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Arkivsak. Nr.:
2012/1873-6

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 28/12 21.05.2012

Søknad på fradeling av tilleggsjord fra Melvold gnr. 326, bnr. 1.
Søker: Ann Helen Austheim og Bjørnar Austheim. 

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om deling etter jordlovens §§ 1 og 12 av Melvold gnr. 326, bnr. 1 innvilges med følgende 
fordeling.

 John Berg, gnr. 330/1: 62 dekar jordbruksareal og 78 dekar skog

 Ove Berg, gnr. 333/1: 45 dekar jordbruksareal

 Anton Jenssen gnr. 318/1: 31 dekar jordbruksareal, 1710 dekar skog og 54 dekar anna areal. 

Tunet på Melvold med inntil 15 dekar forblir en grunneiendom slik som vedlagt kart viser. 

Det innvilges også deling etter Plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder arealoverføring. 

Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter innvilgning, faller tillatelsen bort. 

Vedlegg
1 kart over tun
2 Kart fordeling tilleggsareal

Bakgrunn

Bruket Melvold har et areal med følgende fordeling:
119 dekar fulldyrka areal, 
19 dekar beite, 
ca. 1800 dekar produktiv skog
57 dekar annet areal. 

1995 dekar samlet areal

Eierne av Melvold ønsker å fradele landbruksarealet til tre forskjellige naboer, og kun være eier av 
tunet med tilgrensede areal på 15 dekar.



De tre kjøperne er: 
Jon Berg, Berg Ytre gnr. 330, bnr. 1 som i dag har følgende areal:
46 dekar fulldyrka
26 dekar innmarksbeite
1661 dekar skog
151 dekar annet areal
1884 dekar samla areal

Bruket driv i dag kombinert melke- og skogproduksjon. 

Ove Berg, Berg fremre, gnr. 333/1 som i dag har følgende areal: 
46 dekar fulldyrka
12 dekar overflata dyrka
43 dekar innmarksbeite
1201 dekar skog
72 dekar anna areal
1374 dekar samlet areal

Produksjonen på bruket er kombinert melk- og skogproduksjon. 
John og Ove Berg driver samdrift innen melkeproduksjon.

Anton Jenssen, Vinnan gnr. 318, bnr. 1. som i dag har følgende areal: 
825 dekar fulldyrka
3 dekar overflatedyrka
375 dekar innmarksbeite
30928 dekar skog
6999 dekar anna areal. 
39127 dekar samlet areal. 

Dagens produksjon på bruket er skog- og kjøttfe.

Melvold sitt areal er etter skriftlige avtaler fordelt omtrent slik: 
1. John Berg, 62 dekar jordbruksareal, 78 dekar skog.
2. Ove Berg, 45 dekar jordbruksareal
3. Anton Jenssen, 31 dekar jordbruksareal, 1710 dekar skog og 54 dekar annet areal
4. Tunet til Ann Helen og Bjørnar Austheim, ca. 2 dekar jordbruksareal, 10 dekar skog og 3 dekar 

anna areal. 

I utgangspunktet ønsket Melvold å sitte igjen med en større eiendom, men ut fra arronderingsmessige 
og driftsmessige årsaker ble det etter avtale med kjøper innskrenket til 15 dekar. Derfor er arealene 
endret i forhold til opphavelig søknad. 

Den endelige fordelingen og oppmålingen av arealet blir utført ved hjelp av jordskifteretten. 

Dagens eiere av Melvold overtok bruket i 2001. Melkekvoten var solgt, og dyrka arealet har vært 
bortleid over flere år. 

Søknaden skal behandles etter jordlovens §§ 1 og 12, formål og fradeling av dyrka areal. 
Søknaden er også vurdert etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m arealoverføring. Fradelingen 
av tilleggsareal vil ikke være problem etter dette lovverket, da salg av tilleggsareal ikke medfører noen 
endring av bruken på arealene. 



Vurdering
I jordlovens formålsparagraf står det at forholdene skal legges til rette så jord, skog og vidder i landet 
skal nyttes på den mest gagnlige måten for samfunnet, og de som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig og variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området, med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode 
løsninger. 

I utgangspunktet kan ikke en landbrukseiendom deles uten samtykke fra departementet. Det kan gis 
tillatelse til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller at delingen er forsvarlig ut 
fra den avkastningen eiendommen kan gi. Det skal tas hensyn til driftsmessige- og miljømessige 
ulemper for landbruket i området. I tillegg skal det tas hensyn til godkjente planer og kulturlandskapet. 

Melvold er et bruk med forholdsvis store ressurser, og dette gjelder spesielt på skogarealet. Dagens 
eiere har liten interesse for landbruksdrift, og jordbruksarealet er har vært leid til bort over mange år.
Når det gjelder skogen, er mesteparten av arealet uthogd, men arealet er tilplantet og har stort behov 
for ungskogpleie. 

John og Ove Berg driver begge med melkeproduksjon på forholdsvis små dyrka areal og har behov for 
mer tilleggsareal for å opprettholde dagens melkeproduksjon. 
Anton Jenssen som er den tredje kjøperen, har en stor gård i norske forhold og der drives et aktivt og 
profesjonelt skogbruk. Jenssen ønsker å kjøpe størstedelen av Melvold sin utmark med tanke på drive 
arealet sammen med sin skog. 

Etter jordlovens § 12 vedrørende deling, skal følgende vurderes:

Samfunnsinteresser av stor vekt:
En oppdeling av Melvolds landbruksareal til naboeiendommer vil ikke ha betydning for allmennheten, 
men det kan være med å sikre sysselsetting og næringsutviklingen til kjøperne sine bruk og for 
distriktet. Fradelingen vil ikke medføre endringer i forhold til bosetting, da selger fremdeles vil bo på 
tunet etter deling. 

Omsynet til den avkastning eiendommen kan gi: 
Det er klart at bruket Melvold har samla ressurser for fremtidig landbruksproduksjon. Det har en 
betydning for fradeling at eiendommen ikke lenger har selvstendig drift, men leier ut arealet på 
langsiktige kontrakter. Kjøp av tilleggsareal for Berggårdene vil ha stor betydning for deres avkastning 
og videre drift av melkeproduksjon.

Drifts- og miljømessige ulemper:
Siden fradelingen medfører uendret bruk av arealet, anses de drifts- og miljømessige ulempene for liten 
når det gjelder landbruket i distriktet. Eksisterende tun på Melvold blir liggende i et hjørne mot offentlig 
vei og plassert langt fra kjøperne sine driftsbygninger. 

Godkjente arealplaner og hensynet til kulturlandskapet: 
Salg av tilleggsareal vil ikke medføre noe endring for LNF- formålet i kommuneplanens arealdel.
Derfor vil ikke endring av eiendomsgrensene heller ha noe innvirkning på landskapsbilde og mangfoldet 
i naturen. 

Konklusjon

Selv om Melvold er et bruk med store arealer, vil salg av gårdens arealer til tilleggsareal være i tråd med 
jordlovens § 1 da det gagner samfunnet og de nabobruka som har yrket sitt i landbruket. Det vil spesielt 



tjene de nabobruka som i dag driver melkeproduksjon og har stort behov for tilleggsareal samt at salget 
til nabobrukene vil gi driftsmessige gode løsninger.  







Arkivsak. Nr.:
2012/1877-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 29/12 21.05.2012

Søknad fra John Berg om konsesjon for erverv av 62 dekar jordbruksareal 

og 78 dekar skog fra eiendommen Melvold gnr 326 bnr 1 i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:
John Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 bnr 1 i 
Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at konsesjonssøker har bopel 
på den utvidete driftsenheten og får boplikt i 5 år fra konsesjon blir gitt.

Vedlegg
1 Kart

Bakgrunn
John Berg, eier av eiendommen Berg vestre gnr 330 bnr 1 i Inderøy kommune, søker om konsesjon for 
erverv av 62 dekar dyrka mark og 78 dekar skog som tilleggsjord fra naboeiendommen Melvold gnr 326 
bnr 1. Arealet som søkes ervervet grenser til Berg østre og er justert i forhold til opprinnelig søknad 
etter avtale med partene fordi tunet/selgers restareal er redusert. Avtalt kjøpesum er kr 250.000,-. Eier 
av eiendommen Melvold har søkt fradelt landbruksarealet til tre forskjellige nabobruk.
Jon Berg driver eiendommen Berg vestre med melk- og kjøttproduksjon i Berg samdrift DA. Melkekvote 
for samdrifta er 135 000 liter.

Areal på Berg østre:
Fulldyrka 46 dekar
Innmaksbeite 25 dekar

Produktiv skog 1643 dekar og 140 dekar annet areal i henhold til landbruksregistret. Bygningsmassen 
på gården er i god forfatning.



Vurdering
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, jfr 
§ 9 i konsesjonsloven, skal det legges vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:
Kjøpesummen er fornuftig. En skjønnsmessig fordeling av kjøpesummen mellom skogsmark og dyrka 
mark gir en pris på 500 kr pr da skogsmark og 3400 kr pr dekar fulldyrka mark.

Hensynet til bosettingen i området:
Ervervet vil ikke endre bosettingen i området fordi selger fortsatt vil bo på tunet og ervervet vil styrke 
grunnlaget for bosetting på erververs eiendom og i tillegg vil det bli satt vilkår om boplikt i 5 år på den 
utvidete driftsenheten i 5 år.

Driftsmessig god løsning:
Arealet som erverves grenser til Berg vestre og vil være en driftsmessig god løsning.

Erververs skikkethet:
Utdannet agronom og drevet egen gård i ca 20 år og ansees som godt skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Arealet som erverves har tidligere vært leiejord. Nytt eierskap sikrer helhetlig ressursforvaltning og har 
ellers ikke negativ innvirkning på kulturlandskapet.

Konklusjon
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven og oppfyller ellers de forhold som skal vektlegges ved 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom skal brukes til landbruksformål.
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Arkivsak. Nr.:
2012/1876-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 30/12 21.05.2012

Søknad fra Ove Berg om konsesjon for erverv av 45 dekar dyrket mark fra 

Melvold gnr 326 bnr 1

Rådmannens forslag til vedtak:
Ove Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 bnr 1 i 
Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at konsesjonssøker har bopel 
på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra konsesjon blir gitt.

Vedlegg
1 Kart

Bakgrunn
Ove Berg, eier av eiendommen Berg østre gnr 333 bnr 1 i Inderøy kommune, søker om konsesjon for 
erverv av 45 dekar dyrka mark som tilleggsjord fra naboeiendommen Melvold gnr 326 bnr 1. Arealet 
som søkes ervervet grenser til Berg østre. Avtalt kjøpesum er kr 250.000,-. Eier av eiendommen Melvold 
har søkt fradelt landbruksarealet til tre forskjellige nabobruk.
Ove Berg driver eiendommen Berg østre med melk- og kjøttproduksjon i Berg samdrift DA. Melkekvote 
for samdrifta er 135 000 liter.

Areal på Berg østre:
Fulldyrka 46 dekar
Overfl. dyrka 12 dekar
Innmaksbeite 43 dekar
Produktiv skog 1282 dekar og 92 dekar annet areal. Bygningsmassen på gården er i god forfatning.

Vurdering
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, jfr 
§ 9 i konsesjonsloven, skal det legges vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:



Kjøpesummen gir en pris pr da lettdrevet og meget god fulldyrka mark på kr 5.500,-. Denne prisen 
vurderes som forsvarlig.

Hensynet til bosettingen i området:
Ervervet vil ikke endre bosettingen i området fordi selger fortsatt vil bo på tunet og ervervet vil styrke 
grunnlaget for bosetting på erververs eiendom og i tillegg vil det bli satt vilkår om boplikt i 5 år på den 
utvidete driftsenheten i 5 år.

Driftsmessig god løsning:
Arealet som erverves grenser til Berg østre og vil være en driftsmessig god løsning.

Erververs skikkethet:
Har vokst opp på gård og deltatt aktivt i gårdarbeid fra barnsben, drevet egen gård i 4 år og ansees som 
godt skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Arealet som erverves har tidligere vært leiejord. Nytt eierskap sikrer helhetlig ressursforvaltning og har 
ellers ikke negativ innvirkning på kulturlandskapet.

Konklusjon
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven og oppfyller ellers de forhold som skal vektlegges ved 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom skal brukes til landbruksformål.
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Arkivsak. Nr.:
2012/1261-11

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/12 21.05.2012

Kommunestyret

Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Stokkan steinbrudd med 
følgende endringer: 

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

Vedlegg
1 Reguleringskart
2 Reguleringsbestemmelse/beskrivelse
3 Tverrprofiler - uttak
4 Driftsplan
5 Uttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune
6 Uttalelse Fylkesmannen i Nord Trøndelag 
7 Uttalelse Direktoratet for mineralforvaltning
8 Uttalelse fra Sametinget

Bakgrunn
Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd ble behandlet av Hovedutvalg natur, og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn 5. mars 2011. Den har ligget ute til ettersyn i perioden 9. mars til 20. april.

Det har kommet følgende innspill til reguleringsplanen. 



Direktoratet for mineralforvaltning etterlyser bedre terrengprofiler og en konkretisering av 
skjermingssonen mot fylkesvegen. De har for øvrig ingen særskilte kommentarer til plankart eller 
bestemmelser.

Nord-Trøndelag fylkeskommune stiller krav om at det må gjennomføres arkeologiske forundersøkelser i 
henhold til kulturminneloven før området kan tas i bruk. De har også noen innspill på nødvendige 
endringer i kart og bestemmelser.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sametinget har ingen merknader til planen.

Søker har i på bakgrunn av tilbakemeldingen fra Direktoratet for mineralforvaltning utarbeidet tre 
terrengprofiler som viser planlagt uttak i forhold til eksisterende terreng. Plassering av profilene er vist i 
revidert plankart. 

Direktoratet for Mineralforvaltning (tidl. Bergverket) skal etter reguleringsplanen er godkjent, behandle 
driftsplanen og eventuelt gi driftskonsesjon for steinuttaket. De har ansvar for å følge opp og føre tilsyn 
med selve driften i forhold til sikkerhet og ressursutnyttelse, sørge for økonomisk sikkerhet i forhold til 
opprydning og sikring, og stille krav til istandsetting og eventuelt beplanting når anlegget nedlegges.
Forurensingslovens bestemmelser gjelder i forhold til støy og utslipp til luft eller vann. 

Vurdering
Det har i høringsperioden ikke kommet vesentlige innvendinger eller innsigelser til reguleringsplanen, 
men forslag om noen endringer som anbefales å tas inn.

For å sikre at gjennomføring av drifta blir som forutsatt i planen, og at det er samsvar mellom plan og 
bestemmelser tilrår rådmannen at planen suppleres med følgende tillegg og endringer:

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides 30 m fra høyspentledning slik at 
varslingskravet i bestemmelsene samsvarer med plankartet.

- Søker har foreslått en 5 m skjermingssone mot fylkesveg 231, hvor vegetasjon og terreng skal 
bevares inntil anlegget skal avsluttes. Rådmannen foreslår at denne utvides til 10 m og vises på 
kartet som kombinert grøntstruktur/steinbrudd. 

- Nord-Trøndelag fylkeskommunes krav om arkeologiske forundersøkelser tas inn som et 
rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre gjennomføring av dette. 

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den er vedlagt saken med de endringer som er 
foreslått i saksframlegget. 
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1. PLANGRUNNLAGET 

1.1 Plankrav 

Arealdelen til Inderøy kommunes kommuneplan ble vedtatt 14.05.2007. Stokkan steinbrudd 

ligger innenfor LNF-område i planen. Uttak av masse har hittil skjedd etter dispensasjon fra 

kommuneplanen. Det er satt som krav at før eventuell utvidelse av bruddet, skal det 

utarbeides reguleringsplan.  

Reguleringsplanen for råstoffutvinning skal inneholde: 

 Driftsplan for gjennomføring av uttaket 

 Beskrivelse av sikringstiltak (kan inngå i driftsplanen) 

 Plan for utforming av arealet etter ferdig uttak og hvilket formål arealet er tenkt til.   

 

1.2 Bakgrunn for planarbeidet 

Etter at det var konstatert at det på dette stedet var stein av god kvalitet, ble det i 1992 søkt om 

tillatelse til uttak. Slik tillatelse ble gitt 21.07.1992 og deretter var det en periode drift, også 

med eget pukkverk.  

Etter en 10-årsperiode uten aktivitet, var det fjøsbygging og vegopprusting som foranlediget 

at det i 2011 ble søkt om tillatelse til nytt uttak. Søknaden ble innvilget ved at Inderøy 

kommune den 21.06.2011 ga tillatelse til uttak av inntil 5.000 m³ masse. Dette iht. vedtak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1. Masseuttaket ble gjennomført med Røstad AS som 

ansvarlig entreprenør. 

Stokkan Stein og Pukk DA, org.nr. 996 997 650, med grunneier Idar Berg som en av tre eiere, 

er etablert for å forestå driften av steinbruddet.  

1.3 Planområdets beliggenhet og avgrensning 

Planområdet grenser i sør mot en voll og vest mot granskog. I nord grenser det mot blandings-

skog og i øst mot fylkesvei 231. I planen inngår privat vei fra fylkesvei 231.  

 

Det regulerte området omfatter er areal på 38.700 m². Da planarbeidet ble påbegynt, ble det 

laget en kartskisse som omfattet ca. 18.000 m ². Den betydelige utvidelsen har sammenheng 

med det som terrengmessig fremstår som naturlig avgrensing og at det anses hensiktsmessig å 

behandle det aktuelle området som en helhet. 

 

Grensen for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom masseuttak og veien 

beholdes uendret og vil danne naturlig skjerming mot vei og grendehus. 

 

 



1.4 Kartgrunnlaget 

Kartgrunnlaget er økonomisk kartverk med 5 meters høydekurver. Reguleringsplanen er 

framstilt i målestokk M= 1:2000. 

1.5 Eiendomsforhold 

Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Stokkan, gnr 55 bnr 2 som eies av Idar Berg. 

 

1.6 Naturforhold 

Bruddet ligger i et område med barskog og blandingsskog -  middels og lav bonitet.  

 

1.7 Eksisterende arealbruk 

Inntil det første steinuttaket for ca. 20 år siden, var området bevokst med gran- og lauvskog.   

 

 

2. PLANBESKRIVELSE 

2.1 Arealbruk 

Området for steinbrudd skal nyttes til uttak, foredling og nødvendig opplagsplass for ferdige 

produkter. Eksisterende uttaksområde er tatt med i planen.  

 

Av arealet på ca 38,7 da som omfattes av planen, og som er regulert til steinbrudd, utgjør: 

- Ca    7,4 da eksisterende uttaksområde 

- Ca  12,5 da barskog middels bonitet 

- Ca   9,1 da barskog høy bonitet 

- Ca   9,7 da blandingsskog middels bonitet  

 

Arealet reguleres til kombinert formål – spesialområde/jord- og skogbruk. Det innebærer at 

når driften av steinbruddet opphører, endrer arealet fomål til jord- og skogbruk. Bruddsålen 

påføres jord og bruddkanten(skjæring) trappes og påføres avdekkingsmasser. Det plantes 

gran. 

2.2 Vegadkomst/trafikksystem 

Steinbruddet har egen privat veg med avkjørsel fra Fv 231. Transporten fra steinbruddet til 

forbruker/kunder vil hovedsakelig skje langs Fv 231 i begge retninger, og videre langs Rv 755 

eller Fv 232. 

 



3. REGULERINGSBESTEMMELSER 

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Stokkan steinbrudd, del av eiendommen gnr. 55 

bnr. 2 i Inderøy kommune. 

 

§ 1 Formål 

Hensikten med reguleringsplanen er å sikre steinressurser og gi rammer for uttak og drift.  

Området reguleres til følgende formål (lovhenvisningene gjelder aktuelle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven): 

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

- råstoffutvinning, steinbrudd/masseutak 

2. Samferdselsanlegg og infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

- privat veg 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5) 

- særlige landskapshensyn 

- etterbruk 

 

§ 2 Fellesbestemmelser 

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 

og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren 

varsles, jf lov om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8. 

2. Driftsplan 

Driftsplan for Stokkan steinbrudd danner grunnlaget for reguleringsplanen. Drift og 

etterbehandling skal skje som angitt i driftsplanen som skal godkjennes av  Direkto-

ratet for mineralforvaltning. Drift av steinbruddet kan ikke settes i gang før Direkto-

ratet for mineralforvaltning har innvilget driftskonsesjon for uttaket. 

3. Etterbruk 

Når drifta er avsluttet og området er satt i stand i samsvar med reguleringsplan og 

driftsplan, går hele planområdet over til landbruksformål (skogbruk) 

4. Etablering av ny vegetasjon 

Ny vegetasjon skal etableres som angitt i driftsplanen. 

5. Arbeidet med masseuttak skal innenfor tidsrommet 06.00-23.00 på hverdager. I tilfelle 

arbeid på lørdag, skal det foregå mellom kl. 09.00 og 18.00. Søndager og andre hellig- 

dager skal det ikke være aktivitet i steinbruddet.  

 

§ 3 Anleggsområde og infrastruktur 

1. Steinbrudd/masseuttak 

I området kan det drives uttak og knusing av stein samt lagring av ferdigvare. Uttaket 

skal skje som vist i dreiftsplanen. Inngrepene skal ligge innenfor formålsgrense mot 

LNF-område, og ikke under det kotenivå 80, jf. vedlagte terrengprofil.  

2. Adkomstveg 

Den aktuelle vegen ble anlagt i 1992.  

 



 

 

§ 4 Etterbruk 

Etter avsluttet drift av steinbruddet, skal Bruddsålen påføres overskuddsmasse/jord, 

bruddkanten trappes og påføres avdekkingsmasser. Det plantes gran og arealet blir igjen 

skogsmark.  

 

§ 5 Hensynssoner 

1. Frisiktsone ved avkjørsel skal være fri for sikthindringer høyere enn 50 cm over 

tilstøtende veiers nivå. 

2. Høyspentledning er markert som fareområde i reguleringsplanen. Ledningseier må 

kontaktes før maskiner brukes i eller langs regulert fareområde, dvs nærmere enn  

30 meter fra høyspentledningen. Regulert fareområde utgår automatisk dersom 

høyspentledningen flyttes ut av planområdet. 

3. Grensen for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom masseuttak og 

veien beholdes uendret og vil i driftsperioden danne naturlig skjerming mot vei og 

grendehus. Når driften avsluttes, og uttaksområdet klargjøres for etterbruk, ”avrundes” 

kanten mot veien.  

 

  

 

 







 

 

STOKKAN STEIN OG PUKK DA 

Driftsplan for   

Stokkan steinbrudd 
 
 

Del av eiendommen  

Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 

i Inderøy kommune 
 

 

Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................................................ 3 

1.1 Beliggenhet .................................................................................................................................... 3 

1.2 Bakgrunn for planen ...................................................................................................................... 3 

1.3 Avtaler ........................................................................................................................................... 3 

2. Plan for uttak og drift .......................................................................................................................... 3 

2.1 Størrelse/utforming ....................................................................................................................... 3 

2.2 Forberedende arbeid ..................................................................................................................... 4 

2.3 Sprengning ..................................................................................................................................... 4 

2.4 Knusing/sikting .............................................................................................................................. 4 

2.5 Deponering av avdekkingsmasser og mottak av overskuddsmasser ............................................ 4 

2.6 Sikring ............................................................................................................................................ 4 

2.7 Framdrift ........................................................................................................................................ 4 

3. Avslutningsplan ................................................................................................................................... 4 

3.1 Bruddsåle ....................................................................................................................................... 4 

3.2 Bruddkant (skjæring) ..................................................................................................................... 5 

3.3 Fond ............................................................................................................................................... 5 

3.4 Sikring ............................................................................................................................................ 5 

4. Påvirkning på omgivelsene .................................................................................................................. 5 

4.1 Landskap ........................................................................................................................................ 5 

4.2 Kulturminner og biologisk mangfold ............................................................................................. 5 

4.3 Friluftsliv ........................................................................................................................................ 5 

4.4 Bebyggelse ..................................................................................................................................... 5 

4.5 Grunnvann og overflatevann......................................................................................................... 5 

4.6 Støy og støv ................................................................................................................................... 6 



 

3 

 

 

1. Innledning 

1.1 Beliggenhet 

Steinbruddet ligger i Inderøy kommune, ca. 12 kilometer vest for kommunesenteret Straumen. 

Bruddet ligger på eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2. Grunneier: Idar Berg. 

1.2 Bakgrunn for planen 

Første uttak av masse på dette stedet var i 1992, etter at Inderøy kommune i brev av 

21.07.1992 godkjente uttak av inntil 8.000 m³ fast fjell for knusing. Virksomheten ble drevet 

av Stokkan Pukk ANS, med grunneier Idar Berg som medeier.  

Etter at driften i regi av Stokkan Pukk ANS opphørte, inngikk Berg i 2000 avtale med 

entreprenør Farbu & Gausen AS som en kort periode drev utsprenging og knusing av fjell på 

stedet.  

Deretter ca. 10 år uten aktivitet, inntil behov for masse til fjøsbygging og vegopprusting 

foranlediget at det i 2011 ble søkt om tillatelse til nytt uttak. Søknaden ble innvilget ved at 

Inderøy kommune den 21.06.2011 ga tillatelse til uttak av inntil 5.000 m³ masse. Dette iht. 

vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1.  

Inderøy kommune har gjort oppmerksom på at en ikke kan regne med dispensasjon for videre 

uttak og har anbefalt at det utarbeides reguleringsplan for videre drift. Som vedlegg til regu-

leringsplanen skal det utarbeides en driftsplan som skal inneholde en beskrivelse av det 

framtidige driftsopplegget og hvordan landskapet tenkes utformet og behandlet etter at drift 

opphører.  

1.3 Avtaler 

Stokkan Stein og Pukk DA, org.nr. 996 997 650, er etablert for å forestå driften av 

steinbruddet. Det er inngått avtale mellom selskapet og grunneier.  

 

2. Plan for uttak og drift 

2.1 Størrelse/utforming 

Totalområdet, inkl. tidligere uttak og vei, er 38.700 m². Da planarbeidet ble påbegynt, ble det 

laget en kartskisse som omfattet ca. 18.000 m ². Den betydelige utvidelsen har sammenheng 

med det som terrengmessig fremstår som naturlig avgrensing og at det anses hensiktsmessig å 

behandle det aktuelle området som en helhet.     

Bunnen i eksisterende brudd ligge på ca. kote 90. Utvidelse vil skje i et område med 

terrenghøyde mellom kote  80 og 125. 
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Sålen i uttaket skal legges med stigning ca 1:50 for å hindre ansamling av vann. 

2.2 Forberedende arbeid 

Det er behov for noe skogrydding, noe som gjøres i samarbeid med grunneier. Humus og 

humusholdig jord fjernes og legges til side. Disse massene skal brukes etter hvert som driften 

avsluttes.  

2.3 Sprengning 

Årlig produksjon forventes å være ca. 10.000 m³, avhengig av etterspørselen. 

Ved hver sprengning tas ut ca. 5.000 m³. Sprengning varsles med rop/sirene. Nærmeste 

bebyggelse varsles ved personlig oppmøte.  

Sprengningsarbeidet vil bli utført av inneleid entreprenør. 

2.4 Knusing/sikting 

Til knusing/sikting vil det bli leid inn mobilt knuse- og sikteverk. Dette plasseres inne i 

bruddområdet for best mulig å skjerme omgivelsene mot støy og støv. Dette arbeidet vil være 

konsentrert til en periode på 5-10 dager pr. år.  

2.5 Deponering av avdekkingsmasser og mottak av overskuddsmasser 

Avdekkingsmasse deponeres langs østre kant av bruddet som vist på tegning. Så snart det ikke 

er til hinder for videre drift, skal masse brukes til istandsetting/vegetasjonsetablering. 

Bruddet kan fungere som mottak av overskuddsmasse fra  anleggsvirksomhet i området. Slik 

masse vil benyttes til planering utover bruddsålen.  

2.6 Sikring 

Bruddkanten sikres med gjerde 

2.7 Framdrift 

Rydding av skog og avdekking av løsmasser gjøres i takt med boring- og sprengningsarbeidet. 

Årlig uttak: ca 10.000 m³, avhengig av etterspørselen. 

Det berørte området istandsettes og det plantes skog så snart det ikke hindrer videre drift. 

3. Avslutningsplan 

3.1 Bruddsåle 

Etter avsluttet drift skal området planeres med avdekkingsmasse og tilkjørt overskuddsmasse. 

Området endrer formål fra steinbrudd til skogbruk og det plantes gran. 
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3.2 Bruddkant (skjæring) 

Bruddkanten trappes/skrås som vist på tegning. Det påføres avdekkingsmasse og plantes gran. 

3.3 Fond 

Det skal settes av penger i et bundet fond for tilbakeføring av området til formål jord- og 

skogbruk. Fondet består av midler som tilføres under driftsperioden, og det skal avsettes  

kr 1,- m³ fast fjell som tas ut.  

3.4 Sikring 

Etter avsluttet drift, renses fjellskjæringen for løs stein for å hindre utrasinger. Bruddkanten 

trappes/skrås som vist på tegning. Eventuelle kratervegger og skjemmende knauser sprenges 

ned slik at de avrundes til mer naturlige terrengformer.  

 

Det settes opp gjerde på bruddkanten.  

 

4. Påvirkning på omgivelsene 

4.1 Landskap 

Sett fra nord, er uttaket synlig fra ca. 250 meters avstand. Ellers skjermet mot innsyn. Grensen 

for planområdet følger fylkesvei 231, men et område mellom uttak og veien beholdes uendret 

og utgjør naturlig skjerming mot vei og grendehus. Etter endt uttak, vil området bli tilbakeført 

til barskog av lav/middels bonitet.  

4.2 Kulturminner og biologisk mangfold 

Det er ikke registrert kultur-/fornminner innen det aktuelle området.  

Området består av grunnlendt mark med barskog av lav og middels bonitet samt noe 

lauvskog.  

4.3 Friluftsliv 

Eksisterende brudd ligger ca 100 meter fra kultursti som ble anlagt for noen år siden. Planlagt 

utvidelse av bruddet vil ikke berøre kulturstien.  

4.4 Bebyggelse 

Det  er liten bebyggelse i området. Nærmest ligger nedlagt skole som benyttes som grende-

hus. Mellom bruddet og grendehuset er et høydedrag som skjermer mot innsyn og støy. Det er 

innsyn mot bruddet fra ett bolighuset som ligger ca. 250 meter nord for bruddet.  

4.5 Grunnvann og overflatevann 

Det forventes ikke endrede avrenningsforhold som følge av tiltaket 
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4.6 Støy og støv 

Boring, sprengning, knusing og transport medfører støy. Sprengning gir høyt, men kortvarig 

støynivå. Normalt vil det bli foretatt 1-2 sprengninger i året. Knusing vil pågå en kort periode 

hvert år.  

Beliggenheten, med naturlig skjerming, samt avstanden til nærmeste bebyggelse, gjør at støy 

og støv ikke anses som noe problem for omgivelsene. 

 

Vedlegg: 

1. Avtale 

2. Oversiktskart 

3. Reguleringskart 

4. Driftskart 

5. Profiler 
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Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
2012/1261-4  12/01685-2 Ivar Guntvedt 08.05.2012    
 

Inderøy - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd 

Vi viser til oversendelse datert 13.3.2012. 
 
Generelt: 
Reguleringsplanen er utarbeidet i forbindelse med ønske om gjenopptakelse av drift i 
et eksisterende masseuttak. Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens 
arealdel. I samråd med kommunen er uttaksområdet noe utvidet i forhold til 
arealdelen for å gi en bedre landskapsmessig innpassing og avslutning av uttaket. 
Driftsplan for steinbruddet er vedlagt planforslaget og knyttet til reguleringsplanen 
gjennom bestemmelsene. 
 
Det er ikke samsvar mellom plankartet og bestemmelser mht. reguleringsformål. I 
henhold til opplistingen av formål i §1 skal det være innregulert et LNF-område, men  
dette framgår ikke av plankartet. Vi antar at dette gjelder et skjermingsområde mot 
veg og grendehus, jf. § 5.3 og pk. 2 i kommunens vedtak. Vi vil anbefale at hele 
beltet lang adkomstvegen innreguleres som LNF-område, eventuelt som 
grønnstruktur vegetasjonsskjerm.  
 
Vi har fått ettersendt terrengprofiler for ferdig uttak som viser at det er muligheter for 
å skape en landskapsmessig god innpassing og avslutning/etterbehandling i 
bruddområdet. 
 
Reguleringsbestemmelsene bør gis en mer systematisk/oversiktlig oppbygging ved å 
samle bestemmelser for tema og under egne paragrafer for hvert reguleringsformål. 
Bestemmelser for drift, driftsplan og etterbehandling er eksempelvis spredt på flere 
paragrafer. I bestemmelsen for formål kjøreveg må det fastsettes at vegen er privat, 
jf planbeskrivelsen.   
 
Kulturminner: 
I denne saken må vi gjøre en befaring for å avklare forholdet til eventuelle 
automatisk fredete kulturminner i området. Det er kjent slike kulturminner i 
omkringliggende områder, og vår kunnskap tilsier at det også i det aktuelle 
planområdet kan finnes hittil ikke kjente automatisk freda kulturminner. Jfr. 
Kulturminneloven § 8-9, jfr § 3 samme lov. 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Befaringen bekostes av tiltakshaver etter Kulturminnelovens § 10. Timeprisen for 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune er kr. 850,-.  
 
Dersom det skulle vise seg at forundersøkelsen avdekker freda kulturminner i hht. 
KML § 3-4, må saken via Fylkeskommunen forelegges for NTNU/ Vitenskapsmuseet 
for å avklare dispensasjon fra Kulturminneloven (jfr. KML §§ 3,4 og 8.4). 
Dispensasjon fra fredningsbestemmelsene gis normalt på betingelse av en 
arkeologisk undersøkelse. 
 
Vi ber om at kommunen varsler tiltakshaver og tar kontakt med oss for å avklare 
spørsmål i forbindelse med det videre arbeidet. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og miljø 
 Ivar Guntvedt 
 overarkitekt 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
Saksbehandler: 
Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: 74111271 
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf: 74111273 
 
 
 
Kopi:  
'mail@dirmin.no' 
'postmottak@fmnt.no' 
Sametinget - Sámediggi   
Statens Vegvesen Region midt 
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Julie Helmersberg Brevik
Tlf. direkte: 74 16 83 03
E-post: jbr@fmnt.no

Deres ref.: 2012/1261-4

11111111111111111,1119111111/1111111
Vår ref.: 2012/1893 Arkivnr: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Fylkesmannens uttalelse til detaljreguleringsplan for Stokkan
steinbrudd i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til Deres oversendelse av 13. mars 2012.

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ingen merknader til
planforslaget.

Fra Miljøvernavdelingen:
Forurensingsforskriftens kap 30 regulerer driften av anlegg for produksjon av pukk, grus,
sand og singel. Fylkesmannen tilskrev eier av Stokkan steinbrudd, Idar Berg, og orienterte om
dette regelverket 14.02.2012.

Stokkan steinbrudd ligger på vestsiden av Inderøy i et område med relativt lite bebyggelse
med unntak av det gårdsbruks som eier bruddet. Planen inneholder bestemmelser om
driftstider og etterbehandling etter ent uttak. Ut fra hensynet til regionale og nasjonale
miljøverninteresser har vi ingen merknader til planforslaget.

Fra Kommunalavdelingen:
Ingen merknader.

Med hilsen

Roald Huseth (e.f.)
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Julie Helmersberg Brevik
Rådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og hur derfOr ingen underskrift

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: postmottak@fmnt.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fmnt.no
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde

Saksbehandlere:




Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein —74 16 82 09
Miljovernavdelingen: John Haugen— 74 16 81 51
Kommunalavdelingen.: Per Arne Stavnås —74 16 80 52
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Direktoratet for

mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard 111II

009423

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Deres ref: Vår ref: 11/00867-6 Dato: 16.04.2012

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD

Det vises til Deres oversendelse av 13.03.12.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
(Direktoratet) registrerer at Hovedutvalg Natur i vedtak av 05.03.12 sier at det
skal utarbeides terrengsnitt som viser planlagt uttak i forhold til eksisterende
terreng.

Dersom foranstående var et krav om at terrengsnitt skulle følge planforslaget
kan ikke Direktoratet se at så var tilfelle. Vi har imidlertid mottatt en skisse
18.02.12 som viser et profil under uttak og etter avslutning. Da profilet ikke er
relatert til et horisontalkart betrakter vi det som en skisse og vil komme tilbake
til dette når reguleringsplanen eventuelt er vedtatt.

Det fremgår av foran nevnte vedtak at plankartet skulle oppdateres med bl.a. en
skjermingssone. Vi kan ikke se at dette er gjort, mens de øvrige oppdateringer er
foretatt. Det er ikke sagt noe om utstrekningen av en slik sone i planforslaget.
Man bør derfor vurdere omfanget av sikringssonen med grunnlag i terrengets
beskaffenhet. Det er viktig at dette blir avklart i behandlingen av
reguleringsplanen da en slik sone vil begrense det foreslåtte uttaksområde og
legge premisser for driftsplanen.

Vi har ingen merknader til at området reguleres som foreslått. Vi har heller
ingen merknader til forslaget til reguleringsbestemmelser.

Når det gjelder det vedlagte forslaget til driftsplan for uttaksområdet gir den
beskrivende delen et greit bilde av hva som skal skje. Når det gjelder kart og
profiler ville vi komme tilbake til dette når premissene for uttaket innenfor
uttaksområdet er fastsatt i reguleringsplanen.

Leiv Eirikssons vei 39, postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim – Telefon +47 73 90 40 50 – Telefax +47 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no — www.dirmin.no – Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBANOKK – IBAN: N05376940505883

Org.nr. NO 974 760 282 MVA – Svalbardkontor: Telefon +47 79 02 12 92



Direktoratet for 2
mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ut over dette har ikke Direktoratet merknader til planforslaget.

hilsen

Dt.v. %tf2fiv,
Per Zakken Brekke
seniorrådgiver
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Rune Floor, +47 78 47 40 26 2012/12614 12/1693 . 2 29.03.2012

rune.floor@samediggi.no

Uttalelse - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Gbnr. 55/2 -
Inderøy kommune
Vivisertil deresbrevav 13.03.2012.

Etter vårvurderingavbeliggenhetog ellerskjenteforholdkanvi ikkese at det er farefor at tiltaket
kommeri konfliktmedautomatiskfredetesamiskekulturminner.Sametingethar derforingen
spesiellemerknadertil planforslaget.

Skulledet likevelunderarbeidi markenkommeframgjenstanderellerandrelevningersom visereldre
aktiviteti området,måarbeidetstansesog meldingsendesSametingetomgående,jf. lov9. juni 1978
nr. 50om kulturminner(kml.)§ 8 annet ledd.Viforutsetterat dette påleggformidlesvideretil dem
som skalutførearbeideti marken.

Vi minnerom at allesamiskekulturminnereldreenn 100år er automatiskfredai følgekml.§ 4 annet
ledd.Samiskekulturminnerkan for eksempelværehustufter,gammetufter,tekboplasser(synligsom
et steinsattildsted),uliketyperanleggbrukt vedjakt,fangst,fiske,reindriftellerhusdyrhold,graver,
offerplasserellerstederdet knyttersegsagntil.Mangeav disseer fortsattikkefunnetog registrertav
kukurminnevemet.Det er ikketillattå skadeellerskjemmefredetkulturminne,ellersikringssonenpå
5 meterrundt kulturminnet,jf. kml.§§3 og 6.

Vigjørforøvrigoppmerksompå at denneuttalelsenbare gjelderSametinget,og visertil egenuttalelse
fra Nord-Trøndelagfylkeskommune.

Heelse

Rune oo
raerije/rådgiver

Elin KristinaJåma

Kopiija/ Kopi til:
Nord-TrøndelagFylkeskommunePostboks2560 7735 STEINKJER



Arkivsak. Nr.:
2012/1783-2

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 32/12 21.05.2012

By-/Vistven hyttefelt - Stig Arne Hjelde.

Søknad om endring av tillatt byggeareal og omregulering til boligtomt.

Rådmannens	forslag	til	vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas følgende mindre endringer av reguleringsplan for 
By-/Vistven hytteområde: 

- Tomt nr. 15 og 16 slås sammen til en tomt, reguleringsformål og avgrensing endres i samsvar 
med kart vist i vedlegg 4. Maksimal tillat mønehøyde settes til 7,5 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Oppmålt tomt skal ikke overstige 2 daa.

- Tillat bebygd areal for hyttene endres til 120 m2 BYA, hvorav hoved-hytta kan være inntil 100 
m2 BYA. Terrasse på inntil 30 m2 BYA og parkeringsareal regnes ikke inn i begrensningen på 120 
m2.

Vedlegg
1 Søknad - omregulering
2 Gjeldende plankart
3 Gjeldende reguleringsbestemmelser
4 Utsnitt av foreslått endring i plankart, 07.05.2011

Kartlink



Bakgrunn
Reguleringsplan for By-/ Vistven hyttefelt med 20 hyttetomter ble godkjent av Inderøy kommune i 
2007. Området er i dag delvis utbygd med veg vann-/avløp og 4 av tomtene er så langt solgt. 

Grunneier Stig A. Hjelde søker nå om at tomt nr. 15 og 16 slås sammen til en tomt og fradeles til 
boligformål. En familie ønsker å etablere seg her. 

Han søker samtidig om å øke tillat bebygd areal fra 80 m2 til 120 m2 for hele reguleringsplanen.  Dette 
på bakgrunn av at kommunen har godkjent økt byggeareal i nærliggende hyttefelter som 
Skjemstadmarka og Skjemstad.

Søknadene er nabovarslet til tomteeierne innenfor reguleringsfeltet.

Vurdering

Endring fra fritidsbolig til bolig:

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til at det etableres bolig for fastboende i stedet for 
fritidsboliger, dersom dette kan gjøres uten at det gir unødige ulemper for kommunen eller samfunnet 
for øvrig. 

De aktuelle to tomtene ligger i planen noe adskilt fra de øvrige regulerte hyttetomtene, rådmannen 
antar at plassering av en bolig her ikke vil være problematisk for de andre fritidsboligene.

Tomta vil ligge ca. 2,5 km fra skole/barnehage, ca. 350 m fra nærmeste bolighus og ca. 800 m fra 
offentlig veg. Hytteområdet er delvis bygget ut med veg, vann og avløp som er tilknyttet det offentlige 
nettet. Eventuelle skolebarn vil ha krav på fri skoleskyss kun i første årstrinn.

Ingen av de varslede tomteeierne innenfor hyttefeltet har hatt innvendinger til endringen.

I de fleste tilfeller er endring av reguleringsformål å anse som en vesentlig reguleringsendring som 
krever gjennomføring av en fullstendig planprosess med sluttvedtak i kommunestyret. Siden denne 
søknaden gjelder endring fra en type byggeformål til et annet, det ikke er omstridt blant de øvrige 
tomteeierne, og at endringen er positiv sett fra kommunens side, velger rådmannen å behandle saken 
som en mindre endring med forenklet saksgang.

At arealet kan bebygges er avklart i forhold til kulturminner, miljø og sikkerhet gjennom 
reguleringsprosessen fra 2007. Rådmannen anser ikke at endring berører statlige eller 
fylkeskommunale interesser som gjør det nødvendig å sende saken på høring.

Endring av tillat bebygd areal: 

En prosentvis endring av tillat bebygd areal er å anse som en mindre endring av reguleringsplan. 

Det foreslås å øke tillat bebygd areal tilsvarende som Hovedutvalg Natur har godkjent som begrensning 
i reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt (Finsrud). I reguleringsplan for Skjemstadmarka er det også 
nylig vedtatt en utvidelse av tillat bebygd areal.



Tomtene er gjennomgående større i reguleringsplan for By-/Vistven, og ligger mindre eksponert mot 
sjøen enn i reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt. Statlige eller fylkeskommunale etater har ikke hatt 
innvendinger til at kommunen har hevet den generelle begrensningen på hyttestørrelsene i disse 
planene.

På denne bakgrunn mener rådmannen at de samme vurderingene som ble gjort for å fastsette 
byggeareal for Skjemstad hyttefelt også bør kunne legges til grunn for dette hyttefeltet. 

Konklusjon

Rådmannen mener kommunen bør være positiv til at det kan bygges bolighus på den aktuelle tomta. I 
saken kan det også vektlegges det at det ikke er noe tilbud på byggeklare boligtomter på 
Kjerknesvågen, og at det i kommuneplanen er åpnet for spredt boligbygging i områdene omkring.
Dersom en på denne måten kan etablere en ny bolig ved å benytte etablerte tekniske anlegg må dette 
bare være positivt. 

I forhold til økt byggeareal, antar rådmann, ut fra tidligere behandlede saker, at en politisk ønsker å 
legge seg på en ny praksis i forhold til maksimalt byggeareal på hyttetomter. Rådmannen har ikke 
motforestillinger mot at den tidligere 80 m2 grensen økes. Det anbefales at en slik endret praksis 
formaliseres i bestemmelsene ved revidering av kommuneplanens arealdel. 











Lyngstad Arkitekter AS 1

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
BY-VISTVEN HYTTEFELT 
 
 

 
Vedtatt i kommunestyret 19.03.2007 
 

1. Innledning 

Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor 
området er arealet regulert til disse formålene:  

� Byggeområde - fritidsbebyggelse, B1 og B2 (1-21) 
� Spesialområder - friluftsområde på land, F1 og F2 
� Spesialområde - friluftsområde i vassdrag, F3 
� Fellesområde - felles avkjørsel 
� Fellesområde - felles parkering 

2. Felles bestemmelser 

2.1. Vegetasjon 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 
mulig. Eksisterende vegetasjon kan ikke fjernes utover det som er nødvendig for 
å få ført opp bygningene og opparbeidet atkomstveger og parkeringsplasser. 
 
Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal 
reetableres med stedegen vegetasjon.  

2.2. Kulturminner 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet slike kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 meter, jfr lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Nord – Trøndelag fylkeskommune for 
vurdering.  
 

2.3. Plankrav 

Prosjektmateriale for veg, vatn og avløp og kabelnett skal legges fram for 
planutvalget for godkjenning før anleggsarbeidet blir starta opp. 
Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjonen i 
anleggsperioden.  
 
 



Lyngstad Arkitekter AS 2

3. Byggeområde for fritidsbebyggelse 

3.1. Rekkefølgebestemmelser 

Før byggearbeid igangsettes skal følgende gjennomføres:  

− Avkjøringen til fv. 229 skal være utbedret og godkjent i samsvar 
med krav fra Statens vegvesen.  

− Høyspentledning i luftstrekk gjennom B1, skal legges i jordkabel.  

3.2. Størrelse, utnytting 

Maks tillatt bruksareal pr tomt er 80m2 T- BRA, hvorav uthus kan utgjøre 20m2. 
Det presiseres at bruksareal i kjeller skal regnes inn i T - BRA mens overbygd 
terrasse, balkong med inntil 2.5 m dybde ikke regnes inn i T - BRA. 

3.3. Plassering, utforming 

Plassering av hyttene på kartet og angivelse av bygningens form er 
retningsgivende.  
 
Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget. 
  
Endelig/nøyaktig plassering av hytte og evt uthus skal foretas av 
bygningsmyndighetene i forbindelse med søknad om tillatelse til 
tiltak/byggemelding. 
 
Bygninger med innlagt vann må ikke plasseres slik på tomta at den ikke kan 
tilkobles avløpsnettet.  
  
Evt. uthus skal plasseres i nær tilknytning til hytta.  
 
Takvinkel skal være mellom 22 og 30 grader.  
 
Gesimshøyde over grunnmur må ikke være over 3.5m, og mønehøyde må 
tilsvarende ikke være over 4.5m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Høgde på grunnmur eller pilarer for terrasse må ikke være over 90 cm over 
gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det skal benyttes farger som passer inn i omgivelsene.  

3.4. Tomta 

Inngrep på tomta skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på 
naturpreget. Det er ikke tillatt å gjerde inn tomta eller deler av tomta.  
 
Flaggstenger tillates ikke 



Lyngstad Arkitekter AS 3

3.5. Vann, avløp og strøm 

Alle hyttetomtene skal kobles til anlegg for vann og avløpsnett. Alle kabler skal 
legges i jordgrøft eller langs atkomstvegene eller i felles grøft med vatn og avløp. 
 

3.6. Dokumentasjon 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan i 
målestokk 1: 500 som viser plassering av bygninger, atkomst, parkering og 
ledningsgrøft.  

4. Spesialområder 

4.1. Spesialområde – friluftsområde F1 

I friluftsområdene skal vegetasjonen bevares. Grunneier kan drive 
plukkhogst/tynning, men større tre skal bevares så langt rå er. Flatehogst tillates 
ikke.  

4.2. Spesialområde – friluftsområde F2 

Bestemmelser vedrørende hogst og vegetasjon gjelder tilsvarende som for F1.  
 
I området mellom hytte 21 og Skjemstadvatnet tillates mindre tiltak som 
gapahuk og grillplass.    

4.3. Spesialområde – friluftsområde i vassdrag F3 

Eksisterende brygge inngår i planen. Det tillates rydding og tilrettelegging for 
badeplass.  

 

5. Fellesområder  

5.1. Atkomstveg 

Vegene inn i hytteområdene er regulert til fellesområde – felles veg, og kan 
brøytes for helårs atkomst til tomtene.  
 
Vegen er felles for eier av hytte 1-21, samt eier av eiendommen gnr/bnr 84/1. 

5.2. Parkering 

Parkeringen er felles for hytte 1-21. 
 
For hyttene 1-11, samt 14-20 kan det parkeres ett kjøretøy på tomta. Hyttene 
12, 13 og 14 skal ha sin parkering på P2. 

 
For gjesteparkering eller hytteeiernes øvrige kjøretøy skal parkeringsplassene P1, 
P2, P3 og P4 benyttes.  



Målestokk 1:1000   

07.05.2012

Forslag til revidert plankart



Arkivsak. Nr.:
2012/252-3

Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 33/12 21.05.2012

Sundfær, Jan Eilif. Klage på avslag, tilbygging av naust, veranda med 

notheng.

Rådmannens forslag til vedtak
Avslag på søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust  001/152, datert 13.12.11,  
opprettholdes.

Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum og pbl § 1-8 Forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag, opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2,søknad, og § 19-2, dispensasjon, samt 
Reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09              

Vedlegg
1 Sundfær, Jan Eilif - Søknad om bygging av platting
2 Sundfær, Jan Eilif. Tegning - Foto, vedlegg til søknad
3 Sundfær, Jan Eilif. Foto fra tidligere tider, vedlegg til søknad
4 Inderøy kommune. Mangelbrev til søknad
5 Sundfær, Jan Eilif. Nabovarsel og tegninger, supplering
6 Sundfær, Jan Eilif. Situasjonskart og tegninger, supplering
7 Sundfær, Jan Eilif. Søknad om dispensasjon, supplering
8 Sundfær, Svein Arne. Merknad til søknad
9 Sundfær, Svein Arne. kart. Vedlegg til merknad
10 Stubbe, Kirsti Sundfær. Merknad til søknad
11 Sundfær, Willy. Merknad til søknad
12 Sundfær, Willy. Tegning, vedlegg til merknad
13 Inderøy kommune. Avslag på søknad, 13.12.11



Bakgrunn

Inderøy kommune mottok den 16.9.2011 søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende 
naust i Straumen. 

Tiltaket søkes oppført på kommunal eiendom, delvis på areal regulert til naust og delvis på areal 
regulert til friområde.

Det ble søkt dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09, og plan- og 
bygningslovens § 1-8, for tiltaket.

Bygningsmyndigheten ga avslag på tiltaket den 13.12.2011

Vedtaket er påklaget innen frist.

Vurdering

Tiltakshaver, Jan Eilif Sundfær, framholder at tiltaket gjelder tilbakeføring av tidligere utførelse av naust 
og mener at det foreligger grunnlag for dispensasjon for tiltaket.

Tiltakshaver mener seg forskjellsbehandlet av kommunen men det er ikke vist til hvilke byggesaker 
dette gjelder. Rådmannen kan ikke se at det er gitt byggetillatelser for tilsvarende tiltak i området etter 
at gjeldende plan ble vedtatt. 

I eksempel med eiendom 1/151, nevnt i avslag 13.12.11, har kommunen i delingstillatelsen av 2005 
presiserte at tidligere tilbygg ikke vil kunne gjenoppføres. 

Rådmannen kan ikke se at tiltakshaver er forskjellsbehandlet.

Rådmannen viser til vurderinger gjort i avslag datert 13.12.2011

Rådmannen kan ikke se at det er nye momenter i saken som tilsier at det foreligger grunnlag for
dispensasjon for tiltaket. 

Konklusjon

Rådmannen kan ikke se at det er nye momenter i saken og innstiller på at avslag i byggesak 2012/252,
med tidligere arkivnummer 2011/1367, opprettholdes med følgende ordlyd:

Avslag på søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust 001/152, datert 
13.12.11, opprettholdes.

Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum og pbl § 1-8 Forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag, opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2,søknad, og § 19-2, dispensasjon, samt 
Reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09              



Byggesøknad
Søker herved om tillatelse til å bygge platting utenfor mitt naust i
strandveien grunnen for søknaden er at det har vært platting tidligere som
ble revet for mange år siden på grunn av råteskade så mitt ønske er å sette
naustet i opprinelig stand med opphengsplass for fiskegarn se vedlagte
bilde hvordan det var sender også med bilder av de andre nausta for å
vise vorden det ser ut to av plattingene er bygget i 2011 har snakket med
Pål Gauteplass om saken han mente det måtte til en skriftlig søknad har
lagt ved en skisse sammen med bilde av naustet

Hilsen Jan Eilif Sundfær
Sundsnesvegen 31
7670 inderøy
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

19.09.2011 2011/1367-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 

Vennalivegen 7
74 12 42 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Jan Eilif Sundfær
Sundsnesvegen 31
7670  INDERØY

001/152 – Mangelbrev. Søknad om tilbygging av platting til naust

Inderøy kommune har mottatt deres søknad den 15.9.2011.

Det søkes om bygging på kommunens eiendom og tiltaket er klart i strid med planbestemmelsene. 
Søknaden kan likevel være av prinsipiell betydning og det vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å ta 
søknaden opp til politisk behandling. Saksbehandlingstiden kan da ta noe tid avhengig av når det 
avholdes møte.  

Hvorvidt søknaden vil bli tatt opp til politisk behandling vil bli avgjort når søknaden er komplett.

Søknaden er dessverre mangelfull og følgende må ettersendes før søknaden kan behandles:

 Fasadetegninger i målestokk (eksempelvis 1:50), ta også med terreng. 

 Kvittering for nabovarsel til naboene i henhold til vedlagt naboliste. Det er viktig at 
dispensasjonsbehovet går fram av varselet

 Kart der tiltaket er inntegnet i målestokk

 Begrunnet søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum, bestemmelsenes 
pkt. 1.11. Byggeområder - Fritidsbebyggelse (naust) som sier at:

Områdene avsatt til naust kan bebygges med 100 %-BYA. 
Maksimal gesimshøyde og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 m og 5 m målt til 
gjennomsnittlig planert terreng.
Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller 
altan i tilknytning til naustene. Det tillates ikke større vindusflater enn 0,5 m2 pr bygg.

Bestemmelsenes pkt. 1.12 Offentlige Friområder sier videre at:
Innen friområdene kan det tillates bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til 
friområdet og ikke er til hinder for områdets bruk som friområde.



, saksnr. 2011/1367-2

Side 2 av 2

Området (Fr-1) kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til 
båtopptrekk i samband med eksisterende og regulert naustbebyggelse. Området kan 
også benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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plan- og by,

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Eier / fester
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Bygg / anleggsadresse Post nr Post sted

51 ry..xii
,

Mindre tiltak på bebygget eiendom, pb1§ 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1

D Tilbygg < 50 m2 D Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m. D Antennesytem D Skilt / reldamel

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mnindre enn 1000 m2
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c)
Bruksenddng (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)

Tfitak etter, pbl §20-1
Nybygg 0 Skilt fl Fasadeenddng fl Anlegg / vei
Riving fl Gjerde mot veg D Bruksendring n Eiendomsdeling eller bortfeste

Beskriv tiltaket

PbI kap 19

Pb1§ 31-2

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis i eget brev som legges ved)

Plan- og bygningsloven med forskrifter n Arealplaner D Vegloven

El Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Vedlegg nr

B-

Vedlegg nr

B-

Nabovarsel skal inneholde nok Informasjon for at naboer skal forstå hva tiltaket Nr fra — Nr til Ikke
innebærer. relevant

Ko i av søknaden S - ti I D
Pb1§ 21-3 Dispensasjonssøknader B - til n

Situasjonsplan / avk'ørings lan D - til El

T nin er, lan, snitt o fasader nytt E - til n
Andre vedlegg Q - tii 13

-

Eventuelle merknader må være kommet oss I hende innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

D Skal sendes til Tiltakshaver DSkal sendes til Ansvarlig søker:
NNavn avn

,

Ad s e Adresse

Eiendom I
byggested

Tiltakets art

Postnr Poststed Postnr Poststed

Telefon Mobil Telefon Mobil

e-post adresse e-post adresse

Dato Sign Dato Sign

Skjemadugnaden i kommunene byggblankett Pb1- 13



Bilag C.. • • . • • .

Dette er ansvarlig søker eller tiltakshavers dokumentasjon på at nabovarsling er foretatt. Nabovarsling kan godkjennes når naboene har
signert egenhendig eller postveket har kvittert for rekommandert sending.

Elendom /
byggested

GnrBnrFeste nrSeksjon nrEier / fester

1•/':4

Bygg / anleggsadressePost nrPost sted

S 1"/ 7-6-

Gnr , Bnr Feste nr Seksjon nr Navn
)136 -'k-7-2)1 , , N-v, . -

Adresse , AdresseC
0

Postnr Poststed /kiitil,.1.k.„ ,. F"..o.--sn1/4r-,	 C\' -... 	: os-stte-c11—'''''.."'—'

-6 - 2
, / -,(i et-“, k. '

D

)
Sign eller postverkets kvitteringstrykk

IX Samtykker I tiltaket CI Varsel er mottatt -' )6 —.2
,

—i I" 1?›

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr

LI Samtykker I tiltaket LI Varsel er mottatt
Dato

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr

LI Samtykker I tiltaket LI Varsel er mottatt
Dato

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr

1:1 Samtykker I tiltaket LI Varsel er mottatt
Dato

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr

LI Samtykker I tiltaket G Varsel er mottatt
Dato

Poststed

Sign eller postverkets kvitteringstrykk

Poststed

Sign eller postverkets kvitteringstrykk

Poststed

Sign eller postverkets kvitteringstrykk

Poststed

Sign eller postverkets kvitteringstrykk

Gnr Bnr Feste nr Seksjon nr Navn

Adresse Adresse

Postnr Poststed Postnr

LI Samtykker I tiltaket 111Varsel er mottatt
Dato

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 	 Sign.

Skjemadugnaden i kommunene byggblankett Pb1-13

Poststed

Sign eller postverkets kvitteringstrykk



Ant. Varetekst. BeløpMVAAnt. Varetekst.BeløpMVA 8e1apMVA
Ant. Uaretekst.

kr 120,00

kr 150,00

kr 150,00

Grunnlag huasum
kr 30,00

posten
IndereyPest 0 Butikk

COOPPRIXINDERBY
POSTBOKS1

7671INDERBY

Org.nr. 938548005MUA

wposten
IndereyPost i Butikk

COOPPRIXINDERØY

POSTBOKS1

7671INDERØY
Org.nr. 938548005HVA

L6wp osten
IndereyPost i Butikk
COOPPRIXINDERØY

POSIBOKS1

7671INDERBY

Org.nr. 938548005MVA

Total

Kontantbetaling

Muaset

25%

Grunnleg

kr 120,00

kr 150,00

kr 150,00

Muasum

kr 30,00

Total

Kontantbetaling

Muesat

25%

Total

Kontantbetaling

Nuesat

25%

Orunnlag

kr 120,00

kr 150,00

kr 150,00

MuaSU4

kr 30,00

Bongnr. 47-14709-1-1683278-2

Dato lid Kasse

28.10.2011 13:32:21 KASSE1

Bongnr. 47-14709-1-1883249-2

Dato Tid Kasse
28,10.2011 13:30:53 KASSE1

Bongnr. 47-14709-1-1683263-2

Dato Tid Kesse

28.10.2011 13:31:8 KASSE1

S'gnatu

IIII
S'gnatu

47-1410-1832

Signatur

11
4 -14709-1 8 32 6-2

kr 150,00 25%kr 150,00 25%1 RekStore Innlan

( KIRSTIS STUBBE)

( STRANDON.29)
( 7670)

( INDERØY)

(Vekt Nanue11:0,028kg)

(Destinasjon:Norge)

(Nr.:RR069285174NO)

RekStore Innlan kr 150,00 25%

( SVEINARWESUNDHR)

( EINHAUBE24)

( 7670)

( INDEROY)

(Uekt Manue11:0,028kg)

(Destinasjon:Norge)
(Nr.:RR069285191NO)

1 RekStore Innlan

( WILLYSUNDFMT)

( SUNDSNESON11)

( 7870)

( INDERØY)

(Uekt Manuell:0,026kg)

(Destinasjon:florge)

(Nr.:RR089285188NO)

II
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Adresse: Dato: 03.10.2011
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Saksbehandler: INM
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1Søknad om dispensasjon IIIiII
Søker herved om dispensasjon fra plan og byggningsloven for og bygge platting
utenfor mitt naust i strandveien søknaden begrunnes med at jeg vil sette naustet i den
stand det var tidligere viser til medsent bilde

Hilsen Jan Eilif Sundfær

I



11111055253
Til Jan Eliif Sundfær
Kopi: Inderøy Kommune 7.nov 2011

Svar på nabovarsel fra Jan E. Sundfær.

I reguleringsbestemmelser for straumen sentrum står det følgende:
1.11 (utdrag)
Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller altan i
tilknytning til naustene.

I denne reguleringsplanen står det veldig klart at det ikke tillates bygging av utendørs platting
eller alten.

Søker har ikke kommet med argumenter / begrunnelse slik at det ikke kan gi dispans til å
godkjenne denne søknaden fra Jan Eilif Sundfær om å få bygge platting utenfor sitt naust.

Etter det undertegnet kjenner til søker Jan E. Sundfær om å bygge platting utenfor sin tomt.
Henhold til www.gardskart.no ( hentet på inderøy kommunes hjemmeside)
Søker ønsker å bygge altan på område som defineres som strandsonen / friområde.
I reguleringsplanen for straumen 1.12 kan det gis dispans kun til båtopptrekk eller
kortidsparkering.

Jeg ønsker ikke å skrive under på nabovarsel fra Jan Eilif Sundfær datert 28/10 - 2011.

\„4 -
Svein Arne Sundfær
07.11.2011

IIII IIII

rzcil



Gårdskart utskrift A4

1/21

1/66

11111
055254

IIIIII
20

Gårdskart
1729 - 1/152/0

Målestokk: 1:500

Skog-
landskap

Ajourføringsbehov meldes
til landbrukskontoret

Ar

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

0.0

0.0




Innmarksbeite 0.0 0.0




Skog, særs høg bonitet 0.0




Skog, høg bonitet 0.0




Skog, middels bonitet 0.0




Skog, lav bonitet 0.0 0.0 


Uproduktiv skog 0.0




Myr 0.0




Jorddekt fastmark 0.0




Skrinn fastmark




0.0




Restareal 0.0




9— Q

Kartet viser en presentasjon av
valgt type gårdskart for den valgte
landbrukseiendommen. I tillegg
vises bakgrunnskart for
gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i
dekar av de ulike arealklasser for
landbrukseiendommen

Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i
arealtallene.

	 Eiendomsgrenser
. . Gamle markslagsgrenser fra

N5raster

	 Skrinn fastmark = pen fastmark med fjell i dagen,
blokkmark eller grunnlendt.
Restareal = Vei, vann, bebygd og annet ikke kartlagt areal.UtskrIftsdato: 8.11.2011

http://gardskart.skogog1andskap.no/ngnijos/p1ot2kartutsnitt=l&aformat=A4&malesto... 08.11.2011





11 11 1
055356

IIII10 NOV,2011
WIllySundfær
Strandveien 29 IIII
7670 INDERØY

8. november 2011

Inderøykommune
7670 INDERØY

Klagepånabovarseli forbindelsemedsøknadombyggingavplattingutenfor
nausti Strandvegen.

Har mottatt nabovarsel fra Jan Eilif Sundfær datert 28.10.2011. Søknad om bygging av platting

utenfor naust. Naustet har gnr.1 og bnr.185, Strandveien.

Med henvisning til reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum pkt 1.11 og 1.12 som

omhandler utforming og arealutnyttelse for fritidsbebyggelse og naust finner jeg ikke å kunne gi

mitt samtykke til den beskrevne utbygging da det er tydelig at den går ut over grensen for BYA

og heller ikke kan defineres som anlegg for båtopptrekk.

Viss det skal åpnes for slik utbygging må kommunen endre loven. Dette er noe jeg ikke ønsker

da naustene vil bli brukt til andre formål enn det opprinnelig er tenkt til. I tillegg vil det bli til

hinder for bruk av fjæra som friområde.

Søkeren har allerede en platting på østsiden av naustet som er 160cm * 710cm.

Håper at Inderøy kommune gir avslag for utbygging av platting.

Vennlig hilsen

WILLY SUNDFÆR U3'\,
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse

13.12.2011 2011/1367-9

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 

Vennalivegen 7
74 12 42 00 4451.06.00662

E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Jan Eilif Sundfær
Sundsnesvegen 31
7670  INDERØY

001/152 – Avslag på søknad om tilbygging av veranda og notheng til naust

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/152

Adresse:
Straumen , 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Jan Eilif Sundfær                      

                    

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust i Straumen, registrert 
mottatt her 16.9.2011.
Siste dokument til saken er nabomerknad mottatt 10.11.2011.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust avslås.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum og pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. 
langs sjø og vassdrag, avslås.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2 og § 19-2 samt Reguleringsplan for Straumen 
sentrum 14.05.09              

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av veranda og notheng til eksisterende naust
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09
Planformål: Friområde og delvis byggeområde naust



, saksnr. 2011/1367-9
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Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder oppføring av veranda og notheng på eksisterende naust. Verandaen er vist som tilbygg i 
med en meter dybde i øst og to meter dybde på gavl i sør, totalt ca. 19 m2. Høyeste avstand fra golvet til 
grunnen er vist til 1,7 meter. Videre er det vist notheng i 1,8 meters høyde mot sør.

Det søkes om bygging på kommunens eiendom og tiltaket er klart i strid med både plan- og 
bygningsloven og reguleringsplan for Straumen sentrum. Dette gjelder både den delen av tiltaket som 
ligger innenfor byggeområde naust og de delene som ligger i areal regulert til friområde

Da tiltakshaver ikke har de privatrettslige forutsetninger tiltaket betinger, kunne søknaden vært avvist jf. 
pbl § 21-6. Dette spesielt med tanke på at kommunen gjennom arbeidet med reguleringsplanen har 
kommet til at etablering av plattinger, altaner og lignende er uønsket i området. 
Bygningsmyndigheten har likevel valgt å behandle søknaden. Dette fordi spørsmålet om hvorvidt det 
foreligger grunnlag for dispensasjon for tiltaket kunne vært utslagsgivende for om kommunen vil 
vurdere å gi rettigheter til tiltaket. En eventuell dispensasjon for tiltaket ville måtte ha tatt forbehold om 
at de privatrettslige forutsetningene foreligger før igangsetting av tiltaket.

Nabomerknader
Det er mottatt merknad fra nabo Kirsti Stubbe Sundfær, Svein Arne Sundfær og Willy Sundfær som alle 
er eiere av nærmeste naust i vest, eiendom 1/135.
De framholder at tiltaket er i strid med reguleringsbestemmelsene og at de ikke ønsker at det gis 
dispensasjon fra disse. Dette fordi de er redd for at en uthuling av bestemmelsene vil føre til at naustene 
vil få en annen bruk enn det de opprinnelig er tenkt til og bli til hinder for bruk av fjæra som friområde. 
Det opplyses også at søker i dag har en platting på østsiden av naustet på 1,60m x 7,10m. Videre vises 
det til at tiltaket kommer på kommunal eiendom.

Dispensasjon
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.
Tiltaket er i strid med reguleringsplan for Straumen sentrum bestemmelsenes pkt. 1.11 og 1.12 samt 
plan- og bygningslovens § 1-8.

Bestemmelsenes pkt. 1.11. Byggeområder - Fritidsbebyggelse (naust) sier blant annet at:
Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller 
altan i tilknytning til naustene. 

Bestemmelsenes pkt. 1.12. Offentlige Friområder sier at:
Innen friområdene kan det tillates bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til friområdet og ikke 
er til hinder for områdets bruk som friområde. 

Området (Fr-1) kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til 
båtopptrekk i samband med eksisterende og regulert naustbebyggelse. Området kan 
også benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere.

Plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, sier blant annet at:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
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Hensynet bak bestemmelsene både i reguleringsplanen og i plan- og bygningsloven er å hindre 
etablering av plattinger og lignende for å unngå annen bruk av naustene samt å sikre allmennhetens 
interesser i området. Tiltaket er klart i strid med bestemmelsene.

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med et ønske om å sette naustet i den stand det var tidligere.  
Det kan dokumenteres, med eldre bilder, at naustet har hatt tilsvarende veranda med notheng. Videre 
vises det til at nærmeste naust i vest, eiendom 1/135 Mørnhuset, har en slik konstruksjon i dag.

Bygningsmyndigheten har sett nærmere på flere av naustene i området og viser til delingstillatelse for 
naust 1/151. Naustet hadde et tilbygg som ble revet i 2004 og arealet der dette hadde stått ble med ved 
fradelingen i 2005. Til tross for dette er det presisert i delingstillatelsen at det ikke vil bli gitt tillatelse for 
gjenoppføring av tilbygget. Dette viser at kommunen også tidligere har tatt stilling til hvorvidt det vil 
være kurant å tilbakeføre tilbygg som er revet. Mørnhuset har et eldre notheng mot sør som ikke er 
revet. Nothenget er regulert til byggeområde naust på planen og arealet inngår sammen med naustet i 
delingstillatelsen fra 2005.

Fordelene ved en dispensasjon er at tiltakshaver får tilbakeført naustet slik det tidligere har vært, 
ulempen er privatisering av friområde og faren for presedens med en undergraving av de hensyn 
bestemmelsene skal i vareta.
I dag er området rundt naustet tilgjengelig for alle, og terskelen for å bevege seg fritt rundt naustets 
vegger er lav. En etablering av veranda/notheng vil både beslaglegge areal regulert til friområde og 
kunne gi inntrykk av annen bruk av bygningen som igjen vil medføre en uønsket privatisering av 
friområdet. 

Hensynet bak bestemmelsene både i plan- og bygningsloven og i planbestemmelsene vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved en gjennomføring av tiltaket, det foreligger ikke grunnlag for dispensasjon etter pbl § 
19-2.

Øvrige opplysninger:

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er 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
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Kopi til:
Kirsti Stubbe Sundfær Strandvegen 29 7670 INDERØY
Svein Arne Sundfær Einhaugen 24 7670 INDERØY
Willy Sundfær Strandvegen 29 7670 INDERØY



Arkivsak. Nr.:
2012/1878-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 34/12 21.05.2012

Søknad fra Anton Mathias Jenssen om konsesjon for erverv av 1850 dekar 

skogsmark fra eiendommen  Melvold gnr 326 bnr 1 i Inderøy.

Rådmannens forslag til vedtak:
Anton Mathias Jenssen gis konsesjon for erverv av 1850 dekar skogsmark fra eiendommen Melvold gnr 
326 bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at 
konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra konsesjon blir gitt.

Vedlegg
1 Kart

Bakgrunn
Anton Mathias Jenssen, eier av eiendommen Vinje bruk gnr 318 bnr 1 i Inderøy kommune, søker om 
konsesjon for erverv av 1850 dekar skog som tilleggsareal fra naboeiendommen Melvold gnr 326 bnr 1.
Bonitetsfordeling av arealet er 1003 da høg bonitet, 650 da middels bonitet, 99 da lav bonitet og  98 da 
impediment.

Arealet som søkes ervervet grenser til Vinje bruk. Avtalt kjøpesum er kr 1.100.000,-. Eier av 
eiendommen Melvold har søkt fradelt landbruksarealet til tre forskjellige nabobruk.
Anton Mathias Jenssen driver eiendommen Vinje bruk med skogsdrift og kornproduksjon i Agrovin A/S. 
Deler av gården er forpaktet bort til datteren og samboer som driver en ammekubesetning på 50 
mordyr.

Areal på Vinje bruk:
Fulldyrka 825 dekar
Overfl. dyrka     3 dekar
Innmaksbeite 372 dekar
Produktiv skog 30.926 dekar og 7.000 dekar annet areal. Bygningsmassen på gården er i god forfatning.



Vurdering
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, jfr 
§ 9 i konsesjonsloven, skal det legges vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:
Kjøpesummen gir en pris pr da skogsmark i underkant av kr 600,-. Med utgangspunkt i arealets 
beskaffenhet er dette er forsvarlig pris.

Hensynet til bosettingen i området:
Ervervet vil ikke endre bosettingen i området fordi selger fortsatt vil bo på tunet og ervervet vil styrke 
grunnlaget for bosetting på erververs eiendom og i tillegg vil det bli satt vilkår om boplikt i 5 år på den 
utvidete driftsenheten i 5 år.

Driftsmessig god løsning:
Arealet som erverves grenser til Vinje bruk og gir en driftsmessig god løsning.

Erververs skikkethet:
Utdannet agronom og drevet Vinje bruk i mer enn 20 år. Erverver er godt skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Nytt eierskap sikrer helhetlig ressursforvaltning og har ikke negativ innvirkning på kulturlandskapet.

Konklusjon
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven og oppfyller ellers de forhold som skal vektlegges ved 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom skal brukes til landbruksformål.
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Arkivsak. Nr.:
2012/2081-5

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 35/12 21.05.2012

Søknader om forlengelse av bestandsplanene for hjortevilt i Inderøy 

kommune

Rådmannens forslag til vedtak
1. Samtlige grunneierlag i Inderøy kommune får planperioden for de eksisterende bestandsplanene 

for elg og hjort utvidet til også å gjelde 2012. 
2. Det anmodes om at grunneierlagene legger Nord-Trøndelag Fylkeskommunes bestandsprognoser 

og anbefalinger til grunn for tildelingen av jaktkvoter for 2012.

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad om forlengelse av eksisterende planperioder for bestandsplanene 
for elg og hjort for:

- Mosvik Utmarkslag
- Inderøy Grunneierlag
- Sandvollan Grunneierlag
- Røra Grunneigarlag. 

Alle disse grunneierlagene hadde bestandsplaner som gikk ut i 2011, og som skulle vært fornyet for en 
ny 4-5 årsperiode i 2012. Frist for å søke godkjenning av ny bestandsplan var 1. mai.

Det vises til hjorteviltforskriften av 10. februar 2012, nr. 134, §§10-18 og §19, som omhandler 
bestandsplan for elg og hjort:

Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et 
bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 
ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige 
avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens 
mål for å bli godkjent, jfr. §3.



For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig 
fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet 
fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.

Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, 
herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn og alder.

Vurdering
Det er særlig 2 faktorer som tilsier at grunneierlagene i Inderøy kommune bør få utvidet planperioden for 
eksisterende bestandsplaner for elg og hjort til og med 2012:

1. Det er ikke vedtatt kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Inderøy kommune.
2. Flere bestandsplanområder disponerer arealer som ikke tilfredsstiller kravet til 20 ganger 

minstearealet.

Det anbefales at grunneierlagene får planperioden for de eksisterende bestandsplanene utvidet til også å 
gjelde 2012. Det anmodes samtidig om at man legger Nord-Trøndelag Fylkeskommunes 
bestandsprognoser og anbefalinger til grunn for tildelingen av jaktkvoter for 2012.

Prosessen for å komme frem til kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen er igangsatt, og forslag 
til mål vil bli fremmet for politisk behandling i løpet av 2012.

Konklusjon
Rådmannen har ut fra vurderingen over trukket følgende konklusjon:

1. Samtlige grunneierlag i Inderøy kommune får planperioden for de eksisterende bestandsplanene 
for elg og hjort utvidet til også å gjelde 2012. 

2. Det anmodes om at grunneierlagene legger Nord-Trøndelag Fylkeskommunes bestandsprognoser 
og anbefalinger til grunn for tildelingen av jaktkvoter for 2012.
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Saksbehandler:
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Utvidelse av bestandsplanområdene for grunneierlagene i Inderøy –

godkjenning

Rådmannens forslag til vedtak
Det tellende elgarealet knyttet til Inderøy Grunneierlag, Røra Grunneierlag og Sandvollan Grunneigarlag 
utvides med 50 % av innmarka. Dette gir følgende nye tellende elgareal:

1. Røra Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 3500 da (dekar) innmark til 21500 da
2. Sandvollan Grunneigarlag sitt bestandsplanområde utvides med 5600 da innmark til 21600 da 
3. Inderøy Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 15800 da innmark til 70800 da

Alle områdene godkjennes som arealgrunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg og rådyr.

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Inderøy Grunneierlag, Røra Grunneierlag og Sandvollan 
Grunneigarlag om godkjenning av innmark som tellende elgareal for å tilfredsstille minimumskravet til 
et bestandsplanområde. 

Hittil er det kun utmark som er registrert som tellende elgareal i gamle Inderøy kommune, noe som 
betyr at grunneierlagene på Røra og Sandvollan ikke rår over arealer som tilfredsstiller de nye kravene
til godkjenning av et bestandsplanområde - minimum 20 ganger minstearealet. Minstearealet for elg i 
Inderøy er på 1000 da. Jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, nr. 134, §§ 14-16 og 
19.

Eksisterende bestandsplanområder i Inderøy:
 Bestandsplanområde Røra Grunneierlag 

Tellende elgareal, 18000 da, potensiell utvidelsesmulighet 7000 da
 Bestandsplanområde Sandvollan Grunneigarlag



Tellende elgareal, 16000 da, potensiell utvidelsesmulighet 11200 da
 Bestandsplanområde Inderøy Grunneierlag

Tellende elgareal, 55000 da, potensiell utvidelsesmulighet 31750 da
 Bestandsplanområde Mosvik Utmarkslag

Tellende elgareal 205200 da

Bestandsplanområdet til Mosvik Utmarkslag er tidligere godkjent med innmark som tellende elgareal. 
Inderøy Grunneierlag tilfredsstiller arealkravet til bestandsplanområde, men vurderes å være riktig å ta 
med i vurderingen av hensyn til likhetsprinsippet.

Vurdering
Det mosaikkpregede kulturlandskapet i Inderøy, med utmark og innmark om hverandre over stort sett 
hele halvøya, gjør at hjorteviltet i stor grad benytter innmarksarealene til beiting og opphold. Dette gjør 
det forvaltningsmessig riktig å utvide det tellende elgarealet til også å omfatte store deler av innmarka. 
Dessuten åpner det for at grunneiere med bare innmark kan være med å ta del i inntektene, og ikke 
bare ulempene av beiting på åker og eng.

I vurderingen av en utvidelse av det tellende elgarealet, må det tas hensyn til de store 
sammenhengende innmarksområdene vest for E6 mellom Hylla og Lorås (Flaget), sør for FV 755 mellom 
Tømte og Straumen og øst for FV 761 på Sandvollan. 

Rådmannen vurderer, med det ovennevnte som bakgrunn, en utvidelse av det tellende elgarealet med 
50 % av innmarka som riktig. Dette gir følgende utvidelser av bestandsplanområdene:

- Røra Grunneierlag sitt areal utvides til 21500 da
- Sandvollan Grunneiagarlag sitt areal utvides til 21600 da 
- Inderøy Grunneierlag sitt areal utvides til 70800 da

Konklusjon
Det tellende elgarealet knyttet til Inderøy Grunneierlag, Røra Grunneierlag og Sandvollan Grunneigarlag 
utvides med 50 % av innmarka. Dette gir følgende nye tellende elgareal:

1. Røra Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 3500 da (dekar) innmark til 21500 da
2. Sandvollan Grunneigarlag sitt bestandsplanområde utvides med 5600 da innmark til 21600 da 
3. Inderøy Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 15800 da innmark til 70800 da

Alle områdene godkjennes som arealgrunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg og rådyr.



Arkivsak. Nr.:
2012/2131-3

Saksbehandler:
Ida Stuberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 37/12 21.05.2012

Formannskapet 56/12 23.05.2012

Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

Ordførerens forslag til vedtak
Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte belyser 
relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å 
legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) 

Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at 

jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges 

med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til 

grunn for langsiktig utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot 

regionforstørring, og dermed en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. 

For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha en økning på minst 45 %.

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må 

prioriteres på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det 

mangler omkjøring så vel som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim –

Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for 

elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering 

av elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet 

materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.



4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet 

kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og 

fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse 

for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre 

næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som 

næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i 

internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil 

lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som den beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av 

det ovennevnte.

Vedlegg
1 Nasjonal transportplan 2014- 2023 - Innspill til fylkestingsbehandling
2 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

Bakgrunn

Forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 ble lagt fram av Vegvesenet, 

Jernbaneverket, Kystverket og Avinor 29. februar 2012, og inneholder faglige anbefalinger til 

regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om NTP.

Det tar opp ulike forutsetninger og behov – og diskuterer prioriteringer, nytte og kostnader. Det er sendt 

på høring til fylkeskommunene og bykommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Inderøy kommune mottok invitasjon fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune om å komme med innspill i 

forkant av fylkestingets behandling av saken i juni. Ettersom invitasjonen kom til kommunen 16.04.12 

og fristen for innspill var satt til 04.05.12 var det ikke mulig å få denne saken forberedt til politisk 

behandling så ordfører valgte å avgi uttalelse på vegne av kommunen uten øvrig politisk behandling. 

Invitasjon og innspill ligger som vedlegg til saken.

I tillegg til å invitere fylkeskommunene og bykommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim legges 

det til rette for en allmenn diskusjon om forslaget, og departementet inviterer privatpersoner og andre 

med interesse for samferdsel til å komme med innspill. Fristen for innspill er satt til 29. juni 2012. I 

denne anledning velger ordfører å fremme forslag om uttalelse fra kommunen direkte til departementet.

Nasjonal Transport Plan i sin helhet ligger på finnes på følgende adresse:

http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2012_05_10_NTP_2012_forslag_nasjonal_transportplan.pdf

Vurdering
Det er av stor betydning for Inderøy og Trøndelag at det kommer et vesentlig løft på samferdsel, både i 
forhold til bolyst, reiseliv, miljø, næringsutvikling og trafikksikkerhet. Forslaget til vedtak er i tråd med 
kommunens uttalelse til KVU - Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim -
Steinkjer behandlet i hovedutvalg Natur sak 9/11 og Formannskap sak 16/11 i november 2011. Slik det 
framgår av forslaget til NTP reflekterer ikke dette forslaget noe vesentlig av våre innspill gjennom KVU 



- Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer, og det ansees påkrevet å 
oversende en uttalelse. 

Konklusjon
Innstillingen vedtas som Inderøy kommunes uttalelse til NTP 2014 – 2023.



 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata 2 +47 74 11 10 00 postmottak@ntfk.no 
Postadresse: 7735 STEINKJER   
Postboks 2560 Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no 

 

 
 

 
Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
   12/01051-3 Joar Nordtug 16.04.2012    
 
 
 

Nasjonal transportplan 2014- 2023 - Innspill til fylkestingsbehandling 

Transportetaten har lagt fram forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 
2014- 2023. Fylkeskommunen er bedt om uttalelse til planforslaget, og det vil bli lagt 
fram sak om NTP for fylkestinget i juni 2012. 
 
Jeg vil med dette invitere kommunene i Nord-Trøndelag til å bidra med innspill til 
fylkeskommunens uttalelse.  
 
Planforslaget finnes på følgende internettadresse: http://www.ntp.dep.no.  På 
samme internettadresse finnes også vedlegg til planforslaget. Planforslaget omfatter 
den statlige infrastrukturen og er forslag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og 
Statens Vegvesen på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartement og 
Fiskeri- og kystdepartementet. Departementene vil utarbeide en stortingsmelding om 
Nasjonal transportplan 2014-2023 som skal legges fram for Stortinget tidlig i 2013. 
 
På grunn av saksbehandlingsfrister i fylkeskommunen må innspill sendes 
fylkeskommunen innen fredag 4.5.2012.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Tor Erik Jensen 
fylkesråd for samferdsel og miljø 
  
  
  

Se mottakerliste  
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Likelydende brev sendt til: 

Mottaker  Adresse Post 
Flatanger kommune                         7770 Flatanger 
Fosnes kommune              Servicekontoret 7856 Jøa 
Frosta kommune              Alstad 7633 Frosta 
Grong kommune              Postboks 162 7871 Grong 
Høylandet kommune                         7977 Høylandet 
Inderøy kommune              Vennaliveien 37 7670 INDERØY 
Leka kommune                         7994 Leka 
Leksvik kommune                         7120 Leksvik 
Levanger kommune              Postboks 130 7601 Levanger 
Lierne kommune              Postboks 40 7882 NORDLI 
Meråker kommune                         7530 Meråker 
Namdalseid kommune              Gløttvegen 2 7750 Namdalseid 
Namsos kommune              Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos 
Namsskogan 
kommune   

                      7890 Namsskogan 

Nærøy kommune                         7970 Kolvereid 
Overhalla kommune                          7863 Overhalla 
Røyrvik kommune                         7898 Limingen 
Snåsa kommune              Sentrum 7760 SNÅSA 
Steinkjer kommune              Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune              Postboks 133 7501 Stjørdal 
Verdal kommune              ServicekontoretPostboks 24 7651 Verdal 
Verran kommune                         7790 Malm 
Vikna kommune              Postboks 133, Sentrum 7901 Rørvik 





PS 38/12 Temasak: Plan- og bygningsloven



PS 39/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Vår dato Vår referanse

10.04.2012 2012/1828-2

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

Toril Nilsen
Fossegrenda 27 A
7038  TRONDHEIM

Nilsen Toril - gnr 142 bnr 023 - Bolig - Høbakken - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
142/023

Adresse:
Høsbakken                        

Tiltakshaver:
Toril Nilsen                      

Ansvarlig søker:
Elvran Sag og Høvleri                    

Tiltakets art:
Oppføring av bolighus med separat uthus                                                

Bruksareal i m2:
81 m2 + 9 m2             

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av nytt bolighus, dette i henhold til søknad 
registrert mottatt her den 12.03.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) godkjennes oppføring av 
bolighus samt separat uthus i samsvar med vedlagte tegninger, tillatelsen gis på følgende vilkår:

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 (krav til utslipp av sanitærvann fra bolighus, hytter og lignende) 
godkjennes utslipp fra bolighus i samsvar med søknad.

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse: 1.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver, i samsvar med 
gjennomføringsplan av 08.03.2012:

Elvran Sag & Høvleri, org.nr. 955734424, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, samt ansvarlig for
prosjektering samt utførelsen av bolig i tre, utførelsen av støping av plate på mark, tømrerarbeider inkl. 
våtromsarbeider samt montering av pipe og ildsted.
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Johannes Lønvik, org.nr. 969693348, gis lokal godkjenning og ansvarsrett for utførelsen av grunn- og 
gravearbeider for ny tomt.
Tronsaune VVS AS, org.nr. 983816169, gis ansvarsrett for prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av 
sanitæranlegg.
Hamstad AS, org.nr. 936164226, gis ansvarsrett for prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av 
ventilasjonsanlegg.
Torbjørn Harila, org.nr. 970192964, gis ansvarsrett for prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av 
avløpsanlegg.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter oppføring av bolig på ett plan på utskilt boligtomt. Søknaden omfatter oppføring av 
bolighus samt separat uthus på 10,8 m2.
Avstand fra bolighus til eiendomsgrense, gbnr 142/1, er i henhold til situasjonsplan 1,5 m samt avstand 
fra uthus 1,0 m, det foreligger naboerklæring fra eier av naboeiendommen Jon Hynne for plassering.

Boligen skal tilknyttes offentlig vannverk, med privat avløpsanlegg.
Avløp fra boligen er planlagt i septiktank med sandfilteranlegg. Anlegget plasseres på eiendommen gbnr. 
142/1, det foreligger erklæring av 21.10.10 for plassering av avløpsanlegg samt vei.

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

Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.
Tiltaket er i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

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. 
Tømming av tank må være i samsvar med gjeldende ordninger for Inderøy kommune.
Infiltrasjonsanlegg for avløpsvann må dimensjoneres for min 1. boligenhet med vannklosett.

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 tilknytning for vann 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. 

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

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Elvran Sag og Høvleri Elvran Nordre 7519 Elvarli
Tronsaunet VVS Hornebergv. 9 7038 Trondheim
Hamstad AS postboks 43 7591 Tydal
Torbjørn Harila Sven Foyns gt. 5 9800 Vadsø
Johannes Lønvik 7629 Ytterøy



Vår dato Vår referanse

16.04.2012 2012/2019-2

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

Harald og Erna S. Sundal
Hølbekken 17 D
7092  TILLER

119/005 - Godkjent tilbygg til bolig, Vudduvegen 121.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
119/005

Adresse:
Vudduvegen 121, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Harald og Erna S. Sundal                      

                    

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

Bruksareal i m2:
25,5            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig, registrert mottatt her 27.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til bolig  

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Situasjonskart der tilbyggene er inntegnet og nærmeste avstander til nabogrense er oppgitt 
ettersendes før tiltaket igangsettes

2. Erklæring fra nabo med samtykke til plassering nærmere nabogrense enn 4 meter ettersendes 
før tiltaket igangsettes. (Hvis tiltaket ikke kommer nærmere nabogrense enn 4 meter, kan 
dere se bort fra dette).

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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.

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



, saksnr. 2012/2019-2

Side 2 av 2

                

Saksopplysninger:

Tiltak: tilbygg til bolig på gavl i nordvest BYA 16,2 m2 og tilbygg i sørøst BYA 15 m2, totalt nytt 31,2 BYA/ 
25,5 BRA
Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy, 14.05.07
Planformål: LNF-område

Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder tilbygging av eksisterende enebolig og flytting av inngangsparti. Det etableres ett tilbygg 
på gavl i vest (stue) og ett tilbygg mot sørøst (soverom). 

Situasjonskart der tilbyggene er inntegnet og nærmeste avstander til nabogrense er oppgitt er ikke 
vedlagt. Bygningsmyndigheten ser at tilbygget på gavl kan komme nærmere nabogrense enn 4 meter og 
forutsetter naboerklæring for dette.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Bygningsmyndigheten har ingen innvendinger til 
tiltaket.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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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:
Ragnhild V. og Reidar Sundal Vudduvegen 127 A 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

24.04.2012 2012/2106-2

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

Knut Ystgård
Røsetvegen 18
7670  INDERØY

134/062 - Godkjent endring av tillatelse

Det vises til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her 13.4.2012.
Endringen gjelder etablering av trapp og mindre vesentlig endring av lengde og bredde.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til mindre endring på garasje

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2
For øvrig gjelder tillatelsen som i vedtak av 27.4.2011 i byggesak 2011/650.                

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

07.05.2012 2012/2418-2

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

Odd Lutnæs og Laila Sakshaug
Krokvegen 5
7670  INDERØY

135/134 - Ferdigattest for bolig og garasje, Nessåkeren 16

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak.

Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven. 
Dokumentasjon som grunnlag for drift og vedlikehold av bygningen er overlevert byggverkets eier.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i
samsvar med bestemmelser og rammetillatelse av 3.2.2011 og igangsettingstillatelse av 28.6.2011.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor AS



Vår dato Vår referanse

08.05.2012 2012/310-4 

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

Kristin Lie og Olav Slapgaard
Jektvollvegen 65
7670  INDERØY

135/124- Midlertidig brukstillatelse, Nessveet 39. Jf. tidligere sak 2011/1503

Fra ansvarlig søker har det kommet anmodning om midlertidig brukstillatelse på ovennevnte tiltak.

Følgende arbeider gjenstår:

1. Komplettering og montering av sekundærbolig i 2. etg. 

Frist for ferdigstillelse:

Pkt. 1 – 1.7.2012

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for 
ovennevnte del av bygg. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 28.11.2011

Manglende oppfyllelse innen den fastsatte frist medfører at det oppstår et ulovlig forhold, som 
kommunen får plikt til å følge opp med pålegg om ferdigstillelse, jf. pbl. § 21-10 tredje ledd, som kan 
gjennomføres ved sanksjoner etter lovens kapittel 32.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor Postboks 37 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

10.04.2012 2012/1986-2

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

Jon Erling Westerhus
Loavegen 225
7670  INDERØY

046/001 - Godkjent riving og oppføring av driftsbygning. Klepp Søndre, 
Loavegen 225.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
046/001

Adresse:
Loavegen 225, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Jon Erling Westerhus                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
682            

Det vises til søknad om riving og oppføring av driftsbygning registrert mottatt her 23.3.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av driftsbygning på eiendommen 046/001, Klepp Søndre

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.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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



, saksnr. 2012/1986-2
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Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av eksisterende bygning. Oppføring av driftsbygning BYA 714 m2, BRA 682 m2

Planstatus: Kommuneplan for Iderøy kommune 14.05.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse

Saksvurdering:

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

Ny driftsbygning oppføres i sammenheng med eksisterende driftsbygninger, i sør.

Avstand til registrert kulturminne blir 80 meter. Ved avstand nærmere enn 100 meter skal bygging 
avklares med fylkeskommunen. Bygging 60 meter fra dette kulturminnet er tidligere avklart med Nord-
Trøndelag Fylkeskommune ved Erik Solheim i byggesak 2010/345. Forholdet anses som avklart da det 
bygges lenger unna enn det fylkeskommunen tidligere har vurdert og betydelig høyere (12 meter) enn 
der kulturminnet er registrert.

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.
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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



Vår dato Vår referanse

30.04.2012 2012/2056-3

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

Ståle By og Tone Flaten
Alfred Larsens gt. 9
7031  TRONDHEIM

192/006 - Godkjent oppføring av ny bolig. Utslippstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
192/006

Adresse:
Hellhaugan 375, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ståle By og Tone Flaten                      

Ansvarlig søker:
Orkla Laft AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
229            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig registrert mottatt her 2.4.2012.

Det er tidligere gitt tillatelse til etablering av fundamentet til boligen i byggesak 2011/1764
Det er mottatt egen søknad om utslippstillatelse. Denne behandles sammen med søknad om 
byggetillatelse og kopi av tillatelsen sendes både ansvarlig for byggesøknad og ansvarlig for søknad om 
utslippstillatelse.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av bolig på eiendom 192/006, Hellhaugan 375

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Orkla Laft As:
SØK kl.1
PRO, bygning, anlegg og installasjoner (unntatt varme og sanitær) kl.1



, saksnr. 2012/2056-3

Side 2 av 2

- Mobilt Verksted Energi og Miljø AS: 
PRO/UTF montasje av renseanlegg kl.

- Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør Verdal: 
PRO/UTF varme og sanitær kl.1

Ståle By gis ansvar etter SAK § 6-8, selvbygger, for funksjonene: 
Membran på våtrom, 
Oppføring av pipe kl.1
Innvendig snekkerarbeid kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av bolig på eksisterende fundament
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område

Ansvarsoppgaver:
- Orkla Laft As:
- Mobilt Verksted Energi og Miljø AS:
- Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør Verdal: 
- Ståle By som selvbygger:

Saksvurdering:

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

Det er tidligere gitt tillatelse til omdisponering etter jordlova § 9 og etablering av fundamentet til boligen 
i byggesak 2011/1764.

Boligen oppføres i laft, to etasjer, med torv på tak.

Selvbygger
Ståle By innvilges ansvar som selvbygger for membran på våtrom, oppføring av pipe og innvendig 
snekkerarbeid kl.1. Dette med bakgrunn i tidligere erfaring.
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og 
bygningsloven og teknisk forskrift. Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av de 
deler av tiltaket han godkjennes ansvarsrett for.
Videre opplyser vi om at det er viktig ikke bare å kjenne til de tekniske krav som stilles til utførelsen av 
arbeidene men også at de produkter som benyttes er kompatible med hverandre. Dette med tanke på 
f.eks. kombinasjonen smøremembran og mansjett for tetting rundt sluk.

Utslipp
Det etableres mimirenseanlegg av typen BIOVAC FD5NPEH og det erklæres at valgt rensemåte 
tilfredsstiller lovens krav. 

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:
Orkla Laft AS 7320 FANNREM
Mobilt Verksted 
Energi og Miljø AS

Sundsøya 2 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

07.05.2012 2012/2120-5

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

Marit N Olsen og Ivar H Lysfjord
Valstadmyrvegen 12c
7540  KLÆBU

003/038 - Godkjent oppføring av ny bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
003/038

Adresse:
7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Marit N Olsen og Ivar H Lysfjord                      

Ansvarlig søker:
Nordbohus Byggeservice AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
201            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig registrert mottatt her 16.4.212.
Siste dokument til saken er situasjonsplan og terrengsnitt mottatt 30.4.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen 003/038

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Nordohus Byggservice AS, alle funksjoner

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

Tiltak:
Oppføring av enebolig BYA 144,5 m2 / BRA 201 m2 

Planstatus:
Eiendommen omfattes av Kommunedelplan Straumen 14.12.05 og delvis av reguleringsplan «Brenne», 
Sakshaug Nordre 20.03.2006
Planformål:
LNF-område og delvis til anlegg for idrett, sport og leik

- omdisponert til boligformål i sak 2010/519, vedtak datert 30.6.2010
Ansvarsoppgaver:
Nordohus Byggservice AS, alle funksjoner

Saksvurdering:

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

Eiendommen er regulert til LNF-område og delvis til anlegg for idrett, sport og leik. Eiendommen er 
omdisponert til boligformål i sak 2010/519, vedtak datert 30.6.2010. 

Bolig
Boligen oppføres i 1 ½ etasje med valmtak og ark mot øst. Det etableres tak over inngangspartiet i vest.
Boligen har alle hovedfunksjoner på inngangsplanet og det er vist i tegningsmaterialet at den er 
utformet som tilgjengelig bolig. Nærmeste avstand til nabogrense er 4 meter. 

Terreng
Boligen oppføres i skrånende terreng og det gjøres noen tilpasninger av terrenget som er vist på snitt, 
mottatt 30.4.2012, blant annet oppfylling i øst.

Situasjonsplanen viser plassering av garasje. Det er ikke vedlagt tegninger av denne og oppføring av 
denne inngår ikke i søknaden. Plassering  av garasjen inngår heller ikke i søknaden. Dette er avklart med 
ansvarlig søker (7.5.2012) over telefon. 
Bygningsmyndigheten henstiller til at en evt. senere søknad om garasje viser en noe annen plassering 
enn det som framgår her. 

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.



, saksnr. 2012/2120-5

Side 3 av 3

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:
Nordbohus Byggeservice AS Venusvegen 12 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

07.05.2012 2012/1243-5

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
Sjøfartsgt. 12
7714  STEINKJER

197/129 - Godkjent endring av tillatelse. Plassering

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

Adresse:
Gangstadmarka 45, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ingve og Lillian Benjaminsen                      

Ansvarlig søker:
Block Watne AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
162            

Det vises til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her 25.4.2012.
Endringen gjelder plassering av bolig og garasje

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Søknad om endring av tillatelse vedrørende plassering godkjennes. For øvrig gjelder tillatelsen som i 
vedtak av 28.2.2021.

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

Saksvurdering:

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

Endingen gjelder ny plassering med 1 meter forskyvning mot nordvest. Nærmeste avstand til 
nabogrense for boligen blir 6,5 meter. Garasje plasseres innenfor byggegrensen.
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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:
Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

08.05.2012 2012/2011-2

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

Sølvi Weisi
Blåveisvegen 6
7670  INDERØY

136/005 - Fritak for søknadsplikt - bytte av tak - Blåveisvegen 6

Inderøy kommune har mottatt kvittering for nabovarsel og tegninger som viser nytt tak på mindre 
bygning den 27.3.2012.
Endringen gjelder fra saltak til pulttak på uthus.

Bygningsmyndigheten bekrefter med dette at kommunen unntar søknadsplikt for tiltaket etter SAK § 4-1

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.04.2012 2012/2079-2

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

Odd Thorsen
Sundnesnesset 41
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om deling av 2 parseller på gnr. 9, bnr. 11 til 
boligtomter.

Søker: Odd Thorsen, Sundnesnesset 41

Bakgrunn:
Odd Thorsen eier småbruket Asphaugen gnr. 9/11 på Sundnesnesset. I tillegg eier han tidligere 
fradelt tomt som har gnr. 9/113, der han bor i dag. 
Nå ønsker han å selge småbruket Asphaugen til datteren, og i den forbindelse søker han fradeling 
av 2 parseller fra gnr. 9/11.

Den ene parsellen (1) er tilleggsareal til nåværende bustadtomt på gnr. 9/113. I dag er tomten til 
gnr. 9/113 på 1,4 dekar og etter tilleggsarealet er lagt til, blir tomten på ca. 2,3 dekar. Det søkes 
som tilleggsareal på ca. 1 dekar som i dag er registrert som annet areal tilknyttet tunet på 
småbruket. 
Den andre parsellen (2) er det gamle våningshuset på småbruket som i dag er istandsett av 
eierens bror og nyttes som fritidshus. Huset ligger ca. 80 meter fra sjøen og tomten er definert 
som annet areal (tun). Her søkes det også om å fradele en tomt inntil 1 dekar.

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m, opprettelse av 
grunneiendom og arealoverføring. 
Søknaden skal behandles etter jordlovens § 12, fradeling, da parsell nr. 2 gjelder tidligere 
våningshus på Asphaugen gnr. 9/11. 
Det er ikke nødvendig med dispensasjon fra plan da søknaden gjelder fradeling til uendret bruk. 

Vurdering:
Når det gjelder fradeling etter plan og bygningslovens § 20-1, fradeling, er det gjort følgende 
vurderinger:

1. Gjeldende plan: Omsøkt areal ligger innenfor kommunedelplan Straumen med LNF-
formål. Siden det gjelder fradeling til uendret bruk, er det vurdert at fradelingen ikke er i 
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strid med gjeldende plan etter plan og bygningslovens § 11- 6, rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel. 

2. Nabovarsel: Siden omsøkt areal ligger innenfor tunet og ikke grenser til andre 
eiendommer uten søkers, gis det fritak for krav om nabovarsel etter plan og 
bygningslovens § 21-3.

3. Infrastruktur: Fradeling av omsøkte parseller medfører ingen endring i forhold som 
berører vannforsyning etter plan og bygningslovens § 27-1, avløp etter § 27-2, atkomst 
etter § 27-4, eller § 28-1.

Når det gjelder fradeling etter jordlovens § 12, tar delingsforbudet sikte på å hindre fradeling av 
bygninger som er nødvendig for driften av eiendommen, og i den sammenheng skal følgende 
vurderes:

Bolighus på småbruket: Det omsøkte huset på parsell 2 er opphavlig det gamle våningshuset som 
i dag er sett i stand og nyttes til fritidsbolig. Dagens våningshus er bygd noe lenger nede og vil 
bli det fremtidige bolighuset på småbruket. Jorda på Asphaugen er leid bort på langsiktige 
kontrakter, og det er ikke behov for kårhus på et bruk med såpass små ressurser. 

Drifts- og miljømessige ulemper: Den fradelte bygningen kan påføres ulemper i form av lukt, 
støv eller støy, men siden det søkes fradeling av eksisterende hus, vil ikke fradeling medfører noe 
nytt i forhold til tidligere plassering og drift.

Kulturlandskapet: Fradelingen av parsellene vil ikke medføre noen endringer i landskapsbildet, 
naturmangfoldet eller på kulturverdier. 

Vedtak:
Inderøy kommune gir tillatelse til å dele fra to parseller fra Askvoll gnr. 9/11 som viser på 
vedlagt kart:

1.parsell- Tilleggsareal til gnr. 9/113.
2. parsell – Eldre våningshus. 

Vedtaket er gjort i tråd med plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder 
opprettelse av grunneiendom og arealoverføring. Det innvilges også fradeling etter 
jordlovens § 12 som berører  eldre våningshus. 

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 eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Inderøy kommune ved oppmålingsansvarlig vil kalle inn til kart og delingsforretning for 
oppmåling av arealet. 
Saksbehandlingsgebyr for fradeling etter jordloven på kr. 750.- samt etter plan og 
bygningsloven på kr. 2.900.- blir fakturert sammen med gebyr for oppmåling. 
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Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart med nye grenser





Vår dato Vår referanse

04.05.2012 2012/2074-2

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

Trygve Næss
Vangshylla 180 A
7670  INDERØY

037/003 - Godkjent riving og oppføring av garasje, Vangshylla 180

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
037/003

Adresse:
Vangshylla 180 A, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Trygve Næss                      

Ansvarlig søker:
Komplett prosjektering as                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
98,6            

Det vises til søknad om riving og oppføring av garasje registrert mottatt her 10.4.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje på eiendommen 037/003, Vangshylla 180

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Komplett prosjektering AS, SØK kl 1 og PRO kl 1

 Løvold Byggeservice AS, UTF kl.1. Lokal godkjenning.

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

Tiltak: Riving av garasje BYA ca. 70 m2, oppføring av ny garasje BYA 96 m2
/BRA 98,6 m2

Planstatus: Reguleringsplan Vangshylla 20.03.06
Planformål: Kombinert formål forretning/kafe/bolig
Ansvarsoppgaver:
Komplett prosjektering AS og Løvold Byggeservice AS

Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder riving av eksisterende bygning og oppføring av ny garasje på samme sted.
Garasjen oppføres i 1 ½ etasje med saltak.

Nærmeste avstand til nabogrense er 0,5 meter. Det er vedlagt erklæring med samtykke til dette fra 
nabo.
Bygningsmyndigheten forutsetter at bygningen er prosjektert og oppføres i tråd med lovverket, spesielt 
med tanke på avstand og brannmotstand.

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

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

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er 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:
Komplett prosjektering as Russervegen 6 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

30.04.2012 2012/2031-4

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

Per Magnus Værdal
Sakshaugvegen 44 A
7670 INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av ny dispensasjonssøknad på tidligere omdisponert areal på Berg 
gnr. 7/1. Søknaden gjelder flytting av stabbur, oppføring av stabbur og tre 
hytter.

Søker: Per Magnus Værdal, Sakshaugvegen 44 A

Bakgrunn: 
Det er tidligere gitt følgende dispensasjoner til omsøkte området: 

1. Vedtak i Planutvalget den 24.04.07, sak 0011/7 der det ble gitt dispensasjon for 
plassering for plassering trønderlån etter vedlagt kart 5b. Dette arealet omfatter ca. 2 
dekar som innbefatter plassering trønderlån, leik/uteareal, Vinjesteinen og parkering 
mellom trønderlåna og gårdsveg. 

2. Delegert vedtak gitt den 21.04.09, der det ble innvilget omdisponert ca. 2 dekar dyrka 
areal nord for trønderlåna til park/lekeområde. Det ble sett som vilkår at omsøkt areal 
skulle tilbakeføres til jordbruksdrift dersom det ble endret drift av omsøkt areal. 

Hele området er i dag på 4 dekar. 

3. Det søkes nå om å få nyttet tidligere omdisponert areal i punkt 2. til nye tiltak. Nå ønskes 
arealet mellom annet brukt for flytting av stabbur ut fra eksisterende tun på Berg og 
plasseres og driftes sammen med Husfrua. I tillegg ønskes det oppsett et 
sanitæranlegg/lagerromrom i driften på Husfrua samt 3 hytter for å øke 
overnattingskapasiteten til samme anlegget. Siden de nye tiltakene medfører ny bruk i 
forhold til eksisterende gitte dispensasjon, blir det søkt ny dispensasjon på samme areal. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 19-1 og jordlovens § 9. Siden dette 
arealet er tidligere omdisponert til aktiviteter for Husfrua, ser ikke kommunen nødvendigheten 
med ny høring for denne søknaden. 

Vurdering: 
En dispensasjon etter plan og bygningsloven krever grunngitt søknad. Dispensasjon kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at det i tillegg er flere 
fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon.
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Når det gjelder dispensasjon etter jordlovens § 9, kan jordbruksinteressene vike etter en samlet 
vurdering av drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og 
samfunnsgagnet ved en omdisponering. I tillegg skal det vurderes om omsøkt areal kan legges 
tilbake til jordbruksproduksjon. 

Dispensasjonssøknaden er grunngitt med følgende momenter: 
 Hyttene bygges i moduler og kan lette fjernes dersom driften opphører.
 Tiltakene vil bli plassert nær Husfrua på et areal som ikke lenger egner seg til vanlig 

landbruksdrift på grunn av lukt og insekt ved husdyrbruk.
 Området er naturlig avgrenset med avlingsvei og gangsti mot annet landbruksareal. 
 Kombinere tradisjonelle landbruksdrift med tilleggsnæringer gjør hverdagen spennende 

og virker positiv på gården i sin helhet. 

Det omsøkte arealet har i tidligere dispensasjonssøknader vært vurdert i forhold til gjeldende plan 
som er LNF- formålet i kommunedelplan Straumen. Det er gitt dispensasjon etter en samlet 
vurdering ut fra gjeldende plan og kommunen sitt ønske om fleksibilitet ved behov for 
tilleggsnæringer i landbruket. Med bakgrunn i tidligere vurderinger samt at det er sett en klar 
grense med avlingsvei og gangsti mot tun og jordbruksarealer i drift, vil de nye tiltakene være 
med å utvikle området kring Husfrua. Det er også positivt at nye hytter/anneks er mobile dersom 
driften opphører og deler at arealet kan tilbakeføres til vanlig jordbruksdrift.

Når det gjelder drifts- og miljømessige ulemper, er det ikke optimalt med en reiselivsbedrift 
inntil driftsbygningene, men dette er vurdert i tidligere dispensasjonssøknader samt at plassering 
av både stabbur og sanitæranlegg kan avskjerme mot ulemper som støy og luktproblem for 
gjester på Husfrua. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak dispensasjon på tidligere omdisponert areal 
til:

1. Flytting av eksisterende stabbur fra tun til Husfrua. 
2. Nytt kombinert sanitærrom/lagerrom 
3. Plassering av 3 overnattingshytter. 

Dispensasjonen gjelder tidligere vurdert areal til lek/park slik som vist vedlagt 
tunplan. 

Vedtaket er med bakgrunn i plan og bygningslovens § 19- 2, dispensasjonsvedtak etter plan 
og bygningslovens § 11- 6, rettsvirkning av kommunedelplan Straumen. Det er også gitt 
dispensasjon fra jordlovens § 9 omdisponering.
Dispensasjonsvedtaket må gjøres gjeldende innen 3 år fra dette fattet vedtak. 

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 Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller 
postmottak@inderoy.kommune.no
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Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 tunplan 2





PS 40/12 Ordføreren orienterer



Arkivsak. Nr.:
2012/474-3

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 41/12 21.05.2012

Hovedutvalg Folk 31/12 22.05.2012

Formannskapet 61/12 23.05.2012

Progammet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides 

tilsvarende.

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker 

en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 



Vedlegg

1 Inderøy 2020 - Utredningsnotat mai 2012

Bakgrunn

Innledning.
Det er naturlig at kommunestyret for 1756 Inderøy avklarer rammer og forutsetninger for Inderøy 
2020-satsningen som grunnlag for videre arbeide.

Historikk

1729 Inderøy kommune vedtok i kommunestyre 02.11.2009 (sak 24/09) at Inderøy kommune 
skulle gjennomføre et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt i tråd med hovedlinjene i 
prosjektplan utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bakgrunnen for prosjektet var stagnasjon i folketallsutviklingen, økning i antall eldre 
innbyggere og lav tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.

Det ble oppnevnt styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra 
næringslivet, og prosjektets hovedmålsetting ble vedtatt. 

Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematisk tiltak for økt bolyst 
og næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv 
befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i 
Innherred fram til 2020. 

Det vises til vedlagte utredningsnotat for en  nærmere beskrivelse av prosjektet/programmet.

I notatet er også betydningen av kommunesammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik 
nærmere beskrevet.

Status prosjektene
Den nye styringsgruppa har kommet godt i gang med sitt arbeid – og syv delprosjekter er 
etablert eller er under etablering: Nærings- og industriutvikling, Mulighetens Landbruk 2020, 
Sentrumsutvikling Straumen, Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv og 
Stedsutvikling Mosvik. Det vises til nærmere beskrivelse i utredningsnotatet.

Økonomi
Den samlede økonomiske planleggingsramme for programmet er p.t. på 11,2 mill. kroner. 
(med inneværende års avsetninger)
Gjeldende disponeringsplan kan sammenfattes slik:



Prosjekt 2010/2011 2012 2013 2014 Sum

Hovedprosjekt 0,53 0,97     1,00 1,00 3,50

Mulighetenes 
landbruk

0,29 0,45 0,26 0 1,00

Nærings- og 
industriutvikling

0 0,25 0 0 0,25

Sentrumsutvikling 
Straumen

1,00 1,90 1,90 4,80

Kulturløft 0 0,30 0 0 0,30

Omdømmebygging 0 0,30 0,30 0 0,60

Opplevelse og 
reiseliv

0 0,30 0,20 0 0,50

Stedsutvikling 
Mosvik

0 0 0,25 0 0,25

Sum 0,82 5,57 3,91 2,90 11,20

Det vises til vedlagte notat for en nærmere beskrivelse av gjeldende disponeringsplaner.

Det vil være naturlig å rullere denne årlig – første gang i forbindelse med revisjon av budsjett 
og økonomiplan for 2013 til 2016.

Vurdering

Inderøy 2020 vart etablert på grunnlag av politiske vedtak i 1723 Inderøy kommune i 2009.

I ettertid har det vært en omfattende prosess knytta til kommunesammenslåing og 
intensjonsplan for kommunesammenslåing har kommet inn som et sentralt dokument i 
utforminga av den nye kommunen. 

Vi er en ny kommune med nytt kommunestyre.  Det er naturlig og nødvendig og oppdatere 
rammer og forutsetninger for Inderøy 2020.

I vedlagte notat er begrunnet en del forslag til visse justeringer i programmets innhold og 
organisering – se avsnittet «Oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.»

Det foreslås justeringer i funksjonsperiode, organisering og styring, programstyrets 
sammensetning, satsningsområder, retningslinjer disposisjonsfond mv.

Konklusjon
Se innstilling



Inderøy 2020 

Utredningsnotat - mai 2012



Bakgrunn

Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt som ble vedtatt oppstartet av Inderøy kommunestyre 

høsten 2009.

Bakgrunnen for prosjektet var negativ utvikling i folketall, økning i antall eldre innbyggere og lav 

tilbakeflytting av ungdommer som tar utdannelse utenom kommunen.

Det ble etablert en styringsgruppe bestående av to politikere og to representanter fra næringslivet. 

Som følge av kommunesammenslåingsprosessen Inderøy – Mosvik, ble Mosvik kommune sommeren 

2010 invitert med i prosjektet. Styringsgruppa for Inderøy 2020 ble utvida med to personer, med 

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Inderøy-Mosvik som overordnet politisk styringsorgan.

Prosjektet ble i sin tid formulert (blant annet) på grunnlag av en utredning gjort av Trøndelag 

Forskning og Utvikling. Denne beskriver utviklingsutfordringer for Inderøysamfunnet. Underveis er 

holdt relativt tett kontakt med kompetansemiljøene – herunder Distriktssenteret – for å innhente så 

vel teoretisk som praktisk kunnskap rundt samfunnsutviklingsprosjekter.

En viktig samarbeidspartner er også Nord-Trøndelag fylkeskommune som har bidratt med faglige råd 

og økonomiske midler via Rup-programmet. Andre eksterne – så som Fylkesmannen – støtter 

delprosjekter som Mulighetenes landbruk - se nedenfor.

Det pågående Inderøy 2020 prosjektet har formelt/teknisk sett pr. i dag mandat på grunnlag av 

vedtak i Fellesnemnda, jfr. også budsjett og økonomiplanvedtaket for perioden 2012 til 2015 og 

hvor programmet danner en sentral premiss. Dette notatet danner grunnlag for en samlet ny 

behandling av Inderøy 2020 satsningen for den nye kommunens politiske organer.

Etablerte målsettinger Inderøy 2020 

Inderøy 2020 skal være en gjennomgående mobilisering av hele Inderøysamfunnet.

Hovedmålsettinga for prosjektet er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og 

næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i 

Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020.

De sentrale delmålene som skal bidra til å oppfylle hovedmålet i Inderøy 2020 er:

 Økt bolyst, bokraft, og tilflytning.

 Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser.

 En varig nyskapings- og utviklingskultur



I Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner, er det lagt stor 

vekt på samfunnsutvikling, noe som understreker hovedmålsettinga for Inderøy 2020. Den ene av to 

hovedmålsettinger i intensjonsplanen er etablering av en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av 

Innherred.

«Best i lag» er den nye kommunens slagord. Slagordet symboliserer sammenslåingen av to 

kommuner og troen på å bli bedre gjennom samarbeidstenking på alle områder. «Best i lag» kan også 

brukes mot nabokommuner og region, og signalisere en samarbeidskommune med høge ambisjoner.

Flere av delmålene i intensjonsplanen gir en nærmere presisering:

 Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen.

 Sikre gode oppvekstsvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljøer.

 Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant 
annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

Dagens organisering - prosjektstyret.

Det «nye» formannskapet vedtok i møte 16.11.2011 at styringsgruppe Inderøy 2020 skal bestå av 

fem medlemmer, tre politiske valgte, en oppnevnt av næringsforeningen og en oppnevnt av 

landbruksorganisasjonene. 

I samme møte ble Ida Stuberg, Trine Berg Fines og Signar Berger valgt som politiske representanter i 

Inderøy 2020. I ettertid er John Martin Austad og Steinar Klev, oppnevnt av henholdsvis Inderøy 

Næringsforening og landbrukets organisasjoner, som representanter i styringsgruppen.  

Rådmannen v/kommunalsjef Lars H. Daling er prosjektleder for Inderøy 2020.

Tidsramme for prosjektet.

Prosjektets tidsramme er p.t. 01.01.2014.  Prosjektperioden er naturlig nok forlenget som følge av 

kommunesammenslåingsprosjektet.

Breddemobiliseringsprosessen 2010-2011.

Breddemobiliseringsprosessen som ble gjennomført vinteren 2010-2011 skal danne et viktig grunnlag 

for den videre prosessen med Inderøy 2020. Prosessen ble ledet av Proneo.

Det ble gjennomført folkemøter både på Sandvollan, Røra, Straumen og i Mosvik der bruk av 

scenarioteknikk var sentral. Deltakerne kom med synspunkter på tre fremtidscenarier og forslag på 

hva vi må gjøre for å nå dit vi ønsker. Data som ble innsamlet er med og legger grunnlag for den nye 



kommuneplanens samfunns- og arealdel. Dataene er også et nyttig grunnlag for innholdet i 

delprosjektene i Inderøy 2020.

Beskrivelse av definerte delsatsninger/fokusområder/prosjekter.

Inderøy 2020 har pr. i dag mer karakter av et program – enn et prosjekt. Et program defineres som 

en overbygning over prosjekter.

Programmet er så langt inndelt i 7 satsningsområder og som i større eller mindre grad er konkretisert 

gjennom prosjekter:

Nærings- og industriutvikling. 

Mulighetenes Landbruk 2020.

Sentrumsutvikling Straumen.

Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging.

Opplevelse og reiseliv.

Stedsutvikling Mosvik.

I vedlegg er fokusområdene beskrevet med hensyn på innhold, målsettinger, organisering og 

økonomi. 

Disposisjonsfond Inderøy 2020.

Gjennom eksterne tilførsler, men primært gjennom egne avsetninger, er det over tid bygget opp en 

ikke ubetydelig avsetning til Inderøy 2020 satsningen. 

Gjeldende retningslinjer for disponering av fondet er vedtatt av Fellesnemnda:

 Fondet kan disponeres til utredninger og prosjekter innenfor rammen av 
hovedsatsningsområdene.

 Fondet kan disponeres til delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og 
administrasjon

 Midlene kan normalt ikke benyttes til investeringer eller tilskudd til investeringer.

 Midlene kan ikke benyttes til prosjekter som støttes av lokalt Næringsfond eller Invest 
Næringsfond.

 Det settes en øvre grense for bevilgninger til hovedfokusområder på 1 mill. kroner.



Samlet er tilført 11,2 mill. kroner til Disposisjonsfond Inderøy 2020, inkludert eksterne midler og 

egne avsetninger. I budsjett 2012 er avsatt 2,0 mill. kroner. (Det presiseres for ordens skyld at midler 

avsatt i disposisjonsfond vil bli strøket ved eventuelle regnskapsmessige driftsunderskudd.)

Etter gjeldende retningslinjer er det formannskapet som beslutter disponeringer fra fondet.

0,82 mill av midlene er forbrukt gjennom aktivitet i 2010 og 2011, herunder bl.a kostnader knytta til 

gjennomføring av breddemobiliseringsprosjektet.

En betydelig del av de avsatte midlene er bundet i form av politiske vedtak. Dette gjelder i særlig 

grad 4,8 mill vedtatt brukt til delprosjekt Sentrumsutvikling Straumen, jfr. også intensjonsavtale 

inngått mellom Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune,Næringsliv og frivillighet.

Det er tentativt satt av 6,9 mill til uspesifiserte investeringer i andre stedsutviklingstiltak i 

økonomiplanperioden, herunder 1,7 mill. kroner til stedsutvikling Mosvik. Dette er midler forutsatt 

finansiert over disposisjonsfond Inderøy 2020. Det er et mindre avvik mellom avsatte midler på 11,2 

mill. kroner og planlagte kostnader i økonomiplanen på 11,7 mill. kroner. Dette blir å avstemme etter 

hvert.

Avsatte midler: Beløp

IK – avsatte fondsmidler 2010 3,25 mill

IK – F.skap 17.02.2010, Mulighetenes Landbruk 0,35 mill

IK – avsatte fondsmidler 2011 3,00 mill

IK – ekstra bevilgning K,styre 14.11.2011 1,50 mill

IK – budsjettert avsatte fondsmidler 2012 2,00 mill

Fylkesmannen – tilsagn Mulighetenes Landbruk 0,35 mill

NTFK – tilsagn hovedprosjekt 0,75 mill

Sum 11,20 mill



Endringer, oppdrag, organisering og føringer for Inderøy 2020 programmet.

Inderøy 2020 ble etablert på grunnlag av politiske vedtak i gamle Inderøy kommune i 2009. 

Etter den tid har det skjedd store endringer. Vi har i to år hatt en betydelig prosess knytta til 

kommunesammenslåingen og som har gjort det nødvendig og utsette en del prosesser knyttet til 

annet utviklingsarbeid. En ny kommune er etablert.  En ny plattform skal etableres og politisk 

forankres på flere områder.

I sammenslåingsprosessen var det enighet om at Inderøy 2020 skal videreføres i den nye kommunen.

Ettersom Inderøy 2020 i praksis er en overbygning for flere satsninger og prosjekter, velger jeg å tilrå 
at Inderøy 2020 omtales som et program og at dagens styringsgruppe for Inderøy 2020 blir 
programstyre. Formannskapet blir styringsgruppe.

Programperiode. Det er et entydig råd at brede samfunnsutviklingsprosesser hverken kan eller bør 

begrenses for skarpt i tid. Den opprinnelige prosjektperioden ble satt til 2012; sist revidert til 

01.01.2014.  Det er naturlig å foreslå en ytterligere forlenging fram til 31.12.2014. Det innebærer at 

funksjonstiden til de politisk valgte medlemmer naturlig forlenges tilsvarende.  Det overlates til 

næringslivet å beslutte funksjonstiden til sine representanter.

Organisering og styring. Styringsstrukturen for Inderøy 2020 programmet kan beskrives slik:



1. Kommunestyret fastlegger hovedføringene for programmet gjennom årlige budsjett og 

økonomiplaner. Det rapporteres til kommunestyret gjennom tertialrapporteringen.

2. Formannskapet er politisk styringsorgan. Formannskapet gir føringer og beslutter rammer 

for satsninger  og delprosjekter innenfor rammen av kommunestyrets beslutninger, jfr. 

budsjett og økonomiplan. Formannskapet beslutter bruk av disposisjonsfond Inderøy 2020.

3. Programstyrets oppgaver og ansvar beskrives slik:

a. Ivareta en god samhandling mellom kommune, næringsliv og frivillighet i Inderøy 

2020 satsningen

b. Ivareta kommunikasjon og mobilisering av samfunn og innbyggere.

c. Ivareta overordnet koordinering og styring av definerte delprosjekter, herunder 

hovedprosjektet.

d. Initiere nye konkrete prosjekter innenfor satsningsområdene.

Programstyret er et utviklingsorgan og ikke et forvaltningsorgan.

Formannskapets holdes fortløpende underrettet om programstyrets virksomhet gjennom 

rådmannens og eventuelt ordførers (leder av programstyrets) faste orienteringer.

4. Rådmannen ivaretar den administrative prosjektledelsen og er sekretariat for programstyret.

Prosjektleder forbereder saker for programstyret og følger opp vedtak. Prosjektleder følger 

opp delprosjektene og rapporterer delprosjektresultater til programstyret.

Programstyrets sammensetning.  Med grunnlag i forslaget til oppdatert mandat/oppdrag  - jfr. også 

Inderøy 2020 programmets brede samfunnsperspektiv – tilrås at programstyret utvides med en 

representant for frivilligheten.

Satsningsområder.  Det synes naturlig å videreføre de etablerte fokusområder for programmet 

sammenfattet slik:

Nærings- og industriutvikling. 

Mulighetenes Landbruk 2020.

Sentrumsutvikling Straumen.

Kulturløft Inderøy.



Omdømmebygging.

Opplevelse og reiseliv.

Stedsutvikling Mosvik.

Annen stedsutvikling. 

Det åpnes for at det i programperioden også kan iverksettes stedsutvikling i andre grendesamfunn i 

kommunen.

Disposisjonsfond Inderøy 2020. Retningslinjer.

Det ble i kommunestyresak 49/10 i 1729 Inderøy skissert noen retningslinjer for disposisjonsfond 

Inderøy 2020.  Ved gjeldende forutsetninger anses disse ikke hensiktsmessige.

Det foreslås følgende enkle retningslinje:

- Disposisjonsfond Inderøy 2020 disponeres av formannskapet innenfor økonomiske rammer 

og føringer gitt av Inderøy kommunestyret, jfr. budsjett og økonomiplan.

- Fondet benyttes til finansiering av utredninger, prosjekter  og eventuelt materielle 

anskaffelser som understøtter intensjonen og målsettingen med Inderøy 2020.

- Fondet kan benyttes i kombinasjon med andre fond og annen finansiering dersom dette 

faller naturlig.



Inderøy 2020 – økonomi. Planleggingsrammer.

Gjeldende planleggingsramme for Inderøy 2020 prosjektet settes til 11,2 mill. kroner.  

Planleggingsrammen – herunder øvre ramme for årets disponering av disposisjonsfond Inderøy 2020 

– fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjett og økonomiplanbehandling.

Disponeringsplanen er så langt beskrevet nedenfor – denne er tilpasset den foreløpige samlede 

planleggingsrammen på 11,2 mill. kroner. 

Vedtak/gjennomført:

Hovedprosjekt: Beløp

Driftskostnader 2010 og 2011 (breddemob med mer) 0,620 mill

Lønn – Prosjektleder (Lars), 750`i tre år (2012-2014) 2,250 mill

Driftsinntekter 0,090 mill

Tillegg budsjett 2012-2014, 220`i 2012 og 250`per år
i 2013 og 2014

0,730 mill

Sum 3,500 mill

Mulighetenes Landbruk: Beløp

Driftskostnader 2010 og 2011 0,290 mill

Budsjett 2012 0,450 mill

Budsjett 2013 0,260 mill

Sum 1,000 mill

Nærings- og industriutvikling: Beløp

Budsjett 2012 250` er avsatt 0,250 mill

Ingen avsetning i 2013 og 2014

Sum 0,250 mill

Sentrumsutvikling Straumen: Beløp

Budsjettert med 1,0 mill i 2012 og 1,9 mill per år i 2013 
og 2014. Av 1,0 mill i 2012 er avsatt 0,363 til 
Muustrøparken og 0,393 til Rambøll.

4,800 mill

Sum 4,800 mill 



Kulturløft: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012. Ingen avsetning i 2013 og 
2014. I 2012 brukes 200` av beløpet til kulturplan inkl. 
lønn. InderøyFest 50` og ”Festival-Inderøy” og annen 
markedsføring 50`.

0,300 mill

Sum 0,300 mill 

Omdømmebygging: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012 og 300`i 2013.
I 2012 brukes 50`til InderøyFest og 50`til andre 
omdømmebyggende tiltak. Resten til prosjektering.

0,600 mill

Sum 0,600 mill 

Opplevelse og reiseliv: Beløp

Foreslår avsatt 300`i 2012 og 200`i 2013. Midlene 
brukes til prosjektledelse og noe forbruksmateriell.

0,500 mill

Sum 0,500 mill 

Stedsutvikling Mosvik: Beløp

Det er satt av 200` som ikke er midler knytta til Inderøy 
2020. Disse foreslås brukt til konkretisering av tiltak i 
2012. Videre foreslås at det settes av 250` i 2013.

0,250 mill

Sum 0,250 mill 

Oppsummering:

Prosjekt 2010/2011 2012 2013 2014 Sum

Hovedprosjekt 0,53 0,97     1,00 1,00 3,50

Mulighetenes 
landbruk

0,29 0,45 0,26 0 1,00

Nærings- og 
industriutvikling

0 0,25 0 0 0,25

Sentrumsutvikling 
Straumen

1,00 1,90 1,90 4,80

Kulturløft 0 0,30 0 0 0,30

Omdømmebygging 0 0,30 0,30 0 0,60

Opplevelse og 
reiseliv

0 0,30 0,20 0 0,50

Stedsutvikling 
Mosvik

0 0 0,25 0 0,25



Sum 0,82 5,57 3,91 2,90 11,20

Sammenfattet beskrivelse av  satsningsområder 

underlagt Inderøy 2020 programmet.

Nærings- og industriutvikling

Vi har et variert og næringsliv i Inderøy. Inderøy kommune har en god dialog med 

næringsforeningen.  Videreutvikling av eksisterende næringsliv i kommunen må ha høg prioritet.  

Inderøy Næringsforening representerer ca 700 arbeidsplasser.

Nærings- og industriutvikling er et delprosjekt som stadig vil være under utvikling, og en av de mest 

fundamentale delene av Inderøy 2020. 

Vi må bli enda flinkere på å få til en helhetlig næringsstrategi i kommunen. 

Delprosjekt nærings- og industriutvikling er så langt ikke prosjektorganisert. Prosjektleder foreslår 

følgende organisering:

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Gunnar Winther

Prosjekttid: 01.05.2012 – 31.12.2014

En av hovedmålsettingene med Inderøy 2020 er å bidra til vekst i antall bedriftsetableringer. 

Tilrettelagt næringsareal vil være vesentlig i så måte. Her vil en møte utfordringer i forhold til blant 

annet dyrka mark og strandsone. 



Ved hjelp av Selberg Arkitekter AS, er det nå gjennomført en mulighetsstudie på å lage næringsareal 

av Lensmyra på Røra. Framtidig regionalt næringsområde – Lensmyra Utviklingspark.  

Kostnadsramme kr. 130.000, finansiert gjennom Invest næringsfond. Lensmyra kan bli attraktiv også 

som et regionalt næringssenter. 

I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 250.000,- til ytterligere utredninger/forprosjekt av 

næringsarealer på Røra. Kommunen har åpenbart behov for å kunne tilby konkurransedyktige 

næringsarealer.  

 Sette fokus på Røra som knutepunkt i Innherred. Røra stasjon må opprettholdes og en godt 

fungerende kollektivtransport i form av bussforbindelser og tilbringertransport, er svært 

viktig. Kortere reisetid vil åpne for at flere kan bo i Inderøy og jobbe i Stjørdal/Trondheim. 

 Tilrettelegging av mindre næringsområder spredt rundt i kommunen bør også ha fokus.

 Inderøy er sentral i forhold til aksen Østersund – Trondheim – Steinkjer og bindeledd til 

Fosen.

 Inderøy må knytte næringslivskontakt med Fosen og særlig grad miljøet i Leksvik/Vanvikan. 

Intensjonsavtale med Leksvik bør vurderes. 

 Samhandling med investorer, gjerne med tilknytning til Inderøy.

 Legge til rette for høgteknologibedrifter. IKT-bedrifter. Næringsbygg for høgt utdannede. 

 Kommunen bør bli med i trainee-ordningen. Tilby sommerjobb for studenter.

 Samhandling med kompetansemiljøer, Næringsselskap (Steinkjer), konsulentfirmaer 

(Proneo), utdanningsinstitusjoner (HiNT, NTNU, FoU-miljøer).

 Blant annet gjennom Nær-Ung må det skape bedre kultur for gründere, entreprenørskap og 

innovasjon blant ungdom.

 Arbeidet med strategisk næringsplan er under oppstart. Forslag til planprogram blir politisk 

behandlet våren 2012. Grensesnitt plan/Inderøy 2020 kan bli en utfordring, men dette må 

avklares etter hvert.

Mulighetenes Landbruk 2020

Landbruket er en stor og viktig, men også utfordret næring i Inderøy. Vi ønsket å sette lyset på det vi 

kan gjøre noe med, og det er noe av bakgrunnen for etablering av delprosjektet Mulighetenes 

Landbruk 2020.

Styringsgruppe : Steinar Klev (leder), Ole Anders Iversen, Lene Leira, Astrid Aasen, Steinar Viken, Jon 

Olav Veie (FMLA).

Prosjektleder: Ketil Verdal

Prosjekttid: 01.01.2011 – 31.05.2013



Mulighetenes Landbruk 2020 ble etablert som prosjekt fra 01.01.2011. Prosjektperioden var 

opprinnelig satt til 01.01.2011 – 31.12.2012. Prosjektperioden er nå utvida til 31.05.2013.

Prosjektplan er utarbeidet. Mange tiltak er gjennomført.

Mulighetenes Landbruk 2020 skal bidra til å opprettholde og øke den verdiskapning som landbruket i 

kommunen står for. Prosjektet ønsker å se nærmere på det tradisjonelle landbruket og ha 

rekruttering som hovedfokus. Skog er en betydelig ressurs for kommunen.  Prosjektet har også som 

mål å utvikle eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket i kommunen. 

Videre er det et mål å markedsføre Inderøy kommune som en attraktiv landbrukskommune å bosette 

seg i.

Mål:

 Styrke rekrutteringen til landbruket – ta bedre vare på nye gårdbrukere.

 Synliggjøre landbrukets betydning for kommunen, både i forhold til økonomi og produksjon 
av fellesgoder for øvrig.

 Målrettet strategiarbeid for utvikling av landbruket, herunder å fremskaffe et bedre 
tallgrunnlag/statistikk som basis for strategiske beslutninger.

 Bedre samhandling mellom landbruket, øvrig næringsliv og kommunen.

 Opprettholde og styrke de ulike produksjonsmiljøene.

 Økt bosetting i grendene, herunder tomteutvikling for spredt bebyggelse.

Arbeidsmetodikk:

 Ha rekruttering som hovedfokus

 Stimulere til veivalg for videre drift.

 Få kartlagt situasjonen for landbruket bedre, om nødvendig gjennom analyser helt ned på 
det enkelte gårdsbruk.

 Se på muligheter for oppfølging av dem som allerede har gjennomført større investeringer.

Økonomisk ramme for Mulighetenes Landbruk 2020 er utvida fra kr 700.000,- til kr. 1.000.000. FMLA 

bidrar til finansieringa med kr 350.000,-. Resterende midler dekkes gjennom Inderøy 2020.

Gjennomført en rekke tiltak i 2011. Flere tiltak er gjennomført i 2012 og flere under planlegging.
Møteplasser er et sentralt tiltak innenfor Mulighetenes Landbruk 2020. Dette skaper aktivitet. 
Prosjektet setter fokus på samspillet mellom forvaltning og næring. Bør kommunen ta på seg en 
sterkere rolle i forhold til å skape møteplasser mellom næring og forvaltning?  

Sentrumsutvikling Straumen

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.



Styringsgruppe: Progarmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling/Pål Gauteplass

Prosjekttid: 01.01.2012 – 31.12.2014

Styrking og synliggjøring av Straumen som kommunesenter er forankret i kommuneplan i «gamle» 

Inderøy og i «Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner». I 

intensjonsplanen presiseres det at kommunesenteret skal tjene alle deler av kommunen, og ha et 

utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred. Et hjerte som slår i 

sentrum gir spredning og synergier i alle grender. Straumen må utvikles til småby ikke drabantby. 

Det er behov for en stedsutviklingsprosess/tettstedsutviklingsinnsats knytta til Straumen. Behovet 

forsterkes gjennom utbygging av nytt bolig/handelsområdet på Ness-jordet.

En samordnet innsats forutsetter samarbeid mellom private og offentlige interessenter.( Nord-

Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune).  Den økonomiske rammen for prosjektet er så 

langt skissert til ca 8 mill. kroner, som fordeles slik:

Næringslivet, organisasjoner, private: ca 10 %

Inderøy kommune: ca 60 %

Nord-Trøndelag fylkeskommune: (RUP) ca 30 %

Partnerskapsavtale er underskrevet. I partnerskapet inngår, i tillegg til kommunen og 

fylkeskommunen, Inderøy Næringsforening, grunneier i det sentrale sentrumsområdet og andre 

interessenter. 

Prosjektet omfatter en ideutviklings- og planfase i 2011/2012 og en gjennomføringsfase 2012-2014.

Rambøll er engasjert som konsulenter har sitt forslag klart. Prosessen så langt har bestått i møter 

med de næringsdrivende og vel-lag i plenum, deretter møter mellom Rambøll og mindre grupper og 

enkeltvise møter med aktørene på Straumen.  Partnerskapet ble orientert om planene 3. mai og 

folkemøte arrangert 15. mai.

Det lanseres to under-prosjekter, begge med overskrift Tettstedutvikling i Straumen:

 En forankret prinsipp-plan for sentrums funksjonsinnhold med vekt på nærings- og 
kulturaktivitet. En utredning for identifisering og rekruttering av ny aktivitet i Straumen til 
erstatning for den virksomheten som vil bli flyttet til nytt handelssentrum på Ness-jordet.

 Prinsipp-plan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder og grøntarealer.  Fra 
nederst i Straumen via Meieribakken, undergang riksveg, torg ved nytt senter og videre til 
båthavna ved Børgin.



Spesielt for Straumen er nærheten til fjorden, og det er påpekt at en i dagens sentrum ikke kommer 

seg ned til fjorden på en tilfredsstillende og god måte. I tillegg er det begrenset med båtplasser og 

det er utfordrende parkeringsforhold. 

Kulturløft Inderøy

Styringsgruppe : Formannskapet

Prosjektleder: Reidun Huseth

Prosjekttid: 01.04.2012 – 31.12.2014

Gamle Inderøy ble profilert som en kulturkommune. Intensjonsplanen for kommunesammenslåing 

legger til grunn at Inderøy 1756 også skal være en kulturkommune. Det er det brei enighet om.  

Kulturløft er et delprosjekt som er etablert blant annet på bakgrunn av innspill i 

breddemobiliseringsmøtene, der det framkom ønsker om at Inderøy skal bli den ledende 

kulturkommunen i regionen. Vi har et rikt og variert kulturliv i kommunen, og det har våre naboer 

også. Hva skal vår spydspiss være i årene framover på dette området?

Planprogrammet for ny kulturplan er nå på høring, og planen kommer til sluttbehandling høsten 

2012.

Kulturplanen vil si noe om kulturløft og innholdet i kulturplanen vil gi et kulturløft.

Eksempel på utfordringer:

 Integrere kulturlivet som en del av næringslivet i et samfunnsutviklingsperspektiv. 

 Kommunen som støttespiller/tilrettelegger ved utvikling og etablering av 
kulturarbeidsplasser.

 Utvikling av kommunale og andre kunst- og kulturinstitusjoner.

 Vedlikeholde og utvikle et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø.

 Tilbud til alle aldersgrupper.

 Arenaer

 Kultur/idrett/folkehelse

 Kultur/ungdom

 Kultur som en viktig del av kommunens profilering.

 Legge til rette for et allsidig profesjonelt kunst- og kulturmiljø i kommunen.

 Nils Aas kunstverksted må styrkes.

Flere større kultursatsinger er startet opp, andre er under planlegging eller gjennomført. Noen i regi 

av kommunesammenslåings-prosjektet, andre har link til Inderøy 2020 eller til begge prosjektene.

Eksempel på kunst- og kulturtiltak som er gjennomført eller på gang:



 InderøyFest 

 Arena Skarnsundbrua. Et markeringsprosjekt og et samtidskunstprosjekt.

 Utsmykning Inderøy rådhus. Utendørs.

 Danseforestillinger i regi av Dans i Nord-Trøndelag.

 Kultur- og frivillighet. Konferanse 23. september 2011.

 Markeringer i forbindelse med årsskiftet og ny kommune.

 Kulturcampus

Parallelt med framdrifta i arbeidet med kulturplan, må en i løpet av våren konkretisere 

delprosjekt Kulturløft Inderøy.

Omdømmebygging

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.

Styringsgruppe : Progranmstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.04.2012 – 31.12.2014

I vid forstand representerer dette punktet en satsning på markedsføring av Inderøy regionalt og 

nasjonalt. 

Omdømmebygging må synliggjøres som et sentralt delprosjekt under Inderøy 2020. 

Hovedprosjektets overordnede mål er at Inderøy 2020 gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og 

næringsutvikling, skal bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i 

Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred fram til 2020. (Bør vi 

si Trøndelag i stedet for Innherred?).  Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjerte av 

Trøndelag. Delprosjekt omdømmebygging må bli «redskapet» for gjennomføring av hovedprosjektets 

overordnede mål. Effektmål i hovedprosjekt kan i stor grad også bli effektmål i omdømmebygging. I 

stikkordsform kan vi her nevne: Økt bolyst, bokraft og tilflytning. Attraktive bolig- og fritidsområder. 

Arbeidsplasser. Samordna næringsutvikling. Rikt kulturliv. Nyskapnings- og utviklingskultur. Og det er 

viktig å ha fokus på det vi er gode på.

Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av 

kommunens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som levers (opplevelse) som avgjør 



omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). 

Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeidet.  Hva folk i kommunen mener om 

kommunen, er et sentralt spørsmål.  Gjennom materialet som ble jobbet fram i mobiliseringsmøtene 

i fjor, har vi et godt utgangspunkt for identifisering av hva innbyggerne mener om kommunen, og 

hvordan vi skal handle for å bli den kommunen vi ønsker å være. Innbyggerne og næringsdrivendes 

første møte med kommunen er i stor grad hjemmesiden og servicetorget – og første møte har mye å 

si. Formannskapet har vedtatt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i løpet av våren. 

Prosjektleder har store forventninger til at innbyggerundersøkelsen skal bli et nyttig bidrag i arbeidet 

med omdømmebygging. 

Ansatte i kommunen er viktige ambassadører i omdømmebyggingen. Forskning viser at vi bruker 7 

sekunder å danne oss et førsteinntrykk av en person, og det er personen som gir oss førsteinntrykket 

av kommunen.

Måten ordfører og kommunestyret for øvrig opptrer på i møtet med folk har betydning. Folkevalgte 

har også den rollen som ombudsmenn – og at folk opplever at de blir tatt på alvor av politikerne 

betyr noe.

Distriktssenteret viser til at en del kommuner med høg andel fritidsboliger har gjennomført hytte-

undersøkelser og brukt dem aktivt. Prosjektleder er pålagt å legge fram utkast til plan for 

hytteundersøkelse i Inderøy til møte i styringsgruppen 24. mai.

Omdømmebygging skal inn i kommuneplanens samfunnsdel.

Delprosjekt omdømmebygging må konkretiseres som prosjekt snarest.

       

Opplevelse og reiseliv

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som prosjektgruppe.

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.06.2012 – 31.12.2014

Opplevelse og reiseliv ble på ett tidspunkt i 2011 vurdert som et satsingsområde innenfor delprosjekt 

Mulighetenes Landbruk 2020. Etter hvert kom vi fram til at Opplevelse og reiseliv bør bli et eget 

delprosjekt.

Opplevelse og reiseliv var et sentralt tema på mobiliseringsmøtene i fjor, og vil også inngå i både 

kommuneplanens samfunnsdel og næringsplan.



Den Gyldne Omveg er uten forkleinelse for andre den mest synlige i denne sammenheng. DGO 

ønsker selv å utvikle sitt konsept. Kommunen bør støtte både DGO, enkeltbedrifter i DGO og 

prosjekter knytta til mat og opplevelser. Etter hvert må vi kunne utvikle merkevaren: «Inderøy –

Nordens Toscana».

Et variert og rikt kulturlandskap og natur med mange tilrettelagte turstier. Vi må få tydeliggjort hva

som er unikt for Inderøy. Kommunen har flere «storgårder» med historisk sus f.eks Sundnes, Vinje 

Bruk og Rostad.

Trondheimsfjorden (Indre Trondheimsfjord) har et potensiale som reiselivsarena. Kombinert med 

charterbuss og anløp av cruisebåter i Trondheim. Den nye kommunen har 18 mil strandlinje.  Norges 

nest sterkeste tidevannsstrøm. En kan se for seg charter-turer på fjorden med Jekta Pauline som et 

sentralt element.

Muligheter for fiske i Skarnsundet og ”toppturer” til Mosviksenderen og Skarnsundbrua. Mange 

serveringsmuligheter under veis.

I tillegg til fiske kan dykking, sjøsafari og bruk av sjømat være aktiviteter knytta til ”sjøturisme”. 

Jaktturisme og elgsafari kan utvikles. 

Kammavegen er et prosjekt som har ligget i dvale en periode og som nå bør revitaliseres. 

Kammavegen var forutsatt å skulle bli en viktig brikke i forbindelsen med felles satsing på utvikling av 

Reiselivsnæringa i Leksvik og Mosvik. I felles formannskapsmøte mellom Leksvik og Mosvik den 

04.01.2006 ble det besluttet at: ”veien mellom Åsbygda og Bergbygda skal være en del av

reiselivsprosjektet Vanvikan-Trongsundet, og at det skulle utarbeides plan for videre arbeid med 

prosjektet”. Kostnadsramme var på ca 3 mill.

Smaken av Inderøy som festivalkonsept vil bli utprøvd ut under Straumens dag og Trøndersk 

Matfestival i år.

Nye turistkart/turistskilt for hele 1756 Inderøy.

Vi samarbeider med våre nabokommuner om reiselivsutvikling. Innherred Reiseliv vil være en sentral 

samarbeidspartner.  Innherred Reiseliv vil gi en orientering i styringsgruppen 24. mai

Stedsutvikling Mosvik

Delprosjektet er etablert med styringsgruppa for Inderøy 2020 som styringsgruppe.

Styringsgruppe: Programstyre for Inderøy 2020.

Prosjektleder: Lars H. Daling

Prosjekttid: 01.06.2012 – 31.12.2014



Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner inneholder ett 

delmål med ønske om et positivt fokus på utvikling i Mosvik.

Stedsutviklingsplan for Mosvik sentrum – «Trivsel i sentrum», fra januar 2008, er et godt grunnlag for 

utvikling av Mosvik sentrum. Planen er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Mosvik kommune. 

Målgruppen for arbeidet har vært fastboende, fritidsboligeiere og besøkende.

Området rundt Mosvang kulturhus, inklusiv grusbanen, er innfallsporten til Mosvik sentrum, og har 

et stort behov for rehabilitering. Området framstår som uryddig. En bør vurdere å samle 

idrettsaktiviteter og friluftsaktiviteter til Mosvang-området.  Kanskje bør Mosvang-området gjøres til 

en tydeligere del av skoleområdet. Mosvik skole vil være grunnpilaren i lokalsamfunnet og et viktig 

element i utviklinga av bygda.  

Stedsutvikling Mosvik etableres som delprosjekt i løpet av våren. Styringsgruppa for hovedprosjektet 

blir prosjektgruppe.

I budsjettet for 2012 er det satt av kr. 200.000,- til stedsutvikling Mosvik sentrum og det er gjort 

vedtak på at et mulig sommeridrettsanlegg i Mosvik, er et tiltak som bør vurderes nærmere. 
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