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Hovedutvalg Natur 73/12 22.10.2012

Småbåtanlegg på Hylla - Klage på byggetillatelse.

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas på vedtak om byggetillatelse for 
småbåtanlegg på Hylla tas ikke til følge.

Inderøy kommunes vedtak om å gi byggetillatelse fra 19.05.2011, og senere 
endring av tillatelsen 17.04.2012 opprettholdes. Saken oversendes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg
1 Tilbakemelding nr. 2 fra adv. Østgård
2 Tilbakemelding nr. 1 fra adv. Østgård
3 Tilbakemelding fra Røra småbåtforening
4 Klage på byggetillatelse fra adv. Østgård mai 2012
5 Godkjent endring av byggetillatelse m/situasjonsplan 2012
6 Nabouttalelse fra Aas 2012
7 Byggetillatelse m/situasjonsplan 2011
8 Nabouttalelse fra Aas 2011
9 Fylkesmannens behandling av klage på reguleringsplan 2011

Kartlink

Bakgrunn
Røra Småbåtforening har siden 2006 jobbet med å få i stand en småbåthavn på Hylla i tilknytning til 
Hylla kai. Etter flere runder med ulike alternative utforminger og offentlig ettersyn av reguleringsplanen 
både i 2006, 2007 og 2009 ble reguleringsplanen vedtatt av kommunestyret 15.12.2010, sak 64/10.



Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas som kjøpte den gamle kafebygget på Hylla i 2010 klaget på 
kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen. Hovedutvalg Natur behandlet klagen 11.04.2011, sak 
15/11, og valgte å opprettholde kommunestyrets vedtak. 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling. Fylkesmannen hadde ingen 
vesentlige merknader til kommunes saksbehandling og vurderinger, og stadfestet 11.10.2011 
kommunes vedtak. Fylkesmannens gjennomgang og avgjørelse er vedlagt siden noen anførslene i 
klagen på byggesaken er behandlet her.

Røra Småbåtforening, med Kystplan AS som ansvarlig søker, fremmet 19.05.2011 søknad om 
byggetillatelse for småbåtanlegg i henhold til den godkjente reguleringsplanen. Inderøy kommune 
innvilget byggetillatelse 19.07.2011. Byggetillatelsen ble påklaget fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas. 
Klagen ble 05.09.2011 avvist av Inderøy kommune på bakgrunn av at forholdene det ble klaget over var 
vurdert og avklart gjennom reguleringsplanen. Disse forholdene er det ikke ny klagerett på i 
byggesaken.  Kommunens vedtak om å avvise klagen ble ikke påklaget. 

Våren 2012 ble det fra Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas fremsatt krav om at videre arbeid med 
småbåtanlegget måtte stoppe, da de anså at deres rettigheter i forhold til nabolov, strandrett og 
tilflottsrett kom til å bli krenket av det planlagte anlegget. 

Etter vurderinger av bl.a. fylkesmannens juridiske avdeling ble det sådd tvil om gyldigheten av den 
byggetillatelsen som var innvilget, fordi den vedlagte situasjonsplanen ikke viste plassering av utliggere 
på småbåtanlegget, men bare flytebryggene og bølgedemperen (jfr. vedlegg 7)

Røra Småbåtforening, som nå var i startgropa for å starte bygging, hadde samtidig redusert størrelsen 
på anlegget på grunn av færre solgte båtplasser enn beregnet. Da det var sådd tvil om gyldigheten av 
gitt tillatelse, og samtidig utforming av anlegget var endret, besluttet Inderøy kommune å kreve at det 
ble søkt om endring av den tidligere gitte tillatelsen med nytt nabovarsel.

Kystplan AS, som ansvarlig søker, søkte 26.03.2012 om endret byggetillatelse. Det ble fremlagt 
situasjonsplan som viste størrelse på utliggere, detaljerte dybdeforhold og nøyaktig plassering av 
anlegget. 

Advokat Rune Østgård protesterte på vegne av Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas på søknaden om endring 
av tillatelsen. Forholdene det ble protestert på ble vurdert i saken, men kommunen fant ikke grunnlag 
for å ta protestene til følge. Det ble innvilget endret byggetillatelse i samsvar med den nye søknaden
17.04.2012. 

Advokat Rune Østgård har på vegne av sine klienter klaget på dette vedtaket om byggetillatelse
(vedlegg 4). 

I henhold til forvaltningsloven § 33 skal kommunen foreta de undersøkelser en klage på et vedtak gir 
grunn til, og gjøre en ny vurdering av saken før den eventuelt oversendes til overordnet klageinstans 
som er Fylkesmannen.

Rådmannen har etterspurt utdypende opplysninger både fra klager og tiltakshaver på bakgrunn av de 
forholdene det er klaget over. Tilsvar fra partene er vedlagt i vedlegg 1-3.

Det er til saken vedlagt de dokumenter som rådmannen anser som relevante for vurdering av 
klagesaken. Det er journalført ytterligere eposter og brev som kan utsendes ved forespørsel.



Vurdering

Advokat Rune Østgård hevder i klagen at kommunen har brutt det ulovfestede forbud mot urimelige 
forvaltningsvedtak og at det er truffet vedtak uten at saken er tilstrekkelig opplyst. Det er klaget på 
følgende konkrete forhold:

1. Kommunen burde ha pålagt båtforeningen å flytte eller dreie anlegget, slik at det ble mindre til 
sjenanse for klager.

2. Anlegget er plassert i strid med privat eiendomsrett.
3. Båttrafikken til og fra anlegget er sjenerende og går over privat eiendom.
4. Båtanlegget vanskeliggjør båtatkomst til og fra eiendommen til klager.
5. Båtanlegget vanskeliggjør mulig garnfiske etter laks fra eiendommen
6. Båtanlegget forringer muligheten til bading fra eiendommen som følge av båttrafikk og 

forurensing.
7. Båtanlegget hindrer klager fra å benytte strandretten til sin eiendom ved f.eks. utfylling, 

utlegging av brygge og forankring av blåse. 

Samtlige anførsler i klagen dreier seg i større eller mindre grad om krenking av private rettighetsforhold 
eller at anlegget strider mot nabolovens bestemmelser. 

Ved behandling av en byggesøknad skal bygningsmyndigheten vurdere den opp mot de generelle 
reglene og forskriftene knyttet til plan- og bygningsloven og til bestemmelser og kart i gjeldende 
arealplan for området. I forhold til uklarhet om privatrettslige spørsmål er plan- og bygningslovens § 20-
6 helt klar på kommunens rolle: 

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige 
forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell 
tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette 
frist for tiltakshaver for supplering av søknaden.»

Dersom det er tvil om rettsforholdene i forbindelse med en søknad, skal kommunen altså ikke ta stilling 
til hva den antar er rett eller galt. Dette skal overlates til de rettsinstanser som har kompetanse på 
dette. Det kan være Jordskifteretten eller ordinære domstoler når det gjelder eiendoms- og 
rettighetsforhold, og naboskjønn dersom det gjelder vurderinger etter naboloven.

Rådmannen har i denne saken gjort følgende vurdering av de private rettighetsforholdene på stedet: 
Privat eiendomsrett utover i sjøen går etter gamle rettsprinsipper fram til marbakken (brådyp) eller til 2 
m dybde hvor en marbakke ikke kan påvises. Røra båtforening har gjort en kartlegging av 
bunnforholdene i forbindelse med prosjektering av anlegget. Situasjonsplanen vedlagt byggesøknaden 
som også er utsendt med nabovarsel viser de kartlagte dybdekurvene i sjøen. De faller i jevnt fra 3 -4 
meters dyp til bunnen flater ut ved ca. 20 meters dyp. Ut fra dette kartet har rådmannen vurdert at det 
enten ikke er noen markert marbakke på stedet, eller at den ligger nærmere land enn 3 m dyp. Med 
dette som bakgrunn er rådmannens vurdering at båtanlegget ikke berører privat eiendomsrett. 
Rådmannen kan heller ikke se at anlegget hindrer eier i å utøve vanlig bruk av strandrett eller 
tilflottsrett.

Klager er i forberedelse av klagesaken bedt om å konkretisere på kart eller annen måte hvor langt ut 
klager hevder å ha eiendomsrett. I tilbakemeldingene kan ikke rådmannen se at dette er fulgt opp på 
noen annen måte enn ved igjen å vise til generelle rettsregler. Advokat Østgårds påstand i siste 
tilbakemelding om at båtforeningen holder tilbake de utarbeidede dybdekartene stemmer ikke, dette 



dreier seg kun om grunnlagsdataene. Dybdekartene med koter er brukt i situasjonskartet til 
byggesøknaden og er tilgjengelig både for kommunen og klager.

I klagen vises det også til en 30 år gammel odelstingsproposisjon i forhold til hvilke hensyn kommunen 
skal ta til naboer i byggesaker. Rådmannen antar at denne proposisjonen har svært liten relevans for 
dagens saksbehandling. Plan- og bygningsloven og byggesakssystemet er vesentlig endret siden den 
gang, og kommunen må forholde seg til de retningslinjene som gjelder i dag. En byggesak som strider 
mot naboloven kan stoppes gjennom et naboskjønn i henhold til naboloven, ikke gjennom plan- og 
bygningsloven.

Konklusjon

I byggesaker må kommunen forholde seg til plan- og bygningsloven og til gjeldene reguleringsplan. 

Godkjent reguleringsplan gir ikke privatrettslig rett til å bygge ut. Det er Røra småbåtforening sitt ansvar 
å sørge for at de privatrettslige avtalene er på plass før de setter i gang. Røra småbåtforening har da 
også inngått skriftlig kontrakt med de av grunneierne som har forankringspunkt på sine eiendommer. 

Om småbåtanlegget, slik det nå er anlagt, krenker eiendomsrett, strandrett, tilflotsrett eller strider med 
naboloven i forhold til Ulf Aas og Sigrid Evensen Aas er ikke opp til kommunen å bedømme. Dette må 
avgjøres av rettsinstansers med kompetanse på slike saker dersom partene ønsker det. 

Rådmann kan ikke se at Inderøy kommune innenfor lovverket har andre alternativer enn å 
opprettholde innvilget byggetillatelse. 







Jeg viser til brev av 8.8.2012, kommunens ref 2012/1815-21.

I brevet har du bedt om uttalelse om privat eiendomsrett i sjøen. Dette er et foreløpig svar.

Som nevnt tidligere går eiendomsretten ut i sjøen til marbakken. Det er også bekreftet av en statslos i brev som dere 
har fått kopi av, at det er marbakke utenfor eiendommen. I forhold til grensen i sjøen mellom naboer har Ola Ryg i 
artikkelen Om grenser og andre rettshøve i vassdrag og i sjø (1981) beskrevet det på følgende måte:

Når det gjeld grensa mellom eigedomar som har sams grense til sjøen, er det i praksis lagt til grunn at regelen i 
vassdragslova § 4 gjeld tilsvarande. Grensa utover i sjøen skal med andre ord også her trekkjast slik at kvart 
punkt på botnen tilhøyrer den stranda som det ligg nærast. Men i motsetnad til det som gjeld for vassdrag, går 
ein i sjøen ut frå middels høg vass-stand (middels flo sjø).

Hvor grensen går rent faktisk fremgår ikke av noe eksisterende kart etter det jeg kan se. Det har vel verken vært noen 
kartforretning eller noen grensegangsforretning som viser dette. Mine klienter har ikke laget noe kart som stipulerer 
grensen. De har heller ikke forsøkt å foreta dybdemåling, som vil være en ganske omstendelig prosess. Jeg legger til 
grunn at kommunen har nøyaktige sjøkart som viser dybde. Det er ønskelig at kommunen oversender det til oss. 
Dersom kommunen ikke har et slikt kart ber jeg også om å få tilbakemelding om det. Med et nøyaktig kart som 
utgangspunkt går jeg ut fra at grensen ut i sjøen og mellom naboene kan fastlegges nærmere på grunnlag av 
beskrivelsen ovenfor om eiendomsgrensene. Det er naturlig at kommunen står for dette arbeidet som ledd i 
saksbehandlingen, og at ekteparet Aas kan komme med innspill i den forbindelse. 

For øvrig ønsker jeg å få en tilbakemelding på hvor anlegget er plassert i dag. Jeg forstår det slik at selve 
bryggelementene er flyttet noe bort fra den opprinnelige plasseringen. Jeg ber om å få tilsendt målsatt kart som viser 
inntegning av anlegget slik det er i dag.

Når jeg har fått tilbakemelding fra kommunen vil vi sannsynligvis trenge noe tid til å se på saken igjen før vi eventuelt 
utdyper spørsmålet ytterligere.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma Bauta AS

Rune Østgård
Advokat 
Mob.:   + 47 90 50 94 19    
Tel:        + 47 46 43 11 00
Fax:       + 47 74 16 79 99     
Adr.:   Kongens gt. 28, 7713 Steinkjer     
E-mail:  rune@bauta.as     

URL:     www.bauta.as

Org.nr.: 989 595 776
_________________________________________________________ 
Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til.
I tilfelle feiloverføring/feilsending bes De vennligst tilintetgjøre
e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e-post
eller ringe 46 43 11 00. Enhver bruk av informasjonen i sendingen
er i et slikt tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended for the above addressees only. In case of
incorrect transmission, please destroy the e-mail and any documents
received and contact the person who has sent it by e-mail or phone
number (+47) 46 43 11 00. If you are not the right recipient, you have
received this e-mail by error and any use of the e-mail and its content
is strictly prohibited.

Side 1 av 1

07.09.2012file:///C:/ePhorte/ephortetemp/PdfDocProc/EPHORTE-IND-P/18282.HTML





II1
011 94

II
WWW. flIALITA.A%

Inderøy kommune
Vennaliveien 3

7670 INDERØY

Att.: Pål Gauteplass

Deres ref.:

Advokater MNA

Stein Bjørnar Dahl

Rune Østgård

Arne Oddvar Berg

Advokatfullmektiger MNA

Camilla Hagen

Bård Rannem

Vår ref.: 21727/2650 STE1NKJER, 08.05.2012

Klage på vedtak angående Røra småbåtforening

Undertegnede representerer Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas.

Det vises til vedtak av 17.04.2012 om godkjent endret tillatelse til småbåtanlegg. Mine klienter mottok
vedtaket den 20.04.2012.

Vedtaket påklages. Klagen er rettidig, jfr. forvaltningsloven § 29. Våre klienter er part i saken, jfr. § 2
e).

Det anføres at vedtaket er ugyldig da kommunen har lagt til grunn feil faktum og at det er i strid med
det ulovfestede forbudet mot urimelige forvaltningsvedtak. Kommunen har også truffet vedtaket uten at
den har utredet saken godt nok.

Kommunen plikter å ta tilbørlig hensyn til naboens interesser, jfr. Ot.prp. nr. 27 (1982-83). Kommunen
har ikke gjort det i denne saken. Dette er i strid med det grunnleggende forvaltningsrettslige prinsippet
om at vedtak ikke skal være uforholdsmessig tyngende. Mine klienters ulemper kunne vært unngått helt
ved å pålegge tiltakshaver å plassere anlegget litt annerledes. Det er dette mine klienter hele tiden har
krevd. Tiltakshaveren har etter det jeg kan se ingen saklig interesse av å påføre mine klienter disse
ulempene. Det må legges til grunn at tiltakshaveren ikke har noe å tape på å flytte anlegget noe vekk fra
mine klienters anlegg.

Kommunen har ikke på noe tidspunkt i byggesaken tatt opp til vurdering i hvilken grad det kan la seg
gjøre å flytte anlegget noen meter bort og om dette vil medføre noen ulemper for tiltakshaver eller
andre. Dette er i strid med det grunnleggende forvaltningsrettslige prinsippet om at saksforberedelsen
må være forsvarlig.

Advokatfirma BAUTA as Tlf: +47 46 43 1100 Org.nr: 989595776 Driftskonto: 4448 11 13161
Kongensgt. 28 Fax: +47 74 16 79 99 wv‘w.bauta.as Klientkonto: 4448 11 13188
7713 Steinkjer E-post: post(i)/bauta.as
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Kommunen har lagt feil faktum til grunn. 1vedtaket fremgår det at kommunen mener at det ikke er
noen markert marbakke utenfor eiendommen og at bygningsmyndigheten vurderer det som sannsynlig
at privat eiendomsrett ikke blir berørt. Her tar kommunen åpenbart feil. Det fremgår av alle
tilgjengelige kart som jeg har fått til gjennomgang at det er en markert marbakke med et fall som iht.
rettspraksis tilsier at eiendommen strekker seg ut i sjøen frem til marbakken. Til belysning av dette
vedlegger jeg også uttalelse fra statslos Snorre Lian.

Når det gjelder forbudet mot vedtak som er uforholdsmessig tyngende viser jeg til at mine klienters
eiendom har et trangt anløp som berøres negativt i betydelig grad av trafikken til og fra den nærgående
flytebryggen. Noen av bryggeanleggets utliggere stikker innenfor forlengelsen av grensen til mine
klienters eiendom, like utenfor marbakken. Trafikk til og fra bryggen vil gå rett over mine klienters
eiendom, innenfor marbakken på flo sjø og rett utenfor marbakken på fjære sjø. Jeg viser til at det er
bare et par meters avstand mellom flytebryggen og marbakken og at sjøbunnen innenfor marbakken
kommer til syne når det er fjære sjø. Plasseringen vanskeliggjør i betydelig grad adkomst til og fra våre
klienters eiendom, som mine klienter har rett til iht. sin tilflottsrett/strandretten. Det er sannsynlig at
faresituasjoner vil oppstå i forbindelse med trafikk til og fra bryggeanlegget.

Bryggeanlegget er plassert så nære våre klienters eiendom at det skaper problemer for annen vanlig
bruk av sjøeiendommen, for eksempel eksklusiv rett til garnsetting og til fiske av laksefisk med
faststående redskaper. Atkomst til slike redskaper må skje med båt. Sektoren utenfor eiendommen er
såpass smal og ligger såpass tett inntil Hylla marina sin flytebrygge at mine klienter vil få problemer
med å utnytte denne ressursen i forhold til den store trafikken som kan forventes til og fra bryggen.
Dersom det er mye vind og bølger vil det være svært vanskelig å komme til redskapen slik bryggen
ligger nå. Muligheten for bading er også vesentlig forringet, både på grunn av båttrafikken til og fra
småbåtbryggen og på grunn av den forurensningen som et slikt anlegg må forventes å medføre.

På flo sjø vil trafikken til den indre delen av bryggeanlegget som nevnt gå rett over denne delen av
mine klienters eiendom. Slik permanent trafikk kan ikke hjemles i allemannsretten (friluftsloven) og
forutsetter derfor avtale med grunneier. Anlegget legger opp til en permanent trafikk over våre klienters
eiendom uten at det er innhentet tillatelse fra dem.

Vedtaket er også i strid med det ulovfestede prinsippet om likebehandling av borgerne. Tiltaket
forhindrer mine klienter fra i fremtiden å utnytte eiendommen sin med utfylling, utlegging av brygge og
forankring av blåse. Kravet i Plan- og bygningsloven § 29 annet ledd om at det må være en minimums
avstand mellom bygningen og eiendomsgrensen får ikke direkte anvendelse i forhold til grensen for
strandretten. De samme hensyn gjør seg imidlertid gjeldende. Bryggeanlegget kommer innenfor
forlengelsen av grensen mellom våre klienters eiendom og naboeeiendommen. Dette forhindrer
fremtidige tiltak på vår klients eiendom. Vår klient står ikke fritt til å flytte slike tiltak i motsatt retning,
da dette kan komme i strid med strandretten til eiendommen 183/12. Vedtaket innebærer derfor i
realiteten en urimelig forskjellsbehandling til fordel for tiltakshaver og til ulempe for våre klienter.
Dersom kommunen hadde anvendt 4-metersregelen analogisk, slik den burde og kunne ha gjort —ville
problemet vært unngått.

Bruk av strandsonen i Hylla er en knapp ressurs. Denne knappe ressursen er til dels en fellesressurs som
alle kan bruke og til dels en eksklusiv ressurs underlagt privat eiendomsrett og privat strandrett. Før
kommunen innvilget rett til båtforeningen til å sette opp brygge var eierne og de andre i stand til
koordinere bruken av denne ressursen uten at det oppsto store konflikter. Når kommunen nå har gitt
tillatelse til at det anlegges en brygge ut fra eiendom 182/9 med plass til 50-60 fritidsbåter øker presset
på denne ressursen og det blir vanskeligere for brukerne å koordinere sin aktivitet. Kommunens

Advokatfirma BAUTA as Tlf: +47 46 43 11 00 Org.nr: 989595776 Driftskonto: 4448 11 13161
Kongensgt. 28 Fax: +47 74 16 79 99 www.bauta.as Klientkonto: 4448 11 13188
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saksbehandling bærer preg av at den ikke forstår dette problemet, at den ikke anerkjenner at innvilging
av tiltaket uten korreksjoner vil føre til konflikter, og at den ikke er interessert i å se på alternative
løsninger eller vurdere fordelene og ulempene med disse.

Jeg ber derfor om at vedtaket endres til fordel for mine klienter. Kvittering for mottak av klagen
imøteses.

Kopi til klient
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Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas

Hyllaveien 66

7670 Inderøy

Kystplan A/S

Veksthuset

7240 Hitra

Vi har mottatt nabovarsel som grunneier i forbindelse med utbygging av Hylla båthavn.

I den forbindelse vil vi komme med noen bemerkninger og spørsmål.

Vi ber byggesaken stillet i bero inntil klagen over reguleringsplanen er
ferdigbehandlet. Det blir uheldig om klagen tas tilfølge etter at byggearbeidene er
kommet i gang.

2 Byggesøknaden bør ikke godkjennes. Det er reell fare for at anlegget kan medføre
isskader på vårt hus og eiendom.

3. Hvilken eiendom gjelder byggemeldingen? Gnr 182 bnr 33 som angitt, eller
naboeiendommen gnr 182 bnr 9 som vel er den som er regulert til Hylla båthavn
(land)?

4. Det må sikres at båtanlegget ikke medfører at det, eller båtene blir liggende på vår
eiendom, altså over eller innefor marbakken og at noe hindrer vår tilflottsrett.

5. Om det skulle oppstå skade, vil nok Båtforeningen være ansvarlig. Men det er ikke
tilfredsstillende for oss. Båtforeningen er nok ikke søkegod. Skulle Båtforeningen bli
gitt anledning til å anlegge båthavnen, må det på forhånd være gitt betryggende garanti
for fremtidig ansvar. Det kan skje for eksempel ved at Båtforeningen stiller anlegget
og eiendommen i pant for et slikt ansvar, eller ved at Båtforeningen påtar seg løpende
å dekke de omkostninger vi får ved selv å måtte tegne forsikring mot skade som måtte
følge av anlegget.

6. Om vi far slik garanti som ovenfor nevnt under punkt 5, og eiendomsretten (punkt 4)
er sikret, vil vi kunne trekke klagen over reguleringsplanen og se frem til samarbeid
om det som forestår.

Med hilsen

Sigrid Evensen Aa

Inderøy 28.04.2011

IIII

Kopi til: Inderøy Kommune

045848
IIII



KYTT PLAN
Veksthuset, 7240 Hitra - Tlf. 93 46 73 58

kystplan@kystplan.no - Orgnr. 990 958 246 MVA

Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas
Hyllaveien 66
7670 INDERØY

Svar an  .  Deres merknad til nabovarsel  — søknad om tiltak — fi teb eanle for Røra
Båtforenin 2.  

1. Det er opp til kommunen om saken stilles i bero til evt. reguleringsplanen er godkjent.
2. Dersom det er reell fare for at anlegget kan medføre isskader på Dere hus kan vi

dessverre ikke uttale oss om, evt. problemer som følge av tiltak må kommunen
vurdere i forbindelse med søknad om tiltak.

3. Søknaden gjelder eiendommen gnr 182 bnr 9- det er riktig som du skriver her.
4. Plassering av bardunering skal være på naboens eiendom, og man ut fra vedlagt

situasjonskart kan man ikke se at din tilflottsrett ikke blir vesentlig forringet.
5. Forsikring av småbåtanlegget tegnes av eier.
6. Gjelder svar på punkt 4 og 5.

Legger vedlagt nytt kart som viser eiendomsgrenser på land og ut i sjø — tiltaket er inntegnet i
tråd med gjeldende reguleringsplan og evt. forankringer skal skje som vist på tegning.

Med bakgrunn i overnevnte vil søknad om tiltak bli opprettholdt og innsendt kommunen for
endelig behandling.

Dette til Deres orientering.

Med vennlig hilsen
KYSTPLAN AS

Marianne Stordahl
Prosjektkoordinator

Kopi: Røra Båtforening
Inderøy kommune

Torsdag 19.05.2011
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Frode Finstad
Tlf. direkte: 741 68 051
E-post: ffi@fmnt.no

Deres ref.:

Vår ref.: 2011/2978

Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas
Hyllaveien 66
7670 INDERØY

Klage på reguleringsplan for "Hylla småbåthavn" i Inderøy
kommune - kommunens vedtak stadfestes

Sammendrag
Inderøy kommune vedtok reguleringsplan for Hylla småbåthavn den 15. desember 2010.
Denne er påklaget. I klagen er det blant annet anført at det er lagt feil kartgrunnlag til
grunn for reguleringsvedtaket, uklarheter omkring eiendomsgrenser, samt at det ikke er
tilstrekkelig utredet i hvilken grad tiltaket vil ha betydning for isgangen i området.
Fylkesmannen konkluderer med at planen er vedtatt i tråd med
reguleringslovgivningen, og har ingen merknader til det skjønn kommunen har utvist i
saken. Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes brev av 26. mai 2011 hvor ovennevnte klagesak
ble oversendt for endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som klageinstans
følger av plan- og bygningsloven 1985 (pbl. 85) § 27-3, annet ledd, jf. § 15 og delegering av
Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn
I 2006 la Inderøy kommune et privat forslag til reguleringsplan for "Hylla småbåthavn" ut til
offentlig ettersyn. Reviderte forslag ble sendt ut på høring både i 2007 og 2009. Forslagene
til planen innebar å regulere et område på Hylla i Inderøy kommune til småbåthavn med
tilhørende anlegg. I det første planforslaget var det skissert inn 94 båtplasser, to flytende
bølgebrytere på henholdsvis 200 meter og 50 meter og svaiplasser. I tillegg var områder på
land foreslått regulert i forbindelse med småbåthavna, særlig til parkeringsplasser og andre
nødvendige anlegg. I det reviderte planforslaget fra 2007 ble det tilrettelagt for vesentlig mer
parkering langs Hyllavegen. Videre ble plasseringen av bølgebryterne justert, slik at de ikke
skulle være til hinder for trafikk til og fra Hylla kai. Videre var det innregulert plass for
slipp/utsetting av båter.

I april 2009 ble det lagt fram en ny teknisk løsning på anlegget, hvor løsningen med flytende
bølgebryter ble droppet. Skisse av anlegget ble nå basert på en molo av en dobbelt rør-rekke
pelet ned i sjøbunnen, og kledd med bildekk. Båtanleggets størrelse var videre redusert til 64
båtplasser.

Høsten 2010 ble planforslaget revidert på nytt. Ny teknologi gjorde at tiltaket var
gjennomførbart med flytende bølgedempere. Det ble fortsatt satset på et båtanlegg med 64
plasser, men båtforeningen har et ønske om senere å kunne utvide antallet plasser til rundt 80.

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Kommunestyret i Inderøy fattet vedtak i plansaken den 15. desember 2010.
Reguleringsplanen for Hylla småbåthavn ble vedtatt med hjemmel i pb1. 85 § 27-2.
I innstillingen til Hovedutvalg Natur den 15. november 2010 vises det til at kommunedelplan
for Røra og Hylla, vedtatt den 8. mars 2010, åpner for at det kan bygges småbåthavn i
området, men at dette krever reguleringsplan. Forslag med ulike endringer har vært ute på
høring til sammen tre ganger. Det vises til at samtlige ti grunneiere som er berørt av anlegget
har underskrevet på at de ikke har motforestillinger mot at båtanlegget anlegges. Eventuelle
avtaler til bruk av grunn eller bygninger og kai som eies av private eller av Hylla vel, må
ordnes privatrettslig. Reguleringsplanen endrer ikke privatrettslige forhold i området.
Detaljene for utforming og plassering av bølgedemper og drivstoffylling vurderes gjennom
den ordinære byggesaksbehandlingen.

Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas, heretter kalt klagerne, klaget på kommunens vedtak ved brev
av 2. februar 2011. I klagen var det for det første anført at kommunen fattet vedtak med feil
kartgrunnlag. For klagerne ser det ut som at hele deres hus står på land i det kartgrunnlaget
som er lagt til grunn. I virkeligheten står omkring 150 kvm på påler ute i sjøen. Videre er det
anført i klagen at det ikke er tatt hensyn til at isforholdene i området kan endres som følge av
at bølgedemperne blir liggende ute i fjorden hele året. Klagerne frykter at is samles opp slik at
huset blir påført skade. Klagerne ønsker videre en avklaring av eiendomsretten i området, og
bruk av strand og sjø utenfor deres eiendom.

Røra båtforening kommenterer klagen i et brev av 17. februar 2011. Det framgår i brevet at
anlegget vil bli plassert utenfor marbakken slik at det ikke vil komme i konflikt med private
eiendomsforhold og rettigheter. Båtforeningen er videre av den oppfatning at det er svært
vanskelig å kunne si noe om hvordan bølgedemperen vil kunne påvirke isgangen i området.
Erfaringsmessig legger isen fra Verdalselva seg langs kalkverket, før den beveger seg langs
land inn mot Hyllbukta. Båtforeningen ser for seg muligheten for at bølgedemperen vil flytte
isen mer over mot Koa, slik at det blir mindre pakkis i Hyllbukta.

Klagerne har kommet med utfyllende opplysninger til klagen i et brev av 6. mars 2011.
Klagerne er av den oppfatningen at det ikke er riktig å starte arbeidet før det er klart hvilke
konsekvenser anlegget kan få for isdannelse og isgang, og at man er enige om hvem som har
det økonomiske ansvaret for eventuelle skader på eiendommen. Det blir krevd at kommunen
skaffer seg nødvendig kunnskap om dette, og at reguleringsplanen behandles på nytt.
Klagerne beskriver at det finnes mye informasjon om isdannelse og påler på internett, samt at
det finnes ekspertise på NTNU. Klagerne mener at det vil være en fordel for alle parter å
belyse og avklare disse forholdene i forkant av byggeperioden, og ikke etter at det eventuelt
oppstår skade. Klagerne er videre uenige i Røra båtforening sin beskrivelse av mulig isgang i
området.

Inderøy kommune sendte den 11. mars 2011 en e-post til Røra båtforening med spørsmål om
det teknisk og økonomisk er gjennomførbart at bølgedemperen blir tatt opp i vinterhalvåret.
Det framgår av et tilleggsnotat i saken fra rådmannen av 4. april 2011 at båtforeningen
muntlig har gitt tilbakemelding om at dette alternativet er uaktuelt for båtforeningen. Det er
opplyst at garantivilkårene brytes dersom anlegget skal kobles løs og slepes bort.

Klagerne har sendt et nytt brev til Inderøy kommune i anledning klagesaken den 7. april 2011.
I tillegg til det som tidligere er anført vises det til at saken har pågått i flere år. Klagerne
kjøpte huset sommeren 2010, og anfører at de ikke fikk opplysninger om reguleringsplanen
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før vedtaket var fattet. Klagerne stiller spørsmålstegn ved om 2,5 år gamle underskrifter fra
forrige eier er gyldige i denne prosessen.

Det vises videre til nevnte tilleggsnotat fra rådmannen av 4. april 2011. Det framgår her at det
ikke har lyktes rådmannen å finne mer informasjon om de problemstillinger knyttet til
isgangen som er nevnt i klagen. Klagerne er således bedt om å bidra til konkrete henvisninger
til nettsider og den ekspertisen ved NTNU som det er vist til tidligere. Kommunen anfører at
det vil være relativt enkelt å gjennomføre sikringstiltak på klagerne sin eiendom ved å bygge
en lav mur som hindrer at isen drar inn i pålene, men dette vil være avhengig av samarbeid
mellom partene. Klagerne har avvist en slik løsning. Kommunen har samlet vurdert saken slik
at konsekvensene av plassering av bølgedemperen er tilstrekkelig utredet, og at
sannsynligheten for skade er minimal. Dette begrunnes med følgende punkter:

Islegging i Hyllbukta er ikke noe som oppstår som følge av at bølgedemperen
etableres. Hyllbukta islegges med jevne mellomrom uten at dette har skadet
bebyggelsen tidligere.
Islegging av fjæra er ikke nødvendigvis noe problem for bebyggelse som står på påler
og årvisst omsluttes av is.
Bølgedemperen vil sannsynligvis virke mer positivt enn negativt for sikkerheten til
bebyggelsen i fjæra. Ved ugunstige forhold med springflo og sterk vind utsettes
bebyggelsen for stor belastning. Om det i tillegg er drivis i sjøen må en anta at dette
vil kunne skade både påler og andre utsatte deler av bebyggelsen. En bølgedemper vil
redusere denne problematikken betydelig.

Avslutningsvis framgår det at rådmannen vurderer det slik at sjansen for en plutselig og
dramatisk skade på bebyggelsen blir betydelig mindre med enn uten bølgedemper.

Klagen ble behandlet av hovedutvalg natur den 11. april 2011. Kommunens vedtak i saken ble
opprettholdt. Det vises til konklusjonen i saksframlegget fra administrasjonen hvor det
framgår at man ikke kan se at kartgrunnlaget har hatt innvirkning på vedtaket i saken. Når det
gjelder isforholdene, har kommunen vært i kontakt med Havnefogden i Indre
Trondheimsfjord, NVE og Kystverket uten at de har kunnet bidra med opplysninger om
isleggingsforhold eller isgang. Det har heller ikke lyktes å finne annen ekspertise som kan si
noe kvalifisert om dette. Sjansene for at det oppstår mindre skader på pålene blir vurdert som
svært liten, og det blir karakterisert som nærmest usannsynlig at det skal bli omfattende
skader på husene.

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling ved brev av
26. mai 2011.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen er etter delegasjon fra Miljøverndepartementet tillagt oppgaven som
klageinstans for reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret. Fylkesmannen kan prøve alle
sider av reguleringsvedtaket, men i forvaltningsloven (fv1.) § 34 annet ledd er det bestemt at
statlig organ som klageinstans for vedtak fattet av en kommune, skal legge vekt på hensynet
til det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønnet.

Det faste utvalg for plansaker vedtok den 25. april 2006 å legge planforslaget ut til offentlig
ettersyn. Frist for å komme med uttalelser ble satt til 26. mai 2006. Det vises til ny pb1. § 34-2
tiende ledd, hvor det framgår at forslag til reguleringsplaner som var lagt ut til offentlig
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ettersyn før ny plan- og bygningslovs ikrafttredelse, ferdigbehandles etter reglene som gjaldt
da de ble lagt ut. Reguleringssaken behandles således etter pb1. 85.

Fylkesmannen konstaterer at det foreligger en klage fra noen som er klageberettiget, og at
klagen er innkommet til rett tid, jf. pbl. 85 § 27-3 jf. § 15, og fv1. §§ 28 og 30. Departementets
myndighet som klageinstans etter pb1. 85 er delegert til Fylkesmannen.

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

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

Klagerne anfører at de kjøpte eiendommen i området omkring fire og en halv måned før
reguleringsplanen ble vedtatt, og lang tid etter at planen lå ute til offentlig ettersyn. Det er
anført i klageomgangen at kommunen burde orientert nye grunneiere om arbeidet med planen
kontinuerlig. Det vises til brev fra klagerne av 7. april 2011.

Det vises til pb1. 85 § 27-1 nr 2 hvor det framgår at når reguleringsplan er utarbeidet skal det
legges fram for det faste utvalg for plansaker som avgjør om det skal legges ut til offentlig
ettersyn. I nærværende sak ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn forsommeren 2006.

Det foreligger ingen frist for å fatte reguleringsvedtak etter at saken har vært ute til offentlig
ettersyn. I nærværende sak legger Fylkesmannen til grunn at det vedtatte reguleringsvedtaket i
stor grad harmonerer med det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2006. Det
framgår av saksdokumentene at grunneierne høsten 2008 ble gjort kjent med det forslaget
som da var aktuelt. Det kan ikke oppstilles noen plikt for kommunen til på en hver tid å
informere ny eiere i et område hvor det foreligger planforslag. Det vises videre til brev fra
Røra båtforening av 17. februar 2011 hvor det påpekes at klagerne ble gjort oppmerksom på
den pågående planprosessen i kjøpeprosessen av eiendommen. Denne påstanden er ikke
imøtegått av klagerne. Endelig viser Fylkesmannen til at klagernes anførsler har blitt
behandlet av Inderøy kommune i klageomgangen. Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å si
at kommunen burde orientert klagerne om saken, eller at saken på nytt burde vært lagt ut til
offentlig ettersyn.

I forbindelse med klagebehandlingen oversendte Fylkesmannen saken til Nord-Trøndelag
fylkeskommune for en planfaglig vurdering av klagen. Fylkesmannen mottok svar fra
fylkeskommunen ved brev av 24. august 2011. Fra brevet hitsettes:
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"Bruk av eil kart runnla or vedtatt re ulerin s lan
Inntegnet formålsgrense mot småbåthavna angir grensen mellom
reguleringsformålene byggeområde bolig og småbåthavn og er ikke en angivelse av
grensen mellom sjø- og landareal. Med administrasjonens faglige grunnlag og
lokalkjennskap må det gås ut fra at dette er lagt til grunn i planarbeidet.

Man lende utrednin an ående is orhold a bøl edem er o is an ra Verdalselva
herunder muli e skader å nevnte eiendom.
Vi har ikke fagkompetanse til å konkret vurdere i hvilken grad oppbygging av det
planlagte kaianlegget vil endre isforholdene i området og eventuelt kunne påføre
skade på klagerens bygg og eiendom. Vi vil derfor ikke gå inn i en konkret vurdering
av den del av klagen.

Forslagsstiller har en utredningsplikt og planbeskrivelse til framlagte
reguleringsplaner skal belyse konsekvenser av foreslåtte anlegg og tiltak.
Planforslaget fra 2006 besto kun av et plankart og reguleringsbestemmelser. Prosess
og endringer av planforslaget underveis har resultert i 3 horinger. De reiste
problemstillinger har i hovedsak vært knyttet til parkeringsløsninger, plassering av
anlegget, størrelse og anleggets tekniske løsning og utforming. Det er underveis ikke
blitt utarbeidet en helhetlig beskrivelse av planforslaget, kun en tekniske beskrivelse
mht. småbåtanlegg og parkeringsløsning, utarbeidet iforbindelse med det 3.
høringsforslaget.

Det må konstateres at temaet isforhold ikke ble berørt eller tatt opp i plan og
planprosess. Dette kom først opp i angjeldende klage på vedtatt plan. Dette kan tolkes
som om isforhold/isgang ikke var tenkt på eller oppfattet som en aktuell
problemstilling.

Det opplyses i kommunens saksframlegg at de i sammenheng med klagen har tatt
kontakt med Havnefogden, NVE og Kystverket. De har ikke kunnet bidra med nærmere
opplysninger om isleggingsforhold og isgang, men tilbakemeldte at den beste
kunnskap om forholdene finnes lokalt. Utbyggeren, Røra båtforening, har i etterkant
av klagen laget en utredning og vurdering. Klageren på sin side, jf euerfølgende skriv,
er helt uenig i deres beskrivelse av isgangen.

Kommunen har i sitt saksframlegg og i et tilleggsnotat fra rådmannen søkt å beskrive
forholdene i bukta og virkningene av å anlegge småbåthavn/bølgebryter og dessuten
vurdert risiko og aktuelle vedtaksalternativ i saken. Konklusjonen iframlegget er
følgende:
"Rådmannen kan ikke gi noen garanti for at spesielle sammenfall av vind og is kan gi

problemer. Det har heller ikke lykkes administrasjonen åfinne ekspertise som kan si
noe kvalifisert om dette. Rådmannen vurderer imidlertid at sannsynligheten for skade
som følge av bølger og is vil bli mindre med enn uten en bølgedemper."

I rådmannens tilleggsnotat påpekes det ved alternativet opprettholdelse av
reguleringsvedtaket må følgende legges til grunn:

- Mulige konsekvenser av plasseringen av bølgedemperen er tilstrekkelig
utredet gjennom planprosessen, saksframlegget og denne
tilleggsutredningen.
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- En anser at sannsynligheten for skade som følge av de påviste
konsekvensene er minimal med de tiltak båtforeningen beskriver.

Rådmannen vurderer disse kriteriene som oppftlt og påpeker at islegging i bukta ikke
oppstår som en følge av bølgedemperen, islegging av fjæra ikke nødvendigvis er noe
problem som står på peler og årvisst omsluttes av is og at bølgedemperen
sannsynligvis vil virke mer positivt enn negativt for sikkerheten til bebyggelsenfjcera.

Et alternativ for kommunen hadde vært å fått utarbeidet en konsekvensanalyse. En
ville da sannsynligvis kommet nærmere et svar på virkninger, sannsynligheten for
skade og også kunne fått angitt avbøtende
tiltak. Det er imidlertid kommunen som planmyndighet som avgjør om saken for sin
del er tilstrekkelig utredet til å kunne fatte et reguleringsvedtak.

Det må konstateres at det er knyttet usikkerhet til hvilke virkninger en bølgedemper vil
få mht risiko for skade. Det kan tenkes muligheten åfastsette avbøtende tiltak i
reguleringsplanen, men bedre konkret grunnlag for avtaler og tiltak fås først etter en
tids bruk. Reguleringsplanen fastsetter kun framtidig reguleringsformål og
bestemmelser til utbygging/arealbruk. Eventuelle juridiske uklarheter mellom
parter,utbygger/kommune/private, om erstatningsansvar mv. må avklares i
privatrettslige avtaler eller rettsinnstanser.

Vi har på denne bakgrunn ingen merknad til at kommunen fant å ikke igangsette en
utredning av isforhold og isgang. Kommunen er imidlertid innforstått med
usikkerheten knyttet til saken.

Avklarin av eiendomsrett o bruk av stranda o s'øen uten or vår eiendom
Vi viser her til lovverk og rettspraksis og vi har ingen ytterligere merknader til
saken."

Når det gjelder spørsmålet om kartgrunnlaget som er lagt til grunn for reguleringsvedtaket,
eiendomsgrenser, og utredning av konsekvenser pga endringer i isgangen mv, slutter
Fylkesmannen i hovedsak seg til de vurderinger som kommunen og fylkeskommunen har
gjort i den sammenhangen. Når det gjelder det som er anført i klagen vedrørende
eiendomsgrensene, endres ikke disse ved at det vedtas en reguleringsplan på området.
Eiendomsgrensene vil kun endres ved en avtalt arealoverføring mellom grunneiere, eventuelt
ved ekspropriasjon.

Når det gjelder spørsmålet om erstatning for eventuell skade,bemerker Fylkesmannen at dette
må fremmes som en egen sak overfor kommunen dersom det kan konstanteres skade (tap), jf.
pb1. kap. 15 og almirmelige erstatningsrettslige prinsipper. Det presiseres at vi ikke er tillagt
noen myndighet vedrørende dette spørsmålet, og at en eventuell tvist må avgjøres av retten.
Det bemerkes videre at det kan kreves erstatning etter naturskadeloven § 4 hvor "særlige
forhold" tilsier det.

Fylkesmannen har kommet fram til at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med
bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ingen merknader til saksbehandlingen og de
fakta som er lagt til grunn ved behandlingen av planen. Fylkesmannen har heller ingen
merknader til det skjønn kommunestyret har utøvd.
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På bakgrunn av det ovenstående fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunestyres vedtak av 15. desember 2010 i sak 64/10 stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

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

Med hilsen

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

- tn
Frode Finsta
Rådgiver
Kommunalavdelingen

Kopi til:
Inderøy kommune Vennalivegen 37 7670 INDERØY
Røra båtforening v/Ole Morten Sand Bålhaugvegen 31 7670 INDERØY



Arkivsak. Nr.:
2012/3275-4

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 74/12 22.10.2012

Søknad fra Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv om konsesjon for erverv 

av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1, i Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Espen Gjørv og Aleksandra Bech Gjørv gis i medhold av konsesjonslovens § 9 pkt. 2, 4 og 5 konsesjon for 
erverv av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1 i Inderøy på vilkår av at de bosetter seg på eiendommen 
innen 31.12.2014. Ytterligere fritak ut over denne perioden kan ikke påregnes.

Vedlegg
1 Søknadsbegrunnelse fra Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv 
2 Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv – Søknad om konsesjon

Bakgrunn:

Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv, heretter kalt søkerne, overtok Gjørv gård i april 2008 etter 
foreldrene til Espen Gjørv, Ole Andreas og Inger Lise Gjørv. I mars 2009 fikk søkerne innvilget fritak fra 
boplikt i 3 år fram til 31.12.2012 på vilkår av at foreldrene til Espen bodde på eiendommen i 
fritaksperioden, jfr sak 2009/385-2. Inger Lise er i denne perioden gått bort, mens Ole Andreas fortsatt 
bor og deltar i driften av gården. 

Søkerne har ikke til hensikt å tilflytte eiendommen innen fristen som ble gitt i mars 2009 og må derfor 
søke konsesjon for erverv av eiendommen. De har i henhold til søknad planer om å tilflytte Gjørv, men 
ønsker å forberede tilflyttinga med å opparbeide seg jobbpraksis som gjør det mulig å jobbe med Gjørv
som boplass. Disse forberedelsene ble sterkt påvirket av at Alexandra i statsråd 12. august 2011 ble 
utnevnt som leder for 22. juli-kommisjonen og forsinket i arbeidet med etablering av egen 
advokatpraksis. Espen er for tiden prosjektleder for subsea-feltutvikling av oljefeltet Brynhild som er 
planlagt ferdigstilt i 2014. Søkerne opplyser at de er aktiv i omsetning av hjortekjøtt i Oslo-markedet. De 
søker om fritak fra boplikt i 5 år.



Vurdering:
Saken skal behandles etter konsesjonslovens § 9, pnkt 2, 4 og 5 når odelsberettigede søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten. De momenter som skal tillegges vekt i slike saker er eiendommens 
størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon
kan tillegges vekt som korrigerende moment.

Inderøy kommune innvilget søknad om fritak fra boplikt i 3 år for søkerne i 2009 med utgangspunkt i 
odelsloven. Samme året ble reglene i odelsloven om lovbestemt boplikt flyttet til konsesjonsloven, med 
unntak av reglene for gjenlevende ektefelle.

Eiendommen Gjørv er en stor eiendom i trøndersk målestokk, og det er kornproduksjon og 
hjorteoppdrett som danner grunnlag for god avkastning på eiendommen. Det er ansatt gårdsbestyrer 
som drifter landbruksproduksjonene. Husforholda på bruket er gode og det opplyses i søknaden om at
eiendommen bebos av far til Espen, Ole Andreas Gjørv, som også deltar i drifta. Drifta på gården er god 
og gårdens ressurser inklusive kulturlandskapet forvaltes helhetlig og mønstergyldig. Området er et 
aktivt landbruksområde og har et relativt stabilt folketall som også skyldes nærhet til fylkeshovedstaden 
Steinkjer. 

Sett i lys av det ovennevnte framstår Gjørv som et bruk som p.t. på en god måte ivaretar de delene av 
konsesjonslovens formålsparagraf som omhandler et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. 
Samtidig kan det ikke være tvil om at det er hensynet til bosettingen og spørsmålet om boplikt som er 
det spørsmålet som skal behandles i denne saken. Det kan ikke legges til grunn at den personlige 
boplikten oppfylles i tilstrekkelig grad ved at søkernes far/svigerfar bor på gården.

Det eksisterer ikke noen praksis for denne typen saker i 1756 Inderøy. I gamle Inderøy kommune har 
det imidlertid vært gitt inntil ett års fritak i saker som omhandler boplikt etter konsesjonsloven. Dette 
for at søker skulle få muligheten til planlegging og gjennomføring av flytting til eiendommen.

Jamfør konsesjonslovens § 9 4. ledd kan søkers livssituasjon tillegges vekt som et korrigerende moment 
i vurderinger rundt fritak om boplikt. Rådmannen anser at de argumenter som framføres i søknaden 
rundt bl.a. arbeidssituasjon, herunder nevnt etablering av advokatpraksis, er relevante når det gjelder 
muligheten for å gjennomføre en snarlig tilflytting til Gjørv. 

Rådmannen vil tilrå at begrunnelser i livssituasjon vektlegges og at det gis to – 2 – års fritak. 

Det vil være et skjønnsspørsmål om denne tilrådningen representerer et forslag til en mindre lemping i 
forhold til praksis fra tidligere kommuner. 

En tidligere praksis vil uansett ikke kunne danne noen presedens for nykommunen. Nykommunens 
kompetente politiske organer står selvsagt fritt til å fastlegge politikk og praksis innenfor det
skjønnsrom som loven tillater. Denne saken er første mulighet til å legge politiske føringer.

Det vil være riktig å anføre at skjønnsrommet i forhold til søknader om fritak i praksis vil være relativt 
betydelig, jfr. de forskjellige praksiser i norske kommune på dette området. 

Konklusjon:

Espen Gjørv og Aleksandra Bech Gjørv gis i medhold av konsesjonslovens § 9 pnkt 2, 4 og 5 konsesjon 
for erverv av eiendommen Gjørv gnr 203 bnr 1 i Inderøy på vilkår av at de bosetter seg på eiendommen 
innen 31.12.2014. Ytterligere fritak ut over denne perioden kan ikke påregnes.





Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv
Christian Frederiksvei 2
0287 Oslo

Inderøy kommune
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

11 mars 2012

Søknad om fritak for boplikt, Gjørv gård, Gnr. 203, Bnr. 1, i Inderøy kommune
I 
Det vises til deres vedtak av _____ 2009, hvor kommunen innvilger dispensasjon fra boplikt 
på Gjørv gård til og med 31. desember 2012.

Bakgrunn for søknaden
Vi overtok Gjørv gård fra Espens foreldre, Inger Lise og Ole Andreas Gjørv, i april i 2008.
Overtakelsen ble utløst av Inger Lises pensjonsavgang, og et ønske om å redusere 
økonomisk belastning på foreldregenerasjonen.

Siden den gang har Inger Lise gått bort, men Ole Andreas lever fortsatt sitt engasjerte liv på 
Sandvollan. Han deltar daglig på gårdens ”morgenmøte”, og har et øye på driften på våre 
vegne. Vi har investert betydelig i vår egen bolig på Gjørv, bl.a. med loftsisolering og nye 
energiløsninger, i tillegg til full utskifting av kjøkken og en generell modernisering til en 
fullverdig, moderne bolig.

Vår ansatte gårdsbestyrer og innleiede landbruksmekaniker fortsetter sitt arbeid, både med 
korn og hjort, under vår veiledning og overordnede styring. Vi legger til grunn at kommunen 
fortsatt anser driveplikten for oppfylt.

Vi har fortsatt et ønske om med tiden å slå oss ned på Gjørv. Siden forrige vedtak har 
Alexandra sluttet i sin stilling i Statoil, som var umulig å kombinere med å bo på gården. Hun 
trådte inn som partner i advokatfirmaet Hjort i desember 2010. Planen er å opparbeide en 
solid advokatpraksis som gjør det mulig å bo og arbeide ut fra Gjørv, eventuelt med 2-3 
arbeidsdager i uken i Oslo (slik to av Hjorts øvrige partnere har organisert sitt arbeid).
Advokatyrket er imidlertid konkurransepreget, og vi må påregne at det tar noen år (og mye 
hardt arbeid) å få en tilstekkelig oppdragsmengde og posisjon. 

Gjennomføring av planen om advokatetablering blir imidlertid sterkt påvirket av at Alexandra i 
statsråd 12. august 2011 ble utnevnt som leder for den uavhengige 22. juli-kommisjonen 
som skal gjennomgå samfunnets og myndighetenes innsats i forbindelse med 
terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Kommisjonsarbeidet tar all tilgjengelig tid, og forsinker 
arbeidet med etablering av en egen praksis med minst ett år.



Siden forrige vedtak har også Espen byttet jobb, og har påtatt seg å være prosjektleder for 
subsea-feltutvikling av oljefeltet Brynhild, med planlagt ferdigstillelse i 2014. Vår formodning 
er at gjennomføring av et slikt helhetlig oppdrag, gir ham en erfaring som gjør ham attraktiv 
både som frittstående konsulent, og som leder innen lokalt næringsliv i Nord-Trøndelag.

Ut fra det ovennevnte, ønsker vi å bli boende i Oslo noen år til. Dette passer også godt 
sammen med gårdens kritiske behov for salg av hjortekjøtt. Fra en sped start i 2009 har vi 
gjort en betydelig innsats for å opparbeide et kundegrunnlag og transportopplegg for direkte 
salg til forbrukere, hovedsakelig i Oslo. Dette gjør at hjortevirksomheten får en avkastning 
som tilnærmet forsvarer ressursinnsatsen i form av arbeidskraft og investeringer. Både 
salgs- og distribusjonsvirksomheten er i dag nokså avhengig av vår tilstedeværelse i 
markedet. Forhåpentligvis vil våre produkter over de nærmeste årene bli så innarbeidet at 
dette med tiden blir mindre kritisk.

Begrunnelse for fritak

Vi forstår det som at konsesjonsmyndighetene bare har anledning til å fastsette at boplikten 
skal være personlig når det anses som ”nødvendig”. Etter praksis kan nødvendighetskriteriet 
være oppfylt dersom det er klart at personlig boplikt bedre ivaretar hensynet til en stabil 
bosetting på eiendommen i et langsiktig perspektiv enn om andre enn eieren bor der. Det 
samme gjelder dersom en kommer til at gården og bygningene blir bedre tatt vare på om 
eieren selv bor der enn om andre bor der og at personlig boplikt på eiendommen øker 
aktiviteten i lokalsamfunnet.

Etter vår oppfatning er det ikke nødvendig med personlig boplikt for oss, for at bosetning og 
aktivitet på Gjørv gård skal ivaretas godt. Det er tvert imot slik at en videreføring av dagens 
bomønster, der Ole Andreas fortsetter å bruke sin tid og energi til å være engasjert i 
utviklingen av gården, og der vi tar et stort økonomisk og driftsmessig ansvar, antagelig er 
den viktigste sikringen av fortsatt god utvikling på og ivaretakelse av Gjørv gård.

Vår hensikt om å flytte til gården med tiden, og det svært nære, daglige forholdet mellom 
oss, våre barn og ”farfar”, gjør at vår eierform vanskelig kan sies å være noen trussel mot en 
”selveiende bondestand” i Norge.

Vi håper dette gir en tilstrekkelig redegjørelse for at kommunen kan fatte vedtak om fritak fra 
boplikt i inntil 5 år, eller så lenge Ole Andreas Gjørv fortsatt bebor eiendommen.

Med beste hilsen

Alexandra Bech Gjørv Espen Gjørv











Arkivsak. Nr.:
2012/3584-1

Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 75/12 22.10.2012

Tilskudd til oppryddingstiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vangslia Velforening og Sandvollan Idrettslag innvilges et tilskudd på inntil kr. 10 000,- hver til dekning 
av opprydningstiltak i forbindelse med uvær vinteren 2011/2012.

Beløpet – i sum inntil kr. 20000,- - dekkes over formannskapets konto Reservert til tilleggsbevilgninger.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett og utbetaler på grunnlag av dokumentere kostnader.

Vedlegg
1 Henvendelse fra Sandvollan IL
2 Henvendelse fra Vangslia Vel

Bakgrunn/Vurdering

I forbindelse med uværet som var sist vinter har Inderøy kommune mottatt søknad fra 2 foreninger som 
har friareal/fellesareal som de drifter. Dette er Sandvollan Idrettslag som drifter Stornesøra og det er 
Vangslia Vel som drifter et fellesareal(balløkke mv) beliggende ved sitt boligområde.

Uværet i vinter førte til «terrenginngrep» og «forsøpling» av strandsonene, noe som medførte at enkelte 
foreninger fikk store utgifter i forbindelse med oppryddingen.

Inderøy kommune ser verdien av at lag og foreninger tar ansvar for fellesareal til glede og utnyttelse for
innbyggerne i Inderøy kommune. 

Rådmannen har forståelse for at det rettes et ønske om bistand forbundet med opprydding etter uværet i 
det omfang som var.



Med bakgrunn i dette forslåes det at hver av lagene som har søkt om støtte, innvilges et tilskudd på inntil 
kr. 10.000,- til delvis dekning av pådratte utgifter.

Konklusjon

Se innstilling.









PS�76/12�Temasak:�Kommuneplanens�samfunnsdel�-�videre�arbeid



PS�77/12�Rådmannens�orienterer.�Referatsaker�og�delegerte�saker



Vår dato Vår referanse

08.10.2012 2012/3081-6

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

PLANSTYRING AS
Bomvegen 13
7725  STEINKJER

Att. Terje Strand

318/199 - Rammetillatelse for ombygging av Mosvik skole, Køppenvegen 10.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/199

Adresse:
Køppenvegen 10, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Inderøy kommune                      

Ansvarlig søker:
PLANSTYRING AS                    

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

Bruksareal i m2:
400            

Det vises til søknad om rammetillatelse for ombygging av Mosvik skole registrert mottatt her 13.7.2012.
Siste dokument til saken er tegninger av eksisterende bygg mottatt 27.9.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til ombygging og utbygging av Mosvik skole

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Planstyring AS, for funksjonene SØK kl.2, PRO bæresystem og konstruksjoner, ventilasjon og 
vannbåren varme, vann og avløp kl.2

 Letnes Arkitekter AS, PRO arkitektur og funksjon kl.2 

 Teknoconsult AS, PRO brannteknisk konsept – brannplaner kl.2 

 ELprosjekt Trøndelag AS, PRO brannalarmanlegg kl.2

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

Tiltak:
- Oppføring av nytt mellombygg, BRA 400 m2

- Omdisponering av eksisterende arealer
- Senkning av uteområder 1600 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Mosvik sentrum 31.1.2001
Planformål: Områder for offentlig bebyggelse

Ansvarsoppgaver:
Planstyring AS org.nr. 920612741 for funksjonene; SØK kl.2, PRO bæresystem og konstruksjoner, 
ventilasjon og vannbåren varme, vann og avløp kl.2
Letnes Arkitekter AS org.nr. 942321910 for funksjonene; PRO arkitektur og funksjon kl.2 
Teknoconsult AS org.nr. 986524029 for funksjonene; PRO brannteknisk konsept – brannplaner 
kl.2 
ELprosjekt Trøndelag AS org.nr. 947778846 for funksjonene; PRO brannalarmanlegg kl.2

Tegningsliste:

 B00-00, Situasjonsplan
 B10-00, Plan fundament
 B10-01, plan underetasje
 B10-02, plan 1. etasje
 B10-03, plan 2. etasje
 B10-04, plan tak
 B20-01, snitt A og A1
 B20-02, snitt A2 og A3
 B20-03, snitt A4, A5 og A6
 B30-01, fasade nord og øst
 B30-02, fasade sør og vest

Saksvurdering:

Tegningsmaterialet av eksisterende bygning er mangelfullt men bygningsmyndigheten har likevel dannet
seg et bilde av hvilke endringer som søkes gjennomført.

Eksisterende østfløy og mellombygg erstattes av et nytt mellombygg i to etasjer med inngang både i 
første etasje, fra vest, og i underetasje, fra øst.
Nytt mellombygg er vist med hovedinngang, garderober og arbeidsrom i første etasje og 
administrasjons- og personalrom i underetasjen. Klasserommene er samlet i nordre fløy mens kantine, 
basseng og andre aktivitetsrom er samlet i sørlige fløy.
Mellombygget etableres med saltak som dras ut og gir tak over inngangspartiet i underetasjen. Mot vest 
ville en tilsvarende løsning gitt lav takhøyde over hovedinngangen så her etableres i stedet et 
frittstående flatt tak over inngangspartiet.
Det er et par mindre feil og mangler i innsendte plantegninger som vil bli bearbeidet videre til søknad 
om igangsettingstillatelse. Dette gjelder blant annet heis nord som ikke er kommet med på tegningene 
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av underetasjen. Videre ser det ut til å mangle dør fra repos til gang og tekniske rom i samme område og 
innvendig adkomst til administrasjonen.
Senkning av uteområdene skal gi en bedre lastfordeling. Dette gjøres fordi det er forekomster av 
kvikkleire i grunnen. Senkningen omfatter to områder på ca. 800 m2; ett mot nord og ett mot vest. Dette 
er skjematisk vist og det er ikke vedlagt detaljert utomhusplan eller snitt som viser de planlagte 
terrengendringene. Dette forutsettes vedlagt søknad om igangsetting.

Reviderte plantegninger og utomhusplan med redegjørelse som viser at endringene tilfredsstiller TEK § 
12-1. Krav om universell utforming av byggverk og TEK § 8-2. Uteareal med krav om universell utforming
vedlegges søknad om igangsettingstillatelse.

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

Øvrige opplysninger:

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. 

Prosjekteringen og 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.

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:
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

12.10.2012 2012/3109-2

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

Olav Westrum
Floåsvegen 215 B
7670  INDERØY

Westrum Olav - 175/1 - Tilbygg bolig - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
175/1

Adresse:
  Floåsvegen 215                       

Tiltakshaver:
Olav Westrum                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
     11m2       

Det vises til søknad om mindre tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert 
mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes til bygg til bolighus i henhold til søknad

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

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter nytt tak over inngangsparti, eksisterende takovebygd terrasse innlemmes i boligen 
samt at det bygges ny overbygd terrasse. Totalt bebygd areal er ca 26 m2.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-område

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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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, jfr.pbl.§ 21-10. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

09.10.2012 2012/3418-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Faanes og Gjølga as
Vågavegen 600
7670  INDERØY

Saursaunet Trond -85/97 - Fritidsbolig - Fjordsyn hyttegrend - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/097

Adresse:
Skjemstadmarka 30                         

Tiltakshaver:
Trond Saursaunet

Ansvarlig søker:
Faanes og Gjølga as                                          

Tiltakets art:
  Oppføring av ny fritidsbolig                                              

Bruksareal i m2:
51,7 m2            

Det vises til søknad om oppføring av ny fritidsbolig, dette i henhold til søknad registrert mottatt her
12.09.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) godkjennes oppføring av
enebolig, tillatelse gis på følgende vilkår:


Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Faanes & Gjølga as, org.nr. 976650697, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for utførelsen 
montering av byggesett.

Rusåsen Fabrikker AS, org.nr. 928759393, gis ansvarsrett som for prosjektering av hytte med 
fundamentering, samt ansvarlig for arbeider byggesett hytte på fabrikk.
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Saksopplysninger:
Tiltak omfatter oppføring av fritidsbolig i Skjemstadaunet hyttefelt. Fritidsboligen har et bebygd areal på 
70,3 m2.

Planstatus: Skjemstadaunet hyttefelt
Planformål: Fritidsbebyggelse

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig
til å foreta behandlingen.
Tiltaket er i henhold til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

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 kontrollerende skal ved kontrollerklæring
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser.
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest, jfr.pbl.§21-10.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.
Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Rusåsen Fabrikker AS
Trond Saursaunet

Ruaåsen 
Saur

8255 
7732

RØKLAND 
STEINKJER



Vår dato Vår referanse

09.10.2012 2012/3303-7

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

Bjørnes Maskin og Transport AS
Jæktskippergata 8
7725  STEINKJER

Att. Jørgen Bjørnes

197/117 - Lokal godkjenning

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 31.8.2012.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene, PRO utearealer og landskapsutforming kl.1 
og UTF grunnarbeid og landskapsutforming kl.1

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.197, bnr. 117, Revkroken 12, i Inderøy 
kommune. Tiltakshavere er Andrea og Espen Hagstrøm.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Bjørnes Maskin og Transport AS -
org.nr. 996435946 - av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av 
delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

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

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr. 2150,- for en faglig leder og en funksjon, Jfr. gjeldende
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Helge Paasche AS Liahåggveien 3 7120 LEKSVIK



Vår dato Vår referanse

09.10.2012 2012/3303-6

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

Byggmester Helge Paasche AS
Liahåggveien 3
7120  LEKSVIK

Att. Paul Richard Vågen

197/117 - Godkjent enebolig med dispensasjon for høyde, Revkroken 12

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/117

Adresse:
Revkroken 12, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Byggmester Helge Paasche AS                      

Ansvarlig søker:
Byggmester Helge Paasche AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
197            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig registrert mottatt her 31.8.2012.
Siste dokument til saken er supplerende dokumentasjon mottatt 1.10.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen 197/117, Revkroken 12. Det innvilges 
dispensasjon for en møneøyde på 7,2 meter og gesimshøyde 5,5 meter på deler av bygningen.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Situasjonsplan for utvendig ledningsnett vedlegges søknad om ferdigattest
- Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Helge Paasche AS, for funksjonene;
SØK småhus kl.1
PRO arkitektur kl.1
UTF tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner kl.1

 Bjørnes Maskin og Transport AS, for funksjonene;
PRO utearealer og landskapsutforming kl.1 
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UTF grunnarbeid og landskapsutforming kl.1

 Per I Følling AS, for funksjonene;
UTF grunnarbeid og landskapsutforming (sprengingsarbeider) kl.1

 Comfort Mandelid Rør AS, for funksjonene;
PRO/UTF sanitær, varme og slukkeinstallasjoner kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
Oppføring av enebolig BYA 136 m2, BRA 197 m2

Planstatus:
Reguleringsplan for Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06

Planformål:

Ansvarsoppgaver:

 Byggmester Helge Paasche AS, org.nr. 987005092, for funksjonene;

 Bjørnes Maskin og Transport AS, org.nr. 996435946, for funksjonene;
PRO utearealer og landskapsutforming kl.1 
UTF grunnarbeid og landskapsutforming kl.1

 Per I Følling AS, org.nr. 894608552, for funksjonene;

 Comfort Mandelid Rør AS, org.nr. 961629799, for funksjonene;

Tegningsliste:

 A101 Fasader I
 A102 Fasader II
 A103 Planer
 A104 Fundament og perspektiv
 A105 Snitt
 Terrengsnitt mottatt 1.10.2012
 Situasjonsplan mottatt 1.10.2012

Saksvurdering:

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

Boligen oppføres med saltak og møneretning parallelt med terreng. Det etableres et utbygg med saltak 
vinkelrett på hovedtaket i nordvest. Mønehøyden blir 7,2 meter og gesims på utbygg blir 5,5 meter. Det 
søkes dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende mønehøyden og gesims på utbygg.
Boligen plasseres i høyde med adkomstveg
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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.

Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes punkt 2.2 Tillat byggehøyde. Sier at:
Gesims- og mønehøyde for bygninger i planområdet skal ikke overstige henholdsvis
4,5 m og 7,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Bestemmelsen i reguleringsplanen har til hensikt å holde bebyggelsen lav både med hensyn på ulemper 
for naboer, for å unngå store og ruvende bygninger og å få en harmonisk bebyggelse.

Fordelene ved en dispensasjon er at tiltakshaver får det huset de ønsker seg med en bedre utnytting av 
loft. Ulempen ved å innvilge en dispensasjon kan være presedens i lignende saker og faren for en 
undergraving av planens intensjoner. 
Hver enkelt byggesak må imidlertid vurderes selvstendig og konkret.

Et avvik på mønehøyden 0,2 meter anses å være av mindre betydning i seg selv men i kombinasjon med 
økt gesimshøyde kunne det imidlertid gjort at bygningen ville framstå som stor og ruvende. 
Gesimshøyden er kun høyere på utbygget som klart underordner seg bygningen for øvrig. Det er god 
avstand til nabotomtene, eiendommen ligger i den nederste rekken i byggefeltet og nærmeste bolig er i 
en avstand på over 25 meter. Videre plasseres boligen lavt på tomten slik at eventuelle ulemper for nabo 
som følge av økt mønehøyde elimineres. Det tillegges også vekt at mønehøyden på øvrige deler av 
bygningen blir 3,9 meter; 0,6 meter lavere enn det planen tillater.
Det er for øvrig også tidligere gitt dispensasjon for møne- og gesimshøyde på eiendommen 197/132, 
Gangstadmarka 51, innenfor samme planområde.

Bygningsmyndigheten kan ikke se at en dispensasjon medfører at naboer blir berørt eller at planens 
hensyn blir tilsidesatt. Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er 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:
Andrea og Espen Hagstrøm Innherredsveien 83A 7043 TRONDHEIM



Vår dato Vår referanse

21.09.2012 2012/3145-2

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

Kjetil Johannes Austad
Østerenget 28
7670  INDERØY

Austad Kjetil Johannes - gnr 181 bnr 090 - Tilbygg bolig - Østerenget 28 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/090

Adresse:
  Ketil Johannes Austad                       

Tiltakshaver:
Kjetil Johannes Austad                      

Tiltakets art:
Innbygging av terrasse                                               

Bruksareal i m2:
        13 m2    

Det vises til søknad om innbygging av terrasse, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt 
her 08.09.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til tiltak i henhold til søknad, tillatelsen er gitt 
under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltakshaver står selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende 
bestemmelser.

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av tak, vegger på eksisterende platting/terrasse. 

Innbyggingen kommer nærmere nabogrense enn 4m. det foreligger naboerklæring fra nabo Jan Anders 
Austad for oppføring av tilbytgg inntil 2,5m fra felles eiendomsgrense mellom gbn. 181/90 og gbnr. 
181/1.
Tiltaket godkjennes i samsvar med plan- og bygnmingsloven § 29-4 litra a). 
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Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

17.09.2012 2012/3142-2

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

Tor Inge Tangstad
Hamnavegen 84
7670  INDERØY

Tangstad Tor Inge -9/32 - Søknad om tillatelse til tiltak - Hamnavegen 84 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
009/032

Adresse:
     Hamnavegen 84                    

Tiltakshaver:
Tor Inge Tangstad                      

Tiltakets art:
Tilbygg til eksisterende bolighus                                               

Bruksareal i m2:
     41 m2       

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her 
07.08.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes søknad om tilbygg til bolighus, tillatelsen er gitt 
under følgende forutsetninger: 

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter.               

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus, tilbygget har et bebygd areal BYA på 45 
m2. Tilbygget inneholder våtrom samt ekstra soverom. Tilbygget er på ett plan og knyttes sammen med 
eksisterende bolighus ved at eksisterende inngangsparti/bad ombygges til ny inngangsparti og 
mellombygg.  

Saksvurdering:

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

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.10.2012 2012/3081-7

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

Letnes Arkitektkontor AS
Nordgata 28
7650  VERDAL

Att. Kåre Herstad

318/199- Lokal godkjenning av foretak for 

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 13.7.2012
Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene, PRO arkitektur og funksjon kl.1

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er tidligere dokumentert.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.318, bnr. 199, Mosvik skole, Køppenvegen 10  i 
Inderøy kommune. Tiltakshaver er Inderøy kommune.

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

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

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr. 700,- for fornyet lokal godkjenning uten endringer, Jfr. gjeldende
betalingsregulativ.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
PLANSTYRING AS Bomvegen 13 7725 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

04.10.2012 2012/3218-2

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

Klaus Neergård
Bartnesvegen 30
7670  INDERØY

Neergård Klaus - 221/8 - Garasje - Bartnesvegen 30 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
221/008

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Klaus Neergård                      

Tiltakets art:
Oppføring av separat garasje                                               

Bruksareal i m2:
       49 m2     

Det vises til søknad om oppføring av separat garasje på boligeiendom, dette i henhold til søknad
registrert mottatt her .

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse 
til oppføring av garasje med følgende forbehold:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:

Tiltaket gjelder oppføring av separat garasje på eksisterende boligeiendom, garasjen har et bebygd areal 
BYA på 50,3 m2.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-område, spredt boligbebyggelse

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

04.10.2012 2012/3181-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«KONTAKT»

Delegert vedtak

Knutsen Erling - gnr 357 bnr 024 - Deling av 5 stk. hyttetomter - Solstrand -
godkjennes

Viser til søknad fra grunneierne Else Sofie Johnsen, Gerd Killingberg og Erling Knudsen om 
fradeling av 5 stk. parseller på ca. 1000 m2 fra eksisterende eiendom, gbnr.357/24, dette i 
henhold til søknad mottatt her den 15.08.2012.

Planstatus:
Området omfattes av reguleringsplan: Trongsundet, vedtatt 10.09.2009. 
Reguleringsformål er i henhold til plan; blandet formål landbruk/hytte: L/H 4.

I henhold til søknad omfatter tiltaket fradeling av 4 stk. nye fritidseiendommer samt en fradeling 
av eksisterende fritidsbolig. Den eksisterende fritidsboligen, gbnr. 357/60, er i henhold til 
Matrikkel oppgitt med fiktive grenser.
Fradelingen vil være i samsvar med reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. 

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) gis 
tillatelse til fradeling av 5 stk. parseller fra gbnr. 357/24 som omsøkt. 
Fradelt parsell skal benyttes som tomt for eksisterende fritidsbebyggelse, gbnr. 357/60 samt 4 
stk. nye parseller for fritidsbebyggelse. 

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.

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. Klage sendes Inderøy kommune.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.
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Saken oversendes fagleder oppmåling for videre effektuering.

Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

04.10.2012 2012/3269-2

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

Harry Knudsen
Vennalivegen 39A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Knudsen Harry - 4/26/1 - søknad om fradeling - Vennalivn 39A - godkjennes

Viser til søknad fra grunneierne Harry Knudsen om fradeling av eksisterende festegrunn på 4219
m2, gbnr.4/26/1, dette i henhold til søknad mottatt her den 15.08.2012.

Planstatus:
Området omfattes av Kommunedelplan Straumen, vedtatt 25.06.2012. 
Reguleringsformål er i henhold til plan; bustadbygging.

Fradelingen er til uendret bruk, tiltaket vil være i samsvar med plan med tilhørende bestemmelser  
til plan. 

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) 
godkjennes søknad fra Harry Knudsen om fradeling av eksisterende festegrunn gbnr. 4/26/1 som 
omsøkt. 
Fradelt parsell skal tillegges eksisterende boligeiendom, gbnr. 4/43.

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.

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. Klage sendes Inderøy kommune.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.
Saken oversendes fagleder oppmåling for videre effektuering.
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Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Anna C og Sivert Hegdahl Vennalivegen 41 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

03.10.2012 2012/3077-2

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

Solveig Bosnes Pedersen
Utøyvegen 1050
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Pedersen Solveig Bosnes - 36/1 - Deling hyttetomt, kjøp av festetomt -
Rotvoldfeltet

Viser til søknad fra grunneier Solveig Bosnes Pedersen om deling av en parsell på ca. 1000 m2
fra eksisterende fritidseiendom, gbnr.36/1/4, dette i henhold til søknad mottatt her den
13.07.2012.

Planstatus:
Området omfattes av: Kommuneplanens arealdel for Inderøy. 
Reguleringsformål: LNF-område.

Fritidseiendommen ligger innenfor et område bestående av fritidsbebyggelse. Søknaden gjelder 
fradeling av eksisterende festegrunn.
Fradeling av «naturlig» tomt til eksisterende hytte anses ikke for å være i strid med 
kommuneplanen og ikke til en vesentlig hinder for gjennomføring av planen. Vi kan heller ikke 
se at delingen er til vesentlig hinder for interesser som skal ivaretas gjennom reguleringsformålet 
LNF.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) gis 
tillatelse til fradeling av parsell fra gbnr. 36/1 som omsøkt. Fradelt parsell skal benyttes som tomt 
for eksisterende fritidsbebyggelse. 
Fradelt parsell skal erstatte gnr/bnr/fnr. 36/1/4.

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.

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. Klage sendes Inderøy kommune.
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Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.
Saken oversendes fagleder oppmåling for videre effektuering.

Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi: Sturla Sem, Staupslia 15 N, 7600 Levanger



Vår dato Vår referanse

02.10.2012 2012/3043-2

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

Willy Karlsen
Oppheimvegen 88
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Karlsen Willy - 325/5 - Deling boligtomt - Oppheimvegen 88 - godkjennes

Viser til søknad fra grunneier Willy Karlsen om deling av en parsell på ca. 700 m2 fra
eksisterende boligeiendommen, gbnr.325/5, dette i henhold til søknad mottatt her den
09.07.2012.

Planstatus:
Området omfattes av: Kommuneplanens arealdel for Mosvik. 
Reguleringsformål: bolig.

Boligeiendommen er på ca. 2,5 mål og består i dag av to bolighus. 
Eiendommen er langstrakt langs og ligger inntil kommunal vei. Eiendommen har i dag en 
avkjørsel, det foreligger en eventuell fremtidig mulighet for direkte adkomst fra kommunal vei 
for begge boligeiendommene.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) gis 
tillatelse til deling av boligeiendommen gbnr. 325/5, dette i henhold til søknad. Den fradelte
parsellen fradeles til uendret formål, eksisterende bolighus.

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.

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. Klage sendes Inderøy kommune.

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet.
Saken oversendes fagleder oppmåling for videre effektuering.
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Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.09.2012 2012/3193-2

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

Georg Myhre
Dalan 92
7650  VERDAL

009/105 - Godkjent riving og tilbygging, Sundnesnesset 23. Dispensasjon for 
grad av utnytting.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
009/105

Adresse:
Sundnesnesset 23, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Georg Myhre                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg – tilbygg over 50 m2

Bruksareal i m2:
21+11+8+48+25

(Endring totalt: + 23 m2)        

Det vises til søknad om endring av bolig registrert mottatt her 16.8.2012.
Siste dokument til saken er suppleringer med søknad om dispensasjon mottatt 19.9.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og oppføring av garasje og tilbygg på eiendommen 009/105, Sundnesnesset 
23.
Det innvilges dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen for grad av utnytting for etablering av 
veranda.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Plan- og fasadetegninger som viser at vilkår i tillatelsen er oppfylt, ettersendes før igangsetting av 
tømrerarbeidene:
- Inngangsparti skal oppfylle kravene til tilgjengelighet, jf. TEK § 8-6 og TEK § 12-4
- Soverom i underetasje skal tilfredsstille krav til lys i oppholdsrom, jf. TEK § 13-12
- Trapp fra veranda mot vest sløyfes eller legges innenfor veggliv jf. Fasadetegning D.
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Ny garasje byges nært ekisterende ledningsnett, det gjøres oppmerksom på at eventuelle skader på 
nettet som følge av byggingen må dekkes av tiltakshaver.

Georg Myhre gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8 

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
riving av 

- tilbygg vest BYA 20 m2

- tilbygg sør BYA 11 m2

- tilbygg nord BYA 3 m2

- frittstående garasje i vest BYA 26 m2

- carport med svalgang og bod BYA 30 m2

oppføring av
- tilbygg vest BYA 21 m2

- tilbygg sør – tak over uteplass – BYA 11 m2

- tillbygg nord – inngangsparti – BYA 8 m2

- garasje sørøst BYA 48 m2

- tilbygg veranda BYA 25 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen 25.06.12
Planformål: Bolig

Eiendommen er på 631 m2 og beregnet grad av utnytting, som følge av tiltaket, er BYA 33,67 %.

Tiltaket betinger dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen, vedtatt 25.12.12, for grad av utnytting.

Saksvurdering:

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

Des søkes om riving av eksisterende garasje og tilbygg samt oppføring av ny garasje og nye tilbygg.
Nærmeste avstander til nabogrenser blir 1 meter i sør og 2,5 meter i nord. Det er vedlagt samtykke fra 
naboene til dette.
Nærmeste avstand fra ny garasje til veg blir 2,5 meter.
Nærmeste avstand fra bolig til veg blir uendret.

Dispensasjon
Det er søkt om dispensasjon for grad av utnytting for etablering av veranda mot vest.
Tiltaket betinger dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for grad av utnytting. Planen angir en 
grense på BYA 30 % for eiendommen mens tiltaket medfører en beregnet grad av utnytting på BYA 34 %
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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.
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre lys, luft og uteareal på eiendommene og hindre nedbygging av 
tomtene.

Omsøkte veranda oppgis å være 25 m2. Det er ikke fullstendig samsvar mellom det innsendte 
tegningsmateriale og/eller opplysningene om areal på verandaen; det forutsettes derfor at verandaen 
ikke overstiger 25 m2. 
Av tegningene framgår det at verandaen er dyp og vil gi reduserte lyskvaliteter til underliggende 
soverom. Inderøy kommune ser det som en fordel om dybden på verandaen ble redusert men har ikke 
satt dette som et vilkår så lenge kravene til lys for soverommene blir oppfylt. Det er også planlagt en 
trapp fra verandaen og en etasje ned til bakkenivå.  Denne trappen er så langt vi kan se ikke medregnet i 
arealet og det forutsettes at denne trekkes ut av søknaden eller innlemmes i arealet til verandaen slik at 
den ikke stikker ut fra vegglivet. 

- Dette vil da samsvare med fasadetegning D der denne trappen ikke er vist.

Søker fremholder at tilbygging av veranda mot vest ikke vil være til sjenanse for naboene eller 
omgivelsene for øvrig og videre at verandaen ikke vil forringe tomtens totale bruk eller utforming. 
Videre framholder søker at verandaen vil myke opp byggets fasade mot vest.
Ulempen ved å innvilge dispensasjon er imidlertid presedens i liknende saker og en uthuling av planens 
intensjoner.
Totalt bebygd areal på tomta blir som følge av tiltakene på totalt BYA 213 m2, dette anses ikke som mer 
enn det som er normalt for boligtomter i inderøy kommune. Den aktuelle tomta er imidlertid relativt 
beskjeden med sine 613 m2 og grenser til et større, sammenhengende landbruksområde både i vest og i 
nord. Hensynet til lys og luft anses derfor ikke som tilsidesatt ved en dispensasjon.
Bygningsmyndigheten har forståelse for ønsket om en romslig veranda mot vest, vi ser at denne vil gi
gode kvaliteter og vi kan ikke se at den vil komme i konflikt med uteoppholdsareal på tomten. Videre 
vurderes summen av de endringer som gjøres på eiendommen der bygningsmassen å gjøre tomta bedre 
egnet for uteopphold enn det som er dagens situasjon. 

Bygningsmyndigheten kan etter en helhetsvurdering se at fordelene ved endringene er klart større 
enn ulempene og at det foreligger grunnlag for dispensasjon etter Pbl § 19-2.

Ansvar
Georg Myhre gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8. Dette med bakgrunn i omfattende erfaring 
jf. Innsendt referanseliste. 

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

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.
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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:
Bente Norum Nordåkeren 8 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

25.09.2012 2012/3254-2

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

Geir I Vist
Skoglivegen 13
7670  INDERØY

Vist Geir - 194/24 - Ny avkjørsel til eiendommen - Skoglivegen 13 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/024

Adresse:
         Skoglivegen 14                

Tiltakshaver:
Geir I Vist                      

Tiltakets art:
Ny boligadkomst                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om endring av vei til boligeiendom, dette i henhold til søknad registrert mottatt her
27.08.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 litra d) godkjenner kommunen ny adkomst til boligeiendom, 
dette i henhold til kommunens vedtatte delegasjonsreglement. Tillatelsen er gitt under følgende 
forutsetninger:

Tegninger i henhold søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter omlegging av adkomst fra kommunal vei til boligeiendommen gbnr. 194/24.
Eiendommen har i dag felles adkomst over naboeiendommen. Eiendommen har areal inntil kommunal 
vei og avkjørsel til boligeiendommen kommer nå på egen eiendom.

Planstatus: Ferstad, vedtatt 22.08.95.
Planformål: Boligformål

Saksvurdering:

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

10.09.2012 2012/2591-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Arnfinn Sund
Blåveisvegen 3
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Sund Arnfinn - gnr 136 bnr 004 - Deling av grunneiendom - Kvitveisvegen 3

I henhold til søknad fra Arnfinn Sund søkes det om fradeling av boligeiendom i Kvitveisvegen. 
Boligeiendommen består av to bolighus Kvitveisvegen 1 og 3, eiendommen har et areal i henhold til 
målebrev på 1461,0 m2. Søknaden gjelder deling av eiendommen for egen tomt for hvert av bolighusene 
på henholdsvis ca. 911 m2 og 550 m2.

Nytt bolighus ble oppført på eiendommen i 2003, hvor gammelt uthus ble revet og nytt bolighus ble 
oppført på tilsvarende samme sted. Det opprinnelige bolighuset ønskes nå fradelt som egen 
boligeiendom. 

Søker ønskes primært at ny eiendomsgrense går i linje så tett inntil det gamle bolighuset i Kvitveisvegen 
1 som mulig. 
Sekundært ønskes avstand til eventuelt ny nabogrense på min 4,0 m fra nytt bolighus i Kvitveisvegen 3. 
Dette vil kunne gi en avstand fra eventuell ny nabogrense til det gamle bolighuset i Kvitveisvegen 1 på ca 
1,0 m.

Dispensasjonssøknad:
Det foreligger søknad om dispensasjon i forbindelse med fradelingssøknaden, søknaden er som følger:
«Ved eventuelt salg av tomt med hus, vil etter vårt syn en oppdeling av eiendommen bli slik som 
inntegnet på kart. Den fraskilte delen vil bli noe over 900 kvm, mens den gjenværende blir ca. 550 kvm. 
Utnyttelsesgraden på gjenværende part blir etter våre beregninger 29 %.»
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Eiendommen ligger i henhold til Kommunedelplan for Straumen sentrum, i henhold til 
reguleringsbestemmelsene pkt. 8-2, 1.1 sies følgende: 

«Fortetting i eksisterande byggeområde er lov. Ved nybygg innan eksisterande byggeområde, skal det 
leggjast vekt på at nye bygningar er tilpassa resten av bygningsmassen/nabohus. Dette gjeld høgde, 
volum, takform og materialbruk. 
Byggegrense gjeld 12,5 m frå senterlinje kommunal veg til vegg på bustadhus. 
Det kan byggjast bustadar med mønehøgd inntil 7,5meter, og takvinkel mellom 15 – 30 grader. 
Tomteutnytting er sett til 30 % BYA.»

I henhold til gjeldende kommunedelplan krever dermed fradelingen ingen dispensasjon i henhold til 
utnyttelsesgraden, da dette er i samsvar med gjeldende bestemmelser da utnyttelsesgraden for 
gjenværende del av eiendommen vil være på ca. 29 %.

Vurdering

Eiendommen i Kvitveisvegen har i dag en felles gårdsplass for de to bolighusene, i henhold til 
trafikkforhold ligger det ingen hindringer i veien for å etablere ny avkjørsel slik at hvert av bolighusene 
på eiendommene har egen avkjørsel fra Kvitveisvegen. 

Avstand mellom boliger:
Deling av eiendommen krever dispensasjon fra regelen om 4 meters avstand til nabogrense. 
De to eksisterende bolighus er oppført med en innbyrdes avstand mindre enn kravet i plan- og 
bygningsloven § 29-4. I henhold til vedlagte situasjonsplan til byggesøknaden for oppføring av bolig 2 på 
eiendommen gbnr. 136/4 er avstand mellom bolighus antydet til ca. 6,0 m.

I henhold til plan- og bygningsloven § 29-4. Bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense sies 
følgende:
«Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av 

kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning 
med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i 
plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal bygning ha en avstand fra nabogrense 
som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. 

Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnte i andre ledd eller i 
nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.»  

Ved måling av avstand til nabogrense skal avstanden måles horisontalt fra fasadeliv. 
Avstanden kan også måles fra fasadeliv når bygningen har mindre utspring i tak, det vil si en dybde 
mindre enn 1,0 m. Er takutspring større dybde enn 1,0 m, skal avstanden økes med tilsvarende det 
utspringet overskrider 1,0 m.
Her er overbygget over inngangsparti i Kvitveisvegen 3 mindre enn 1,0m, det vil si at avstand til 
nabogrense kan måles fra fasadeliv. 
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I byggetillatelsen fra 2002 er det et argument i saken at bolig 2 på eiendommen gbnr. 136/4 er fortetting 
innen områder som allerede er regulert til utbyggingsformål ansett som gunstig når forholdene ellers 
ligger til rette for det.

Kravet i plan- og bygningsloven § 29-4 er satt med bakgrunn i å forebygge brannspredning mellom 
byggverk. Formålet er samtidig å sikre lys, luft og åpenhet mellom bygg og en viss avstand mellom 
nabobebyggelse. 

Avstanden mellom byggverk som brenner og nabobyggverk er avgjørende for i hvilken grad 
nabobyggverket vil være truet av brann. Faren for spredning av brann fra et byggverk til et annet er 
normalt til stede når avstanden mellom byggverkene er mindre enn 8,0 m. Brannspredning mellom 
byggverkene forebygges ved å etablere tilstrekkelig avstand mellom byggverkene, slik at varmestråling, 
flammepåkjenning og nedfall av brennende bygningsdeler ikke antenner nabobyggverk.  Hvor avstand 
mellombyggverkene ikke kan etableres kan dette kompenseres ved brannteknisk bytte, dette kan 
utføres ved at brannskill i den del av bygningen som er nærmere enn 4m oppføres med tilstrekkelig 
brannmotstand for bæreevne og stabilitet.   

Bygningsmyndigheten ser at ut ifra eiendommens areal og utforming er det mulig å få to separate 
boligeiendommer av nåværende eiendom. Reguleringsplanen legger også til rette for fortetting i 
eksisterende boligområder. 
Den ideelle deling mellom de to eiendommer ville medføre at det eldste bolighuset i Kvitveisvegen 1 blir 
pålagt fjernet, eventuelt flyttet. I henhold til byggesaken fra 2002 er det derimot tatt høyde for de 
branntekniske forhold i prosjektering av det nyeste bolighuset i Kvitveisvegen 3. 
Tiltaket vil også være i samsvar med unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4, litra a), når 
eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. At det for denne eiendommen er samme 
grunneier både som søker og nabo vil ikke være vesentlig i forhold til loven. 

Konklusjon

I henhold til ovenfor nevnte vurderinger konkluderer bygningsmyndigheten i at det kan gis dispensasjon 
fra avstandskravet fra bygning til eiendomsgrense i henhold til pbl`s § 29-4.
Bygningsmyndigheten vil samtidig forutsette at ny eiendomsgrense legges inntil 4,0 m fra bolighuset til 
Kvitveisvegen 3, men samtidig ikke nærmere bolighuset i Kvitveisvegen 1 enn at denne har en 
akseptabel vedlikeholds avstand til eiendomsgrensen. 

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 for 
deling av eksisterende boligeiendom, gbnr. 136/4.
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Dispensasjon gis under forutsetning av at ny eiendomsgrense gir en akseptabel vedlikeholds avstand fra 
eksisterende bolighus til ny eiendomsgrense på min. 1,0 m.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) gis tillatelse til 
deling av boligeiendommen gbnr. 136/4. Den fradelte parsellen fradeles til boligformål. 

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om
eiendomsregistrering innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkeloverføringen vil
være i strid med lov om eiendomsregistrering, plan- og bygningsloven § 21-9.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

14.09.2012 2012/3044-2

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

Kjell Heistad
Bosnesegen 247
7670  INDERØY

Heistad Kjell - 128/2 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - stabbur - Bosnesvegen 
247 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
128/002

Adresse:
  Bosnesvegen 247                       

Tiltakshaver:
Kjell Heistad                      

Tiltakets art:
Oppføring av stabbur                                                

Bruksareal i m2:
  Ca. 44 m2          

Det vises til søknad om oppføring av stabbur, dette i henhold til søknad med vedlegg mottatt her
09.07.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 gis tillatelse til oppføring av stabbur, tillatelsen er gitt 
under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til bestemmelser i plan- og bygningslovens 
med tilhørende forskrifter.                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt stabbur med BYA på 28 m2. Stabburet plasseres inntil tunet, tiltaket 
omfatter samtidig flytting av innkjøring til tunet.
Omlegging av gårdsvei forutsetter noe omlegging av landbruksareal. Tiltaket er forelagt 
landbruksmyndigheten i kommunen, med følgende uttalelse:

«Ved omlegging av gårdsvei på gbnr. 128/2godkjenner landbruksmyndigheten omdisponering av 56 m2 
dyrka areal. Omlegging av gårdsvegen legger beslag på 125 m2 dyrka areal mens tilbakeføring av 
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eksisterende gårdsveg gir nytt dyrka areal på 69 m2. Omdisponeringen vil ikke medføre drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruksdriften i området.» 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy
Planformål: LNF-område

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

13.09.2012 2012/3135-5

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

Sandra og Jim Cato Følstad
Svian 67
7670  INDERØY

Følstad Sandra og Jim Cato - gnr 160 bnr 028 – Balkong/carport - Svian 67

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
160/028

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Sandra og Jim Cato Følstad                      

Tiltakets art:
Støttemur, balkong/carport og forstøtningsmur for 

parkeringsplass for personbil                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av balkong/carport, sette opp gjerde, terrengtilpassing og planering 
med forstøtningsmur for parkering, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her
13.07.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 20-2 (tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse i 
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:  

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende bestemmelser.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter terrengendring med støttemur for ny opparbeidet parkering for personbiler i 
nordvestre hjørne av eiendommen. 
Støttemur er inne på egen eiendom og opptar terrengforskjell mellom parkering og plen. 
Det bygges samtidig terrasse til bolighus, i sokkel under terrasse/tak er det planlagt carport.

Planstatus: Kommunedelplan Røra
Planformål: boligformål
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Saksvurdering:

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

I henhold til situasjonsplan er tiltaket planlagt med mulig utvidelse av eiendommen mot nord. I henhold 
til seneste samtaler med tiltakshaver vil dette avventes. 
Parkeringsplass blir opparbeidet på egen eiendom i henhold til eksisterende eiendomsgrenser. Eventuell 
oppføring av gjerde mot nabogrense i vest, gbnr 160/9 og i grense til Svian 65 plasseres denne i henhold 
til nåværende eiendomsgrenser.

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.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

21.09.2012 2012/3301-2

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

Overhalla Industrier AS
Skogmo
7863  OVERHALLA

Aasheim Tommy – 45/53 - bolig - Skogvegen 23 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
045/053

Adresse:
Skogvegen 23                         

Tiltakshaver:
Tommy Aasheim

Ansvarlig søker:
Overhalla Industrier AS                                      

Tiltakets art:
  Oppføring av bolighus                                               

Bruksareal i m2:
210 m2            

Det vises til søknad om oppføring av bolighus på to plan, dette i henhold til søknad med vedlegg
registrert mottatt her 31.08.2012.
Siste dokument til saken 25.09.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20- 1 godkjennes søknad om oppføring av bolighus på «Jætåsen 
boligfelt», tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Bolighuset legges på kote 116, dvs 1,0 meter lavere enn hva som er angitt i terrengprofil av 
25.09.12.

 Øvrige tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Søknad om ansvarsrett for våtrom må oversendes for godkjenning av kommunen før 
igangsetting av tiltaket.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Overhalla Industrier AS, org.nr. 980353060, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
treteknisk prosjektering, samt prosjektering av ventilasjon, ansvarlig for utførelsen av 
bygningselementer i tre, oppføring av råbygg.

 MK Betongbygg AS, org.nr. 988436305, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett som ansvarlig 
forprosjektering samt utførelsen av ringmur, plate på mark, fundamenter, radonsperre.

 Maskinentreprenør Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for prosjektering samt 
utførelsen av grunnarbeider, plassering av tiltak, bunn- og stikkledninger.
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 YIT AS, org.nr. 959069743, gis ansvarsrett som ansvarlig for prosjektering samt ansvarlig for 
utførelsen av vann-, avløp- og sanitæranlegg.

 Tommy Aasheim, gis ansvarsrett i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven, SAK § 6-8 som 
selvbygger for følgende: innredningsarbeider i boligen samt montering av ventilasjonsanlegg.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt bolighus på boligeiendom i Jætåsen. Sammen med søknaden 
foreligger situasjonsplan hvor det er inntegnet garasje, garasjen er ikke med i byggesøknaden.

Planstatus: «Reguleringsplan for Jætåsen»
Planformål: Boligformål

Terrengsnitt:
Bolighuset er på to etasjer uten kjeller. 

I henhold til reguleringsbestemmelsene sies følgende:
«Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 8 m til gjennomsnittlig planert terreng. Det er ikke spesielle 
krav til takutforming.»
Mønehøyden i henhold til tegninger er ca. 7,7m.

Det foreligger terrengsnitt som viser plassering av bolighuset lagt på samme terrengkote som veien, dvs 
planert terreng på kote 117. I henhold til vedlagte terrengsnitt vil bolighuset da ligge på utfylt terreng 
hvor det er planlagt en mur på 1,5 m i eiendomsgrensen mot boligeiendommen gbnr. 45/58. Mur er i 
henhold til søknaden ikke omsøkt, en eventuell mur i nabogrense må omsøkes for seg.

Det ble foretatt befaring av eiendommen den 28.09.2012 av Kristin Volden og Brit Haugan, ved Inderøy 
kommune. 
Tomta er svakt skrånende mot øst, bolighuset er planlagt lagt på den flateste del av tomta, da tomta har 
et lite søkk blir det noe større fylling her. Det er planlagt en utfylling for bolighuset mellom 0,4 – 1,5m i 
tverrsnitt av terrengkotene. 
Etter befaring vil kommunen anbefale at bolighuset legges på kote 116. Dette for å unngå den store 
fyllinga ned mot naboeiendom i øst samt de planlagte fyllingsskråninger i sør og mot vei. Det kan i 
henhold til befaring se ut til at veien er lagt på kote 116, slik at også dette vil være i henhold til ønske fra 
tiltakshaver.

Konklusjon:
Bolighuset legges lavere enn hva som er planlagt i henhold til terrengsnitt av 25.09.2012. Kommunen vil 
anbefale at bolighuset legges på kote 116 moh.

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 
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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.
Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Tommy Aasheim Rostadvegen 351 7670 INDERØY
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