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PS 24/12 Olsen Kristine Roel  -  Myrabakk Jan Fredrik  - gnr 135 bnr 133 
- Bolig - Nessveet 14

PS 25/12 Temasak - Skog

PS 26/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 27/12 Gangstadmarka 45-Benjaminsen. Godkjent oppføring av 
enebolig, 197/129

RS 28/12 Bjørklivegen 78 -Winther. Godkjent tilbygging til bolig 172/71

RS 29/12 Gjellsåsvegen 35 -Bakken. Godkjent tilbygging av vedbod til 
uthus, 170/13

RS 30/12 Sandvollanvegen 330 -Kjølstad. Godkjent påbygg, våningshus 
121/001

RS 31/12 Blåveisvegen 7 -Hovind. Godkjent tilbygg.  Terrasser og 
overbygg, 136/033

RS 32/12 Gangstadmarka 53 -Inderberg/Lønvik. Byggetillatelse for 
enebolig og garasje 197/133 . Dispensasjon for gesimshøyde.

RS 33/12 Frøseth Anne Grete - 12/6 - Tilbygg - Utøyvegen 363 -
godkjennes

RS 34/12 Adkomstvveier gnr 318, bnr 160 og 167 - Tidligere sak Mosvik 
2011/5565 - endiringsmelding - godkjennes

RS 35/12 Følstad Synøve - 172/108 - Tilbygg bolig - Bjørklivegen 56 -
godkjennes

RS 36/12 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Letneslandet 
på oppsetting av skulptur på gnr. 60/1.

RS 37/12 Alstad Arne - 335/007 - bygging av garasje/uthus - godkjennes

RS 38/12 Håkon Staberg 357/68 - tilbygg hytte - Trongsundet -
godkjennes

RS 39/12 Helgesenbakken 10 - Stai/Skjesol.  Rammetillatelse for tilbygg 
og garasje, 001/024. Dispensasjon.

RS 40/12 Utgardslia 6-Lien. Endring av tillatelse, ansvarsretter. 183/111

RS 41/12 Hembre Knut Jarle og Gunn Waadal - 187/14 - Hytte - Vikan 
hytteområde - godkjennes

RS 42/12 Block Watne - gnr 133 bnr 029 - Årfallvegen 20-22 og 24 -
Fradeling

RS 43/12 Gangstadmarka 45 -Storli & Stornes AS. Lokal godkjenning

PS 27/12 Ordføreren orienterer



Arkivsak. Nr.:
2012/1317-2

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 24/12 16.04.2012

Olsen Kristine Roel  -  Myrabakk Jan Fredrik  - gnr 135 bnr 133 - Bolig -

Nessåkeren 14

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, tiltak som krever søknad og tillatelse, godkjennes 
oppføring av bolighus på Nessåkeren 14. 
Boligen godkjennes i henhold til tegninger i søknaden, A01, A02 og A05, av 06.01.2012.

Bakgrunn
Bygningsmyndigheten i Inderøy har mottatt søknad om oppføring av nytt bolighus på Nessåkeren 14. 
Bolighuset oppføres innenfor Reguleringsplan for Nessjordet, vedtatt 04.06.2010. 
Boligen inneholder en boenhet og er på to plan med dobbegarasje i sokkeletasje.



I henhold til reguleringsplan ligger boligeiendommen B-6, innenfor området regulert til boligbebyggelse 
– frittliggende småhusbebyggelse.

Det foreligger ingen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan eller bestemmelsene til 
reguleringsplan for Nessjordet. 

Vurdering
I planbestemmelsene til reguleringsplan for Nessjordet er det i pkt. 2.2 blant annet sagt følgende for 
området avsatt til frittliggende boliger:



Utsnitt av reguleringsplan med området B-6

      Aktuell boligtomt, Nessåkeren 14

Under forarbeidene til planen var grunnlaget for eneboligbebyggelsen en langsgående rekke med 6 nye 
eneboligtomter nedenfor den eksisterende eneboligbebyggelsen i Nessveet. Intensjonen i forarbeidene 
til planen var at skalaen og utbyggingsmønsteret for de nye eneboligtomtene skulle hentes fra den 
nærmeste bebyggelsen i boligfeltet som allerede var utbygd. 

Bygningskroppene skulle også her orienteres med lengderetningen på tvers av terrenget, dette for å 
bidra til en åpen struktur av bygningene og fri sikt ut mot Borgenfjorden.

I henhold til planbeskrivelsen som lå til grunn i vedtaket i behandlingen av reguleringsplanen sies blant 
annet følgende i forhold til boligbebyggelsen i området B-6:

Bakgrunn for formuleringene i forarbeidene i plan samt reguleringsbestemmelsene til plan var at den 
nye eneboligbebyggelsen skulle være mest mulig enhetlig med en parallell orientering av 
hovedmøneretning vist med symbol på kartet.  Dette mente man ble best rent estetisk samtidig som 
det gav luft og rom ut mot Borgenfjorden.



I henhold til reguleringsbestemmelsene til plan er det angitt maksimale mønehøyder til planert terreng 
med angitte kotehøyde, samt bygningens hovedmøneretning. 
Angitte mønehøyde i terrengsnitt viser at mønehøyder og kotehøyde er i samsvar med 
planbestemmelsene. Det foreligger heller ingen søknad om dispensasjon for hovedmøneretningen.
I henhold til gjenpart til nabovarsel til byggesøknaden foreligger det samtykke til tiltaket fra alle 
tilstøtende naboer.

Innenfor de omkringliggende eneboligtomtene har boligene både saltak og pulttak med orientering av 
tak i henhold til reguleringsplan.
Omsøkte enebolig har som hovedtak pyramidetak hvor taket er trukket ut med søyler over 
inngangspartiet mot nordvest samt over utbygg fra stue og sokkeletasje ut mot fjorden i fasaden mot 
sørøst. 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «ja-lov», noe som betyr at det må finnes hjemmel for å nekte å 
imøtekomme tiltakshavers ønsker. Tiltakshaver har dermed rette til å bygge når det ikke er i strid med 
lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov, herunder reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.

Ut over planbestemmelsene skal tiltaket i seg selv vurderes i henhold til estetikk paragrafen i plan- og 
bygningsloven. I henhold til plan- og bygningsloven § 29-2 sier den følgende: «Ethvert tiltak etter 
kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og 
plassering.»

Rådmannen mener at omsøkte enebolig har en estetisk utforming som kan ligge utenfor den rammen 
som var angitt i intensjonene til planen. Med ønske om å opprettholde en enhetlig karakter av 
bebyggelsen mener rådmannen det kan være et spørsmål om denne takformen og 
bygningsutformingen vil være innenfor intensjonen i planen. 

Innenfor reguleringsplanen er det ulike takformer i områdene regulert til rekkehus samt terrassehus. 
Også i områdene regulert til frittliggende eneboliger innenfor reguleringsområdet for Nessjordet er det 



tidligere oppført ett bolighus med pyramidetak samt en bolig med valmtak, disse er boligene i 
henholdsvis Nessveet 51 og 55.

Konklusjon

Med bakgrunn i bestemmelsene i reguleringsplanen samt den eksisterende bebyggelsen innenfor 
reguleringsområdet mener rådmannen at det foreligger en overvekt av hensyn som taler for at nytt 
bolighus på Nessåkeren 14 godkjennes som omsøkt. 



PS 25/12 Temasak - Skog



PS 26/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Vår dato Vår referanse

28.02.2012 2012/1243-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Ingve og Lillian Benjaminsen v/ Block Watne AS
Sjøfartsgt. 12
7714  STEINKJER

197/129 - Godkjent oppføring av enebolig, Gangstadmarka 45. Dispensasjon for 
gesims- og mønehøyde. Godkjent plassering av garasje.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/129

Adresse:
Gangstadmarka 45, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ingve og Lillian Benjaminsen v/ Block Watne AS                      

Ansvarlig søker:
Block Watne AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
162            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig registrert mottatt her 16.2.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis dispensasjon for gesimshøyde på 5,38 meter og mønehøyde på 7,10 meter for oppføring av 
enebolig på eiendommen 197/129, Gangstadmarka 45

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Block Watne AS for funksjonene;
SØK kl. 1 
PRO bygg kl.1, alle relevante fagområder unntatt ventilasjon, rør og sanitærarbeider, utstikking og 
takverk 
UTF bygg kl.1, trearbeider og montering av ventilasjon



, saksnr. 2012/1243-2

Side 2 av 2

 Coop Inn-Trøndelag SA, Avd. S-Rør for funksjonene;
PRO/UTF rørarbeider kl.1, bunnledninger innv.rør og gulvvarme

 Flexit AS for funksjonene;
PRO ventilasjon kl.1

 Norodd Kjelvik for funksjonene;
UTF grunnarbeider og utv.rør kl.1

 Petre AS for funksjonene;
PRO takverk kl.1

 Storli & Stornes AS for funksjonene;
UTF flisarbeider og pipe med ildsted kl.1

 VITEC AS for funksjonene;
PRO/UTF oppmåling og utstikking kl.2

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, dispensasjon, og § 20-1, tiltak som krever søknad 
og tillatelse.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig, godkjenning av plassering av garasje
Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, sist endret 21.4.2010
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver:

 Block Watne AS org.nr: 968757954.
 Coop Inn-Trøndelag SA Avd. S-Rør org.nr: 938548004.
 Flexit AS org.nr: 926398806.
 Norodd Kjelvik org.nr: 970234659.
 Petre AS org.nr: 884647762.
 Storli & Stornes AS org.nr: 975862402. Lokal godkjenning.
 VITEC AS org.nr: 981932773.

Tegningsliste:

 001, situasjonsplan
 100, plan- og snitt
 101-102, fasader

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av enebolig i boligfelt på Gangstadhaugen. Tomta ligger  med veg på tre sider og 
nærmeste nabo i sørvest. 

Det søkes om godkjenning av plassering av garasje. Denne er vist plassert innenfor byggegrensene i 
sørøst med innkjøring parallelt med veg. Nærmeste avstand til vegkant blir 6 meter. Avkjøringen som 
etableres i det sørøstlige hjørne av tomta får tilfredsstillende siktforhold.
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Vi gjør oppmerksom på at garasjen som er stiplet på fasadetegningene ser ut til å være høyere enn det 
planen tillater og vi presiserer at det kun er plasseringen av garasjen som behandles her.

Dispensasjon 

Tiltaket betinger dispensasjon for gesims- og mønehøyde. Naboene er varslet om 
dispensasjonsbehovet og det er ikke mottatt merknader til tiltaket.

Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 Tillatt byggehøyde sier at: 
Gesims- og mønehøyde for bygninger i planområdet kan ikke overstige henholdsvis 4,5 m og 7,0 
m over gjennomsnittlig planert terreng.

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

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at tiltakshaver får det huset de ønsker seg med en 
bedre utnytting av loft 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er presedens i lignende saker og faren for en undergraving 
av planens intensjoner. Hver enkelt byggesak må imidlertid vurderes selvstendig og konkret. 
Nabobygning i nordvest (Gangstadmarka 57) er oppført med ark. Og det ble i 2011 gitt dispensasjon
for gesims- og mønehøyde i Gangstadmarka 51. Dispensasjon for mønehøyde ble gitt under vilkår av 
at eksisterende terreng ble senket tilsvarende, slik at naboens ulemper som følge av dispensasjonen 
ble eliminert.

Gesimshøyde
Ved takopplett eller ark, som stikker mer enn 0,3 meter over takflaten, beregnes gesimshøyden ved 
toppen av takopplettet. Her etableres takopplett på begge sider av bygningen og toppen av disse gir 
en gesimshøyde på 5,38 meter. Dette er 88 cm over det planen tillater.
Bygningen etableres med saltak og en bratt takvinkel på 420. Dette gjør at målbart areal på loft blir 
lite uten takopplettet. Dette etableres i en bredde på 3,7 meter og arealet benyttes til bad og 
loftstue. 
Takopplettenes beskjedne bredde gjør at disse klart underordner seg bygningskroppen for øvrig.

Mønehøyde
Mønehøyden er på 7,10 meter, 0,10 meter over planens bestemmelse. 
Et avvik på mønehøyden 10 centimeter må anses å være av mindre betydning i seg selv. Videre kan 
vi ikke se at en dispensasjon for mønehøyde på 10 cm vil være av betydning for sol eller utsikt for 
nabo. 

Planen har til hensikt å begrense bebyggelsens høyde. Dette både med hensyn på utforming/estetikk og  
ulemper for nabo. Det er tidligere likevel innvilget dispensasjon for gesims- og mønehøyde i 
planområdet for etablering av ark. Tiltaket vurderes ikke å være av betydning for naboenes sol- eller 
utsiktsforhold. Etter en samlet vurdering anses fordelene ved dispensasjonene som større enn 
ulempene, og det foreligger grunnlag for dispensasjon for gesims- og mønehøyde.

Søknaden er ellers i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler.
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

20.03.2012 2012/1697-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Stig Are Winther
Bjørklivegen 78
7670  INDERØY

172/71- Godkjent tilbygg til bolig i Bjørklivegen 78

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/071

Adresse:
Bjørklivegen 78, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Stig Are Winther                      

Ansvarlig søker:
Grande Entreprenør AS                    

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

Bruksareal i m2:
13,7            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her2.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til bolig i Bjørklivegen 78

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Grande Entreprenør AS ansvarsrett for alle funksjoner

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Utvidelse av stue over eksisterende bod og tilbygging av veranda. BYA 50,4 m2 BRA 13 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver: Grande Entreprenør AS
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Saksvurdering:

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

Stue utvides mot sør og veranda etableres i forlengelse av dette samt langs bygningens vestside.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Grande Entreprenør AS Neptunv.1 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

20.03.2012 2012/1675-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Bjørn Bakken
Gjellåsvegen 35
7670  INDERØY

170/13 - Godkjent tilbygging av vedbod til garasje, Gjellsåsvegen 35

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

Adresse:
Gjellsåsvegen 35, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørn Bakken                      

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

Bruksareal i m2:
30            

Det vises til søknad om tilbygging av vedbod til eksisterende garasje registrert mottatt her 1.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av 32m2 til eksisterende uthus i Gjellsåsvegen 35

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av 32m2 til eksisterende garasje 
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

26.3.2012 2012/1792-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Jostein Kjølstad
Sandvollanvegen 330A
7670  INDERØY

121/001 - Godkjent påbygg, våningshus, Sandvollanvegen 330

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
121/001

Adresse:
Sandvollanvegen 330 A, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Jostein Kjølstad                      

Ansvarlig søker:
Faanes & Gjølga AS                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - påbygg                                                

Bruksareal i m2:
45,65            

Det vises til søknad om påbygging av våningshus registrert mottatt her 8.3.2012.
Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til påbygging av våningshus på eiendommen 121/001, Sandvollanvegen 330
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Faanes & Gjølga AS, alle funksjoner

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Påbygging av våningshus BRA 45,65 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
Ansvarsoppgaver: Faanes & Gjølga AS, SØK/PRO/UTF kl.1, foretaket har sentral godkjenning for 
funksjonene.
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Saksvurdering:

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

Søknaden gjelder påbygging av våningshus med etablering av nye soverom over eksisterende tilbygg. 

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Faanes & Gjølga AS Vågavegen 600 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

20.03.2012 2012/1702-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Edith og Jan Hovind
Blåveisvegen 7
7670  INDERØY

136/033 - Godkjent tilbygg. Terrasser og overbygg i Blåveisvegen 7

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/033

Adresse:
Blåveisvegen 7, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Edith og Jan Hovind                      

Ansvarlig søker:
                    Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl § 20-2

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygging av terrasser og overbygg registrert mottatt her 5.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av terrasser med overbygg som omsøkt i Blåveisvegen 7
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
               

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av terrasser totalt 50 m2, med delvis overbygg ca. 9 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen 14.12.2005
Planformål: Bolig

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Tiltak
Det tilbygges en veranda/terrasse på bygningens nordøstlige side på 18 m2 og en terrasse/inngang med 
delvis overbygg i hjørnet mot sørvest, totalt ca. 22 m2 der anslagsvis 9 m2 etableres med tak.

Nabovarsling
To av naboene er ikke varslet om tiltaket. Bygningsmyndigheten har vurdert at det kan være grunnlag 
for å frita for varsling av disse da de ikke ser ut til å bli vesentlig berørt av tiltaket. 
Vi velger likevel å sende kopi av vedtaket til de naboene som ikke er varslet for å unngå eventuelle 
innsigelser etter at tiltaket er igangsatt.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Denstadli og Gjul Kvitveisvegen 6 7670 INDERØY
Svein Herrmann Kvitveisvegen 10 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

19.03.2012 2012/981-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Line Lønvik Bragstad/Knut Åge Inderberg
Nessetvegen 377
7670  INDERØY

197/133 - Byggetillatelse for enebolig og garasje i Gangstadmarka 53. 
Dispensasjon for gesimshøyde.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/133

Adresse:
Gangstadmarka 53, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Line Lønvik Bragstad/Knut Åge Inderberg                      

Ansvarlig søker:
SPAR-BYGG AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
232 + 49            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig o g garasje registrert mottatt her8.2.2012.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon mottatt 13.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig og garasje i Gangstadmarka 53 med dispensasjon for 
gesimshøyde.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Før igangsetting av graving må ansvarlig utførende, Anton Letnes AS, ta kontakt med kommunen 
vedrørende eksisterende ledninger.

Tegninger som viser overgangen fra hus og garasje til veg i sør, med eventuell forstøtningsmur, 
ettersendes.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 SPAR-BYGG AS; PRO/UTF kl1. Bygning og installasjoner 

 Anton Letnes AS; UTF kl.1, graving
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 Kvelstad rør og varmepumpe AS; PRO/UTF kl.1 sanitær og varmeanlegg 

 Trøndelag betongsprøyting AS; PRO/UTF kl.1 betongarbeider

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, dispensasjon og § 20-1, søknad.

               

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig BYA 232m2 BRA284 m2 og garasje BYA 49m2 BRA 44m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, sist endret 21.4.2010
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver:
SPAR-BYGG AS org.nr 935540704; PRO/UTF kl1. Bygning og installasjoner 
Anton Letnes AS org.nr 919605960; UTF kl.1, graving
Kvelstad rør og varmepumpe AS org.nr. 41406880; PRO/UTF kl.1 sanitær og varmeanlegg, - lokal godkjenning
Trøndelag betongsprøyting AS org.nr 942987080; PRO/UTF kl.1 betongarbeider

Tegningsliste:

 Situasjonsplan rev. 9.3.2012 med koter
 Terrengsnitt datert 9.3.2012
 Plan- og fasadetegninger datert 9.3.2012 med detaljer vinduer/dører
 Plan- og fasade garasje datert 9.3.2012

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av enebolig og garasje i boligfelt på Gangstadhaugen. Bygningene etableres med 
saltak og boligen får en gjennomgående ark.
Eiendommen skråner ned mot nord. Her etableres en adkomstveg som senkes i terrenget og i 
forlengelse av denne plasseres garasjen delvis skjult i terrenget. Terrenget under boligen senkes inntil 
2,5 meter i sør. Nærmeste avstand til nabogrense i vest er 2,6 meter og det er vedlagt samtykke fra nabo 
til dette. Garasjen plasseres 2,5 meter fra nabogrense i vest og det foreligger samtykke fra nabo også 
her.

Ledninger
Det ser ut til at plasseringen av bygningen kan komme i konflikt med kommunaltekniske ledninger. 
Skulle det under gravearbeidene bli avdekket at disse ledningene kommer i konflikt med plasseringen av 
boligen, i henhold til situasjonsplan, vil kommunen stå ansvarlig for eventuell omlegging. Dette er avklart 
med enhetsleder for kommunalteknikk, Jorunn By, Inderøy kommune.

Forstøtningsmur/terrengendringer
Forholdet til eksisterende terreng og behov for eventuell forstøtningsmur i sør er noe uklar i 
tegningsmaterialet. Det kan se ut til at må etableres en 4 meter høy forstøtningsmur i sør men vi antar 
at det kan bli valgt en noe mer avtrappende overgang i terrenget.
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Bygningsmyndigheten ber derfor om at snitt/tegninger som viser hvordan dette blir, ettersendes når 
prosjekteringen er klar. Dette både for oppdatering av bygningsarkivet og for at mulige problemstillinger 
opp til kommunal vei kan avklares i forkant.

Boligen får en mønehøyde på 7 meter og en gesimshøyde 6,8 meter

Dispensasjon
Ved takopplett eller ark, som stikker mer enn 0,3 meter over takflaten, beregnes gesimshøyden ved
toppen av arken. Her etableres ark på begge sider av bygningen og toppen av disse gir en gesimshøyde 
på 6,8 meter. Dette er 2,3 m over det planen tillater.

Tiltaket betinger dispensasjon for gesimshøyde. Naboene er varslet om dispensasjonsbehovet og det er 
ikke mottatt merknader til tiltaket.

Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 Tillatt byggehøyde sier at:
Gesims- og mønehøyde for bygninger i planområdet kan ikke overstige henholdsvis 4,5 
m og 7,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.

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

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at tiltakshaver får det huset de ønsker seg med en
bedre utnytting av loft, samt at arkene deler opp fasaden på en gunstig måte.
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er presedens i lignende saker, og faren for en undergraving av 
planens intensjoner. Hver enkelt byggesak må imidlertid vurderes selvstendig og konkret. Planen har til 
hensikt å begrense bebyggelsens høyde. Dette både med hensyn på utforming/estetikk og ulempe for 
nabo.
Det er tidligere innvilget dispensasjon for gesims- og mønehøyde i planområdet for etablering av ark. 
Det er nylig gitt dispensasjon for gesims- og mønehøyde i Gangstadmarka 45 for takopplett og det ble i 
2011 gitt dispensasjon for gesims- og mønehøyde i Gangstadmarka 51 for etablering av ark. 
Bygningen etableres med saltak og en takvinkel på 300. Arkene etableres i en bredde på 5 meter og 
arealet benyttes til bad og loftstue.
Dispensasjonen for gesimshøyde vurderes ikke å være av vesentlig betydning for naboenes sol- eller 
utsiktsforhold. Dette på bakgrunn av at arkene underordner seg bygningskroppen og at bygningen 
senkes inntil 2,5 meter i terrenget. For øvrig er plasseringen også i god avstand fra nabo i øst.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved dispensasjonene som større enn ulempene, og det 
foreligger grunnlag for dispensasjon for gesims- og mønehøyde.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
SPAR-BYGG AS Sjøfartsgata 9 7714 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

28.03.2012 2012/1868-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Anne Grete Frøseth

Ljan Terrasse 6

1169 Oslo

Frøseth Anne Grete - 12/6 - Tilbygg - Utøyvegen 363 -godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
012/006

Adresse:
   Utøyvegen 363                      

Tiltakshaver:
Anne Grete Frøseth                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                              

Bruksareal i m2:
    BRA 17 m2        

Det vises til søknad om tre mindre tilbygg til eksisterende bolighus, dette i henhold til søknad med 
tegninger registrert mottatt her 12.03.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes tilbygg til bolighus, tillatelsen er gitt med 
følgende forbehold:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket er prosjektert og utført i medhold av plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende bolig, med nytt bad i tilbygg mot øst samt nytt tak over terrasse 
mot sør. Dette i samsvar med tegninger nr. 1129, av 17.01.2012.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune
Reguleringsformål: LNF-område med spredt boligbygging

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det 
samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Faanes  & Gjølga AS, Vågavegen 600, 7670  INDERØY



Vår dato Vår referanse

23.03.2012 2012/1728-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Block Watne
Sjøfartsgt. 12
7714  STEINKJER

Delegert vedtak

Adkomstvei - gnr 318, bnr 160 og 167 - Tidligere sak Mosvik 2011/5565 -
endringsmelding - godkjennes

Bygningsmyndigheten har mottatt endring av tiltak for to-mannsbolig i Mossavegen 14 og 16 i 
brev av 21.03.2012.
I henhold til nytt situasjonsplan, av 02.03.2012, er avkjørsel eiendommen flyttet fra sør/vest side 
til nord/øst side av boligeiendommen. Bolighuset er forskjøvet 1m mot sør/vest. 
Dobbelgarasjen vendes tilsvarende med porter mot nord.

Endringen er forlagt naboer, det er ingen merknader til endringen.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til tiltaket og endringen godkjennes i henhold til
plan- og bygningsloven § 20- 1 samt gitte tillatelse av 18.11.2011.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Erna Strøm, Mossavegen 18, 7690 Mosvik



Vår dato Vår referanse

28.03.2012 2012/1710-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Synøve Følstad
Bjørklivegen 56
7670  INDERØY

Følstad Synøve - 172/108 - Tilbygg bolig - Bjørklivegen 56 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/108      

Adresse:
Bjørklivegen 56                         

Tiltakshaver:
Synøve Følstad                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus - glassveranda                                              

Bruksareal i m2:
   11,5 m2         

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, dette i henhold til søknad registrert mottatt 
her 28.2.2012.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes tiltaket i henhold til søknad, tillatelsen er gitt 
med følgende forbehold:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter innbygging av eksisterende terrasse samt at det bygges nytt tak over uteplass mot 
sørøst.

Planstatus: Kommunedelplan Røra/Hylla, vedtatt 27.01.10.
Planformål: Boligområde

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 
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For behandling av søknaden skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

24.02.2012 2012/159-7

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Grete og Magne Letnes
Letnesvegen 409
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Letneslandet på oppsetting 
av skulptur på gnr. 60/1.

Søker: Grete og Magne Letnes, Letnesvegen 409

Bakgrunn: 
Eierne på Letnes gnr. 60/1 søker etter ønske fra Fjord og Jektnemnda om å installere en skulptur 
på den midterste holmen på Letneslandet. Skulpturen skal symbolisere samferdsel, næring og 
kultur langs Trondheimsfjorden og til minne om jekta Pauline som er bygd på Letnes og drives i 
dag av Fjord og Jektnemnda. 
Fjord og Jektnemnda har sitt utspring i følgende organisasjoner, Paulines Venner, Innherred 
Kystlag, Inderøy Museums- og historielag og Kjerknesvågen Kai og Båtforening. 

« Jektvarden" skal mures i naturstein og vil ha en høyde på 12 meter og grunnflate på 4 m2, og 
skal ta utgangspunkt i jektas linjer i stevn, segl og skog. 

Siden skulpturen skal settes opp i et område som er regulert til Landbruk, natur, friluftsliv samt 
reindrift (LNF-R), må det søkes dispensasjon etter plan og bygningslov § 19-1 med bakgrunn i 
pbl § 12-12, vedtak av reguleringsplan.

Søknaden om dispensasjon er sendt på høring til Nord- Trøndelag fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag som begge har avgitt høringstillatelse. 

Vurdering:
Når det gjelder søknad om dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-1, krever det grunngitt 
søknad. Ved behandling av dispensasjon skal det vurderes om hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt samt at fordelene skal være klart større enn ulempene ved 
en samlet vurdering. 
Søknaden er begrunnet historisk med å markere jektfarleden med varde som før i tiden samt den 
symbolikken som er nevnt av søker og kunstneren Erlend Leirdal som er vedlagt søknaden. 
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Argumenter som taler for å gi dispensasjon:
 Tiltaket er i tråd med Inderøy kommune sitt fokus på kystkultur og lokal jekthistorie. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner, men Nord- Trøndelag 

fylkeskommune minner om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovas § 8,2. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med landbruksinteressene da området også i fremtiden 

kan vil bli brukt til innmarksbeite.

Argumenter som taler mot en dispensasjon: 
 Skulpturen blir sett opp på område med rik strandeng som er registrert med nasjonal 

biologisk mangfoldverdi. 
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ved miljøvernavdelingen har konkludert med at tiltaket 
kan tillates ut fra at skulpturen blir tilgjengelig for alle, og at regionale og nasjonale 
miljøverninteresser ikke blir skadelidt ved oppføring av jektvarde slik det er omsøkt. 

Inderøy kommune innvilger søknad om dispensasjon for oppsetting skulptur på Letneslandet med 
bakgrunn i 

- Begrunnelsen for tiltaket har historisk og kulturell betydning
- Innkomne uttalelser har ingen innvendinger mot tiltaket. 
- Tiltaket vil ikke stride mot eksisterende formål i planen, og det er flere fordeler enn 

ulemper ved tiltaket. 

Det er viktig at det blir tatt nødvendige hensyn for å hindre ødeleggelser av eksisterende 
vegetasjon under oppføring av monumentet. 

Vedtak:

Inderøy kommune innvilger etter Plan og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra LNF-R 
formålet i reguleringsplanen for Letneslandet. Dispensasjonen gjelder oppsetting av skulptur 
på «Midtiholmen» slik som det er beskrevet med omtale og bilder i søknaden. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy.

Det blir ikke innkrevd gebyr, da prosjektet er basert på frivillighet. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger
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Kopi til:
Fjord og Jegtnemnda v/Arne Fossum Vistvenvegen 16 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

29.02.2012 2012/702-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Arne Alstad
Lyvik
7690  MOSVIK

Alstad Arne - 335/007 - bygging av garasje/uthus - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
335/007

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Arne Alstad                      

Tiltakets art:
Oppføring av garasjen til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
70 m2           

Det vises til søknad om oppføring av garasje til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg
registrert mottatt her den 31.01.2012.
Siste dokument til saken mottatt 29.02.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-2 gis tillatelse til oppføring av garasje på boligeiendom, 
tillatelsen er gitt med følgende forbehold:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

             

Saksopplysninger:

Garasjen har et BRA på 70 m2, garasjen plasseres på gårdsiden ca 8m fra egen bolig. 
I henhold til vedlagte situasjonskart er avstand fra eiendomsgrense til gbnr. 335/1 inntil 4m, jfr. plan- og 
bygningsloven § 29-4.

Saksvurdering:

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

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Ole Robert Brødreskift, 7690 Mosvik



Vår dato Vår referanse

06.03.2012 2012/1478-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Håkon Staberg
Kvamshaugen 80
7670  INDERØY

Håkon Staberg 357/68 - tilbygg hytte - Trongsundet - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/68

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Håkon Staberg                      

Ansvarlig søker:
Erling Melting                    

Tiltakets art:
Tilbygg til fritidsbolig, utslippstillatelse                                                

Bruksareal i m2:
20,2 m2            

Det vises til søknad om utslipp for sanitær avløpsvann med utslipp i sjø samt tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her den 21.02.2012.

Vedtak:
Med hjemmel i Forurensningsloven § 12( krav til utslipp av sanitærvann fra bolighus, hytter og lignende), 
plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden under 
følgende forutsetninger:

Eling Melting, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for prosjekterende og utførende.                

 Tømming av septiktank må skje i samsvar med ordninger for Innherred Renovasjon.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse til oppføring 
av tilbygg til eksisterende fritidsbolig, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende hytte, tilbygget har et bebygd areal på 15,4 m2. I tilbygget 
bygges nytt bad med toalett. 
Tilbygget knytter sammen eksisterende hytte og uthus, samtidig bygges nytt tak over eksisterende 
terrasse, ca. 14 m2.

Det søkes om utslippstillatelse til septiktank hvor overløp knyttes sammen med eksisterende utløp i sjø 
fra naboeiendom, gbnr. 357/23.

Planstatus: Reguleringsplan for Trongsundet
Planformål: Landbruk/Hytter

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Erling Melting, Trongsundet, 7690 Mosvik



Vår dato Vår referanse

27.03.2012 2012/1974-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Ingrid Stai og Bjørnar Skjesol
Helgesenbakken 10
7670  INDERØY

001/024 - Rammetillatelse for tilbygg og garasje, Helgesenbakken 10. 
Dispensasjon.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/024

Adresse:
Helgesenbakken 10, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ingrid Stai og Bjørnar Skjesol                      

Ansvarlig søker:
Praksis sivilarkitekter AS                    

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

Bruksareal i m2:
68 + 26,5            

Det vises til søknad om rammetillatelse for tilbygg og ny garasje registrert mottatt her 22.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til for tilbygg og ny garasje på eiendommen 001/024, Helgesenbakken 10. Det gis 
dispensasjon fra Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09 for utforming av garasje.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Praksis sivilarkitekter AS:
SØK kl.1 
PRO arkitektur kl.1

 Faanes & Gjølga AS: 
PRO byggeteknikk kl.1

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2, dispensasjon, og § 20-1, søknad.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg BYA 27,5 m2/ BRA 68 m. Garasje BYA 27,5/ BRA 26,5 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09

Planformål: Bolig

Tegningsliste:

 A 20-1, plan
 A 20-2, situasjonsplan
 A 30-1, snitt
 A 40-1, fasader
 A 50-1, perspektiv

Saksvurdering:

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

Søknaden gjelder tilbygging til eksisterende bolig i sentrumsområde samt oppføring av ny garasje. Det 
framgår også av søknaden at eksisterende garasje skal rives da denne ikke er vist på ny situasjonsplan. 
Tiltaket medfører også etablering avkjøring på egen eiendom og en opprydding i forhold til 
naboeiendommen i nord. Nærmeste avstand til nabogrense for tilbygg er 4 meter. Nærmeste avstand til 
nabogrense fra garasje er 1 meter.

Tilbygg
Tilbygget etableres i nord med en grunnflate på 25 m2 og i tre etasjer. Tilbygget oppføres med pulttak i 
kontrast til eksisterende bygning med saltak. Det etableres et flatt mellomparti i overgangen mellom 
bygningene. Dette, sammen med den beskjedne størrelsen på tilbygget, gjør at tilbygget klart 
underordner seg eksisterende bygning.

Garasje - dispensasjon
Ny garasje oppføres med flatt tak og det søkes dispensasjon fra Reguleringsplan for Straumen sentrum 
04.05.09 bestemmelsenes pkt. 1.9 som blant annet sier at:

Frittstående garasje/uthus i eneboligområder kan bygges inntil 50 m2 (T-BRA). Det skal legges 
vekt på å tilpasse utseende til tomtas øvrige bebyggelse med hensyn til takvinkel, materialbruk 
og fargevalg. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3,0 m og 5,0 m målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at det er valgt en utforming som gjør garasjen mest mulig 
nøytral i forhold til øvrig bebyggelse.
Garasjen, med sitt flate tak, er i kontrast til eksisterende bolig. Den er imidlertid vist med liggende 
trekledning, farge og flatt tak likt det nye mellombygget slik at hensynet til tomtas bebyggelse ivaretas. 
Det vurderes ikke å være ulemper som følge av tiltaket.
Fordelene av å tillate flatt tak på garasjen anses å være større enn ulempene etter en samlet vurdering 
og det foreligger grunnlag for dispensasjon.
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Søknaden er ellers i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Tiltaket kan ikke igangsettes før kommunen har gitt igangsettingstillatelse. 

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Praksis sivilarkitekter AS Svein Jarls gate 2 7713 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

27.03.2012 2012/1502-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

KOMPLETT PROSJEKTERING AS
Russervegen 4
7650  VERDAL

Att. Njål Kolsvik

Delegert vedtak

183/111 - Endring av tillatelse, ansvarsretter. Lokal godkjenning av foretak.

Inderøy kommune har mottatt deres søknad om endring av tillatelse den 26.3.2012 i arkivsak 2011/683.
Vi opplyser at byggesaken i nye Inderøy kommune har fått nytt arkivnummer; 2012/1502

Endringen gjelder ansvar gitt til foretaket NK-prosjektering. Foretaket erstattes i sin helhet av Komplett 
Prosjektering AS med organisasjonsnummer 998126932. 

Vedtak:

Det gis endring av tillatelse vedrørende ansvarsretter som omsøkt. 

Komplett prosjektering AS gis lokal godkjenning for funksjonene:
SØK kl.1
PRO småhus kl.1
UTF betong, mur og puss, innvendig tømrer- og snekkerarbeid samt våtrom. Kl.1. 

Godkjenningen gjelder kun ansvar på eiendommen 183/011, tiltakshaver er Johnny Lien.

For øvrig gjelder tillatelsen som i rammetillatelse datert 29.8.2011 og igangsettingstillatelse datert 
15.11.2011

Vi viser til plan- og bygningslovens § 20-1 og § 22-3.

Øvrige opplysninger:

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Johnny Lien Liavegen 36 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

28.03.2012 2012/1755-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Grande Entreprenør AS
Neptunvegen 1
7670  INDERØY

Hembre Knut Jarle og Gunn Waadal - 187/14 - Hytte - Vikan hytteområde -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
187/014

Adresse:
Tjurruhaugen 83                         

Tiltakshaver:
Knut Jarle Hembre og Gunn Waadal Hembre

Ansvarlig søker:
Grande Ertrprenør AS                                         

Tiltakets art:
   Fritidsbolig                                             

Bruksareal i m2:
   79 m2         

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert 
mottatt her 07.03.2012.
Siste dokument til saken søknad om dispensasjon, mottatt 15.03.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 godkjennes søknad om dispensasjon for takvinkel på 20 0

dette i henhold til søknad med vedlagte tegninger.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av fritidsbolig i henhold til søknad, 
tillatelsen gis med følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Grande Entreprenør AS, org.nr. 912051625, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av bygning og installasjoner.
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Saksopplysninger:

Tiltak omfatter oppføring av ny fritidsbolig 

Planstatus: Vikan Hyttefelt
Planformål: Fritidsbebyggelse - konsentrert

Tegningsliste: 501-502

Det foreligger søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, vedtatt 27.09.2012. I søknad i 
brev av 6.mars 21012 står følgende:
«Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Vikan hytteområde, pkt.
1.1.1.h: «Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 25 og 35 grader».
Tiltakshaver ønsker pulttak på sin fritidsbolig. Ut fra ønsket planløsning ser vi det vanskelig å 
opprettholde takvinkel angitt i reguleringsbestem.melsene, og samtidig holde bygget innenfor 
mønehøyde på 5.5 m. Jfr. 1.1.1.j.
Det søkes derfor om å få benytte pulttak med takvinkel 20 grader. Ved å benytte takvinkel 20 grader vil 
bygget holde seg innenfor angitt mønehøyde, noe vi anser viktig for de omkringliggende fritidsboliger.
Vi kan ikke se at omsøkt dispensasjon vil være til hinder for annen bebyggelse.»

Saksvurdering:

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

I henhold til dispensasjonssøknaden er det i det vesentlig med bakgrunn i kravet til mønehøyde på 5,5m 
at det søkes om dispensasjon for takvinkel.

Omsøkte fritidsbolig er planlagt med et splittet saltak, det vil si to pulttak med et lite mellombygg med 
flatt tak. De to gesimser er henholdsvis ca. 5,5m og 4,2m til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. 
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Bakgrunn for reguleringsbestemmelsene om maksimal gesims og mønehøyde samt takvinkel er at 
bebyggelsen skal ha et enhetlig preg uten at de er vesentlig eksponert i terrenget. Dette ut fra et estetisk 
hensyn samt en bebyggelse som har en viss samhørighet. 

I reguleringsbestemmelsene er det åpnet for at bygningene kan ha pulttak. Når man vurderer den 
samme fritidsboligen uten mellombygg med saltak vil bygningsvolumet ivareta kravet til maks 
mønehøyde på 5,5m.

Vi vurderer mønehøyde eller her gesimshøyden som ivaretatt i henhold til reguleringsbestemmelsene på 
5,5m. Vi kan vanskelig se at en takvinkel på 20 0 ikke er i samsvar med hensynet bak bestemmelsen det 
her søkes om dispensasjon fra, eller at hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt 
som følge av at tiltaket slik det er omsøkt. Det må således vurderes om fordelene ved en dispensasjon 
blir vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Reguleringsplan for Vikan hytteområde ble vedtatt 27.09.2010 , reguleringsplanen omfatter 7 stk. 
fritidseiendommer. Det kan være uheldig at det søkes om dispensasjon fra en så ny reguleringsplan, men 
dette er en privat reguleringsplan hvor det foreligger samtykke fra grunneier for dispensasjonssøknaden.

I henhold til reguleringsbestemmelsene er det her åpnet for pulttak. Det kan være ønskelig at bygg med 
pulttak ikke byges med så høy takvinkel da mindre takvinkel gir lavere bygg, samt at høyere takvinkel gir
bygg hvor dette kan gi en stor synlig takflate. Bygningsvolumene er her smale slik at bygget ikke vil 
eksponere seg i terrenget eller i forhold til omgivelsene.

Bygningsmyndigheten mener at fordelene ved å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene og at 
det derfor kan gis dispensasjon i dette tilfellet. 

Tiltak omfatter oppføring av ny fritidsbolig på tomt nr. 6 innenfor reguleringsplan for Vikan Hyttefelt. 
I henhold til reguleringsbestemmelser § 1.5 må står følgende:
«Før det settes i gang arbeider på den enkelte tomt skal det vurderes fare for steinsprang fra 
bakenforliggende terreng, og eventuelt gjennomføres sikringstiltak. Vurderingen skal gjøres av en person 
med skredfaglig kompetanse».

Grande Entreprenør AS er her ansvarlig for prosjektering og utførelse for hele tiltaket. Foretaket har i 
henhold til sentral godkjenning kompetanse for tiltak i tiltaksklasse 3.
Bygningsmyndigheten vurderer at foretaket har kompetanse i henhold til kravet og forutsetter at 
reguleringsbestemmelser § 1.5 er ivaretatt.

Fritidseiendommen er tilknyttet privat vann og avløpsanlegg.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Knut Jarle Hembre og Gunn Waadal Hembre Enganvegen 18 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

01.03.2012 2012/1240-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Block Watne AS
Sjøfartsgt. 12
7714  STEINKJER

Delegert vedtak

Block Watne - gnr 133 bnr 029 - Årfallvegen 20-22 og 24 - Fradeling

Viser til søknad om deling av tre parseller fra grunneiendom gbnr. 133/29 på Straumen, dette i 
henhold til søknad med vedlegg mottatt og journalført her den 16.02.2012.

Søknaden gjelder fradeling av 3 stk. parseller fra eiendommen i Årfallvegen, gbnr. 133/29, eier 
Block Watne AS. De omsøkte parsellen fradeles med henblikk på tre separate boligeiendommer. 
De omsøkte parsellene har henholdsvis følgende angitte størrelser:
Årfallvegen 20 ca. 304 m2
Årfallvegen 22 ca. 229 m2
Årfallvegen 24 ca. 276 m2

Planstatus:
I henhold til kommuneplanens arealdel Straumen er området avsatt til boligområde. Eiendommen
omfattes av «Bebyggelsesplan Årfallvegen gnr. 133 bnr. 29», vedtatt 22.09.2008 med endring av 
27.12.2010. 

I henhold til bebyggelsesplanen er området regulert som konsentrert boligområde for 
frittliggende eneboligbebyggelse. Garasjer, parkeringsareal, søppelskur og området for lek ligger 
igjen på fellesområdet, gbnr. 133/29. 

Fradelingen vurderes å være i tråd med plan for området.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) gis 
tillatelse til deling av 3 stk. boligparseller på henholdsvis ca. 304 m2, 229 m2 og 276 m2 fra 
eiendommen gbnr. 133/29, dette i henhold til søknad. Fradelte parseller skal benyttes til tre 
separate bolighus. 

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil 
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. 

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

Saken oversendes fagleder oppmåling for videre effektuering.
Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Oppmålingsmyndighet, her



Vår dato Vår referanse

28.02.2012 2012/1243-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Storli & Stornes AS
Nessetvegen 210
7670  INDERØY

Att. Reidar Stornes

197/129 - Lokal godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 16.2.2012

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene, UTF flisarbeid og pipe kl.1

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er tidligere dokumentert.

Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.197, bnr.129 i Inderøy kommune. Tiltakshavere 
er Ingve og Lillian Benjaminsen.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Storli & Stornes AS, av 
Inderøy kommune. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i 
medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr. 700,- for gjentatt lokal godkjenning jfr. Gjeldende betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER
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