat de selvvurdertetilsvarendehustypepåsintomt menat de pågrunnav
reguleringsplanensbestemmelsergaavkallpådenne.

Sologlysforhold
Bilde1 skalvisehøydepåny bygningi Gangstadmarka51 oghvordandennevil kasteskygge
langt inn pånaboeiendommen.Videreillustreresat Gangstadmarka49harsprengtsegnedi
terrengetfor å skånesinnaboi nordøst.

Kommentartil bilde1:
Enhverbyggingpånaboeiendommenvil kunnehakonsekvenserfor solforholdenetil
Gangstadmarka49daGangstadmarka51liggersørvestfor denne.Deter imidlertid i
dispensasjonsvurderingenlagtvektpåat boligeni Gangstadmarka51plassereshele9 meter
fra nabogrensatil Gangstadmarka49,en avstand5 meter lengerunnaenndet plan- og
bygningslovenåpnerfor. Denneplasseringenvurderessomgunstigfor solforholdi
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Gangstadmarka49ogsett i lysavdette anseset avvikpå27cmfor mønehøydenpågavlmot
Gangstadmarka49 ikkesomnoenvesentligulempe.

Bilde2 skalillustrereat Gangstadmarka51blir 1,8meter høyereennGangstadmarka49.

Kommentartil bilde2:
Høydepåbolig i Gangstadmarka49 skalvære6,8 meter menshøydepåomsøktboligi
Gangstadmarka51blir 7,27 meter.Gangstadmarka51 liggeromtrent 1 meter høyereenn
Gangstadmarka51,høydeforskjellener ytterligereforsterketvedat naboi Gangstadmarka49
har valgtå senkesinboligi terrenget.
Planensbestemmelserom høydeangirhøydemålt fra gjennomsnittligplanert terrengog
høydeforskjellerpå tomtenesamtevt. sprengingeller oppfyllingvil gi variert høydepå
bebyggelsenom dennemålessomkotehøyde.Dette i segselvgir ikkegrunnlagfor avslag.Her
er det imidlertid søktom dispensasjonfor 0,27cmekstramønehøyde.Rådmannenvisertil
kommentartil bilde1 og3 for vurderingavdispensasjonen.

Bilde3 skalillustrereat omsøktebygningvil skjermefor solapåettermiddagen.

Kommentartil bilde3:
Visertil kommentartil bilde1 ogvurderingi saksframleggPS46/11.
Dersomtiltakshaverhaddesnuddbygningenmenholdt segtil tillat mønehøyde,ville
bygningenskjermet mer for solpånaboeiendommen.Haddede i tilleggvalgtå plassere
bygningskroppen4 meter fra nabogrensai østvillebygningenskjermetytterligerefor sol i
Gangstadmarka49uten at dette villegitt grunnlagfor å avslåtiltaket.

Reguleringsplanensbetydningfor forutsigbarhetog likebehandling
Enreguleringsplanskal, somFjerstad framholder, gi rammenefor enutbyggingog
forutsigbarhetbådefor byggherreognabo.Ensøknadom dispensasjonskalderfor vurderes
konkretoghelhetlig i hvert enkelt tilfelle.
I dette tilfellet er det vurdertat innvilgningavdispensasjonenikkevil gi ulemperfor nabo
utover det sommåtte påregnesi tettbebygdstrøk.
Rådmannenhar forståelsefor at Fjerstadfinner det ergerligat de selvavstofra førstevalget
nårdet gjelderhustypemenall dentid det ikkeble søktom dispensasjoni Gangstadmarka49
er det vanskeligå seat det er gjort noenforskjellsbehandling.

Forøvrigvisesdet til vurderingergjort i saksframleggtil vedtakom byggetillatelsegitt i
HovedutvalgNaturden29.8.2011(sak46/11).

Oppsettendevirkning
Utgangspunktet er at vedtaki byggesakeretter plan- ogbygningsloven,kaniverksettesstraks
de er truffet ogmeddeltpartene.Eret vedtaker påklaget,kanimidlertid underinstansen
beslutteat et vedtakikkeskaliverksettesfør klagener endeligavgjort,i henholdtil
forvaltningsloven§ 42.

Avgjørelsenbaserespået helhetligskjønnut i fra en vurderingavklagenogavde ulike
interesserogforhold knyttet til selveklagesaken.

Bakgrunnenfor regelenom oppsettendevirkning,er hensynettil rettssikkerheten.
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Dersomgjennomføringavvedtaketmedførerat klagebehandlingenikkeblir reell,mådet
tilleggesstor vekt.F.eksvil gjennomføringavrivevedtakumuliggjøretilbakeføringtil
opprinneligtilstand,ogdet skalsomhovedregelgisoppsettendevirkning.
Detsentralefor vurderingenvil være en avveiingavde fordelerogulemperenbeslutningom
utsatt iverksettingvil gi.
Rådmannenkanikkeseat det er fremkommetnyeopplysningeri klagenmedvesentlig
betydningfor denkonkreteavgjørelsen.
Viderebemerkesat enutsatt iverksettingvil væretil ulempefor tiltakshaver,vedat
byggearbeidetikkekansettesi gangfør klagesakener endeligavgjort.

Detunderstrekesimidlertid at en eventuelloppstartavbyggearbeidetfør klagesakener ferdig
behandlet,skjerpåtiltakshaversegetansvar.Tiltakshavermåselvbæretapet vedeneventuell
retting, dersomklagenblir tatt til følge.

Ut i fra vurderingenover, tilrår Rådmannenat vedtaketikkegisoppsettendevirkninginntil
klagesakener endeligavgjortavFylkesmannen.
Enavgjørelseetter fvl § 42er en prosessledendebeslutning,ogkanikkepåklages.
Fylkesmannenkanimidlertid påselvstendiggrunnlagta stillingtil spørsmåletom oppsettende
virkningi saken.

Konklusjon

Rådmannenkanikkeseat det er fremkommetnyeopplysningeri klagensompåavgjørende
måteendrergrunnlagetfor vedtaketi HovedutvalgNaturden29.8.2011(sak46/11).

Hovedutvalgetsdispensasjonfra Reguleringsplanfor GangstadhaugenII tilråsopprettholdt og
sakensendesovertil Fylkesmannenfor sluttbehandling.
Videretilrår Rådmannenat vedtaketikkegisoppsettendevirkning.
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IIII
Klage på vedtak om dispensasjon, Gangstadmarka

Viser til vedtak i Hovedutvalg Natur i Inderøy datert 29.08.2011, utvalgssak 46/11.

Vi,Tore og Unn-Elisabeth Fjerstad, opprettholder vår klage på dispensasjon for
Gangstadmarka 51.

Vi ber også om at klagen får oppsettende virkning, da vi mener at denne saken er så
prinsipiell at iverksettingen av bygginga må utsettes til saken er ferdigbehandlet hos
Fylkesmannen. Vivet at Steinkjer kommune er mer restriktive enn Inderøy kommune,
de ville ikke gitt dispensasjon i lignende sak i følge enhetsleder Geir Gilde ved teknisk
etat.

I tillegg ber vi om at Hovedutvalg Natur tar en befaring før vedtaket stemmes over.

051628

Viser til tidligere korrespondanse og vil videre kommentere rådmannens forslag til
vedtak.

Vi mener at det ikke er tatt hensyn til oss som forulempet part som nabo ved denne
innstillingen for vedtak av rådmannen.

En gjennomgangsmelodi i alle veiledninger til plan- og bygningsloven er at det alltid
skal tas hensyn til naboer. Våre argumenter er ikke vektlagt overhode ved denne
vedtatte dispensasjonen.

Vi har ved flere anledninger etterlyst illustrasjon av høydeplassering av planlagt hus på
Gangstadmarka 51, uten at dette er blitt gitt fra tiltakshaver. Vi har derfor etter beste
evne vedlagt en illustrasjon for å vise hvordan planlagt hus vil gi ekstra negative
effekter for vår eiendom.

Ved å se på bildene er det innlysende, bokstavelig talt, at hver centimeter over
reguleringsbestemmelsene vil forulempe oss unødvendig, mer enn det gir fordeler til
tiltakshaver. Enkel trigonometri viser at 29 cm gir over 1 meter ekstra skygge inn over
våre primære uteområder ved ettermiddagstid, slik som vist på bildet. Dette gjelder
både vår og høst, når behovet for sol er størst.

Illustrasjonen gir ikke rom for det som omtales som "mindre avvik", da det betyr at
dette gir ekstra skygge og skjermer unødig for sol.

Dette viser at reguleringsbestemmelsene må overholdes i boligfelt, hvor husene
kommer tett innpå hverandre.

Reguleringsbestemmelsene for Gangstadmarka gir heller ikke åpning for ark på hus.
Eksiterende hus med ark, som er avsluttet på tak, er satt opp før
reguleringsbestemmelsene for Gangstadmarka ble vedtatt og da det på det tidspunktet
var spredt bebyggelse i området.
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Å gi dispensasjon vil gi presedens for videre byggesøknader i Gangstadmarka. En kan
spørre seg hvor grensen skal gå ved å gå utover reguleringsbestemmelsene. Feltet
ligger i en skråning (se illustrasjon)og hvordan vil da kommunen stille seg ved
eventuelle dispensasjonssøknader på økt mønehøyde fra de som bygger lengre ned i
skråningen? Det vil både gå utover sol- og utsiktforhod.

Det kan ikke sees som annet enn forskjellsbehandling å gi dispensasjon, og vi som
bygger innenfor reguleringsbestemmelsene sitter igjen med ulempene ved slik
behandling. Det er dette som er essensen i plan- og bygningsloven, at det ikke skal være
forskjellbehandling. Reguleringa og reguleringsbestemmelsene skal sikre at fordelene
og ulempene blir sånn noenlunde likt fordelt når det bygges tett i et boligfelt. Da er det
uheldig at noen får fordeler på bekostning av naboer gjennom vesentlige
dispensasjoner. Spesielt gjelder det innenfor forhold som går på tomtens utnyttelse,
utsikt og sol.

Rådmannen har, ved å omgjøre avslaget gjort gjennom det administrative vedtaket, gitt
dispensasjon for ark og mønehøyde som i høyeste grad må sies å være vesentlig og
danne presedens. En reguleringsplan med bestemmelser skal være en garanti for
likebehandling av de som bygger i et boligfelt, og spesielt når de setter opp husene
samtidig. En ser derfor i forliggende tilfelle ingen saklig grunn til å dispensere fra
mønehøyden, da huset kan senkes i terrenget. Det forhold at det er gitt dispensasjon for
ark tidligere, kan ikke godtgjøre at en skal fortsette med det stikk i strid med
reguleringsbestemmelsene. Her er det ikke bare snakk om en ark, men ark på begge
sider av huset. I tillegg er det ark som ikke avsluttes på hovedtak og mønehøyden på
arkene er så å si på høyde med hovedmøneretningen. Dette må bli et vesentlig inngrep,
og et stort avvik i forhold til vedtatt gesimshøyde. Gesimshøyden vil med dette avvike
med 2,19 meter. På denne bakgrunn er det vanskelig å se at fordelene er klart større
enn ulempene.

Det er verdt å merke seg at rådmannen fremmer ett forslag til vedtak stikk i strid med
teknisk etats faglige vurderinger for ikke å gi dispensasjon.

Tiltakshaver mener reguleringsplanene er gamle og ikke tar høyde for ark. Alle som har
kjøpt tomt i Gangstadmarka fikk prospektet fra megler Krogsveen, hvor det kun er
beskrevet reguleringsbestemmelser med henholdsvis 4,5 m og 7 m for gesims og
mønehøyde. Det er ikke beskrevet noe om muligheter for dispensasjon.

Det er heller ikke avholdt forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og teknisk etat slik
plan-og bygningsloven krever ved slike tilfeller hvor en ønsker å gå utover
reguleringsplanen.

Vi som har holdt oss innenfor reguleringsbestemmelsene, samt måtte gi avkall på
førstevalg av hustype, lik hustype på Gangstadmarka 51 og som ikke var innenfor
bestemmelsene, sitter igjen med alle ulemper ved at andre får dispensasjon.
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Vedlagte illustrasjon viser at ulempene ved å gi dispensasjon er større enn fordelene.
Det er en ulempe for oss å få redusert solforholdene på vår eiendom bare fordi noen
ønsker dispensasjon fra reguleringsplanen.

Vi vil også tilbakevise rådmannens påstander om at endret hovedretning ville gitt større
ulemper. Dette blir bare en ren hypotetisk påstand og takfasaden ville blitt nesten den
samme mot oss siden totale mål på huset er 14x13,2 m. Søknaden strider mot
reguleringsplanen uansett hvordan en snur og vender på huset.

Rådmannen hevder at vi som naboer må påregne disse ulempene i tettbygde strøk, det
kan vi være enige dersom tiltakshaver holder seg innenfor reguleringsplanen. Vi ønsker
ikke at det blir stengt unødig for sol, bare fordi det er valgt ett kataloghus. Vi har selv
holdt oss innenfor reguleringsbestemmelsene og fått ett godt utnyttet loft. Vi har en
mønehøyde på 6,8 m, samt at vi har sprngt oss ned mot Gangstadmarka 51 (se
illustrasjon). Dette har vi valgt for å vise hensyn til naboen bak oss (Gangstadmarka 39),
slik at de skal få så gode solforhold som,mulig.

Vi har tidligere satt opp hus fra Overhalla hus på Stjørdal, og Overhalla hus hadde ikke
problemer med å tegne om dette den gang for å holde seg innenfor
reguleringsbestemmelsene. Det er verdt å merke seg at ingen fikk dispensasjon i det
feltet (Arnstadåsen, ca 52 hus), verken på ark eller mønehøyde.

Vi vil til slutt ta med følgende. Selv om vi prinsipielt er imot dispensasjoner, tok vi
kontakt med Overhalla hus i mars 2011,under behandling av tiltakshavers søknad, hvor
vi presenterte ett forslag til løsning: Hvis tiltakshaver senket sitt hus tilsvarende at de
kom ut med ferdig gulv i første etasje på samme nivå som oss, skulle vi trekke vår klage
slik at de kunne komme i gang med bygging i år. Dette takket tiltakshaver nei til.

Vi gjorde dette framstøtet for å holde ett godt naboskap og at det ikke skulle hindre
tiltakshaver i å starte bygging i 2011.

Vedtatt dispensasjon fra Inderøy kommune gir dessverre ikke grobunn for godt
naboskap, vi håper at de for fremtiden tenker på at det etter dispensasjoner alltid sitter
igjen flere som er misfornøyde enn fornøyde.

Hilsen
Tore og Unn-Elisabeth Fjerstad

Sandvollan 06.09.2011
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Illustrasjon, klage på vedtak om
dispensasjonGangstadmarka51

Bildene er tatt på ettermiddagen i
august 2011
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Bilde 1, tatt på ettermiddagen august
2011

som er
skyggehelt inntil inngangsparti/primære
uteområder til G dmarka 49

Gangstadmarkp49 har sprengt seg ned 1-
14-19g,baVe kant av Gangstadmarka

lor#:,kåne nabo som Iligg r

m som
planlagt hus

51

Grense mellom Gangstadmarka49 og 51
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Bilde 2, illustrasjon av plasseringav
hus

Husetsmøne kommer til å ligge ca 1,8 m
over møne til Gangstadmarka49 med den
høydeplasseringsom tiltakshaver har gitt
uttrykk for
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Bilde3, illustrasjonfasademot sørvest
settfra primæruteområde

Oss

så
mginebøyde

Solaliggerved dette tidspunktet på
ettermiddagen bak planlagtfasade

Side 57



Bilde4, utsiktfra Gangstadmarka51

Bildeviser at det Ganstadmarka51 er det siste huset i feltet som trenger ekstra høyde,det er ingen
hussom kommer bak de. Såkan en tenke seghvilke mønehøydede vil søkeom nedenfor når det blir
kjent at de som bor øverst i feltet har fått.

..
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2011/377-17
Saksbehandler:
IngerJohanneTodalMorset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur

Gangstadmarka51- PerHolmen.Klagepå avslagpå søknadom dispensasjon
for ny eneboligpå gnr. 197bnr. 132

Rådmannensforslagtil vedtak

Søknadom oppføringaveneboligi Gangstadmarka51godkjennes.
Detgisdispensasjonfor gesimshøydepåarkogfor mønehøyde.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
� SØKkl.1:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PROkl.1,treteknisk:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� UTFkl.1,råbygg,boligog innredning:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PRO/UTFkl. 1, tomtearbeider,plassering,bunn- og stikkledninger:HSMaskinog

UtemiljøAS
� PRO/UTFVA-anleggboligkl.1:MandelidRørAS
� PRO/UTFkl.1,ringmur,plate påmark,membranogpipe:MikaelWikAS

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 19-2, dispensasjonog§ 20-1, søknad

Vedlegg

Side 59



1 Tegninger
2 Situasjonsplan- kart
3 Merknadfra naboFjerstaddatert 16.3.2011ognabovarsel.OverhallahusAS
4 Vedrørendemerknad. OverhallahusAS
5 Videremerknadang.Gangstadmarka51. 25.3.2011Fjerstad
6 Vedrørendevideremerknad. 29.5.2011OverhallahusAS
7 Nabomerknad,4.4.2011Fjerstad
8 197/132- Avslagpåsøknadom oppføringaveneboligmeddispensasjon
9 OverhallahusAS- Ang.avslagpåsøknadom oppføringaveneboligmeddispensasjon
10 Klagepåavslagpåsøknadom oppføringaveneboligmeddispensasjon- HolmenPer- gnr

197bnr 132- Gangstadmarka51

Saksopplysninger:

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
197/132

Adresse:
Gangstadmarka51,7670INDERØY

Tiltakshaver:
PerHolmen

Ansvarligsøker:
OVERHALLAINDUSTRIERAS

Tiltaketsart:
Nytt bygg- boligformål - over 70m²

Bruksareali m2:
212

Tiltak:
OppføringaveneboligmedgjennomgåendearkBRA212m2, BYA139m2.
Planstatus:
Reguleringsplanfor GangstadhaugenII, 17.12.1997,medmindreendringvedtatt 21.4.2010
Planformål:
Bolig
Ansvarsoppgaver:
Foretaksominnvilgeslokalgodkjenning:

� SØKkl.1:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PROkl.1,treteknisk:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� UTFkl.1,råbygg,boligog innredning:OVERHALLAINDUSTRIERAS
� PRO/UTFkl. 1, tomtearbeider,plassering,bunn- og stikkledninger:HSMaskinog

UtemiljøAS
� PRO/UTFVA-anleggboligkl.1:MandelidRørAS

Medsentralgodkjenning:
� PRO/UTFkl.1,ringmur,plate påmark,membranogpipe:MikaelWikAS

Tegningsliste, tegningermottatt9.3.2011:

� Tegningnr. 502,Fasader
� Tegningnr. 501,Planerogsnitt
� Situasjonskartdatert 12.01.11
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Bakgrunn
Inderøykommunemottok den9.3.2011søknadom oppføringavny eneboligmed
dispensasjonfor gesims- ogmønehøydei Gangstadmarka51.Tegninger:vedlegg1 og 2

Detble mottatt nabomerknadfra naboi Gangstadmarka49. Vedlegg3-7

Detble gitt administrativtavslagpåsøknadeni vedtakdatert 3.3.2011. Datoen påvedtaketer
dessverreblitt feil ogrett dato skalvære3.5.2011. Vedlegg8

Kommunenmottok varselom muligklagepåvedtaket5.5.2011.Vedlegg9

Detble påforespørselavsøkeravholdtmøtemedkommunenden20.5.2011der bakgrunnen
for avslagetble diskutertogklagepåvedtaketblemottatt 10.6.2011. Vedlegg10

Vurdering

Klagefristenpåvedtaketgikkut den24.maiogklagener mottatt etter dette. Rådmannen
anserlikevelklagensomframsatt innenfristendadenneblevarsletto dageretter vedtaket, og
formell klageble mottatt innentre ukeretter drøftingermedkommunenom grunnlagetfor
avslaget.

Nabovarsel
Detvar i behandlingennoeuklart hvorvidt tiltaket var tilstrekkelignabovarsletoghvorvidt
tiltaket medførerterrengendringer,det ble imidlertid presisertat dette ikkehaddebetydning
for vurderingenavdispensasjonen- menat det veden eventuellklagemåtte redegjøresfor
dette.
Deter i e-postden5.5.2011redegjortfor at allenabovarselvarvedlagttegningsmaterialeogat
tiltaket ikkemedførerterrengendringer.
Kommunenhar for øvrigmottatt kopiav e-postdatert 14.3.2011der søkerettersender
målsattetegningerogbeklageroverfornaboFjerstadat disseikkevarvedlagtutsendelsen til
dem.Øvrigenaboermottok varselmedvedlagtetegningersamtidigmedkommunen(somer
tidligere eieravFjerstadstomt) ognyenabovarseler ikkenødvendig.

Klagen

Søkerreagererpådevurderingersomer gjort i avslagetvedrørendebygningensutformingog
estetikkogskriverfølgende:

1. Reguleringsplanfor Gangstadhaugentillater ikkebygningermedark,på grunnav kravet
til gesimshøydepå 4,5m.Detteblevedtatt i 1997,mendet bemerkesat husbygdfør
dette er bygdmedark,og dermedsetterpresedensfor hvordannyebygningerskalse
ut. Vi ønskerogsåå pekepåat Inderøykommuneharganskesprikende
reguleringsbestemmelserfor deulikeboligområdenei kommunen.Deter for øvrigbygd
enrekketilsvarendehusi Inderøykommune.

2. Saksbehandleromtaler tiltaket som;"fremmedartet,storog ruvendebådei segselvog i
forholdtil nabobebyggelsen",videre;"bygningenkanikkesieså hagodevisuelle
kvaliteteri segselveller i forholdtil debygdeognaturligeomgivelser..".Nårdet gjelder
huset,og at det opplevessom"fremmedartet"og"stort og ruvende",ønskervi som
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leverandørå bemerkeat hustypen"HEDDA"somdetteer,er vårdesidertmestsolgte
hustype,og somaldri før ikkehargått igjennomenbyggesøknad,og dermedikkeseespå
somsærlig"fremmedartet"i andredelerav landetsomvi har levertdettehusettil.
Leggerogsåtil, at landets5 største husleverandøreri 2010,allehaddetilsvarendehus
som"HEDDA",medark,somsinebestselgere.Ogat dettehusetikkehargodevisuelle
kvaliteteri forholdtil dealleredebygdeomgivelser,vil vi ogsåsier sterkeord,all dentid
at enrekkehuspå Gangstadhaugenhar tilsvarendeform og størrelse.

Tiltakshaverønskerogsåå leggetil at defølerat vedtaketer besluttetetter sterktpressfra
klagendenabo.

Kommentar
1. Reguleringsplanerskalta utgangspunkti de stedligeforhold ogdenutviklingav

bygningsmiljøsomer ønskeligoghensiktsmessigfor de konkreteområdene,det er
derfor naturligat bestemmelserfor ulikeplanområderer forskjellig.
At Gangstadmarka57somer oppført før reguleringsplanenble vedtatt harark påtak,
kanvanskeligsieså åpneopp for etableringavark i planområdetuavhengigavhøyde.
Forøvrigkanplanensbestemmelserom høydepåbygningertolkessomen indirekte
begrensningavbrukenavarker og takopplett i planområdetjf. målereglene.
Rådmannenanserimidlertid eksisterendearkpånabobygningsomrelevanti en
vurderingavhvorvidt arkpåhuspasserinn i eksisterendebygningsmiljø.

2. Rådmannenserat vurderingenavbygningensstørrelseogestetikkher kanoppfattes
somfor streng, menunderstrekerat saksbehandlersvurderinger gjort spesieltut i fra
de stedligeforhold ogat hvorvidtenbygningfremstårsom“fremmedartet” eller “stor
ogruvende”måvurdereskonkret i hverenkeltbyggesak. At en bygningstypeer vanlig
andresteder,bådei Inderøyeller landetfor øvrig,betyr ikkeat planbestemmelsenekan
settestil side.

3. Tiltakshaversanførselom at det administrativevedtaketi avgjørendegradleggervekt
pånaboklage,måavvises.Detadministrativevedtaketbyggerselvsagtenpåen
konkretogselvstendigvurderingavtiltaket, hvornaboersmerknaderselvsagt
hensyntassålangtdet er sakliggrunnlagfor det.

Detvisesfor øvrig til vedtakdatert 3.3.2011

Dispensasjon

Tiltaketbetingerdispensasjonfor gesimshøydepå6,69meter,2,19meter høyereennplanen
tillater, og for en mønehøydepå7,29meter,0,29meter overplanensbestemmelse.

Dispensasjonkangisetter plan- ogbygningslovens§ 19dersomikkehensynetbak
bestemmelsenedet dispenseresfra blir vesentligtilsidesattogdersomfordeleneved
dispensasjonener klart størreennulempeneetter ensamletvurdering.

Mot nordøstetablereset utbyggi vinkelogdet er ikke nødvendigmeddispensasjonfor dette.
Dermeder det kunarkpåtak i sørvestsomgjørat gesimshøydenkommeroverplanens
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bestemmelser. Utbyggetmot nordøstvil væremesteksponertmensarkogverandamot
sørvestliggervendtmot skogen.

Detkanvirkenoeunderligat regleneom beregningavhøydegir slikeutslagall dentid et
vinkelutbyggvil kunneværebådestørreogmerdominerendeennenark. Sliksett vil det som
normalt oppfattessomgesimshøydeværelik påbådevinkelutbyggetogarkentil trossfor at
målereglenetilsier noeannet.

Fordelenevedendispensasjoner at tiltakshaverfår det husetde ønskersegmeden bedre
utnytting av loft medutgangtil verandamot sørvest.Overbygdverandagir samtidigtak over
inngangspartiettil boligen.

Ulempenvedå innvilgeendispensasjonkanværepresedensi lignendesakerog farenfor en
undergravingavplanensintensjoner.Hverenkeltbyggesakmåimidlertid vurderesselvstendig
ogkonkret.

Deter i avslagetbeskrevetat bygningensutformingmedfører at denkasterenbetydeligstørre
skyggemot naboennvedenenklerebygningskropp.

Deter imidlertid slikat dersomtiltakshaverhaddeønsketå oppførebygningenmed
hovedmøneretningenmotsatt avdet det her søkesom,villedette ikkekommeti strid med
planen.Naboensulempermedhensynpåsolvilledakunneblitt størreenndet somer tilfellet
medomsøkteløsning,spesieltkombinertmedenplasseringlengersørøstpåtomta.
Plasseringenavbygningen9 meter fra nabogrensei sørøstvurdereså væregunstigfor nabo
Gangstadmarka49.

Rådmannenanserdermedde ulempernabovil få medomsøkteløsningmeddispensasjonfor
gesims- ogmønehøydetil ikkeå værestørreennde ulempersommåpåregnesi tettbebygd
strøk.

Et avvikpåmønehøyden 0,29meter måanseså væreavmindrebetydningi segselv.Detmå
imidlertid vurderesom dette sammenmedetableringavarkgjørat bygningenkanansessom
stor ogruvende.I densammenhengmåpresiseresat det er hovedmøneretningensom
kommerovertillat høydeogat mønehøydepåutbygger 0,31m lavereenndet planentillater.
Setti lysavdette anserrådmannenavviketfor mønehøydesommindrevesentlig.

Deter i avslagettrukket fram at bygningenvil framståmeddobbelmøneretningdautbyggog
arkgir et gjennomgåendetak somkrysserhovedmøneretningen.Rådmannenserimidlertid at
denbeskjednebredden på4,5meter gjørat disselikevelklart underordnerseg
bygningskroppenfor øvrigogvil framståmindreruvendeenndet tegningsmaterialetkangi
inntrykkav. Deter flerebygningeri områdetsomer oppført i vinkel,senestbygningentil nabo
i øst(Gangstadmarka49)mensnabobygningi nordvest(Gangstadmarka57) er oppført med
ark. Videregårdet fram avsøknadenat bebygdareal(BYA22,18%)for eiendommenvil være
lavereenntillat bebygdareal(BYA30%).

Selvom omsøktebygningkansieså værenoemerkompleksennnabobygningeneanserikke
rådmannenbygningensvolumsomvesentligruvendei forhold til omgivelsene.
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Rådmannenharetter enkonkretoghelhetligvurderingkommettil at fordelenevedå gi
dispensasjoner klart størreennulempeneogat det er grunnlagfor å gi dispensasjonfor
oppføringav eneboligi Gangstadmarka51.

Konklusjon

Rådmannenvil - medbakgrunni endredevurderinger– tilrå at det innvilgesdispensasjonfor
gesims- ogmønehøydefor oppføringaveneboligi Gangstadmarka51.
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2011/1253-2
Saksbehandler:
Brit AlvhildHaugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 59/11 03.10.2011

GulstadKjell ogJensenPer- gnr 001bnr 079- Bolig- Sandvågen10-
dispensasjonfra reguleringsplan

Rådmannensforslagtil vedtak

Søknadom dispensasjonfra reguleringsplan«StaumenSentrum»for byggegrenseri
reguleringsplaninnvilges.

Søknadom dispensasjonfra reguleringsplan«StaumenSentrum»for overskridelseavBYA
innvilgesikke,jfr. plan- ogbygningslovens§ 19(dispensasjon).

Sombegrunnelsevisestil vurderingavdispensasjonmedkonklusjon.

Vedlegg
1 Situasjonsplan
2 Fasadesørogøst
3 Fasadenord ogvest
4 Visualisering
5 Visualisering- tomteoversikt

Saksopplysninger
Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:

001/079
Adresse:

Sandvågen10
Tiltakshaver:

Kjell Gulstad og Per Jensen
Ansvarligsøker:

LetnesArkitektkontor AS
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Tiltaketsart:
Oppføring av 2 stk. eneboliger

Bruksareali m2:
504m2

Tiltaketomfatter søknadom oppføringavto stk.eneboligertil egetbrukpåboligeiendom.
Eneboligeneer planlagtpå tre planmedgarasjeri sokkel.Eneboligenestårmeden avstandpå
1,6m for utvendigtrapp mellombyggenetil hovedinngangi 1. etasje.

Eneboligeneer prosjektertmedsaltak,fasadeneoppføresi Isoratbyggesystem, hvorenkelte
deleravfasadener forblendetmedtre.

Deter gitt rivingstillatelsefor det eksisterendebolighusetpåeiendommeni henholdtil
meldingav30.06.2011.

Planstatus:Reguleringsplanfor Straumensentrum, vedtatt 04.05.09.
Planformål:Områdefor boligbebyggelse.Frittliggendeboliger

I henholdtil reguleringsbestemmelsenefor Straumensentrumstår følgende:

1.9.Byggeområdefor boliger:
Områderegulerttil boligkankunbebyggesmedeneboligermedtilhørendeanlegghvor
ikkeanneter angitt på plankartet.
Fortettinginneneksisterendebyggeområderer tillat såfremtdet kanskjeinnenforplanens
utnyttelsesgrad,byggelinjerog plan- ogbygningslovensgenerellekravtil
uteoppholdsareal.

Dispensasjonssøknad:
I henholdtil gjenpartavnabovarselkrevertiltaket dispensasjonssøknadfor byggegrensemot
vegogoverskridelseavutnyttingsgradpåBYA=26%.

I søknadom dispensasjonavfra reguleringsplanfor overskridelseavBYAsiesblant annet
følgende:
«BoligeneplanleggesbygdmedIsoratbyggesystemi passivhusstandard.Beggeboligene
oppføresinnenfornormalfor arealstandardfor eneboliger,ogmedgarasjei sokkel.
Reguleringsplan har generellebestemmelsertil øvregrensefor bebygdarealav tomten til 26%
av tomtearealet.Utbyggingentil Gulstad/Jensenblir på32,4%.

BeregningavBYAfremkommerslik:
Utvendigmålt areal,inkl. overdekteinngangerog balkonger: 248m2
Parkeringsarealfor to boliger: 25m2
SamletBYAfor to boliger: 273m2

Tomtearealerinkl.arealsomoverdrasfra 1/59: 841,5m2

Passivhusstandardenmedførersamletøkningav BYApgaveggtykkelsenpå ca.7 m2,samtat
parkeringsarealetutgjør ca25 m2.Omdisseholdesutenforblir BYA=29,7%.

Tiltaketpå1/79 er å oppfattesomet fortettingsprosjektmedtilretteleggingfor to nyeboligeri
eksisterendebebyggelse.
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Prosjektetfølgeroppintensjonenomfortetting i eksisterendeboligområde,og i prosjektets
utforminger det forsøktå ta oppområdetsbygningsmessigeproporsjoner,og tettheten fra
Straumenskarakteristisketettstedsarkitektur.»

Naboerklæring:
Det foreliggernaboerklæringer fra 4 avtotalt 7 naboer i henholdtil dispensasjonssøknadenfor
overskridelseavmakstillatt bebygdareal.«Vier innforstått medat utbyggingenmedføreren
fortetting i områdetogvi har ikkemotforestillingertil at dennedispensasjonengies.»
Eiereavnaboeiendommengnr.1 bnr. 59vil selgeet arealpåca. 28m2,somtilleggsarealtil
omsøkteboligeiendom.

Innsigelsefra nabo:
Fraeiereavnaboeiendommengbnr.1/68 foreliggerfølgendemerknadtil nabovarsel, i henhold
til merknadav12.06.2011:

«Ingenbygningsdelmå kommenærmeregrenseenn4 m mot Sandvågen12.

Høydenpå bygningenserut til å bli minst8m,med3 etasjeroverbakkenmot grense
Sandvågen12.Detsynesvi eruakseptabelthøyt.Vårlille andelavkveldssolblir sterkt redusert.
Detvil væreenstor forringelseavvår tomt.

Bebyggelsesarealetblir uakseptabelthøyt.Med2 stk.byggi 3 etasjeroverbakkenmot
Sandvågen12synesvi bebygdarealblir for høyt.Deter medpå å ta bort for myeav vår fra før
begrensedekveldssol.»

I henholdtil søknadom rammetillatelsenav25.07.2011er merknadenfra nabodelvis
imøtekommet.Huseneer trukket lengretilbakeslikat avstandtil nabogrensepå4m er
overholdt,samtidiger bygningenshøyderedusertmed70cmi forhold til førsteutgavenfor
prosjektet.Deter i tilleggendret til transparenterekkverkpå takterrassenfor å gi mindre
dominansmot naboeiendom.

Situasjonsplan:
I henholdtil vedlagtesituasjonsplaner tiltaket plassertslikat det kreverdispensasjoni henhold
til byggegrenserangitt i reguleringsplan.Dettegjelderbyggegrenseogkryssoppmot stikkveg
til boligeiendommenei Sandvågen6 og8.
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Tiltaketkreverdispensasjonfra reguleringsbestemmelsenei tråd medplan- ogbygningslovens
kapittel 19.Dispensasjonssøknadengjelderbådebyggegrensemot vegogoverskridelseav
utnyttingsgradi forhold til reguleringsplan.

Vurdering

Byggegrensemot kommunalveg
I reguleringsplaner det angitt byggegrensemot veg,i henholdtil reguleringsbestemmelsene
pkt. 1.6er det gitt følgendebegrunnelsefor byggegrenseri reguleringsplan:

Byggegrensenmot kommunalvegogregulert privat veger somvist på plankartet. Garasje
kanuavhengigavbyggegrenseplasseresinntil 5 meter fra vegkant.Garasjeplassertparallelt
medvegenkanplasseresinntil 2 m fra vegkantsåfremt plasseringikke hindrer sikt for
trafikkavviklingen.

I vurderingav dispensasjonfor byggegrensemot veger det tatt hensyntil trafikksikkerhet
medhensynpå sikt langsSandvågenogden trafikkbelastningsomstikkvegenopp til de tre
boligeiendommenemåtte medføre.

Siktlinjenevil i henholdtil omsøktplasseringavboligeri henholdtil søknadtilfredsstille
anbefalingertil siktsoneri vegkryss.

Høydenavboligene:
I henhold til reguleringsbestemmelsenskal bebyggelsenhaenmønehøydeinntil 7,5m over
gjennomsnittligplanert terreng.

Deter ikkesøktom dispensasjonfra reguleringsbestemmelsenei henholdtil mønehøyde.I
følgevedlagtesnitt tegningertil søknadenvil mønepåplanlagtbebyggelseværeca20cmover
mønetfor bolighusnærmestnabogrensen.

Det foreliggermerknadfra en avnaboenepåhøydeni fasadenmot dennenabosomsermot
sokkelfasadenhvoralletre etasjeplaner synlig.I henholdtil reguleringsbestemmelseneer det
mønehøydenovergjennomsnittligterrengsomer gjeldende.Tiltaketer innenforkraveti
reguleringsbestemmelsene.

Estetikk:
I henhold til plan- ogbygningslovens§ 29-2 skalkommunentilseat ethvert tiltak prosjekteres
ogutføresslikat det etter kommunensskjønninnehargodevisuellekvaliteterbådei segselv
og i forhold til sineomgivelser.
I reguleringsbestemmelseneer det kravom at takvinkelskalværemellom15 og35grader.
Denomkringliggendebygningsmasseer ikkeensartethverkeni bygningsvolumeller høyder.I
materialvalger det til gjengjeldsvært få eksemplerpåannetenntre som
hovedbyggematerialet.I dette prosjekteter det i fasadenevist innslagavtre, kommunen
anbefalerat det i størregradbenyttestre i fasadene.

Utnyttelsesgraden,BYA:
I henholdtil reguleringsplaner utnyttelsesgradensatt til 26 %for dette boligområdet.

Side 68



Innenfordet eksisterendeboligområdetbeståreiendommeneaveneboligermedtilhørende
garasjeroguthus,boligeiendommeneharet tomtearealmellom650– 1200m2.

I henholdtil rammesøknadener det påpektat nabohusetharenutnyttelsesgradsomligger
overutnyttelsesgradeni reguleringsbestemmelsene.
Deomkringliggendeboligerer delvisaveldredato, utbyggingogendringerhar foregåttover
tid. Forflere avboligeiendommeneinnenfordennærmestebebyggelsener tett slikat området
fremstårsomet områdemedhøyutnyttelse.

Bebyggelsenpånaboeiendommener oppført før vedtatte reguleringsplanfor Straumen
sentrumfra mai2009.
I det vesentligebestårbebyggelseninnenforområdetaveneboligeroppført i tre på to plan.At
det i reguleringsplaner satten lavereutnytelsefor dette områdetenndenyeste
boligområdenefor andredeleravStraumensentrumkanværeet ønskeom å bevareenåpen
boligstruktur.

I henholdtil plan- ogbygningslovens§ 19-2 kankommunengi varigellermidlertidig
dispensasjonfra bestemmelserfastsatti eller i medholdavdennelov.
Dispensasjonkangisdersomhensynenebakbestemmelsendet dispenseresfra, eller
hensynenei lovens formålsbestemmelse,blir vesentligtilsidesatt.I tilleggmåfordelenvedå gi
dispensasjonværevesentligstørreennulempeneetter en samletvurdering.

Argumenterfor endispensasjonfra arealutnyttelsenkanvære:
� Deter en effektivarealutnyttelseav en sentrumsnærtomt. Innenforområdeter det

eksemplerpåat eiendommeninneharmer ennenboenhet.
� Det foreliggersamtykketil enhøyereutnyttingsgradfra fire avnaboene.

Argumentersomtaler mot endispensasjonfra arealutnyttelsenkanvære:
� Reguleringsbestemmelsenehar værtstrengtpraktisert.Etvedtakom dispensasjonvil

kunnegi presedensfor området.
� Ensåstor bygningsmassemedhøymønehøydevil bli mer eksponerti området,ennom

bygningsmassenkunbestodavenboenhet.
� Deter til sakenmottatt merknadfra en avnaboene.

Konklusjon

Fordelenevedå gi en dispensasjonmåværeklart størreennulempeneetter ensamlet
vurderingdersomdispensasjonskalgis,jfr. PBL`s§ 19-1. Degrunnersomtaler for en
dispensasjoner vurdertoppmot de grunnersomtaler mot dispensasjonfor høyereutnyttelse
aveiendommenennangitt i reguleringsplan.Med bakgrunni ovennevntekanrådmannenikke
seat fordelenevedå gi dispensasjoner klart størreennulempeneetter ensamletvurdering.
Med dennekonklusjon anbefalesdet at søknadom dispensasjonikkeinnvilges.
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opphavsrellen Id denne tegrenga blhører Letnes Arkilektkontor as, regninga kan ikke brukes i forbindelser hvor firmaet ikke niedvirkir

1111111111111

Fase: Byggemelding
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balkong hus 2 290611/kh

A Fedusert totalhøyde, endret plassering på tomt 0806111kh
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Tomteoversikt fra sør
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Inderøykommune

Arkivsak.Nr.:
2010/30-31
Saksbehandler:
GunnarWinther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

HovedutvalgNatur 60/11 03.10.2011

JensenogBy,gnr 5 bnr 46 i Inderøykommune:Klagepå vilkår gitt i
dispensasjonsvedtakav 31.1.2011,utvalgssak5/11utvalgssak5/11

Rådmannensforslagtil vedtak
HovedutvalgNatur tar klagenfra Jensenog Bytil følgehvaangårvilkårangitt somunderpunkt
2. i dispensasjonsvedtakav31.1.2011, utvalgssak5/11. Deter kommet fram nyeopplysningeri
klagenavbetydningfor vedtaket.

Dispensasjonmedvilkårlyderetter dette somfølger:

I henholdtil plan- ogbygningsloven§ 19-2 innvilgesdispensasjonfra reguleringsplanfor
Vennesborg,sistrevidert15.10.07,vedrørendebyggegrense,for plasseringavgarasjepå
eiendommen005/046i Vennesborgvegen1.

Vegvesenetsnormalerfor siktforholdmåivaretasgjennomåret.

Detvisestil vurderingene nedenforsamttil tidligeresaksframleggi HovedutvalgNaturden
15.11.2010,utvalgssak78/10ogHovedutvalgNatur31.1.2011,utvalgssak5/11.

Vedlegg
1 Gjeldervedtaki Hovedutvalgnatur 31.01.11
2 JensenogBy,gnr5 bnr 46 i Inderøykommune:Ortofoto kart
3 Henvendelsefra nabo
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Bakgrunn
HovedutvalgNatur fattet 31.1.2011følgendevedtaki klagesakangåendesøknadom
dispensasjonfor plasseringavgarasjepågnr5 bnr 46 i Inderøykommune:

HovedutvalgNatur tar klagenfra JensenogBytil følgeoggjeldendevedtakom avslagpå
søknadomdispensasjonfor plasseringavgarasjeoppheves.Deter kommetfram nye
opplysningeri klagenav betydningfor vedtaketom avslag.

I henholdtil plan- ogbygningsloven§ 19-2 innvilgesdispensasjonfra reguleringsplanfor
Vennesborg,sistrevidert15.10.07,vedrørendebyggegrense,for plasseringavgarasjepå
eiendommen005/046i Vennesborgvegen1.

Detvisestil vurderingennedenforsamttil tidligeresaksframleggi HovedutvalgNatur den
15.11.2010,utvalgssak78/10.

1. Normalerfor siktforholdmå ivaretasgjennomheleåret.

2. Detmåetablereresgrøfterog kantsteinsomsikreradkomstvegenesriktigeavstandfra
garasjeveggeneogvideresikreat vannikkerennerinn på naboeiendommen.

JensenogByble informert om vedtaketgjennombrevfra Inderøykommune10.2.2011.Jensen
ogByklaget1.3.2011påovennevntevedtak(sevedlagtebrev).Klagener mottatt innenfor
klagefristen.I nevnteklageskriverJensenogByblant annet følgende:

Vi ønskermeddette å meddeleat vi somtiltakshavereikkekangjennomføreetableringav
kantsteini formålsgrense,samtgrøfting langsprivat adkomstvei,dadettearealeteiesavandre
ennoss.

Vedplanlegging/opparbeidelseav tomta harvi gjort tiltak for håndteringavovervannetvedå
etablere2 slukermellomveiog bolighussomer tilkoblet overvannsledninger.I tillegg er det
etablertdrensledning(110mm)langsgarasjen/motveisomliggeri pukkgrøftm/ duk.I tillegg
skalalle taknedløptilkoblesovervannsystempåtomta.

Vi menervi hargjort tiltak for å håndtereovervannpå egeneiendom,og at evt. ytterligerekrav
vedr.overvanntil andreeiendommeranseesurimeligut fra sakensinnholdog ansvarsforhold.

Øvrigetiltak for oppfyllelseavvedtakvedr.overvannbervi om at Inderøykommunetar ansvar
for ut fra helesakensinnhold.

Vurdering
Rådmannenharvurdert ovennevntebrevsomen klagepåde vilkårsomer satt i
hovedutvalgetsdispensasjonsvedtakav31.1.2011,ogklagenleggesderfor fram for
HovedutvalgNatur for behandling.

VedeneventuellopprettholdelseavHovedutvalgetsvedtakav31.1.2011, oversendessakentil
Fylkesmannenfor sluttbehandling.
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Rådmannen harkonsultertkommunensfasteadvokati saken.Dettesvaretkanoppsummeresi
følgendehovedpunkter:

� Det liggerklart innenforplan- ogbygningsmyndighetenå knyttesuspensivevilkår til en
dispensasjon.Detbetyrat dispensasjonenikkegjelderdersomett ellerflerevilkår ikke
er oppfylt.

� Deter adgangtil å settevilkårsomforutsetterat søkeroppnårrettigheteroverannen
mannseiendom.Dettevil i tilfelle måtte avklarespåprivatrettsliggrunnlagmellom
søkerogeier/rettighetshavertil denandre eiendommen.Dersomslikrett ikkeoppnås,
har dispensasjonenhellerikkegyldighet.

� Forutsetningenfor at vilkårskalkunnesettes,måværeat dissesakligkanbegrunnes
medivaretakelseav deformål Plan- ogbygningslovenskalivareta.

� Inderøykommunesadvokatpåpekerat vilkårenei hovedutvalgetsvedtakav31.1.2011
ikkeer begrunnet.Detgjelderfor såvidt ogsåforutgåendevedtaki HovedutvalgNatur
av 15.11.2010derdispensasjonfra byggegrensei reguleringsplanfor Vennesborgble
avslått.Dettealene er ensaksbehandlingsfeilsomtilsierat beggevedtaker ugyldige.
Forvaltningslovensbestemmelserombegrunnelseav enkeltvedtakgjelderbådevedtak
fattet administrativtogvedtakfattet i politiskeorganer.

� I tillegg til det ovennevnteviserkommunensadvokattil at beggevilkårer megetuklare
og avdengrunnvanskeligeå forholdesegtil. Pådennebakgrunner det hellerikke
muligå fastslåhvorvidtvilkåreneliggerinnenforlovensformål.

Rådmannenmåmedbakgrunni det ovennevntetrekkedenkonklusjonat vilkårenegitt i
hovedutvalgetsvedtakav31.1.2011ikkeer gyldige,ogat det derfor uansettmåfatteset nytt
vedtaki saken.

Rådmannenleggertil grunnat HovedutvalgNatursin intensjonmedvedtaketav31.1.2011var
å ivaretanaboKojansinebekymringerangående:

� Siktforhold,særligmedhensyntil tilstrekkeligsnørydding/brøytingom vinteren
� Adkomstvegensplassering(kravom kantstein)ogproblematikkknyttet til vannsom

rennerlangsveienognedmot Kojanshus.

Nårdet gjeldersiktforhold, vardet vedbehandlingeni HovedutvalgNatur den31.1.2011lagt
fram modellerfor siktsomvisteat omsøktplasseringavgarasjentilfredsstillerVegvesenets
normalerfor sikt.Selvom dette er enprivat utkjørsel,fant rådmannendet somrimeligå legge
dissenormalenefor sikt til grunnall dentid Inderøykommuneikkehar spesifikkereglerfor
dette ogdet heller ikkevar lagt inn siktsoneri reguleringsplanenfor denneutkjørselen.Da
vurdererrådmannendet ogsåsomrimeligå kunneleggeinn et kravom at normalerfor
siktforholdmåopprettholdesgjennomheleåret. Noeannetvil væreenklarulempefor Kojan.

ByogJensenpåpekeri sinklageav1.3.2011at de hargjennomførttiltak hvaangårhåndtering
avovervann.Rådmannenhar ikkegrunnlagfor å si om dissetiltakeneer tilstrekkeligsett i
forhold til hovedutvalgetsintensjonmedvilkårenesatt i vedtaketav31.1.2011.Detantasat en
slikvurderingtil en vissgradvil måtte baserespåskjønn.

Rådmannenvil i tilleggtil det ovennevntefå påpekefølgende:Deter i reguleringsplanenfor
Vennesborgregulert inn tre boligtomterpået områdehvordet før varåker.Selve
reguleringsvedtaketvar ikkeomstridt ellerpåklaget.Med engyldigreguleringsplanmåtte det
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påregnesat det ville bli byggetpådeaktuelletomtene,ogsituasjonenfra dengangområdet
varåkervil derfor uansettaldri kunnegjenskapes.Deter derfor litt vanskeligå forholdesegtil
argumentersom demsombrukesi e-post fra Kojan(vedlegg3):

«Somjegopplysteomi saksframleggeti sintid, rant overflatevatnetfra åkereni nordover
Vennesborgveiennedpå dennå bebygdeåkeren.Etterall oppfyllingasomer gjordt - senest
rundt garasjendenneuka- hargårdsveiennedtil megblitt det "laveste"punktetog der finner
selvfølgeligvannetveien»

Situasjonenfra før områdetble bebygdogregulertvil aldri kunnegjenskapes,ogJensenogBy
har engyldigbyggetillatelsesominnbefatteroppfyllingavegentomt. Deopplyseri klagen
videreå hagjennomførttiltak hvaangåroverflatevann.

Etytterligerekompliserendeelementi sakener at det ikkeforeliggeruavhengige
observasjonerellermålingersomsiernoeom overflatevannetsveier i det aktuelleområdetfør
utbygging.

Detmåantasat grøftinglangsdenaktuelleveienvil kunneavhjelpeeventuellevannproblemer
hosKojan.Deter ogsåmuligat endel andretiltak vil kunnehaen slikeffekt, f.eks.drenering
rundt bolig,oppfylling/endrethelningsgradfor gårdsplassm.v.Rådmannenmenerimidlertid at
det er vanskeligå finnehjemmeli plan- ogbygningslovenfor at dette er et ansvarsompåhviler
JensenogByall dentid de byggerhusoggarasjepåen tomt regulerttil boligformål– og
byggetillatelsesamtidigforeligger.

Konklusjon
Rådmannenvisertil gjennomgangenover.

Deter fra Inderøykommunesinfasteadvokatpåpektat vilkårenegitt i hovedutvalgetsvedtak
av31.1.2011ikkeer begrunnetogderfor sannsynligvisikkegyldige.Rådmannenkonkluderer
derfor medat det måfattesnytt vedtaki saken.

Nårdet gjelderbegrunnelsenfor å innvilgedispensasjonfra reguleringsplanfor
Vennesborg,sistrevidert15.10.07,vedrørendebyggegrense,viserrådmannentil
saksframleggetknyttet til behandlingenavsakeni HovedutvalgNatur31.1.2011.

Angåendekravetom at normalerfor siktforholdmåopprettholdesgjennomåret, har
rådmannenovenforfunnet argumenterfor at dette er et rimeligkravsomderfor kan
opprettholdes.

Rådmannenhar imidlertid ikkefunnet tilstrekkelighjemmeli Plan- ogbygningslovenfor å
påleggeJensenogByansvaretfor eventueltoverflatevannsomrennerlangsveiennedmot
Kojansbolig.
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Inderøy kommune

Vennalivegen37

7670 Inderøy

111111111111111111111111111111111111
01/03-2011

Viser til mottatt melding om vedtak gjort i hovedutvalg Natur den 31.01.2011sak 5/11

Vedtak sier:

Vedtak i HovedutvalgNatur - 31.01.2011
Hovedutvalg Natur tar klagenfra Jensenog By til følge og gjeldende vedtak om avslag på søknad om

dispensasjonfor plassering av garasje oppheves. Det er kommet fram nye opplysninger i klagen av

betydning for vedtaket om avslag.

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjonfra reguleringsplan for

Vennesborg,sist revidert 15.10.07, vedrørende byggegrense,for plassering av garasje på

eiendommen 005/046 i Vennesborgvegen1.

Det vises til vurderingen nedenfor samt til tidligere saksframlegg i Hovedutvalg Natur den

15.11.2010, utvalgssak 78/10.

1. Normaler for siktforhold må ivaretas gjennom hele året.

2. Det må etableres grøfter og kantstein som sikrer adkomstvegenes riktige avstandfra

garasjeveggene og videre sikre at vann ikke renner inn på naboeiendommen.

Vi ønskermed dette å meddele at vi som tiltakshavere ikke kangjennomføre etablering av kantstein i

formålsgrense,samt grøfting langsprivat adkomstvei, da dette er arealer som eies av andre enn oss.

Ved planlegging/opparbeidelseav tomta har vi gjort tiltak for håndtering avovervannet ved å

etablere 2 sluker mellom vei og bolighus er tilkoblet overvannsledninger. I tillegg er det etablert

drensledning(110mm) langsgarasjen/mot vei som ligger i pukkgrøft m/duk. I tillegg skal alle

taknedløp tilkobles overvannssystempå tomta.

Vi mener at vi har gjort tiltak for å håndtere overvann inn på egen eiendom, og at evt. ytterligere

krav vedr.overvann til andre eiendommer anseesurimelig ut fra sakensinnhold og ansvarsforhold.

øvrig tiltak for oppfyllelse avvedtak vedr. overvann ber vi om at Inderøy kommunen tar ansvarfor ut

fra hele sakensinnhold.

Med hilsen

----"-KC"1..L, ,..„-1 ,
dreasJensenpg orunn By

i
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Gnr/Bnr: Målestokk:

Vår referanse:

GunnarWintherSaksbehandler:

Adresse:

SITUASJONSKART INDERØY

KOMMUNE
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
23.08.2011 2009/1773-34
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

Inderøykommune
Vennalivegen37
7670 INDERØY

Att. JorunnBy

205/013- Endringav tillatelse. Utomhusarbeider/ansvarsretterSandvollanskole

Detvisestil søknadom endringav tillatelse, utomhusplanogansvarsrettfor resterende
utomhusarbeider,registrertmottatt her 4.7.2011.
EntreprenørSteinArildRisanorg.nr 979674341UTF/KUTgrunn- ogbetongarbeiderUTGÅR
NoroddKjelvikASorg.nr 970234659UTF/KUTgrunnarbeiderNYutomhusarb

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Endringavutomhusplanogansvarsrettfor resterendeutomhusarbeidergodkjennes.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil søknadom endringleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
- NoroddKjelvik AS org.nr 970234659UTF/ KUT grunnarbeiderkl.1

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§96.

Nårbyggeter utsatt skaldet snarestinnsendesstikningsrapportsomvisereksaktplasseringoghøyde.
Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligkontrollerendeskalvedkontrollerklæring
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bekrefteoverforkommunenat tiltaket er utført i samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.
Kontrollerklæringener grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljøognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
LetnesArkitektkontor Postboks37 7651 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.09.2011 2008/1065-31
Saksbehandler Deresreferanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 124200 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 124219 NO 963955162

RuneVan
Loavegen13
7670 INDERØY

Delegertvedtak

Innvilgning av fradeling av grisehustomtpå Oksaal Søndre,gnr. 73/2.
Dispensasjon.

Bakgrunn:

RuneVangfikk fradelttomt til grisefjøsi sak7/04den3.02.04dervedtaketvar følgende:
« Søknadfra RuneVangom fradelingav inntil 12 dekarav eiendommenOksaalgnr.72,bnr.2
til etableringav fjøs for purkenavgodkjennessomomsøkt.Det forutsettesat tomtennyttestil
angittformål.»
Purkenavetble ikke igangsett,og i 2006søkteRuneVold om ånyttetomtentil fellesfjøsmellom
to griseprodusenter,noeInderøykommunegavtillatelsetil i brev den09.01.06under
forutsetningat tomtenble nyttettil angitt formål.Dettetiltaketblehellerikke igangsett.
DerettersøkteRuneVold om flytting av tomtennærmeregårdenmedbakgrunni at detskulle
byggesgrisefjøstil egendrift, og gårdenskonsesjonpåkylling skulleleiesut. Sakenble
behandleti hovedutvalgNaturden27.10.09medvedtakomavslag.Vedtaketble klagetpåmen
fikk fremdelesikke medholdav hovedutvalgNatur,ogsakengikk til settefylkesmanneni
Nordlandfor endeligvedtak.Fylkesmanneni Nordlandtok ikke klagentil følgei brevdatertden
14.04.10.

I søknadden29.12.2010søkesdetomå flytte tomtenpånytt areal.Dettearealetligger ved
eksisterendetomtmedå trekketomtentil skogpullensørfor dagenstomt.
Sidendeter snakkomenny fradeling,måsøknadenbehandlessomenordinærfradelingssøknad
ogdispensasjonfra LNF- formåleti kommuneplanensarealdelmedbakgrunni planog
bygningslovens§ 19-1.

Søknadenskalbehandlesetterplanog bygningslovens§ 20-1, bokstavm somgjelderopprettelse
avgrunneiendomog jordlovens§ 9, omdisponeringsamt§ 12somgjelderfradeling.

Søknadenersendtpåhøringtil aktuellesektoretater,ogdeterkommetuttalelsefra
Fylkesmanneni Nord- TrøndelagogNord-Trøndelagfylkeskommune.FylkesarkeologErik
Solheimharværtpåbefaringi områdetog kommetmedforslagtil alternativplasseringfor ny
grisehustomt.Detteforslageterakseptertav RuneVold, ogdeterdettearealetsomblir vurderti
dettedelegerte vedtaket.
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Vurdering:
Vedvurderingav forhold til planogbygningslovens§ 20-1, bokstavm skalfølgendevurderes:

� Nabovarsel,detgis fritak etterpbl § 21-3 om fritak omnabovarselsidenomsøkttomt
liggermidt innei RuneVangseiendom.

� Nårdetgjeldervannforsyningetterpbl § 27-1 og avløpetterpbl § 27-2 liggerdet
offentlige nettetnæromsøkttomt ogenkeltfor til kopling.

� Adkomstetterpbl § 28-1 er tidligereavklartmot fylkesveg.Avkjørselmåleggesinn
medpåkrevdsiktsoneri kryss.

� Nårdetgjelderfarei byggegrunn,vil detteikke berøressidenny tomtstårpåfjellgrunn.

Vedvurderingav jordlovens§ 9 og§ 12,er følgendevurdert:
� Nårdetgjelder§ 9, omdisponering,er ikke dennehjemmelenaktuell, fordi detikke

gjelder omdisponeringav dyrkaogdyrkbarmark.
� I jordlovensbestemmelse§ 12skaldetvurderesom fradelingenharsamfunnsinteresser

avstorverdiogomdeter forsvarligut fra avkastningsamtdrifts – og miljømessige
ulemperfor landbruketi områdetog omsynettil kulturlandskapet.Flytting av
grisehustomtentil omsøkttomt vil samsvarebedremedjordlovensformålog
bestemmelsermeddenbegrunnelseateksisterendefradelingvil bli sammenføydmed
hovedbruketog bli endret til landbruksformåligjen.

I kommuneplanensarealdelerdetomsøkteområdetlagtut til landbruk,naturog friluftsliv som
harrettsvirkningetterpbl § 11-6, ogenmåderfor søkedispensasjonetterpbl § 19-1.
Dispensasjonkangisdersomhensynenebakbestemmelsenikke blir vesentligtilsidesatt,ogat
fordelenevedå gi dispensasjonerklart størreennulempeneetterensamletvurdering.

Dispensasjonenkrevergrunngittsøknad, og grunnenfor flytting av tomta erå unngådyrkamark
til fremtidiggrisefjøs,menhellerbrukefjelltomta rett ved.

I uttalelsenefra fylkesmannendatertden18.01.2011er ingenmerknadtil flytting av tomtenut
fra nasjonaleogregionaleinteresserunderforutsetningat tidligeretomtsammenføyesmedgnr.
73/2.
I epostfra FylkeskommunenvedErik Solheimblir detanbefaltny plasseringav grisehustomti
trådmedvedlagtkart medbegrunnelseat bådeveitraseog nytt byggvil bli mindresynligmed
hensyntil kulturminnet.Detminnesomaktsomhets- ogmeldepliktenetterkulturminnelovens§
8 dersomentreffer påkulturminnerunderdetviderearbeidet.
Dispensasjonenskalogsåvurderesetternaturmangfoldloven§ 8, kunnskapsgrunnlaget. Deter
ingenkjentenasjonaleog regionaleregistrertemiljøverdieri området,såenansesatgenerell
aktsomhetspliktetternaturmangfoldlovens§ 6 eroppfylt.

Sidendetteerengrisehustomtsomharvilkår omat detskalnyttestil fellesfjøs,vil le detvære
mestgunstigå flytte tomtentil områdetfor spredtnæringsarealsomi kommuneplanensarealdel
er lagtut påenannendelav Volds landbrukseiendom.
Mensidendetikke ermotforestillingerfra sektoretatene, og atdeterenstorfordelå få tomten
bort fra verdifull dyrkajord, kandetaksepteresat tomtenblir flyttet til skogpullenslik som
omsøktselvomdetikke eroptimalplasseringav enfradelingav grisefjøssomkanselgestil nye
eiere.
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Vedtak:

Inderøykommuneinnvilger dispensasjontil fradelingog flytting av12 dekargrisehustomtpå
gnr. 73/2slik somomsøktpå vedlagtkart. Vedtaketer gitt i medholdav plan og
bygningslovens§ 19-2, dispensasjonfra pbl § 11-6, Rettsvirkningavkommuneplanen.
Vedtaketgis delegertselvom detoverstiger2 dekarsidendetteansessomen kurant tomt og
flytting aveksisterendetomt.
I dispensasjonssøknadener fradeling vurdertmedbakgrunn i pbl § 20-1, bokstavm som
gjelderopprettelseav grunneiendom, og jordlovens§ 12deling av landbrukseiendom.

Vedtaketer gitt medfølgendevilkår:
1. Det forutsettesat fradelt tomtblir nyttettil purkenavgitt i tillatelseden3.02.04,sak

007/04eller til fellesfjøsfor gris gitt i delegertvedtaki brevdatertden9.01.06.
2. Det forutsettesat vedfradeling av ny tomt,skal eksisterendetomtpågnr. 73/4føyes

sammenmedhovedbruket på Oksaalsøndregnr. 73/2.

Klageadgang
I henholdtil ForvaltningslovenskapittelVI kanvedtaketpåklagesogklagefristener 3
ukerfra mottakelseavdettebrevet.Klagenmåværeskriftlig ogbegrunnesogskalnevne
detvedtaket detklagesover.KlagensendesInderøykommune,Næringogplan,
Vennalivegen7, 7670Inderøy.

Inderøykommunevil kalle inn til kart– ogdelingsforretningfor oppmålingav arealet.

Saksbehandlingsgebyrfor behandlingavdispensasjonssøknadenerkr. 3550.-som
faktureressammenmedgebyrfor oppmålingav tomten.Det blir ikke krevdgebyrfor
fradelingsidendetherer snakkomflytting av tomt.

Medhilsen

Kristin Volden
Planlegging

Vedlegg
1 Kart
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.09.2011 2009/1817-7
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37 76700Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 124200 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@Inderøy.kommune.no www.Inderoy.kommune.no 74 124219 NO 963955162

StiftelsenInderøykirkestue
Vangsvegen106
7670 INDERØY

Melding om vedtak

005/032- Igangsettingstillatelsefor tilbyggInderøyKirkestue

Detvisestil søknadom igangsettingstillatelseregistrertmottatt her 31.8.2011.

Detble i rammetillatelsesatt vilkårsomskulleoppfyllesvedsøknadom igangsetting.Davi ikkekanseå
hamottatt etterspurteerklæringgjentasdette her.Tiltaketkanikkeigangsettesfør erklæringener
mottatt.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisigangsettingstillatelsefor tilbyggingavInderøyKirkestue

Tillatelsengispå følgendevilkår:

� Erklæringom at eventuelleskaderpå ledningsnettdekkesav byggherre,sendesinn før
igangsetting.Eventuellomleggingav ledningsnettavklaresmed kommunen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� Anton Letnes As for funksjonene: UTF gravearbeider kl.1

� GRAN & EKRAN AS for funksjonene: UTF betongarbeider kl.2

� FUGLESANGDAHL as for funksjonene: UTF tømrer, maler og murerarbeider kl.2

� Trønderrør AS for funksjonene: PRO/UTF innvendig sanitæranlegg kl.2

� Aircomfort Trøndelag AS for funksjonene: PRO/UTF ventilasjonsanlegg kl.2

Forøvriggjeldertillatelsensomi rammetillatelsedatert 24.5.2011

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.
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Øvrige opplysninger:
Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligforetakskalvednødvendig
sluttdokumentasjonogerklæringom ferdigstillelsebekrefteoverforkommunenat tiltaket er utført i
samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.Detteer grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
PlanstyringAS Bomveien13 7725 STEINKJER
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
08.09.2011 2011/1299-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

MuusøraBorettslagv/ SveinungGravås

7670 INDERØY

Muusøraborettslag- gnr 1 bnr 23-48- Bolig- utbedringetter brann- godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
001/023-048

Adresse:

Tiltakshaver:
MuusøraBorettslagv/ SveinungGravås

Ansvarligsøker:
ByggmesterKolstadAS

Tiltaketsart:
Gjenoppbyggingav brannskadetleilighetsbygg

Bruksareali m2:
148m2

Detvisestil søknadom gjenoppbyggingavbrannskadetleilighetsbyggfor MuusøraBorettslagregistrert
mottatt her.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisdispensasjoni samsvarmedplan- ogbygningslovens§ 19-2 for endringerfor tekniskeløsningeri
TEK10somikkeer tilpassetprosjekteringsgrunnlagetsomer i samsvarmedTEK.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.
Tiltaketgodkjennesplasserti tiltaksklasse:1.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
� ByggmesterKolstadAS, org.nr.982184037,gisansvarsrettsomansvarligsøker, ansvarligfor

prosjekteringsamtansvarligfor utførelsenavbygningog installasjoner.
� SverbergRørAS,org.nr.919853409,gisansvarsrettfor prosjekteringsamtansvarligfor utførelsen

avsanitæranlegg.

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Søknadenomfatter søknadom tillatelsetil gjenoppbyggingavbrannskadetleilighetsbyggved
MuusøraBorettslag.
Leilighetsbyggetbestårav4 like leilighet,hvor leiligheteneer fordelt påto plan.
Tiltaket omfatter rehabiliteringavenav leilighetenei førsteetasje, samttotalt re-oppføringavenav
leilighetenei anderetasje.

Planstatus: Reguleringsplanfor Straumensentrum
Planformål:Boligformål

Dispensasjonssøknad:
I henholdtil vedleggtil søknadforeliggersøknadom dispensasjonfra TEK10:
«I forbindelse med gjenoppbyggingbrannskaddeleiligheter i Muusørasøkesdet om dispensasjonfra
deler av TEK10.Dette gjelder for de deler av TEKsom måtte være endret/skjerpet fra den gang
leilighetenebleoppført.»

I henholdtil plan- ogbygningsloven§ 19-1
Kankommunengidispensasjondersomhensynenebakbestemmelsenedet dispenseresfra, eller
hensynenei lovensformålsbestemmelseblir vesentligtilsidesatt.I tilleggmåfordelenevedågi
dispensasjonværeklart størreennulempeneetter ensamletvurdering.

Dispensasjonssøknadener ikkesendtpåhøringhosoverordnedemyndighetersomFylkesmanneni
Nord-Trøndelageller Nord-TrøndelagFylkeskommunefor uttalelse, daden ikkeer vurdert til å berøre
deressaksområde.Detvisesher til brevdatert 30.06.2009fra Fylkesmanneni Nord-Trøndelagom
behandlingavdispensasjonetter plan- ogbygningsloven.Ogspesielleforhold til sektormyndigheten.

Argumentersomkantale for dispensasjonkanvære:
Krav til tekniskeløsningerkanmedføreen endringavde tekniskeløsningersomvil væreomfatte for en
rekkehusbebyggelsemedføringerfor de tekniskeløsninger.

Leiligheteneer gitt byggetillatelseav27.10.03ogferdigattestav24.09.04,byggetillatelsener gitt i
henholdtil TEKi samsvarmedplan- ogbygningslovenav1997.

I henholdtil byggetekniskforskrift § 17-2 siesfølgende:
Kommunenkantillate at forskrift 22. januar1997nr. 33omkravtil byggverkog produktertil byggverk
leggestil grunnogsåfor søknadersomkommerinnetter 1. juli 2011.Dettegjelderkun for tiltak der
prosjekteringer påbegyntfør 1. juli 2010og derbrukav forskriftenvil føretil omfattendeogkostbare
omarbeidelser.

I denenkeltedispensasjonssakmådet foretasen konkretogreell vurderingavde faktiskeforhold i
saken.

Bygningsmyndighetenevurdererat vilkårenefor dispensasjonfra endringeri henholdtil nyekravi TEK10
er ivaretatt i samsvarmedBE`sfortolkningeravovergangsbestemmelsenetil plan- ogbygningsloven.
Sammenmedvurderingeneovenformenervi at fordelenevedågi dispensasjoner klart størreenn
ulempeneogat det derfor kangisdispensasjonfra TEK10i samsvarmedplan- ogbygningsloven§ 19-1 i
dette tilfellet.

Saksvurdering:
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Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidet skalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.

Tiltaket kanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, jfr. pbl`s§ 21-
10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingjfr. gjeldendebetalingsregulativ
ogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøykommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøte i Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
ByggmesterKolstadAS Russervegen8 7650 VERDAL
SvebergRørAS E&Vinne16 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
08.09.2011 2011/1283-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

BårdHermannEriksson
Enganvegen21
7670 INDERØY

ErikssonBårdHermann- gnr 181bnr 023- Tilbygggarasje- Enganvegen21-
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
181/023

Adresse:
Enganvegen21

Tiltakshaver:
BårdHermannEriksson

Tiltaketsart:
Tilbyggtil garasje

Bruksareali m2:
21,6m2

Detvisestil søknadom oppføringavtilbyggtil garasje,dette i henholdtil søknadmedtegningermottatt
her 29.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil tilbyggtil garasjei henholdtil vedlagte tegningerav24.09.2009,dette medhjemmeli
plan- ogbygningsloven§ 20-2.

Tillatelsener gitt på følgendevilkår:
� Tiltaketskalutføresi samsvarmedplan- ogbygningslovenmedgjeldendeforskrifterog

vedtekter.

Saksopplysninger:

Tiltak: Eksisterendegarasjesøkesutvidet medet tilbyggpåBYA23,6m2. Totaltvil garasje/uthushaet
bebygdarealpå63m2 etter utbygging.

Planstatus:KommunedelplanRøra
Planformål:Boligområde
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.

Nårbyggeter utsatt skaldet snarestinnsendesstikningsrapportsomvisereksaktplasseringoghøyde.
Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, jfr.pbl.§21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingjfr. gjeldendebetalingsregulativ.
Beløpetbesinnbetalt til Inderøykommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
08.09.2011 2011/1259-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

NinaMoe ogJanErikÅsen
VestreRosten48B
7072 HEIMDAL

Moe NinaogÅsenJanErik- gnr 009bnr 061- Tilbygg- Utøyvegen245 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
009/061

Adresse:
Utøyvegen245

Tiltakshaver:
NinaMoe ogJanErikÅsen

Ansvarligsøker:
JanErikÅsen

Tiltaketsart:
Tilbyggmedutslipp til tett tank

Bruksareali m2:
4,3m2

Detvisestil søknadom tilbyggmedutslipptil tett tank for fritidsbolig,dette i henholdtil søknadmed
vedleggmottatt her den11.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil tilbyggtil fritidsbolig i henholdtil plan- ogbygningslovens§ 20-2.
Med hjemmeli Forurensningslovenkap.12. (Kravtil utslippavsanitærtavløpsvannfra bolighus,hytter
oglignende).

Tillatelsengispåfølgendevilkår:
Anton LetnesAS,org.nr.971823046gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringsamtutførelsenfor
utslipptil tett tank.

� Tiltaketskalutføresi samsvarmedplan- ogbygningslovenmedgjeldendeforskrifter.
� Tømmingavtett tank måskjei samsvarmedgjeldendeordningfor Inderøykommunegjennom

InnherredRenovasjon.
� Tiltaketgodkjennesplasserti tiltaksklasse1.
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Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Det
sammegjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunen hargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, jfr. plan- og
bygningslovens§ 21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
AntonLetnesA/S, Utøyvegen760,7670Inderøy
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
07.09.2011 2011/1251-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

KatrinBang
Bergsbakken4
7670 INDERØY

BangKatrin - gnr 208bnr 006- Takover eksisterendeterasse- Bergsbakken4 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
208/006

Adresse:
Bergbakken4

Tiltakshaver:
KatrinBang

Tiltaketsart:
Takover eksisterendeterrasse

Bruksareali m2:
8 m2

Detvisestil søknadom oppføringavat overdeleraveksisterendeterrassedette i henholdtil tegninger
ogsøknadregistrertmottatt her 22.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:
Terrasseovereksisterendeterrassegodkjennesi henholdtil plan- ogbygningslovens§ 20-2.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:
Tegningeri henholdtil vedleggtil søknadleggestil grunnfor tillatelsen.

For behandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandling.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendt giroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.
Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljøognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
07.09.2011 2011/1234-4
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

KetilSkogaker
Hellhaugan
7670 INDERØY

Ketil Skogaker- gnr 192bnr 004- ansvarsretter

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
192/004

Adresse:
Hellhaugan401

Tiltakshaver:
Ketil Skogaker

Ansvarligsøker:
Ketil Skogaker

Tiltaketsart:
Enebolig- ansvarsrettfor pipe og rørarbeider

Bruksareali m2:

Detvisestil søknadom oppføringaveneboligi henholdtil byggetillatelsegitt i 2007,det søkesherved
om ansvarsretteri henholdtil denne,søknadener mottatt her 23.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgendevedtak:

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil plan- ogbygningslovens§ 23-3:
� Storli ogStornesAS, org.nr.975862402,gislokalgodkjenningogansvarsrettfor utførelsenav

oppføringavpipe.
� LandbruksentreprenørSteinarSnerting, org.nr.980289808,gisansvarsrettsomansvarligfor

utførelsenavrørarbeider.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.
Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
LandbruksentreprenørSteinarSnerting 7670 INDERØY
StorliogStornesAS 7670 INDERØY

Side 1 00



Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
30.08.2011 2011/1083-2
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

ErlingTronhus
Rostadvegen486A
7670 INDERØY

197/121- Godkjentoppføringav enebolig,Gangstadmarka44

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
197/121

Adresse:
Gangstadmarka44,7670INDERØY

Tiltakshaver:
ErlingTronhus

Ansvarligsøker:
ErlingTronhus

Tiltaketsart:
Nytt bygg- boligformål - over 70m²husmed garasje

Bruksareali m2:
243

Detvisestil søknadom oppføringaveneboligoggarasjeregistrertmottatt her 30.6.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

I henholdtil plan- ogbygningslovens§ 19-2 gisdispensasjonfra reguleringsbestemmelsenepkt 2.2med
hensynpågesimshøyde.

Detgistillatelsetil oppføringaveneboligoggarasjepåeiendommen197/121,Gangstadmarka44.
Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
� TiltakshaverErlingTronhusgispersonligansvarsrettfor følgendefunksjoner:ansvaligsøker,

ansvarligfor prosjekteringsamtansvarligfor utførelsenavbygning- oginstallasjoner.
Ansvarsrett er gitt somselvbyggeretter SAK§ 6-8.

Tegningeri henholdtil søknadleggestil grunnfor tillatelsen.
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføringaveneboligoggarasje BYA166,5kvm/ BRA197kvm+46kvm
Eneboligener planlagtmedto etasjerogoppføresmedflatt tak.
Utformingavtak påbolighusetkommerikkei strid medreguleringsbestemmelsene.

Planstatus: Reguleringsplanfor GangstadhaugenII
Planformål:Bolig
Tegningsliste:tegningerB00-01,B10-01,B10-02,B20-01,B30-01

- Sistrevidertav10.08.2011

Dispensasjonssøknad:
Detforeliggersøknadom dispensasjonfra reguleringsbestemmelsene.
I søknadstårblant annetfølgende:
«Vihar senkethusetnoei forholdtil tegningersomførst lå vedbyggesaken.Nyetegningervil medføre
engjennomsnittliggesimshøyderundt boligpå 4,59cmovergjennomsnittligplanertterreng.I
regnestykketer det sett bort fra carportog terrassepåsydendenav bolig.
Jeghåperdet er innenfortolleransemarginer.I tilleggdekkercarport og terrassehelesydfasadenslikat
denopplevdehøydevil bli gunstigereenndenmålte.»

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Detsøkesomoppføringavboligmedflatt tak.
I henholdtil reguleringsbestemmelsenepkt. 2.2 for Gangstadhaugenstår følgende:
«Gesims- ogmønehøydefor bygningeri planområdetskalikkeoverstigehenholdsvis4,5m og7,0m over
gjennomsnittligplanert terreng.»

I henholdtil plan- ogbygningsloven§ 19-1
Kankommunengidispensasjondersomhensynenebakbestemmelsenedet dispensaresfra, eller
hensynenei lovensformålsbestemmelseblir vesentligtilsidesatt.I tilleggmåfordelenevedågi
dispensasjonværeklart større ennulempeneetter ensamletvurdering.

Dispensasjonssøknadener ikkesendtpåhøringhosoverordnedemyndigheterdade statligeeller
regionalemyndigheterikkevil væreberørt avtiltaket.

Boligtomtenharet naturligfall mot vestpå2,2m somgjør det naturligå byggeboligmedunderetasje.
I henholdtil reguleringsbestemmelsener det fastsattmaksimalegesimshøyderogmønehøyde.Påen
boligmedflatt tak vil det kunværesnakkom maksimalehøydemålingermedhensynpågesimshøyde.
I beregningsgrunnlagetsomliggertil grunnfor søknadener det ikketatt hensyntil garasetilbyggetsom
kommeri forlengelsenavboligenmot sør.Garasjener en dobbelgarasjemedterrassepåtaket, dette vil
estetiskværemedpåå trappenedfasadenmot vest.
Bolighusethar i sitt bygningsvolumavtrappingavhovedgesimsenpåbolighusetoggarasjenvil fremstå
somen laveregesimsmedterrasserekkverket.Bygningensvolumvil totalt sett ikkefremståsomhøyere
ennet sokkelhusmedsaltak.
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Etterbygningsmyndighetensvurderingvil formålet i reguleringsbestemmelsenevil væreivaretatt,og
etter en samletvurderingvurdererbygningsmyndighetenat tiltaket innfrir kravettil å gisdispensasjoni
samsvarmedplan- ogbygningslovens§ 19-2.

Tiltakshavergisansvarsomselvbyggeretter SAK§ 6-8. Tiltakshaverhar relevanterfaringogutdannelse
sombyggmester.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Arbeidetskalgjennomføresi trådmedreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll jfr.pbl. § 21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
05.09.2011 2011/1068-6
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

FUGLESANGDAHLEIENDOMAS
KROKSTANGEN34C
7670 INDERØY

NessjordetTomt B5- gnr 135bnr 139- Fuglesangdahleiendom- rammetillatelse
- husA ogB

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
135/139

Adresse:
Nessjordet

Tiltakshaver:
FUGLESANGDAHLEIENDOMAS

Ansvarligsøker:
Lyngstadarkitekter AS

Tiltaketsart:
NessjordeB5,boligbyggA ogBtoltalt 11 leiligheter

Bruksareali m2:
A: 1653ogB:1687

Detvisestil søknadom rammetilllatelsefor oppføringavde to førsteboligblokkeneA ogBfor
Nessjordet,dette i henholdtil søknadmedvedleggregistrertmottatt her 30.06.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisrammetillatelsetil oppføringavboligbyggAogBi henholdtil søknad.
Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� Lyngstadarkitekter AS, org.nr.981238001,gisansvarsrettsomansvarligsøkersamtansvarligfor
arkitekturprosjektering.Tiltaksklasse2.

� RG-ProsjektAS,org.nr.892997292, gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringav
konstruksjoner,branntekniskprosjekteringi henholdtil nivåA samtprosjekteringavVVA-
anlegg.Tiltaksklasse1.
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� Planstyringas,org.nr.920612741, gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringav
bunnledninger, sanitæranlegg. Tiltaksklasse2.
Ansvarligfor prosjekteringav luftbehandlingsanlegg,tiltaksklasse1

� Multiconsult as,org.nr.910253158, gisansvarsrettsomansvarligfor geotekniskprosjektering.
Tiltaksklasse2.

Rammetillatelsener gitt i henholdtil plan- ogbygningslovens§ 20-1.

Byggearbeidenekanikkeigangsettesfør det er gitt igangsettingstillatelse.

Saksopplysninger:

Detsøkesom rammetillatelsefor førstebyggetrinnfor boligbyggA ogBi henholdtil
detaljreguleringsplanfor områdetB5,Nessjordet.
Totaltoppføres2 blokkermed11boenheteri hvert bygg.
Samletbebygdarealfor byggA er 900,4m2 og for byggB771,0m2.
Bruksareali byggA er totalt: 1048m2 bolig,i tilleggfellesarealenegarasjer,boderogsvalgang605,5m2.
ForbyggBer 1090,4m2 boligerogannet597,7m2.
Totalter det planlagtmed11p-plasseri parkeringsgarasjefor hvert byggsamt14p-plasser påutvendig
fellesparkeringsanlegg.

Alleleiligheterer prosjekterti henholdtil husbankenslivsløpsstandard.

Detforeliggeringensøknadom dispensasjonfra bestemmelsenetil reguleringsplan.
Deter ikkekommetinn merknader/klagerfra noenavnaboene.

Planstatus: Detaljreguleringsplanfor områdetB5
Planformål:Boligbebyggelse
I henholdtil vedtakvedbehandlingavdetaljreguleringsplaner det gitt følgendetilleggtil
bestemmelsene:

- Førdet kangisferdigattesttil nyeboligerskaldet væreopparbeidetminimum100m2 lekeareal
pr hovedbygg.Detkangismidlertidigbrukstillatelsetil enkeltleiligheter,menikketil hele
hovedbyggfør bygningenoppfyllerkravtil ferdigattest.

- Førdet gisigangsettingstillatelsetil byggetiltakskalutbyggingsplaneneværevurdertog
godkjentavgeotekniker.

- Utformingavavkjøringertil offentlig vegskalutformesi samsvarmedvegnormalenskrav,og
væreframkommeligfor renovasjonsbil.

Ansvarsoppgaver:Ansvarligsøker:LyngstadarkitekterAS
Prosjekteringsansvarligei henholdtil gitte ansvarsretterovenfor.

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.
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Øvrigeopplysninger:

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
LYNGSTADARKITEKTERAS JAKOBWEIDEMANNSGATE8 7713 STEINKJER
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
30.08.2011 2009/1245-34
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

BlockWatneASavdSteinkjer
Sjøfartsgata12
7725 STEINKJER

Att. BirgerBraseth

Igangsettingstillatelse

BlockWatneAS- gnr133bnr 029- Søknadom igangsettingstillatelse-
Årfallvegen20,22og24- godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
133/029

Adresse:
Årfallvegen20,22og24, 7670INDERØY

Tiltakshaver:
BlockWatneASavdSteinkjer

Ansvarligsøker:
BlockWatneASavdSteinkjer

Tiltaketsart:
Igangsettingstillatelse3 eneboliger med carport ogbod

Bruksareali m2:
3 x 134m2 +3 x 55m2

Detvisestil søknadom igangsettingstillatelseregistrertmottatt her den16.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisigangsettingstillatelsei henholdtil plan- ogbygningslovens§ 20-1, tillatelsener gitt i samsvar
medrammetillatelseav til 23.09.2010.
Tillatelsener gitt på følgendevilkår:
Tiltaketgodkjennesplasserti tiltaksklasse:1

� BlockWatneAS, org.nr.988034207,gisansvarsrettsomansvarligsøker,samtansvarligfor
prosjekteringogutførelsenavbygningerog installasjoner

� VitecAS, org.nr.981932773,gisansvarsrettsomansvarligfor oppmålingstekniskprosjekteringog
utførelsenavinnmålingogutstikkingavtiltak.

� OddEinarKneAS, org.nr.974904535,gisansvarsrettfor utførelsenavgrunnarbeider.
� FlexitAS, org.nr.926398806,gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringavventilasjonsanlegg

for boliginkl. kanalføringer.
� Storli ogStornesA/S, org.nr.975862404,gislokalgodkjenningsamtansvarsrettfor utførelsenav

våtrommedmembranogflis, ildstedfor fastbrenselogpipe.
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� CoopInn-Trøndelagavd.S-rør, org.nr.938548005,gisansvarsrettsomansvarligfor prosjektering
ogutførelsenavsanitæranlegg.

� ByggmesterFaanesas, org.nr.987494891,gisansvarsrettsomansvarligfor utførelsenav
ventilasjonsanlegg.

Saksopplysninger:
Tiltak: Tiltaketomfatter de3 sisteeneboligermedcarportogboderavi alt 8 eneboligermedtilhørende
carporter.Dettei henholdtil rammetillatelsegitt i vedtakav23.09.2009.

Planstatus:Bebyggelsesplanfor Årfallvegen,gnr.133ogbnr. 29.
Planformål:Boligområde

Saksvurdering:
Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:
Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.
Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll, jfr.pbl.§21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.
Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
CoopInn-TrøndelagBAavd.S-Rør, Russervegen5, 7650Verdal
StorliogStornesA/S,7670Inderøy
OddEinarKneAS, Tømmermannsgata6,7725Steinkjer
FlexitAS, Televeien15,1870Ørje
VitecAS, Industrivegen12,7650Verdal
ByggmesterFaanesas,Høgberget20,7600Levanger
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
12.09.2011 2010/1693-6
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

JoIvarRostad
Randavegen8
7670 INDERØY

083/026- Ferdigattestfor stålpipe

Kommunenhar mottatt anmodningom ferdigattestfra ansvarligsøkerfor ovennevntetiltak.
Detbekreftesat tiltaket er ferdigstilt i samsvarmedgitte tillatelseogkravgitt i eller i medhold avplan-
ogbygningsloven.Dokumentasjonsomgrunnlagfor drift avbygningener overlevertbyggverketseier.

Med hjemmeli plan- ogbygningslovens§ 21-10utstedesmeddette ferdigattest.Tiltaketfinnesutført i
samsvarmedbestemmelserog tillatelsegitt den10.12.2010.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
12.09.2011 2011/1336-2
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

LarsMarin Tronhus
Rostadvegen400
7670 INDERØY

031/001- Godkjentvedlager,Rostadvegen400

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
031/001

Adresse:
Rostadvegen400,7670INDERØY

Tiltakshaver:
LarsMarin Tronhus

Tiltaketsart:
Nytt bygg- ikke boligformålover 70m²

Bruksareali m2:
123

Detvisestil søknadom oppføringavvedlagerregistrertmottatt her 8.9.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil oppføringavvedlagerpåeiendommen031/001

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil søknadleggestil grunnfor tillatelsen.

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-2.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføringavvedlager123kvm
Planstatus: Kommuneplanensarealdel14.05.07
Planformål:LNF-område
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Vedlageretoppføressompulttak meden «luftig»gavlvegg.Høyde3 og4 meter.Lengde17,5meter,
bredde7 meter.Lageretplasseresi skogenvestfor traktorvegogøstfor jorde.Ennaboer varsletom
tiltaket.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Tiltaketskalgjennomføresi samsvarmedreglenei plan- ogbygningslovenogtekniskforskrift.
Tiltakshaverer selvansvarligfor riktig prosjekteringogutførelseavtiltaket.

Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsammegjelderhvis
arbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kanikke tas i bruk før kommunenhar gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.Nårtiltaket
er ferdigskal tiltakshaverbekrefteat tiltaket er utført i samsvarmedtillatelsenoggjeldende
bestemmelser.Dettegir grunnlagfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler:Lise L. Skrove Deres ref.: Vå
Tlf. direkte: 74 16 80 51
E-post: Isk@fmnt.no Vår ref.: 2010/4551 Arkivnr:421.4

Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik v/Bodil Bergersen
Loråsevegen 60
7670 INDERØY

Klage på reguleringsplanfor Nessjordet i Inderøy kommune—
kommunensvedtak stadfestes

Sammendrag:
Saken gjelder klage over vedtatt reguleringsplan for sentrumsområde på Nessjordet.
Fylkesmannen er kommet fram til at kommunestyrets vedtak av 21.06.10, PS 31/10
punkt 1 stadfestes med unntak av punkt 1.8 i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen
finner ikke grunnlag for å kreve at et større andel av tomtene skal avsettes til leik, og vi
er enige i de vurderinger som kommunen har gjort når det gjelder parkeringsplasser.
Fylkesmannen er videre kommet fram til at punkt 2 i kommunestyrets vedtak avvises,
da dette gjelder et forhold som ikke er ferdigbehandlet i kommunen.

* * *

Det vises til brev fra Inderøy kommune datert 08.10.10 hvor ovennevnte sak ble oversendt
Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som klageinstans
følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og delegering fra Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn:
Inderøy kommune har i samarbeid med Grande eiendom/Letnes arkitektkontor utarbeidet
forslag til detaljregulering av område FKB-1 (sentrumsområde på Nessjordet) med tilliggende
veganlegg og sentrumsfunksjoner.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av Nessjordet, og at dette
sammen med eksisterende sentrumsbebyggelse skal gi Inderøy et funksjonelt og framtidsretta
kommunesenter. Reguleringsplanen skal videreføre resultatet av en utviklingskonkurranse
som ble gjennomført for Nessjordet i 2008/2009.

Inderøy kommune vedtok den 15.03.10 å legge planen ut til offentlig ettersyn og sende den på
høring. Det vises til at forretningsområdene ikke er så gjennomarbeidet at de kan gjøres
bindende for utbyggingen, og at reguleringsplanen må i kart og bestemmelser angi rimelige
rammer for videreutvikling av prosjektet. Det vises også til at det før sluttbehandling vil
foreligge mer tegningsmateriell, og at man slik har mulighet til å vedta ytterligere krav til
utforming dersom man ser behov for det.

Fylkesmannen kom i brev datert 06.05.10 med merknader i saken. Landbruksavdelingen viser
til at det i sentrumsområdet er gitt en større arealutnytting i form av 1000 m2 mer

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien38 Org.nr.: 974 772 108 Internett:www.fmnt.no

II

e-post: postmottak@fmnt.no

IIIII III
046456

II
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forretningsareal og at det planlegges for 10 flere leiligheter i dette forslaget enn i forrige
forslag. De viser videre til det innskjerpede jordvernet, og at minimum utnyttingsgrad må
sikres gjennom reguleringsplanen for området. De viser også til tilleggsnotatet fra Inderøy
kommune som foreslår nye krav til maks utnyttelsesgrad både for sentrumsområdet og
byggeområdene for bolig der parkering er inntatt i BYA. Her vises til at kommunen har tatt
grep som gir gode muligheter til å sikre at området gis en høy utnytting, og så fremt dette blir
tatt med i reguleringsplanen, har landbruksavdelingen ingen innsigelse til planen.
Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse mot utvidelse av småbåthavna. Dette på bakgrunn av
at økt ferdsel som vil gi mer oljesøl og annen belastende forurensing til det marinbiologiske
miljøet. Det fremmes også innsigelse mot utfylling av bade- og friområdet i Børgin, da dette
er et viktig økologisk funksjonsområde for fugler og dyr.

Nord- Trøndelag Fylkeskommune har i brev av 30.04.2010 gitt uttalelse til planen. For det
første viser de til at de er skeptiske til at det tillates bebyggelse med høyde opptil kote 25 m.
Her tilrås også at det stilles krav om at hele eller deler av lekearealet skal etableres på
bakkenivå. Det vises også til at det savnes en beskrivelse av hvilke konsekvenser en utvidelse
av båthavna og utfylling til badeplass vil ha.

Inderøy kommunestyre fattet følgende vedtak 21.06.10, i PS 31/10:

„1

a) Med hjemmel i § 12-12 og 12-13 vedtas reguleringsplan for Nessjordet med
rettsvirkning for de områdene som ikke er omfattet av innsigelsen. Vedlagt
plankart og bestemmelser legges til grunn for vedtaket.

b) Reguleringsplanen begrenser bygg til 3 etg., men inntil 400 kvm. Kan benyttes til
4 etg. tilsvarende kvote 25,fortrinnsvis mot riksvegen.

c) Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme.

2.
Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfidling ifriområde og økning i antall
båtplasser i marinaen tas ikke tilfølge under følgende forutsetninger:

Det glennomføres konsekvensanalyser av utffiling avfriområde i sjøen og økning av
antall båtplasser i marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyser,

1. med henblikk på mulige negative følger for tidevannsstrømmene i Børgin,
spesielt iforhold til utskiftning av vannet fjordbassenget.

2. mulige negative effekter på fuglelivet, spesielt ærfuglbestanden i og rundt
Straumsundet.

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginal effekter inngås megling med Fylkes-
mannen med sikte på åfinne en løsning."

Kommunestyrets vedtak ble påklaget av Naturvernforbundet i Inderøy og Mosvik v/Bodil
Bergersen ved brev av 13.07.10. Klagen knytter seg til følgende punkt i vedtaket:

1. Ut Ilin av friområde o øknin av antall båt lasser: Naturvernforbundet anfører at
konsekvensanalyse burde vært foretatt innen planen ble tatt opp til behandling. De
stiller også spørsmål om hva som ligger i vedtakets uttrykk "marginale effekter", og
mener at uttrykket skaper usikkerhet og er lite egnet til kvalitetssikring.
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Naturvernforbundet finner det merkelig at behovet for båtplasser ikke kan
tilfredsstilles utenfor Børgin. Naturvernforbundet ønsker å få opplyst hvem som skal
foreta konsekvensanalysen.

2. Grøntområder/lekeareal: Naturvernforbundet kan ikke se av saksdokumentene at de
rikspolitiske føringene knyttet til grøntområder i nye boligfelt er omtalt. Ut fra disse
føringene og pb1.-85 § 69 mener Naturvernforbundet at en større del av tomta skal
avsettes til lek og annen utendørs aktivitet. Naturvernforbundet anfører også at barn og
unge ikke har fått bidratt tilstrekkelig i planprosessen og at planen og planprosessen
ikke i tilstrekkelig grad er tilrettelagt for barn og unge.

3. Parkerin s lasser: Naturvernforbundet anfører at det ikke er utført en gnindig nok
vurdering av behovet for parkeringsplasser. Blant annet er bruk av parkeringsplasser i
"gamle Straumen" ikke med i vurderingen, og utnyttelse av plasser i parkeringskjeller
også for noen av forretningssenterets kunder.

Klagen ble behandlet av kommunen v/hovedutvalg natur 20.09.10, og tidligere vedtak i saken
ble opprettholdt. Det vises i vurderingen til at spørsmålet om utfylling og utvidelse av antall
båtplasser ikke er endelig avgjort, og underlegges således ingen klagebehandling. Det skal
foretas en konsekvensutredning før det blir en endelig avklaring på dette. Angående
grøntområder/lekeplasser menes det at dette er relativt godt ivaretatt, og en ser ikke grunn til å
gjøre nye vurderinger i forhold til dette. Det vises videre til at behovet for parkeringsplasser er
tilstrekkelig drøftet og vurdert.

På bakgrunn av forespørsel fra Fylkesmannen har Nord- Trøndelag fylkeskommune gitt en
planfaglig vurdering av klagens punkt 2 og 3, i brev datert 03.12.2010.

Under klagens punkt 2 anfører fylkeskommunen bl.a. følgende:
"Detforventes ikke, og er heller ikke vanlig at planbeskrivelsen har utredning med
henvisning til offentlige utredninger/meldinger på de ulike tema en plan berører. Vi
kan dermed ikke se at det er en mangel ved planen atføringer i diverse
stortingsmeldinger ikke er omtalt".
"For å vurdere om det er avsatt tilstrekkelig areal til leik og uteopphold må en derfor
vurdere samla areal som kan benyttes til leik og opphold ute. Vi har i tidligere
uttalelse vært kritisk til at leikeområdet i sentrumsområdet kan løses hovedsakelig som
takhage høgt over bakken, da dette er lite egnet til allsidig leikfor defleste
aldersgrupper. Ut over det har vi ikkefunnet grunn til å kreve at en større del av
tomtene skal avsettes til leik".
"Det er planmyndigheten som har plikt til å sikre hensynet til barn og unge i

planprosess og utforming. I tillegg har kommunestyret oppnevnt en barns representant
iplansaker. Kommunen har her sørget for hensynet til barn og unge på ulike måter;
ved arealkrav til leike og uteopphold og rekkefølgekrav omferdigstilling. Det er lagt
vekt på større grøntområder mellom utbyggingsområdene, ogforbindelse til og areal
langs strandsonen. Gang- og sykkelveger er tatt med, inkludert rekkefølgekrav for
opparbeiding av disse".
"Vi kan ikke se av saksdokumentene at Inderøy kommune i denne plansaken har gjort
tiltakfor spesielt å legge til rette for barns aktive medvirkning. Kommunen har
imidlertid gjennomført deformelle krav til behandling etter loven, med kunngjøring,
høring og offentlig ettersyn. I tillegg har detforut for planarbeidet vært gjennomført
en utbyggingskonkurranse, som har bidratt tilfokusering på planløsningen og til å
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gjøre kjentfor allmennheten at arbeidet er i gang, og til en viss grad rammene
omkring løsningen".

- "Gjennom de prosesser som er gjennomført med konkurranse, kunngjøring, høring og
offentlig ettersyn har Inderøy kommune etter vår vurdering likevel oppftlt
minstekravet til saksbehandling og medvirkning".

Under punkt 3 har fylkeskommunen anført følgende:
"Det er stilt krav til parkeringsdekning i reguleringsbestemmelsene med utgangspunkt i
størrelse på forretningsareal og boenheter. Vifinner at de standarder som er benyttet er
tilfredsstillende, og i tråd med anbefalte størrelser for å dekke framtidig behov. Samme
standard benyttes i stor grad i våre tettsteder. I den grad det ikkefinnes/ er lagt til rette for
fellesløsninger med stor kapasitet i nærområdet, forutsettes det at ethvert utbyggingsområde
skal dekke egenprodusert parkeringsbehov, og ikke belaste tilstøtende områder. Det er derved
ikke hensiktsmessig å vurdere parkeringskapasiteten i gamle Straumen, når en dimensjonerer
for ny bebyggelse på Nessjordet. Dersom parkeringskjeller har kapasitet utover behov til
beboere og ansatte mener vi det må væreformålstjenlig å benytte denne kapasiteten til
kundeparkering. Det kan gis parkeringsbestemmelser til reguleringsplanen, jf § 12-7, pkt 7.
Vi kan ikke se at det i dette tilfellet er en situasjon som har behov for slik regulering. Det vil
etter vår vurdering foreligge enfelles interesse i å utnytte parkeringskapasiteten best mulig".

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen er etter delegasjon fra Miljøverndepartementet i rundskriv T-8/86 og pb1. § 1-9
tillagt oppgaven som klageinstans for reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret.
Fylkesmannen kan i utgangspunktet prøve alle sider av reguleringsvedtaket. I
forvaltningsloven § 34 er det imidlertid bestemt at statlige organ som klageinstans for vedtak
fattet av en kommune, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøvingen av det frie skjønnet.

Fylkesmannen bemerker at det etter plan- og bygningsloven er kommunestyret som er
planmyndighet. Det er således kommunestyret som etter en omfattende vurdering av de ulike
hensyn som gjør seg gjeldende innenfor planområdet, avgjør hvilke arealer som skal inngå i
planen, og hva disse arealene skal brukes til. Dette under forutsetning av at det ikke foreligger
innsigelse mot den vedtatte reguleringsplanen fra fylkeskommunen eller statlig
sektormyndighet.

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at det nærmere innhold av reguleringsplanene innen
lovens ramme er lagt til kommunestyrets frie skjønnsmessige vurdering. Ingen kan sies å ha
krav på at et område skal reguleres, eller ikke reguleres, til et bestemt formål. Her som ellers
må imidlertid vurderingene være saklig og i samsvar med reguleringslovgivningens formål. I
reguleringssaker betyr dette at en regulering eller reguleringsendring må være basert på
reguleringsmessige hensyn og ikke for eksempel ha til formål å rammen noen spesiell
grunneier eller andre interessenter. I tillegg må vurderingene bygge på en forsvarlig
saksbehandling og riktig faktisk grunnlag.

Rettsli kla einteresse
I henhold til forvaltningsloven § 28 kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med
"rettslig klageinteresse". Det er ikke noe krav om at vedtaket må ha rettslig konsekvenser for
klageren. Det er tilstrekkelig at klagerens interesser er av en slik art og styrke at det er rimelig
at han får vedtaket overprøvd av et overordnet organ. Organisasjoner av en viss størrelse vil
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kunne ha klagerett. Fylkesmannen er på bakgrunn av det ovenstående kommet fram til at
Naturvernforbundet har rettslig klageinteresse.

An . kla ebehandlin en
Etter pb1. § 12-12 tredje ledd kan kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan
påklages, jf. pb1. § 1-9.

Klagens punkt. nr 1 gjelder del 2 av kommunestyrets vedtak, og omhandler arealer som
kommunestyret ikke har tatt endelig stilling til, men utsatt for å foreta nærmere undersøkelser.
Denne delen av kommunestyret vedtak er det således ikke anledning til å klage på. Dette
medfører at Fylkesmannen, med hjemmel i fv1.§ 34, enig med kommunen i at klagen på dette
punktet må avvises.

Dette innebærer at det kun er klagens punkt nr 2 og 3 som blir realitetsbehandlet av
Fylkesmannen.

An . unkt 1.8 i re ulerin sbestemmelsene
Under reguleringsbestemmelsene står det i punkt 1.8 følgende: "All bebyggelse skal ha
vannboren varme (retningslinje)."

Side 5 av 7

Etter pb1. § 12-7 nr 8 kan det i en reguleringsplan gis bestemmelser om krav om
tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. I Miljøverndepartementets
lovkommentar til den nye plan- og bygningsloven er det til denne bestemmelsen uttalt at den
hjemler å gi reguleringsbestemmelser om tilrettelegging av vannbåren varme til ny
bebyggelse. Eventuell opparbeidelse og tilknytningsplikt til fiernvarme eller nærvarmeanlegg
må forankres i pb1 § 27-5 om fjernvarmeanlegg.

På grunnlag av henvendelse til departementet har Fylkesmannen fått opplyst at som i pb1.-85
§ 66 a er det også etter ny lov som hovedregel krav om at det er gitt konsesjon for det aktuelle
området for at hjemmelen i pb1 § 12-7 nr 8 kan brukes. Dersom konsesjon ikke foreligger før
reguleringsplanen vedtas, må konsesjonsprosessen ha kommet så langt at det er sikkert at den
vil sluttføres med et konsesjonsvedtak.

Etter de opplysningene som foreligger i denne saken og etter samtale med saksbehandler i
Inderøy kommune er det på det rene at det ikke er gitt noen konsesjon for det aktuelle
planområdet, og det er heller ingen konsesjonsprosess på gang. Det er da ikke anledning til å
gi en slik bestemmelse som kommunen har gjort i reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.8.

På bakgrunn av det ovenstående er punkt 1.8 i de vedtatte reguleringsbestemmelsene ulovlig
og har ingen rettsvirkning. Kommunen bør ta ut denne delen av bestemmelsen, noe som kan
gjøres som en mindre endring av planen, jf. pb1. § 12-14.

An . kla e vedrørende or lite lekeareal or barn
Klager mener at en større del av tomta bør avsettes til lek og annen utendørs aktivitet.
Det vises i denne sammenheng til pb1.-85 § 69, og Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å
styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Det fremgår av bestemmelsene til reguleringsplanen at fellesarealene i sentrumsområdet skal
være minimum 200 m2og økes med 10 m2pr boenhet over 10. Videre står det i
bestemmelsene at det skal etableres minimum 300 m2lekeareal/ park på bakkenivå innenfor
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området som er avsatt til sentrumsformål. Når reguleringsplanen har bestemmelser om
utenomhusareal, kommer ikke pb1.-85 § 69 til anvendelse.

Av RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen framgår det at formålet med
retningslinjene er å gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges
interesser i den løpende planlegging og byggesaksbehandling.

Retningslinjenes punkt 4 lister opp fire krav til kommunen som skal oppfylles i en
planleggingsprosess:

a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan og
bygningsloven.

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og
tiltak i kommuneplanarbeidet.

c. Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer
og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er
berørt.
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d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

Kommunens barnerepresentant er forelagt planen, både ved oppstart av planarbeidet og ved
offentlig ettersyn. Hun har ikke kommet med noen innvendinger til reguleringsplanen.

Kommunen har gjennomført de formelle krav til behandling etter loven, med kunngjøring,
høring og offentlig ettersyn. Kommunen har også foretatt en avveining av hva som er den
mest hensiktsmessige disponering av arealet. Forut for planarbeidet har det også blitt
gjennomført en utbyggingskonkurranse, som har bidratt til fokusering på planløsning slik at
allmennheten har hatt mulighet til å blitt kjent med planen, og gitt anledning til å delta.
Fylkesmannen viser til Fylkeskommunens vurdering av dette i brev av 03.12.2010, som vi
slutter oss til. Vi er således kommet til at det ikke er grunnlag for å kreve at en større andel av
tomtene skal avsettes til leik, og er enig i kommunens vedtak på dette punktet.

An . an ørsel om at det ikke er oretatt en rundi nok vurderin av behovet or
arkerin s lasser

I den planfaglige vurderingen fra Fylkeskommunen viser de til at standarder til
parkeringsdekning som er benyttet er tilfredsstillende, og i tråd med anbefalte størrelser for å
dekke framtidig parkeringsbehov. De vises også til at ethvert utbyggingsområde skal dekke
egenprodusert parkeringsbehov, og ikke belaste tilstøtende områder, og at det dermed ikke er
hensiktsmessig å vurdere parkeringskapasiteten i gamle Straumen. Fylkeskommunen er
således kommet fram til at det er foretatt grundig nok vurdering av behovet for
parkeringsplasser. Dette slutter Fylkesmannen seg til og har ikke merknader til kommunens
vedtak på dette punktet.

Konklusjon
Fylkesmannen er kommet fram til at reguleringsplanen for Nessjordet er behandlet i samsvar
med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, med unntak av den ulovlige bestemmelsen i
reguleringsbestemmelsen punkt 1.8. Vi har ingen merknader til de fakta som er lagt til grunn
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ved behandlingen av planen, og har heller ikke innvendinger mot det skjønn som kommunen
har utøvet, jf. fv1.§ 34, andre ledd.

Punkt nr 1 i klagen avvises da det for disse områdene ikke foreligger noe endelig vedtak om
reguleringsplan som kan påklages.

Fylkesmannen er på bakgrunn av det ovenstående kommet fram til følgende

vedtak:

Kommunestyrets vedtak av 21.06.10, PS 31/10 del 1, stadfestes med unntak av punkt 1.8 i
reguleringsbestemmelsene.

Kommunens vedtak om å avvise klagens punkt nr 1, som gjelder del 2 av kommunestyrets
vedtak, stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

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

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e. .)
Bygg- og justisleder
Kommunalavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune 7670 Inderøy

Lise L. Skrove
Rådgiver
Kommunalavdelingen
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
05.08.2011 2011/1173-3
Saksbehandler Deresreferanse
PålSøndrolGauteplass, 74124296

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

InnherredByggASv/JoIvarRostad
Okkenhaugvegen2
7600 LEVANGER

Tillatelsetil ombyggingav våtrom i eksisterendebygg- Vistvenvegen3

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
083/002

Adresse:
Vistvenvegen3

Tiltakshaver:
ErlingYstgårdogBrit Iren Snerting

Ansvarligsøker:
InnherredByggASv/Jo Ivar Rostad

Tiltaketsart:
Ombygging/rehabiliteringavvåtrom

Bruksareali m2:

Detvisestil søknadom ombyggingavvåtromregistrertmottatt her 29.07.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgendevedtak:

Detgistillatelsetil ombyggingav våtrom

InnherredByggASgisansvarsrettsomsøker,prosjekterendeogutførendemedegenkontroll.

Vedtaketer hjemleti plan- og bygningslovens§ 20-1.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Søkerharsentralgodkjenning,ogdet gis
ansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsprofiler.

Detgisfritak for nabovarselmedhjemmeli plan- ogbygningsloven20-3.

Øvrigeopplysninger:

Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidet innstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl.§96.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligkontrollerendeskalvedkontrollerklæring
bekrefteoverforkommunenat tiltaket er utført i samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.
Kontrollerklæringener grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativ.Beløpetbesinnbetalt til Inderøykommunepåtilsendt
giroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

PålSøndrolGauteplass
Planlegger

Kopitil:
ErlingYstgårdogBrit IrenSnerting Vistvenvegen3 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
22.08.2011 2011/1042-3
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

JorunogAkselStøre
Salberg
7670 INDERØY

179/038- Godkjentoppføringav eneboligoggarasje,Furulivegen29

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
179/038

Adresse:
Furulivegen29,7670INDERØY

Tiltakshaver:
JorunogAkselStøre

Ansvarligsøker:
NK- ProsjekteringNjål Kolsvik

Tiltaketsart:
Nytt bygg- boligformål - over 70m²

Bruksareali m2:
379,6

Detvisestil søknadi ett-trinn om oppføringaveneboligoggarasjeregistrertmottatt her 24.6.2011.
Sistedokumenttil sakener supplerendedokumentasjonmottatt 18.8.2011

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil oppføringaveneboligoggarasjepåeiendommen197/038,Furulivegen29

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil søknadleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� NK-prosjekteringNjål Kolsvik, SØK kl.1/PRObygningog installasjonerkl.1
� VITEC AS, PROkl. Oppmålingkl. 2 /UTF kl. Innmålingog utstikkingkl. 2
� Austad MaskinstasjonAS, UTF kl. Grunn- og tomtearbeidinkl. ledningsarbeidkl. 2
� BrødreneK. & r. AustadAS, UTF kl. Bygningerog installasjonerkl. 2
� FrodeOpheimAS, UTF Tømrerkl.1/UTF Våtromkl.1
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� RørleggernVerdalAS, PROSanitæranleggkl.1/UTF Sanitæranleggkl.1

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføringaveneboligoggarasje379,60kvm/ BYA22,1%
Planstatus: Kommunedelplanfor Røra/Hylla08.03.10
Planformål:LNFR

Ansvarsoppgaver:
NK-prosjekteringNjålKolsvik,org.nr.979741588,for funksjonene:
SØKkl.1
PRObygningoginstallasjonerkl.1

VITECAS,org.nr.981932773,for funksjonene:
PROkl. Oppmålingkl. 2
UTFkl. Innmålingogutstikkingkl. 2

AustadMaskinstasjonAS,org.nr.969026244,for funksjonene:
UTFkl. Grunn- ogtomtearbeidinkl. ledningsarbeidkl. 2

BrødreneK.& r. AustadAS,org.nr.928977412,for funksjonene:
UTFkl. Bygningeroginstallasjonerkl. 2

FrodeOpheimAS,org.nr.977266157,for funksjonene:
UTFTømrerkl.1
UTFVåtromkl.1Ettersøknadom lokalgodkjenning.

RørleggernverdalAS,org.nr.982794005,for funksjonene:
PROSanitæranleggkl.1
UTFSanitæranleggkl.1
Ettersøknadom lokalgodkjenning.

Tegningsliste:

� Plantegningermottatt24.6.2011
� Situasjonsplanmottatt18.8.2011
� Fasadermedterrengendringermottatt18.8.2011
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Eiendommenfradelt i sak2010/1752.
Dispensasjonfor formålet ansessomgitt i fradelingsaken.

Ansvarsretter
Deter i søknadom ansvarangitt tiltaksklasse2 avflere avaktørenemendet er noeuklart hvorvidtdette
er påbakgrunnaven konkretvurderingavtiltaket eller om aktøreneharangitt hvadeer kvalifiserttil. Vi
presisererat det vedsøknadom ansvarsrettskaloppgisdentiltaksklassetiltaket vurdereså liggei.
Dette til orientering.

Tiltaket
Bygningener vistmedsaltakmedarkmot sør.Det etableresstor verandai førsteetasjesomtrekkes
rundt hjørnet fra gavli østtil langsidenmot sør.I tilleggetableresto verandaeri etasjenoverdenne;
bådei sørmedutgangfra arkogpågavli øst.I øst trekkestaket 2,3meter ut slikat det dekkerøverste
veranda.
Detgjøresterrengendringer/oppfyllingpåinntil 2 meter ogmønehøydenpåbygningener oppgitt til 8
meter.Målt fra gjennomsnittligplanert terrengserdette imidlertid ut til å bli noelavere,anslagsvis7,5
meter.

Garasjenetableresi nordvestog tak overdenneforbindesmedbolighusetslikat det blir utvendig
overdektarealoverplattingsometableresmellombolighusetoggarasjenogutgangfra soverompågavl
i vest.Mønehøydenblir 4,2meter.

Nærmesteavstandtil nabogrensei sører 2,5meter fra verandaognærmesteavstandtil kantavveger 3
meter fra garasje.Tiltakshaverer selveier avnaboeiendomi sør.Garasjenplasseresnoenærprivat veg
mendainnkjøringer paralleltmedvegansesdette somkurantogi tråd medgarasjeplasseringi området
for øvrig.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarlige foreta sluttkontroll.Ansvarligforetakskalvednødvendig
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sluttdokumentasjonogerklæringom ferdigstillelsebekrefteoverforkommunenat tiltaket er utført i
samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.Detteer grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkan påklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljøognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
NK- ProsjekteringNjålKolsvik Russervegen6 7650 VERDAL
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
22.08.2011 2011/1042-8
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

FrodeOpheimAS
Blåbærveien21
7712 STEINKJER

179/038- Lokalgodkjenningfor foretak uten sentralgodkjenning

Vivisertil Deressøknadmottatt og journalførtden18.8.2011
Detsøkesom gjentatt lokalgodkjenningavFrodeOpheimASfor funksjoneneUTFvåtromi enebolig.
Nødvendigekvalifikasjonerog foretaksregistreringer dokumentert.

Godkjenningengjelderkunfor tiltak påeiendommen179/038i Inderøykommune.Tiltakshavere
er JorunogAkselStøre.

Lokalgodkjenningav foretak for ansvarsrettutstedeshervedav Inderøykommunemedhjemmel i
Plan- ogbygningslovens§ 22-3 i medholdav delegertmyndighetetter kommunelovens§§10og23.

Eventuellevilkårkanpåklagesi medholdav§ 28 i forvaltningsloven.

Merknader/vilkår:
Gebyrfor saksbehandlinger kr. 2100,- for lokalgodkjenningaven fagliglederogen funksjon.Jfr.
gjeldendebetalingsregulativ.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
NK- ProsjekteringNjålKolsvik Russervegen6 7650 VERDAL
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
22.08.2011 2011/1042-7
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen7, 7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

RørleggernVerdalAS
Neptunvegen4 C
7650 VERDAL

179/038- Lokalgodkjenningfor foretak uten sentralgodkjenning

Vivisertil Deressøknadmottatt og journalførtden18.8.2011
Detsøkesom gjentatt lokalgodkjenningavRørleggernVerdalASfor funksjonenePRO/UTF
sanitæranleggi enebolig.
Nødvendigekvalifikasjonerog foretaksregistreringer dokumentert.

Godkjenningengjelderkunfor tiltak påeiendommen179/038i Inderøykommune.Tiltakshavere
er JorunogAkselStøre.

Lokalgodkjenningav foretak for ansvarsrettutstedeshervedav Inderøykommunemedhjemmel i
Plan- ogbygningslovens§ 22-3 i medholdav delegertmyndighetetter kommunelovens§§10og23.

Eventuellevilkårkanpåklagesi medholdav§ 28 i forvaltningsloven.

Merknader/vilkår:
Gebyrfor saksbehandlinger kr. 660,- for gjentatt lokalgodkjenning.Jfr.gjeldendebetalingsregulativ.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
NK- ProsjekteringNjålKolsvik Russervegen6 7650 VERDAL
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
23.08.2011 2011/1063-2
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

BeritAlstadAlmli
AlfredTrønsdalsv.21
7033 TRONDHEIM

222/001/003- Godkjentoppføringav fritidsbolig, Sandvollanvegen521

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
222/001

Adresse:
Sandvollanvegen521,7670INDERØY

Tiltakshaver:
Berit AlstadAlmli

Ansvarligsøker:
STEINSVIKHUSAS

Tiltaketsart:
Nytt bygg- boligformål - over 70m²

Bruksareali m2:
72

Detvisestil søknadom rammetillatelsefor rivingogoppføringavfritidsboligregistrertmottatt her
29.6.2011.
Deter mottatt søknadom igangsetting10.8.2011– før rammetillatelsener gitt - ogsøknadenbehandles
derfor i ett trinn.
Sistedokumenttil sakener supplerendeopplysningermottatt 17.8.2011

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisrammetillatelsetil rivingogoppføringavny fritidsboligpåeiendommen222/001/003,
Sandvollanvegen521

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

1. Skriftligsamtykke fra grunneier for byggingogplasseringav fritidsboligettersendesfør
igangsettingavtiltaket.

2. Tegningeri henholdtil igangsettingssøknadmottatt 10.8.2011leggestil grunnfor tillatelsen.
3. Eksisterendebebyggelsepåtomta rives

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:
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STEINSVIKHUSAS:
- SØK;kl.1
- PRO;elementhyttekl.1
- UTF;elementproduksjonkl.1

FARBUOGGAUSENAS
- UTF;grunnarbeiderkl.1

BYGGMESTERLØKKEAS
- UTF;monteringelementhyttekl.1

YITLevanger
- UTF;rørleggerarbeidkl. 1

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 19-2 dispensasjonog§ 20-1.

Saksopplysninger:

Tiltak: Rivingaveksisterendehytte 28kvm.Oppføringavny hytte medto bruksenheterBYA80kvm/
BRA72kvm
Planstatus: Kommuneplanensarealdel14.05.07
Planformål:LNF-område,spredtbebyggelse
Ansvarsoppgaver:
STEINSVIKHUSAS:
FARBUOGGAUSENAS
BYGGMESTERLØKKEAS
YITLevanger

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Tomt/byggegrunn
Hyttaoppførespåfestegrunnogdet oppgisat tomta er på405kvmmenat det disponeres580kvm. Kart
somviserdisponertarealogbygningensplasseringi forhold til dette, er ikkemottatt. Kommunenhar
ikkeopplysningerom areal,kunpunktfeste.Deter ikkevedlagtskriftligerklæringmedsamtykketil
tiltaket fra grunneier.Skriftligsamtykkefra eier for plasseringogbyggingav fritidsbolig med
avløpsanleggettersendesfor å sikreat til takshaverhar de privatrettslige forutsetningertiltaket
betinger.

Gradavutnytting
Detoppgisat tomta bebyggesmed80kvm.Detstårto mindrebygningeri nærhetenavhytta der den
enetilhører festetomtaogskalrives.Det forutsettesat dette gjøresslik at tiltaket kommerinnenfor
kommuneplanensarealdelsbestemmelserom bebygdarealpå80kvm.
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Hytta
Detoppgisat det dreiersegom enbruksenhettil trossfor at hytta delesi to selvstendigedeler. Hvorvidt
det mådefineressomeneller to bruksenhetermåvurdereskonkret.Vi visertil Kommunal- og
regionaldepartementeti 2003(Saknr.2003/3724av16.12.2003)somsierblant annetat:

Enbruksenhetmåderfor inneholdenødvendiginventarsomkjøkkenog toalett. En
bruksenhetmå ogsåha egeninngang.Detkanimidlertid ikkeha betydningom inngangener fra
innsidenelleryttersidenavbygningensålengeenhetener tilstrekkeligavskjermetfra annen
bruksenhet.
I enselvstendigboenhetkandet væreforskjelligeboformerutenat boformenesomsådankrever
tillatelsefra bygningsmyndighetene.Foreksempelkanbeboernesstatusendresegfra enklassisk
familiesituasjontil bofellesskap.Innenfor boenhetenkandet ogsåforegåutleie.Å etablereflere
badogkjøkkeni enboligfører i segselvikketil at statusendrestil flereboenheter.
Spørsmåletomnår det oppstårto boenhetermå avgjøreskonkreti denenkeltesak.I vurderingen
må det seshentil omenhetenebrukeshelt uavhengigeavhverandre,slikat plankravog
myndighetskravtil brannog lyd mvbørværetilfredsstilt.Detvil væreavbetydningom enhetene
er fysiskatskilt, omenhetenehverfor seghar defasilitetersomer nødvendigfor beboelseog om
hverenhethar egeninngang.Erdet snakkomto egneøkonomiskeenheter,foreliggerdet
normalt ogsåto selvstendigeboenheteri plan- ogbygningslovensforstand.

Ut i fra det overståendevurdererbygningsmyndighetenat det her dreier segom en bruksenhettil tross
for at hytta harklart to uavhengigedeler. Dette fordi entre og loft medloftstueogto soveromer
fellesareal. Detforutsettesat hytta ikkedelesopp i eierseksjoner.

Dispensasjon
Kommuneplanensarealdelbestemmelsenespkt 2-1 sierblant annetat «det er forbudmot all bygg- og
anleggsverksemdsomikkjeer stadbunden», videresierpkt. 2-2 at det kanforetasmindrevesentlege
endringar/utvidingaveksisterandebustadhus/fritidshusinnanforLNF-området.Dettebetyr at en
tilbyggingaveksisterendehytte ikkebetingerdispensasjon.Dahytta oppførespåeksaktsammested
somdeneksisterendeogtiltaket slikkunnevært søktsomenombygging/tilbyggingavdenne,vurderes
tiltaket å værei henholdtil planbestemmelsene.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligforetakskalvednødvendig
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sluttdokumentasjonogerklæringom ferdigstillelsebekrefte overforkommunenat tiltaket er utført i
samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.Detteer grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
STEINSVIKHUSAS Postboks13 8459 MELBU
SivertBragstadRannem Bartnesvegen29 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
04.07.2011 2011/933-3
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

StigArneHjelde
Vågavegen560A
7670 INDERØY

081/030- Godkjentoppføringav fritidsbolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
081/030

Adresse:
Vistventrøa21,7670INDERØY

Tiltakshaver:
StigArneHjelde

Ansvarligsøker:
TrøndelagbyggogsysteminredningAS

Tiltaketsart:
Nytt bygg- boligformål - over 70m²

Bruksareali m2:
80

Detvisestil søknadom oppføringavfritidsboligregistrertmottatt her8.6.2011.
Sistedokumenttil sakener søknadom ansvarsrettmottatt 1.7.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil oppføringavfritidsboligpåeiendommen081/030,Vistventrøa21.
Etableringavparkeringsplassavslåsinntil evt. en endringavplanbestemmelsenetilsier at denneer i
tråd med planen.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil søknadleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� Trøndelagbygg ogsysteminredningAS, alle funksjoner

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1. Avslagpå parkeringsplassavslåsmedhjemmel i
Reguleringsplanfor By-VistvenHyttefelt 19.3.2007ogplan- ogbygningslovens§ 19-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføringav fritidsboligBYA92,1BRA
Planstatus: Reguleringsplanfor By-VistvenHyttefelt 19.3.2007
Planformål:Fritidsbebyggelse

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Gradavutnytting
Gradavutnytting er oppgitt til 92,1%BYAsamtidigsomBYAfor bygningoppgistil 92,1kvm.
Gradavutnytting er åpenbartfeil da92,1%avtomtearealetutgjør1043kvm.
Reguleringsplanenhar imidlertid ikkebestemmelser om %BYAmenT-BRApr tomt.
Reguleringsplanfor By-VistvenHyttefelt 19.3.2007sierblant annetat:

3.2.Størrelse,utnytting

Makstillatt bruksarealpr tomt er80m2T- BRA,hvoravuthuskanutgjøre20m2.
Det presiseresatbruksareali kjellerskalregnesinn i T - BRAmensoverbygd
terrasse,balkongmedinntil 2.5m dybdeikkeregnesinn i T - BRA.

BRAfor bygningener oppgitt til 80kvmogdette serut til å stemmemedtegningsgrunnlaget.
Parkeringsarealinngåri beregningavgradavutnytting - med18 kvm- slikat grunnlagetfor beregningav
T-BRAmedparkeringblir 98kvm,mer enndet planentillater.

Deter ikkesøktom dispensasjonfor gradavutnytting ogetableringavparkeringsplasspåeiendommen
måderfor avslåsmedhjemmeli plan- ogbygningslovens§ 19– 1.

Tiltakshaverhevderat vedutarbeidelseavplanbestemmelsenevar intensjonenat det skullekunne
etableresparkeringi ti lleggtil 80kvmBRA.
Planleggeri kommunenvil vurdereenmindrevesentligreguleringsendringvedrørendedette,
sannsynligvisi løpetavhøsten2011.

Parkeringsplasskanetableressomvist i søknadher uten behandlinghoskommunendersomdette blir
hjemlet veden endringi planbestemmelsene.

Søknadener - uten etableringavparkeringsplass- i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgis
ansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.
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Arbeidetskal gjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligforetakskalvednødvendig
sluttdokumentasjonogerklæringom ferdigstillelsebekrefteoverfor kommunenat tiltaket er utført i
samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.Detteer grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
TrøndelagbyggogsysteminredningAS Skjelstad 7630 ÅSEN
PålSøndrolGauteplass
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
15.09.2011 2009/1354-5
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

TrondHolås
Hustadlandet122
7670 INDERØY

199/028- Ferdigattestfor garasje,Hustadlandet122

Kommunenhar mottatt anmodningom ferdigattestfra ansvarligsøkerfor ovennevntetiltak. Det
bekreftesat kontroll er foretatt medtilfredsstillenderesultati samsvarmedgitte tillatelseogkravgitt i
eller i medholdavplan- ogbygningsloven.

Med hjemmeli plan- ogbygningslovens§ 99nr. 1 utstedesmeddette ferdigattest.Tiltaketfinnesutført i
samsvarmedbestemmelserog tillatelsegitt den9.7.2009.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
BrødreneSundliAS Risan90 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
21.09.2011 2011/1323-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

PerMorten Kvam
Kvamshaugen46A
7670 INDERØY

KvamPerMorten - gnr016bnr 001- Kvamshaugan46- Redskapsbod-
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
016/001

Adresse:
Kvamshaugan46A

Tiltakshaver:
PerMorten Kvam

Tiltaketsart:
Landbruksbygg,redskapshus

Bruksareali m2:
92m2

Detvisestil søknadom oppføringavredskapshus,dette i henholdtil søknadmedtegningermottatt her
den06.09.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Med hjemmeli plan- ogbygningslovens§ 20-2 godkjennerkommunensøknadom tillatelsefor til latelse
til oppføringavredskapshusmedfølgendeforbehold:

Tiltakshavermåselvpåseat arbeideneikkeer i strid medplan- ogbygningsloven,forskrifter eller annet
regelverk.

Saksopplysninger:

Søknadenomfatter oppføringavredskapsbuvedavlingsveg i skogholtca.500m fra tunet.
Tiltaketer i henholdtil planformåleti kommuneplanensarealdelfor Inderøykommune.

Øvrigeopplysninger:
Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.
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Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, plan- og
bygningsloven§ 21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandling.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljøognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
21.09.2011 2011/1315-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

ProsjektpartnerMidt-NorgeAS
Finnemarka11
7600 LEVANGER

HolmsveVegardogOpgårdSivAnita - gnr 222bnr 020- Bruksendringbolighus-
Sandvollanvegen501- godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
222/020

Adresse:
Sandvollanvegen501

Tiltakshaver:
ProsjektpartnerMidt -NorgeAS

Ansvarligsøker:
ProsjektpartnerMidt -Norge

Tiltaketsart:
Bruksendring,ny leilighet i sokkel

Bruksareali m2:
63m2

Detvisestil søknadom bruksendring,dette i henholdtil søknadmedvedleggmottatt her 06.09.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Med hjemmeli plan- ogbygningslovens§ 20-1 godkjennessøknadom tillatelsetil tiltak for bruksendring
avsokkeli eksisterendebolighus.Dette i samsvarmedsøknadogtegningerav01.08.2011.
Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� ProsjektpartnerMidt -NorgeAS, 988384070,gislokalgodkjenningsamtansvarsrettsomansvarlig
søkerfor tiltaket, samtansvarligfor utførelsenavbygningog installasjoner.

Saksopplysninger:

Tiltakgjelderinnredningavsokkelleilighetmedegeninngangi eksisterendebolighus.I henholdtil
vedlagtetegningerer sokkelleilighetenpåca63m2.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, jfr. plan- og
bygningslovens§ 21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpet besinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
VegardHolmsveogSivAnitaOpgård Sandvollanvegen501 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
21.09.2011 2011/1326-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

NilsenByggogsnekkerservice
Nordenget24
7670 INDERØY

Att. NorvallH.S.Nilsen

StornesOlav- gnr 100bnr 003- Andsetvegen143- Tilbyggbolig - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
100/003

Adresse:
Andsetvegen143

Tiltakshaver:
OlavStornes

Ansvarligsøker:
NilsenByggogsnekkerservice

Tiltaketsart:
Tilbyggtil bolighus,mer enn50m2

Bruksareali m2:

Detvisestil søknadom tilbyggtil bolighus,dette i henholdtil søknadmedvedleggmottatt her
05.09.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgisdispensasjonfra pkt 2-2 i bestemmelsertil kommuneplanensarealdelfor tilbyggstørreennT-
BYA=50m2.Dispensasjoner gitt i medholdavplan- ogbygningslovens§ 19-1.

I samsvarmedplan- ogbygningslovens§ 20-1 godkjennessøknadom tillatelsetil tiltak for tilbyggtil
eksisterendebolighus,tillatelsener gitt medfølgendeforbehold:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� NilsenBygg- ogsnekkerservice, org.nr.990778531,gislokalgodkjenningsamtansvarsrettfor
følgendefunksjoner:ansvarligsøkerfor tiltaket, ansvarligfor prosjekteringsamtansvarligfor
utførelsenavbygningoginstallasjoner.Ansvarsrettenomfatter ikkerenoveringavvåtromi
eksisterendebolig.
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� OlavStornesgisansvarsrettpåegettiltak for rehabiliteringavvåtromi egenbolig,tillatelsener
gitt i samsvarmedsaksbehandlingsforskriftentil plan- ogbygningsloven, SAK§ 2-2.

Saksopplysninger:

Eksisterendebolighuspålandbrukseiendomer på to plan,det omsøktetiltak omfatter tilbyggmed
påbyggi breddeoglengdeaveksisterendebolig. Samtat eksisterendeinngangspartiutbedres.

Planstatus:Kommuneplanensarealdelfor Inderøykommune
Planformål:LNF-områdemedspredtboligbebyggelse

Tegningsliste: Tegningernr: A11- A18,av29.06.2011

Dispensasjon:
I henholdtil kommuneplanensarealdelstår følgende:
«Deter lov medmindreendringar/utvidingaveksisterandebustad/fritidshusinnanforLNF-området.
Tilbyggfor bustadhuskanverainntil T-BYA=50m2.»

I henholdtil plan- ogbygningsloven§ 19-1
Kankommunengidispensasjondersomhensynenebakbestemmelsenedet dispenseresfra, eller
hensynenei lovensformålsbestemmelseblir vesentligtilsidesatt.I tilleggmåfordelenevedågi
dispensasjonværeklart størreennulempeneetter ensamletvurdering.

Dispensasjonssøknadener ikkesendtpåhøringhosoverordnedemyndighetersomFylkesmanneni
Nord-Trøndelageller Nord-TrøndelagFylkeskommunefor uttalelse,dadenikkeer vurdert til å berøre
deressaksområde.Detvisesher til brevdatert 30.06.2009fra Fylkesmanneni Nord-Trøndelagom
behandlingavdispensasjonetter plan- ogbygningsloven.Ogspesielleforhold til sektormyndigheten.

Detforeliggerdispensasjonssøknadav31.08.2011sammenmedsøknaden,i henholdtil dennestår
følgende:
«Detsøkesomdispensasjonfra Inderøykommunesarealplaneri forbindelsemedtilbyggpåeiendommen
Gnr:100Bnr:3 medadresseAndsetvegen143.Nytt tilbyggoverskridergjeldendekravmed10m2.»

Grunnersomkantale for endispensasjonvil kunnevære:
� I henholdtil søknadvil boligenetter utbygginghaet bebygdarealpå139m2.
� Bygningensestetiskeutformingvil værei samsvarmeddenbyggeskikkgjeldendebyggeskikkfor

områdetbådei form ogstørrelse.
� Boligenliggerluftig til pået eksisterendegårdstunuten at tilbyggetvil hakonsekvenserfor

annetlandbruksarealeller denøvrigebygningsmassepåeiendommen.

Grunnersomtaler mot endispensasjonvil kunnevære:
� At dispensasjonkanskapepresedensfor øvrigetilbyggtil bolig/fritidsbebyggelseinneforLNF-

området.

I denenkeltedispensasjonssakmådet for enhversøknadforetasen konkretvurderingavde faktiske
forhold for hverenkeltsak.

Degrunnersomtaler for endispensasjoner vurdert oppmot de grunnersomklart størreennulempene
ogat tiltaket tilfredsstillerkravenetil dispensasjoni samsvarmedplan- ogbygningslovens§ 19-2.
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Bygningsmyndigheteni kommunenvurdererat hensynenebakbestemmelseni planender det
dispenseresfra er ivaretatt.Degrunnersomtaler for endispensasjoner vurdert opp mot degrunner
somtaler mot dispensasjon,ogvi menerat fordelenevedå gidispensasjoner klart størreetter en
samletvurdering.

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.

Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse, jfr.pbl.§21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra den dagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopitil:
OlavStornes Andsethveien143 7670 INDERØY
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
29.08.2011 2011/1203-2
Saksbehandler Deresreferanse
Brit AlvhildHaugan,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

BlockWatneAS
Sjøfartsgt.12
7670 INDERØY

BlockWatneAS- gnr135bnr 135- Eneboligm. garasje- Nessåkeren18-
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
135/135

Adresse:
Nessåkeren18

Tiltakshaver:
BlockWatneAS

Ansvarligsøker:
BlockWatneAS

Tiltaketsart:
Oppføringav enebolig

Bruksareali m2:
204m2

Detvisestil søknadom oppføringavbolighus,dette i henholdtil tegningermedvedleggregistrert
mottatt her 09.08.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil oppføringavnytt bolighusi henholdtil vedlagtetegningertil søknadom tillatelsetil
tiltak.

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� BlockWatneAS, org.nr.988034207,gisansvarsrettsomansvarligsøker,samtansvarligfor
prosjekteringogutførelsenavbygningerog installasjoner

� CoopInn-Trøndelagavd.S-rør, org.nr.938548005,gisansvarsrettsomansvarligfor prosjektering
ogutførelsenavsanitæranlegg.
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� Pretreas, org.nr.884647762,gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringavprefabrikkerte
takstolermedspikerplate

� ByggmesterFaanesas, org.nr.987494891,gisansvarsrettsomansvarligfor utførelsenav
ventilasjonsanlegg.

� SteinArild RisanAS, org.nr.979674341,gisansvarsrettfor prosjekteringogutførelsenavgrunn-
ogterrengarbeider.

� VitecAS, org.nr.981932773,gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringavoppmålingsteknisk
prosjekteringogutførelsenav innmålingogutstikkingav tiltak.

� FlexitAS, org.nr.926398806, gisansvarsrettsomansvarligfor prosjekteringavboliginkl.
kanalføringer.

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.

Saksopplysninger:

Tiltak: Eneboligenpåto etasjer,garasjei sokkeli tilknytningtil boligen.

Planstatus: Reguleringsplanfor Nessjordet
Planformål:frittliggendesmåhusbebyggelse

Tegningsliste:
� Bolighus,DalenBL 23S,tegning100-103,sistrev20.06.11.

Gjennomføringsplanav09.08.2011.

Ansvarsoppgaver:
� BlockWatneAS:SØK,PRO,UTF.
� SteinArild RisanAS:PRO,UTF.
� VITECAS:PRO,UTF.
� Flexit AS:PRO,UTF.
� ByggmesterFaanes:UTF.
� Pretreas:PRO.
� CoopInn-TrøndelagS-rør AS:PRO,UTF.

Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidet ikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§21-9.
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Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll, jfr.pbl.§21-10.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljøognaturforvaltning.

Med hilsen

Brit AlvhildHaugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
CoopInn-TrøndelagAS,Russerveien5, 7650Verdal
Pretreas,Postboks162,6781Stryn
ByggmesterFaanesas,Høgberget20,7600Levanger
SteinArildRisanAS,Merkuveien4, 7650Verdal
VITECAS,Industriveien12,7560Verdal
FlexitAS,Televeien15,1870Ørje
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
19.09.2011 2010/1552-6
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 1242 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

AudSakshaug
Bålhaugvegen24
7670 INDERØY

182/043- Godkjenningav oppført mur i tomtegrense

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
182/043

Adresse:
Bålhaugvegen24,7670INDERØY

Tiltakshaver:
Aud Sakshaug

Ansvarligsøker:
Neergårdlandbrukservice

Tiltaketsart:
Nytt anlegg- nytt anlegg/konstruksjon

Bruksareali m2:

Detvisestil søknadom ettergodkjenningavoppført mur i tomtegrenseregistrertmottatt her
13.10.2010.
Sistedokumenttil sakener fullstendigsøknadmedansvarsrettmottatt 23.2.2011.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Oppførtmur i tomtegrensepåeiendom182/043,Bålhaugvegen24,godkjennes

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsrett:

� NeergårdLandbruksservicegislokalgodkjenningpåbakgrunnav langerfaring.

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Datiltaket er utført ogpågrunnav stort presspå enhetenhar sakenblitt liggendesværtlenge.
Inderøykommunebeklagerdette ogvil ikke avkrevegebyrfor behandlingenavdette tiltaket . Parallell
byggesakvedrørendecarport vil imidlertid bli gebyrlagt.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.

Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog tekniskforskrift. Tillatelsen
taper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år.Detsammegjelderhvisarbeidetinnstillesi
lengretid enn2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepå tilsendt giroblankett.
Med bakgrunni påløpt saksbehandlingstidvil det ikke bli avkrevdgebyrfor behandlingen.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser kommunen, vedopprettholdelseavvedtakvideresendesklagentil fylkesmannen
for endeligavgjørelse.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopitil:
Neergårdlandbrukservice Bartnesvegen22 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.09.2011 2011/818-4
Saksbehandler Deresreferanse
PålSøndrolGauteplass, 74124296 «REF»

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien37,7670Inderøy InderøyRådhus

Vennalivegen7
74 124200 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 124219 NO 963955162

Ulf Aasog SigridEvensenAas
Hyllavegen66
7670 INDERØY

Delegertvedtak

Klage på byggetillatelsefor småbåtanlegg

Viser til mottattklagepåbyggetillatelsetil Hylla småbåthavndatert14.08.2011.Klagener
mottattav Inderøykommune16.08.2011innenforangittklagefrist.

Detklagespåfølgendeforhold somberørerHyllavegen66:

� Feil i kartethvor terrassepåhusetikke var inntegneti reguleringsplanen.
� Deter ikke tatthensyntil opplysningeromat husstårpåpåleri vannetvedflo sjø.
� At helesjødelenav eiendommener regulerttil småbåthavn.
� At tilflottsrettenblir hindretav anlagtsmåbåthavn.
� Detstillesspørsmålstegnvedrett ti l innhentingav underskrifterfra grunneierei

forbindelsemedreguleringsplanen.
� Konsekvenserfor endredeisleggingsforholdetteranleggelseav bølgedemper.
� Konsekvenserfor isgangi sjøen.
� Manglendeavklaringpåhvemsomeransvarligdersomdetskulleoppståskadersom

følgeavanlagtsmåbåtanlegg.

Plan- ogbygningslovenharfølgendebestemmelsevedrørendeklagepåvedtaksomberørerbåde
planvedtakog byggevedtak:

§ 1-9. Forholdettil forvaltningslovenog klage
Forvaltningslovengjeldermeddesærlige bestemmelsersomer gitt i denneloven.

Det kani byggesakenikkeklagespå forhold somer avgjort i bindendereguleringsplaneller ved
dispensasjon,og hvorklagefristenfor dissevedtakeneer utløpt.Dersomdetfinnes
hensiktsmessig,kanklagenrealitetsbehandlesi stedetfor å avvises.

Reguleringsplanfor Hylla småbåthavnervedtattav kommunestyret15.12.2010,oger fortsatt
underklagebehandlinghosFylkesmanneni Nord-Trøndelag.

Detsomkanpåklagesi byggesakener forholdsomeventueltikke ervurderti reguleringsplanen
eller i klagebehandlingenav reguleringsplanen.Dettekanværetekniskutforming,plassering
eller formaliteteri byggesaken.
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Deter i brevetfra 14.08.2011ikke klagetkonkretpånoenforholdsomgjelderendeligutforming
ogplasseringav anlegget.Det ergjentattklagepåforhold somogsåerpåpekti tidligeremottatt
klagepåreguleringsplanen.Disseforholdeneer vurdertav Inderøykommunei
klagebehandlingen og vil bli ytterligereettergåttvedFylkesmannensbehandlingavsaken.

Inderøykommunevurdereratsamtligerelevanteforholdklagerpåpekerer avklarti
reguleringsplanen.Sidenreguleringsplanenfortsatterunderklagebehandling, vil detikke være
hensiktsmessigatkommunenrealitetsbehandlerdisseforholdenpånytt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 1-9 avvisesklage fra Ulf Aasog Sigrid Evensen
Aasdatert 14.08.2011.

Forholdenesompåklagesvurdereså væreer avklart i tidligere vedtatt reguleringsplan.

Klageadgang:

I henholdtil ForvaltningslovenskapittelVI kanvedtaketomavvisingpåklages. Klagefristener3
ukerfra mottakelseavdettebrevet.Klagenmåværeskriftlig, begrunnetog skalnevnedet
vedtaketdetklagesover.Klagerettestil Inderøykommune.

Medhilsen

GunnarWinther PålSøndrolGauteplass
Enhetsleder Saksbehandler

Kopi til:
RøraSmåbåtforeningv/ KystplanAS Veksthuset 7240 HITRA
Fylkesmanneni Nord-Trøndelag 7734 STEINKJER
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Inderøykommune

Vårdato Vårreferanse
22.09.2010 2010/1197-3
Saksbehandler Deresreferanse
IngerJohanneTodalMorset,

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen37,7670Inderøy Vennalivegen37 74 1242 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 1242 19 NO963955162

NilsOlavSolberg
Sakshaugvegen230
7670 INDERØY

Tillatelsetil tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.:
116/001

Adresse:
Sakshauvegen230,7670INDERØY

Tiltakshaver:
NilsOlavSolberg

Ansvarligsøker:
MurmesterBjørnarSlålie

Tiltaketsart:
Endringinnvendigi bygg - teknisk installasjoni

Bruksareali m2:

Detvisestil søknadom rehabiliteringavpiperegistrertmottatt her 16.8.2010.
Sistedokumenttil sakener supplerendedokumentasjonmottatt 21.9.2010.

Bygningsmyndighetenhar fattet følgende

Vedtak:

Detgistillatelsetil rehabilitering avmidtre pipepåeiendommen116/001,Sakshaugvegen230

Tillatelsengispåfølgendevilkår:

Tegningeri henholdtil tegningslisteleggestil grunnfor tillatelsen.

Følgendeforetakgisansvarsretti henholdtil godkjenteansvarsoppgaver:

� MurmesterBjørnarSlålie,allefunksjoner
Detgislokalgodkjenningfor funksjonenansvarligsøkerfor tiltaket jf. pbl § 22-3.
Foretakethar sentralgodkjenningfor øvrigefunksjoner

Vedtaketer hjemlet i plan- ogbygningslovens§ 20-1.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndighetenhargjennomgåttdokumentasjoneni søknadenogvurdererdensomtilstrekkelig
til å foreta behandlingen.

Søknadener i samsvarmedgjeldendeplanfor området.Detgisansvarsretti henholdtil godkjente
ansvarsprofiler.

Øvrigeopplysninger:

Dersomdet underarbeidenepåtreffeskulturminneravnoeslag,måarbeidetstansesog
vernemyndighetenevarsles.Arbeidetskalgjennomføresi tråd medreglenei plan- ogbygningslovenog
tekniskforskrift. Tillatelsentaper singyldighethvisarbeidetikkeer satt i ganginnen3 år. Detsamme
gjelderhvisarbeidetinnstillesi lengretid enn2 år, jfr.pbl.§96.

Nårbyggeter utsatt skaldet snarestinnsendesstikningsrapportsomvisereksaktplasseringoghøyde.
Tiltaketkanikketasi bruk før kommunenhargitt ferdigattest/midlertidigbrukstillatelse.Nårtiltaket er
ferdigskaldenkontrollansvarligeforeta sluttkontroll.Ansvarligkontrollerendeskalvedkontrollerklæring
bekrefteoverforkommunenat til taket er utført i samsvarmedtillatelsenoggjeldendebestemmelser.
Kontrollerklæringener grunnlagetfor kommunensferdigattest.

Forbehandlingavsøknadenskaldet betalesgebyrfor saksbehandlingogevt. tilknytningfor vannog
avløpjfr. gjeldendebetalingsregulativogvedlagtefakturagrunnlag.Beløpetbesinnbetalt til Inderøy
kommunepåtilsendtgiroblankett.

Vedtaketkanpåklages,jfr. Forvaltningslovens§ 28.Klagefristener 3 ukerfra dendagdette brevetkom
fram. Klageinstanser fylkesmannen- Evt.klagesendesviakommunen.

Sakenrefereresi førstkommendemøtei Hovedutvalgfor teknisk,miljø ognaturforvaltning.

Med hilsen

IngerJohanneTodalMorset
Byggesaksbehandler

Kopi:
MurmesterBjørnarSlålie
Oterv.6
7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.04.2011 2011/581-5
Saksbehandler Deresreferanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien37,7670Inderøy Vennalivegen37 741242 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 741242 19 NO 963955162

Kindem& Co Advokatkollegiet
Postboks373Sentrum
0102 OSLO

Delegertvedtak

Bernt Holtan, Innvilgning av fradeling av dyrka areal til næringsformål på
Hellem gnr. 172/1.Dispensasjon

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger søknadom dispensasjonvedrørendefradeling av 1 dekar
dyrka areal til næringsformål. Dispensasjonenblir gitt etter plan ogbygningslovens§ 19-2,
dispensasjonsvedtaket.
Det gis dispensasjonfra plan og bygningslovens§ 11-6, rettsvirkning av kommunedelplan
Røra. Det gis ogsåtillatelse til deling etter plan ogbygningslovens§ 20-1, bokstavm,
opprettelseav ny grunneiendom.
Det gis videre dispensasjonfra jordlovens § 9 og § 12 omdisponeringog fradeling av dyrka
ogdyrkbar jord.

Bakgrunn:
Inderøy kommuneharmottattdelingssøknadfra BerntHoltanpåca.1dekarjordbruksarealmed
formålå selgearealet til RørafabrikkerAS. Arealetskalnyttes til næringsformål.
SidenomsøktarealliggersomLNF-formål i kommunedelplanRøra,mådetsøkesdispensasjon
etterplanog bygningslovens§ 19-1 medrettsvirkningav kommuneplanensarealdeletter§ 11-6 i
sammelov.
Delingenskalogsåbehandlesetterplanogbygningslovens§ 20-1, bokstavm, opprettelseav
grunneiendom.
I tillegg måsakenbehandlesetterjordlovens§ 9 omdisponeringog§ 12 fradelingav dyrkaog
dyrkbarjord.
Sakener sendtpåhøringtil berørteparter.Det er kommethøringsuttalelsefra Fylkesmanneni
Nord- Trøndelagog Nord- trøndelagfylkeskommune.

Vurdering:
Detomsøktearealeterpå1 dekarog liggermellomdagensfabrikkområdetil Rørafabrikkerog
tunettil BerntHoltan.Selvearealeter lite ogdriftsmessigvanskeligå drivemeddagens
maskiner.Arealetble vurderti arbeidetmedkommunedelplanRøra,menfikk formåletlandbruk
etterønskefra grunneier.
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Kommunenkangi dispensasjonetter§ 19-2 i planog bygningslovendersomhensynettil
bestemmelsenblir ivaretattogat fordelenemåværeklart størreennulempeneetterensamlet
vurderingav saken.Detkansettesvilkår for dispensasjonen.
Kommunenkanogsågi dispensasjonfra jordlovenetterensamletvurderingav
jordbruksinteressene.Det somskalvurderes, eravkastning,drifts ogmiljømessigeulemperfor
landbruketi området,kulturlandskapetogdetsamfunnsgagnetomdisponeringenvil gi. Det kan
settesvilkår for omdisponeringen.

Nårdetgjelderhøringsuttalelsene,minnerNord-Trøndelagfylkeskommuneomaktsomhets- og
meldepliktenetterkulturminneloven.
I uttalelsenfra Fylkesmanneni Nord- Trøndelaghardemerknadfra landbruksavdelingenat det
børarbeidesmedenlangsiktigløsning for driftssenteretpåbruketHellem.De gjør også
oppmerksompåatgrunnforholdeneer marineavsetningersomkanhaskredrisikovedutbygging.

Argumentersomtaler for enfradeling:
1. Arealeter lite og ligger inneklemtmellomtunetpåHellemogRørafabrikker.Ut fra

jordbrukshensyn, hardetliten verdipågrunnav størrelseog driftsmessigeårsaker.
2. Deter ikkeregistretnoenvernehensyn påarealet.Deter registretenstøysonei forhold til

E6,menut fra formål industrivil dettehamindrebetydning.
3. Omdisponeringenvil haet samfunnsgagnligperspektivvedat detgis

utvidingsmuligheterfor RørafabrikkerAS.
4. Nårdetgjelderhensyn til kulturlandskapet,liggerarealeti tettbebyggelsenogvil ikke

forringelandskapeti området.
5. Arealethargodinfrastrukturtilknyttet offentlig vannog kloakknett.Det erogså tett til

E6medlett avkjørselfor tungtrafikk.

Argumentersomtaler motenfradeling:
1. Arealetereldredyrka jord somgir godavkastning.
2. Deter marineavsetningeri områdetogvedsøknadomtiltak påområdetbørdetligge ved

envurderingav skredrisikoenvedutbygging.
3. Enutbyggingavomsøktarealvil bli liggendetett inntil driftsenhetentil BerntHoltan, og

kanmedføremiljømessigekonsekvenserfor driften påbruket.

Konklusjon:
Medbakgrunni at detdyrkaarealeter driftsmessigelite og ligger tett inntil Rørafabrikker,vil
Inderøy kommunetilrå at BerntHoltanfår fradelt1 dekardyrka jord påHellem,gnr.172/1
Detgis dispensasjonetterplanogbygningslovens§ 19-2, fordi deter flereargumentersomtaler
for en dispensasjonennmotsamtat detvil halite driftsmessigebetydningfor Hellem. Påsikt bør
detfinnesenny langsiktigløsningfor driftsenhetenpåHellem,mensålengedeterdyrket areal
til gårdenvil ikke driftsenhetenbli fradelt.

Klageadgang
I henholdtil ForvaltningslovenskapittelVI kanvedtaketpåklagesog klagefristener 3
ukerfra mottakelseav dettebrevet.Klagenmåværeskriftlig og begrunnesogskalnevne
detvedtaketdetklagesover.KlagessendesInderøykommune,Vennalivegen7, 7670
Inderøy.
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Medhilsen

Kristin Volden

Vedlegg:Kart overinnvilgetareal.
Behandlingsgebyr sendesBerntHoltan.

Vedlegg
1 Oversiktskart

Kopi til:
BerntHoltan Stasjonsvegen11 7670 INDERØY
JarleRennan,oppmålingav arealet.
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