
Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet

Dato: 04.03.2013

Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Ole Anders Iversen
Leder Åse Granlund Solem

sekretær



Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 7/13 Temasak: Innherred Renovasjon

PS 8/13 Reguleringsplan for Nessjordet, vedtak etter mekling på 
småbåthavn og utfylling.

PS 9/13 Haugan Stein - gnr 037 bnr 013 - vei til fritidsbolig-
Skarnsundvegen 13

PS 10/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 55/13 Karlsen Randi og Asle - 328/2 - nybygg bolig - Myrland -
midlertidig brukstillatelse

RS 56/13 Holmen Målfrid - 197/132 - Støttemur av naturstein -
Gangstadmarka 51 - godkjennes

RS 57/13 Kjerringvika - Øverdal. Godkjent fritidsbolig 339/001.

RS 58/13 Gjørv gård. Godkjent påbygg til korntørke, 203/001.

RS 59/13 Behandling av klage på byggetillatelse for garasje på 
eiendommen gnr. 222/bnr. 024 - kommunens vedtak 
oppheves

RS 60/13 Aas Johnny - 48/1 - Tilbygg bolig - Stokkanvegen 167 -
godkjennes

PS 11/13 Ordføreren orienterer



Saker�til�behandling



Saker�til�behandling



Arkivsak. Nr.:
2012/2042-13

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 8/13 04.03.2013

Kommunestyret

Reguleringsplan for Nessjordet. Vedtak etter mekling på småbåthavn og 

utfylling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 og lagt 
inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av meklingsmøte 
med fylkesmannens miljøvernavdeling:

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere båttrafikken i 
Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på ærfuglen 

av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket. 

Henvisning:	
 Kommunestyremøte den 21. 06.10, vedtak av reguleringsplanen for Nessjordet.

 NINA Minirapport 383, båtplasser og utfylling- konsekvensutredning for ærfugl i Straumen, 
Inderøy kommune, utsendt til hovedutvalgsmøte den 27.08.12.

 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Referat fra meklingsmøtet den 14.12.12 vedrørende 
reguleringsplan Nessjordet i Inderøy kommune.

 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ved miljøvernavdelinga. Uttalelsen datert den 22.01.13 til 
reguleringsplanen for Straumen og Nessjordet i Inderøy kommune. 

Vedlegg
1 Referat



2 Uttalelse til reguleringsplan for Straumen og Nessjordet

Bakgrunn:	
Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Nessjordet den 21.05.10. Området med båthavn og 
utfylling i sjø ble tatt ut av planen med følgende vedtak:
«Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i friområde og økning av antall båtplasser i marinaen 
tas til følge under følgende forutsetninger. 
Det gjennomføres konsekvensanalyser av utfylling av friområde i sjøen og økning av antall båtplasser i 
marinaen, jfr. Forskrift om konsekvensanalyse,

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

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

Hvis det kan dokumenteres ingen eller marginale effekter, inngås megling med Fylkesmannen med sikte 
på å finne en løsning.»

NINA fikk oppdraget med å lage en begrenset rapport over konsekvensene en utviding av båthavn og 
utfylling ville få spesielt for ærfuglbestanden. Det ble særlig analysert konsekvenser av antatt mer 
båttrafikk ovenfor ærfugl og andre vann/våtmarksfugler, og endringer i strandlinje og 
strømningsforhold. Rapporten konkluderer med at omfanget av konsekvenser vil være små for alle 
inngreps- og påvirkningselementer, og samlet for begge planene med ubetydelige konsekvenser. En god 
utforming av begge anleggene kan være gunstig for ærfuglene i Straumen og Børgin. 

Rapporten ble forelagt Hovedutvalg Natur i møte den 27.08.12, der følgende ble vedtatt: 
«Fylkesmannens innsigelse vedrørende utfylling i sjø, og utvidelse av antall båtplasser tas ikke til følge.
Kommunen ber om mekling med fylkesmannens miljøvern avdeling før videre behandling av planen. « 

Vurdering
Det ble gjennomført mekling med fylkesmannens miljøvernavdeling den 14.12.12. Til stede var også 
fylkeskommunen som har et planfaglig ansvar.
Kommunen fremhevet at det er viktig med båtplasser for å øke innbyggerne i Straumen og tilrettelegge 
bademuligheter i nærområdet. Etter at innsigelsen kom, innhentet kommunen konsekvensutredning av de 
formålene innsigelsen gikk på. Rapporten konkluderer at det ikke vil ha negativ betydning for ærfuglen i 
området. Plassering av selve småbåthavnen er tidligere avklart i mekling i forbindelse med 
kommunedelplan Straumen og er ikke tema ved denne meklingen. 

Miljøvernavdelingen viste til tidligere vilkår om å akseptere småbåthavn med å sette et tall på 57 
båtplasser som nå blir overskredet. De viste elles til strandsonen som fellesgode og Børgin /Straumen 
som et helhetlig økosystem med fare for øket trafikk og fare for forurensings. Kommunen burde lagt et 
føre-var prinsipp til grunn og lagt båthavna et annet sted. 

Fylkeskommunen viste til utredninger i samband med kommunedelplan Straumen som viste at det ikke 
er noen andre reelle steder å legge en båthavn i Straumen. Viste til Straumen sitt kystmiljø, og 
småbåthavna som en del av tettstedet. Tiltakene er tilrettelegging for allmennheten i strandsonen og taler 
for at kommunen får innvilget sine formål i planen. 

Fylkesmannen mente at en skal utvikle de arealene som allerede er bebygd. Han mente at tiltakene var i 
tråd med tilrettelegging for allmennheten og ikke privatisering av området. 
Fylkesmannen tilrådde at Miljøvernavdelingen trakk innsigelsen mot planen under forutsetning av at 
kommunen oppfyller følgende krav: 

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere båttrafikken i 
Straumen i forbindelse med revideringen av kommuneplanen. 



2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna. 
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA som klarlegger virkningene på ærfuglen av 

båttrafikken gjennom Straumen. 

Miljøvernavdelingen trakk innsigelsen i samsvar med fylkesmannens anbefalinger. 

Konklusjon

Rådmannen tilrår at kommunen aksepterer de betingelser som er satt, jfr. meklingsresultatet.



IIIIReferat fra meklingsmøte den 14. desember 2012 vedrørende regulerir

Nessjordet i Inderøy kommune

II
I forbindelse med innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling mot deler av

reguleringsplanen for Nessjordet i Inderøy kommune ble det holdt meklingsmøte i Statens

Hus, Steinkjer den 14. desember 2012.

Til stede var:

Fra kommunen: Stuberg, Gauteplass og Volden

Fra Fylkeskommunen: Cegla

Fra Fylkesmannens miljøvernavd.: Wiseth og Haugen

Fra fylkesmannen: Ryan og Slapgård

Fylkesmannen orienterte om meklingsordningen, og at det er et klart ønske om å løse saken

lokalt .

Kommunen orienterte om at det arbeides med utviklingsplaner for den nye kommunen. Det er

et klart behov for å øke befolkningen i kommunen da det har vært en mer negativ utvikling av

folketallet enn forventet. Å utvikle Straumen som et attraktivt sentrum er ett av tiltakene for

øke antallet innbyggere i kommunen. Det er etablert et partnerskap mellom kommunen,

fylkeskommunen, næringsdrivende i sentrum og lag og organisasjoner for å utvikle sentrum.

Firmaet Fuglesang og Dahl bygger leiligheter ved sjøen, og Grande er i gang med

næringsbygg og boliger på Nessjordet. Kommunen har forholdt seg til Fylkesmannens

landbruksavdelings krav til høy utnyttelse av frigitte arealer.

Miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse mot forslaget om å øke antallet båtplasser i

småbåthavna samt mot utfyllingen i Børgin for etablering av bade/friområde for

allmennheten.

Utvidelse av antallet båter i småbåthavna til 85 er et ønske fra båtforeningen. Bølgebryteren i

småbåthavna har medført at det er mulig å legge flere båter på eksisterende anlegg.

Kommunen anser det som viktig med båtplass for å øke antallet innbyggere i Straumen. Det

er viktig at sjøtilknytningen blir gjenopprettet og utviklet i Straumen, og tilrettelegging av

bademuligheter er en del av dette.

Da Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse mot planforslaget i 2010, bestemte kommunen

seg for å innhente en KU for å klargjøre virkningen av de tiltakene det er fremmet innsigelse

mot. Undersøkelsen, som ble foretatt av NINA, resulterte i en rapport som forelå sommeren

2012. Denne rapporten viser at økningen av antallet båtplasser i småbåthavna og utfyllingen i

sjø for å etablere badeplass ikke vil få noen negativ betydning for ærfuglen i området. Dette

var bakgrunnen for at kommunen ikke tok innsigelsen fra Miljøvernavdelingen til følge, men i

stedet ba om meklingsmøte.



Kommunen viste videre til at dette er et tettbygd sentrum hvor strandsonen tradisjonelt har

blitt mye brukt. Alternativt sted for plassering av småbåthavn i Straumenområdet ble vurdert i

2003-2005 i forbindelse med kommunedelplanen for Straumen, men det ble ikke funnet noe

brukbart sted.

Miljøvernavdelingen viste til at småbåthavna i Straumen har en lang historie, og at man i

forbindelse med kommunedelplanen for Straumen kom fra til en ordning hvor Fylkesmannen

aksepterte småbåthavna, men under klare vilkår. Ett av vilkårene var at det ikke skulle

anlegges mer enn 57 båtplasser. Avdelingen forstår imidlertid ønsket om å øke antall plasser,

og ga ros til kommunens planleggere for godt planarbeid.

Miljøvernavdelingen viste til at strandsonen er et fellesgode, og verdiene i strandsonen er

friluftsliv, biologisk mangfold, landskap og kulturminner. Folk søker til strandsonen, og

sonen er under press for nedbygging enten via plan eller via dispensasjoner. Det har vært

byggeforbud i 100- metersbeltet fra 1965, og dette ble videreført i plan- og bygningslovens av

1985 og i plan- og bygningsloven av 2008. Til tross for byggeforbudet bygges det for mye i

strandsonen, noe som klart går fram av rapport fra Riksrevisjonen. De statlige retningslinjene

for differensiert forvaltning av strandsonen utfyller plan- og bygningsloven, og inneholder

prioritering av flere interesser der fritidsbebyggelse kommer sist. Nye Inderøy kommune er

delt i to ulike soner i de statlige retningslinjene, da gamle Inderøy kommune er plassert i

streng sone, mens Mosvik er plassert i mindre streng sone.

Miljøvernavdelingen anførte at arealer på land bebygges hardt med boliger, og at friområder

derfor må etableres ved utfylling i sjø. Børgin og Straumen er et helhetlig økosystem, og en

småbåthavn med mange båter innebærer fare for forurensende utslipp. Småbåthavna medfører

trafikk tur/retur Straumen, og båtene må holde forholdsvis stor fart for å komme opp

Straumen da strømmen er så sterk. Fartsbegrensningene som er satt i Straumen får derfor

ingen virkning. Dette betyr at ærfuglen blir forstyrret, og selv om NINA-rapporten

konkluderer med at båttrafikken ikke har negativ virkning på ærfuglen, er det en realitet at

ærfuglbestanden har gått ned. Den store byggeaktiviteten i Straumen vil føre til økt aktivitet i

strandsonen, og virkningen av dette burde kommunen ha forebygget ved å finne løsninger for

småbåthavn andre steder i stedet for å gå inn for økning av antall båtplasser på havna i

Børgin. Kommunen burde lagt føre- var-prinsippet til grunn i denne sammenhengen.

Fylkeskommunen viste til at de utredninger som ble foretatt i forbindelse med

kommunedelplanen for Straumen i 2003/2005 konkluderte med at det ikke er noen reelle

alternative steder å legge en småbåthavn i Straumenområdet. Straumen er et kystmiljø, og

småbåthavna er en del av tettstedet. Den foreslåtte utfyllinga i sjø trenger ikke å bli

landskapsmessig dårlig, det avhenger av hvordan det blir utført. Byggeforbudet i 100-

metersbeltet gjelder også i by og tettsteder, men behovet for utvikling slike steder skal

vektlegges. Tilrettelegging for allmennheten kan forsvare bruk av strandsonen, og i denne

saken mener Fylkeskommunen at det ikke er sterke interesser som taler mot bruk av

strandsonen.

Fylkesmannen anførte at hans generelle holdning er at vi skal utvikle de arealene som allerede

er bebygd. Den foreliggende planen er i samsvar med dette, og en bør få maksimalt ut av at



Nessjordet er frigitt til bebyggelse. Å legge til rette for at de som bor i Straumen kan komme

seg ut på sjøen, må være positivt. Etter hans oppfatning er dette ikke privatisering av

strandsonen, men en tilrettelegging for allmennheten. Han har vært skeptisk til kommunens

planer av hensyn til negativ virkning for ærfuglen, men rapporten fra NINA viser at dette ikke

er problematisk. Han mente derfor det burde være mulig å komme fram til enighet, og

utfordret Miljøvernavdelingen på dette.

Miljøvernavdelingen mente at folk flytter til Straumen uavhengig av om de får ha båt i

småbåthavn. Det er dessuten en god del småbåthavner i området. De ville vite om kommunen

har noen formening om når nok ville være nok i Børgin. De mente trafikken i dag sprenger

ærfuglkullene og medfører økt predasjon.

Kommunen anførte at de har en helhetlig plan for utfyllingen, og den kommer ikke som en

følge av at andre områder blir hardt utnyttet. Når nok er nok, er vanskelig å svare på. Men det

som er aktuelt nå, er å utnytte det anlegget som allerede ligger der. Ettersom NINA er så klar i

sin rapport, anførte kommunen at Miljøvernavdelingen burde trekke sin innsigelse.

Kommunen viste videre til at det ikke er så stor trafikk i Børgin nå, men at det nok vil bli en

økning på grunn av boligbyggingen i området. Folk tar imidlertid vare på ærfuglen, og de

utøver sjøljustis på farten i Straumen. Båtforeninga arbeider aktivt for at fartsbegrensningen i

Straumen skal følges, og det går bra selv om det av og til er noen som er ustyrlige. Når det

gjelder utfyllingen i sjø, mener kommunen at denne kan føre til bedre forhold for ærfuglen,

det avhenger av hvordan det blir utført.

Fylkesmannen ba Miljøvernavdelingen vurdere sin innsigelse da Inderøy kommune har en

god sak. Kommunen må få utvikle sitt sentrum, og rapporten fra NINA viser at kommunens

plan ikke medfører problemer for ærfuglen.

Miljøvernavdelingen anførte at de ikke var trygge på virkningen av flere båter i småbåthavna

og utfylling i Børgin, og mente at en mangler kunnskap.

Etter en pause presiserte kommunen at det ikke skal være noe bakland i forbindelse med

småbåthavna. Opplag av båter og spyling av dem skal skje andre steder. Videre mente

kommunen at det ikke var fare for forsøpling i området, boligene ligger nært og det vil bli

utvist sjøljustis. Friområdet på det utfylte arealet vil være kommunalt, og dermed kommunens

ansvar. Kommunen tar vare på Børgin, og det er mer ærfugl der nå enn for noen år siden. I

arbeidet med kommuneplanens arealdel vil strandsonen i Trondheimsfjorden av hensyn til

biologisk mangfold og kulturlandskap, holdes fri for hyttebygging. Hyttebygginga i

kommunen skal foregå i områdene langs Beitstadfjorden.

Miljøvernavdelingen anførte at virkningen av planen på ærfuglen er usikker, og at de har en

dårlig magefølelse når det gjelder å akseptere planen. En bør finne fram til hvordan en kan

styre ferdselen gjennom Straumen for å sikre at deler av området holdes fri for trafikk. De

stilte spørsmål ved om man f.eks. vil vite mer sikkert om 5 år, og vil man ha mer kunnskap

når det kommer spørsmål om ny utvidelse. Det er også klart at ingen har myndighet til å styre

at båter ligger på svai, men stilte spørsmål ved hva som kan gjøres for å få løsbåtene til

småbåthavna.



Kommunen var villig til følgende:

I den grad det er lovlig hjemmel i plan- og bygningsloven, vil kommunen regulere

båttrafikken i Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.

Det lages en rapport etter noen år, antakelig av NINA, som klarlegger virkningen på

ærfuglen av båttrafikken gjennom Straumen.

Fylkesmannen tilrådde at Miljøvernavdelingen trakk innsigelsen mot planen under

forutsetning av at kommunen oppfyller det som er nevnt foran under pkt. 1, 2 og 3.

Miljøvernavdelingen var villig til dette.

Konklusjon:

Miljøvernavdelingen trekker sin innsigelse mot reguleringsplanen for Nessjordet under

forutsetning av at kommunen oppfyller de foran nevnte pkt. 1, 2 og 3.

Steinkjer, 20. desember 2012

Sissel E. Slapgåt4
6~12)
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IIII IIFylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen Deres ref.:
028815

Tlf. direkte: 74 16 81 51
E-post: fmntjoh@fylkesmannen.no Vår ref.: 2010/578 Arkivnr: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Uttalelse til reguleringsplan for Straumen og Nessjordet i Inderøy
kommune

Fylkesmannens miljøvernavdeling viser til mekling den 14.12.2012 og meklingsresultat datert
20.12.2012. Meklingen ga følgende resultat (utdrag fra referatet):

Kommunen var villig til følgende:
I den grad det er lovlig hjemmel i plan- og bygningsloven, vil kommunen regulere
båttrafikken i Straumen iforbindelse med revideringen av kommunedelplanen.
Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
Det lages en rapport etter noen år, antakelig av NINA, som klarlegger virkningen på
ærfuglen av båttrafikken gjennom Straumen.

Fylkesmannen tilrådde at Miljøvernavdelingen trakk innsigelsen mot planen under
forutsetning av at kommunen oppftller det som er nevnt foran under pkt. 1, 2 og 3.
Miljøvernavdelingen var villig til dette.

Konklusjon:
Miljøvernavdelingen trekker sin innsigelse mot reguleringsplanen for Nessjordet under
forutsetning av at kommunen oppfi'ller de foran nevnte pkt. 1, 2 og 3.

Vi vil knytte noen kommentarer til punktene:

Miljøvernavdelingen vil gjerne delta i dialog med kommunen angående vurderinger av
plangrep i forbindelse med fremtidig revisjon av kommunedelplan for Straumen.
Det er positivt at kommunen tar initiativ til å kanalisere eksisterende båter på svai til
småbåthavna.
Et sentralt punkt i meklingen var kravet til kunnskap om hvilken virkning
småbåttrafikk har for ærfugl i Straumen. En slik kartlegging og kunnskapsinnhenting
bør gi svar på hvilken effekt båttrafikken har på ærfuglen, spesielt i den perioden av
året hvor ungene er mest sårbar for predasjon. Dette gjelder perioden f.o.m mai t.o.m.
juli (Fra ungene klekkes. En del ærfugl far også unger rundt St. Hans —Kalt St. Hans
e.). Viktig kunnskap er for eksempel:

Antall båter som på en dag går opp og ned Straumen i perioden.
Antall hunner med antall unger i Straumen i perioden.
Hvordan er predasjonen? Hva skjer og fra hvilke arter?
Hvilken effekt har båttrafikken på predasjonspresset?
Hvordan er påvirkningen fra ferdselen langs land?

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

e-post: fmntpost@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/nt



Side 2 av 2

Hvordan kan planløsninger og eller andre praktiske løsninger være for å ta
tilstrekkelig hensyn til ærfugl?
Rapportering over en undersøkelsesperiode på noen år

Kjennskap til virkningen av menneskelige tiltak er nødvendig i en kunnskapsbasert
forvaltning. Fylkesmannens miljøvernavdeling er i likhet med kommunen opptatt av ærfuglen
og dens ve og vel i Straumen og den betydning fuglen har som karakterart for Inderøy
kommune. Med bakgrunn i meklingsresultatet og forventninger til fremtidige
kunnskapsinnhenting frafaller vi herved innsigelsen til reguleringsplan for Straumen og
Nessjordet.

Vi imøteser en dialog omkring videre oppfølging.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth (e.f.)
Miljøverndirektør

John Haugen
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER



Arkivsak. Nr.:
2012/3933-8

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 9/13 04.03.2013

Haugan Stein - gnr 037 bnr 013 - vei til fritidsbolig- Skarnsundvegen 13

Rådmannens forslag til vedtak

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg anbefales at det gis dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven § 19-2 for opparbeidelse av vei til fritidseiendommen gbnr. 37/13.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukes klagefrist underretning av dette 
vedtaket.

Bakgrunn

Tiltaket gjelder søknad fra Stein Haugan om opparbeidelse av ny vei til eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 37 bnr.13 på Vangshylla.

I henhold til søknad vil den planlagte veien gå etter eksisterende sti/ kjerrevei, og veibredde er i 
henhold til søknad satt til 3m. Den nye veien vil berøre fire andre eiendommer, i tillegg til vei er det 
planlagt ny biloppstillingsplass for to av de øvrige tomtene, dette gjelder fritidseiendommene gbnr. 
37/4 og gbnr. 37/21.

Reguleringsplan:
Området ligger i henhold til kommuneplanens arealdel av 14.05.2007 innenfor området avsatt til: LNF-
område. 

Området for fritidsbebyggelsen i dette området på Vangshylla er utbygd over en perioden rundt 1960 -
70 tallet, utgangspunktet for utbyggingen av fritidsbebyggelsen er en disposisjonsplan utviklet av 
Regionplankontoret i 1971.

Dispensasjon:



Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsformålet.
I henhold til søknad om dispensasjon er søknaden begrunnet med følgende:

«Veien bygges etter terrenget som i dag, men må heves over en avstand på ca 10 meter som vist på 
vedlagte tegning.

Veien er i dag 2 m bred, enkelte plasser smalere, vi ønsker en bredde på 3 meter. Viser også til
tinglyst veirett på skjøte 37/36 som vedlegges.»

Plan- og bygningslovens § 19-2 angir hva som skal være grunnlaget for å kunne innvilge dispensasjon:
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»

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

Søknaden for tiltaket er sendt på høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hvor vi har mottatt 
følgende uttalelse i brev av 11.02.2013:

«Landbruksavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen
merknader til søknaden.»

Miljøvernavdelingen
«Omsøkte vei ligger i et etablert byggefelt for fritidsboliger og skal benyttes som felles adkomst til flere 
fritidsboliger. Ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til 
søknaden.»

Landbrukskontoret i Inderøy kommune:
Saken er også forelagt Landbrukskontoret i Inderøy og det er foreligger ingen innsigelser i tiltaket.



Vurdering

Privatrettslige forhold:
Bygningsmyndigheten skal før tiltaket er realitetsvurdert også vurdert tiltaket i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 21-6, i henhold til denne sies følgende: 

«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.»

Den omsøkte tiltak omfatter vei samt parkering for Stein og May Haugan, gbnr. 37/13, i søknaden er 
det samtidig skissert løsning for ny parkering for to av hytteeierne i veitraseen. Ny parkering vil gjelde 
for hytteeierne til gbnr. 37/ 46 samt for hytteeier for gbnr. 37/21.

I søknaden er det forelagt skjøte hvor det framgår at grunneier av gnr. 37, bnr. 13 har tinglyst rett til «fri 
adkomst» over hovedbølets grunn til sin eiendom.

Bygningsmyndigheten vurderer at kravet er overholdt i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-6 
første ledd og ser dermed ingen grunnlag til å avvise søknaden. 

Når det gjelder biloppstillingsplasser for de øvrige to fritidseiendommer vil ikke bygningsmyndigheten 
direkte berøre disse i den videre behandling av saken. For disse parkeringsplasser vil 
bygningsmyndigheten anbefale at når de privatrettslige forhold er avklart kan tiltaket i seg selv bli 
vurdert etter om dette vil være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Dispensasjon fra LNF-formålet:
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 har kommunen adgang til å gi varig dispensasjon fastsatt i 
medhold av denne loven. Utgangspunktet er dermed at kommunen kan gi dispensasjon fra 
bestemmelser i gjeldende plan under visse vilkår som at «hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene er vesentlig større enn ulempene etter en samlet 
vurdering». Kommunen bør heller ikke gi dispensasjon når overordna myndigheter har uttalt seg 
negativt i høringsuttalelser.

Argumenter som kan tale mot at det gis dispensasjon:

 Tiltaket vil gå innenfor 100-meters beltet fra strandsonen i LNF-området, og kommunen har 
generelt vært veldig restriktiv til tiltak innefor 100-metersbeltet.

 Ved å gi dispensasjon skaper det en presedens, og det svekker kommuneplanens betydning 
som informasjon- og beslutningsverktøy.

Argumenter som kan tale for at det gis dispensasjon:

 De overordnede myndigheter har ikke uttalt seg negativt til søknaden. 

 Den planlagte veien vil i vesentlig grad følge den samme kjerretrassen som ligger inne i kartet.

 Området er tett utbygd etter en tidligere disposisjonsplan fra 1971, allmenhetens interesser for 
området er ikke vesentlig.

 Etter en estetisk vurdering vil ikke tiltaket være fremtredende i forhold til terrengendringene.

 Terrenget er bratt og veien vil gi fritidseiendommene en utvidet tilgjengelighet.



Estetisk utforming og veibredde

Veien er i henhold til søknad omsøkt til en veibredde på 3m. Bygningsmyndigheten vurdere 
tiltaket opp mot hensikten og i henhold til at veien skal kunne dekke bilferdsel også med 
eventuelle tømmebiler for septikkavfall har vi ingen merknader til bredden.

I henhold til søknad vil veien bli anlagt i eksisterende trasse, men i en avstand over ca. 10 m er 
det inntegnet en fyllingsfot opptil 1,5m. Denne vil kunne være synlig fra sjøen så 
bygningsmyndigheten forutsetter at den estetiske utforming og fylling blir mest mulig 
skånsomt lagt inn i terrenget. 

Konklusjon

Enhver dispensasjon må vurderes i seg selv og ut fra de forhold som grunngis og ligger i saken. De 
grunner som taler mot en dispensasjon er vurdert opp mot de grunner som taler for en dispensasjon, 
med bakgrunn i de vurderinger som er gitt ovenfor mener vi at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 



PS�10/13�Rådmannens�orienterer.�Referatsaker�og�delegerte�saker



Vår dato Vår referanse

08.02.2013 2012/3031-6

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

Älvsbyhus Norge AS
Pb. 2008 Høyden
1520  MOSS

Att. Alexander H. Rådal

Midlertidig brukstillatelse

Karlsen Randi og Asle - 328/2 - nybygg bolig - Myrland - midlertidig 
brukstillatelse

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

Følgende arbeider gjenstår:

 Montering av pipe.

Frist for ferdigstillelse:
Pkt. 1 – 01.05.2013

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette midlertidig brukstillatelse for
boligen. Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt i byggetillatelsen av 
28.08.2018 gitt i vedtak 2012/3031.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehanlder

Kopi til:
Else Dahlseng arkitekter Arne Solbergsv. 56 7092 TILLER
Hjellup entreprenør As 7120 LEKSVIK
Randi og Asle Karlsen Tverråvegen 52 7690 MOSVIK
RG-prosjekt AS Okkenhaugvegen 4 7600 LEVANGER
Tung rør AS Rådhusveien 12 7100 RISSA
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

31.01.2013 2013/182-2

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

Målfrid Holmen
Gangstadmarka 51
7670  INDERØY

Holmen Målfrid - 197/132 - Støttemur av naturstein - Gangstadmarka 51 -
godkjennes

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

Adresse:
Gangstadmarka 51                         

Tiltakshaver:
Målfrid Holmen                      

Tiltakets art:
Oppføring av støttemur mot vei                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av støttemur mot vei, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert 
mottatt her 22.01.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av støttemur mot vei for 
boligeiendom. Tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til 22.01.2013 legges til grunn for tillatelsen.                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av støttemur mot stikkvei i boligfeltet. Støttemuren oppføres i naturstein i 
en høyde av 1,5m, mure plasseres 2 meter fra veien, Gangstadmarka.

Planstatus: Reguleringsplan «Gangstadhaugen II», vedtatt siste reguleringsendring21.04.10.
Planformål: Boligområde
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Saksvurdering:

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området, plassering av mur er i samsvar med krav til 
skulder fra vei. 
I henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 6.2 er det sagt at forstøtningsmurer ikke skal overstige 1 m. 
Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket i forhold til plassering fra vei. I henhold til nabovarsel har 
samtlige naboer gitt samtykke til tiltaket. Tiltaket er vurdert i forhold til plassering og trafikksikkerhet, 
betydning for omkringliggende tomter og utforming av miljø i området. 
Muren plasseres i nedre del av tomta mot nordvest, og inngår i en helhetlig plan for uteområdet på 
eiendommen. 
I dette tilfellet vil ikke muren ha betydning for omkringliggende tomter hverken i forhold til utsyn eller 
solforhold, da muren opptar de naturlige terrengforskjeller vil tiltaket rent estetisk ikke medføre en 
betydelig endring av hvordan eiendommen kan utnyttes. 
Etter en samlet vurdering mener vi at tiltaket ikke medfører at hensynet bak planen blir vesentlig 
tilsidesatt og at tiltaket er i samsvar med intensjonen i planen.

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.

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

25.02.2013 2013/11-8

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

Dag Rune Øverdal
Vardepynten 13
2020  SKEDSMOKORSET

Delegert vedtak

339/001 - Godkjent fritidsbolig i Kjerringvika

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
339/001

Adresse:
                    Kjerringvika     

Tiltakshaver:
            Dag Runde Øverdal          

Ansvarlig søker:
                    Solhytten AS

Tiltakets art:
                      Boligformål under 70 kvm                          

Bruksareal i m2:
    49        

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig uten innlagt vann registrert mottatt her 
3.1.2013.
Siste dokument til saken er terrengsnitt mottatt 13.2.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig som omsøkt

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Det forutsettes at uteområdet sikres i henhold til SAK § 8-4.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Dag Inge Kvernstad innvilges lokal godkjenning for funksjonene UTF kl.1, betongarbeider, tømrerarbeider, 
murerarbeider og plassering
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 Solhytten AS for funksjonene SØK kl.1 og PRO kl.1, arkitektur, utearealer og landskapsutforming, 
konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

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

                

Saksopplysninger:

Tiltak: Fritidsbolig BYA 57,1 m2/BRA 49,4 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Kjerringvika
Planformål: Fritidsbebyggelse                                                                                                                              

Ansvarsoppgaver:

 Dag Inge Kvernstad som UTF kl.1, betongarbeider, tømrerarbeider, murerarbeider og plassering
Lokal godkjenning er gitt foretaket på bakgrunn av fag/svennebrev og relevant erfaring.

 Solhytten AS for funksjonene SØK kl.1 og PRO kl.1, arkitektur, utearealer og landskapsutforming, 
konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.


Tegningsliste:

- 12064, plan- og fasadetegninger
- Utomhusplan - som viser veg og parkering ved hytta - mottatt fra tiltakshaver den 23.1.2013
- Terrengsnitt mottatt 13.2.2013

Saksvurdering:

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

Det søkes om oppføring av fritidsbolig i Kjerringvika i tråd med eksisterende plan. Hytta etableres med 
saltak og takopplett mot nordøst. Det er ikke målbart areal på loft.
Det er vist bad på tegningene av hytta med varmtvannstank og badekar men det ikke søkt om ansvar for 
PRO/UTF sanitærarbeider og det blir oppgitt at det ikke skal legges inn vann i hytta.

Bygningsmyndigheten gjør oppmerksom på at dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å legge 
inn vann så må det søkes om byggetillatelse og utslippstillatelse til dette.

Plassering/uteoppholdsareal
Vedlagte situsasjonsplan viser veg til hytta og parkering ved sørøstlige gavl. Det er ikke vist annen 
beplantning enn gress på området regulert til fritidsbebyggelse. 
Bygningsmyndigheten vil oppfordre tiltakshaver til å etablere egnet beplantning som kan være med på å 
skille friluftsområdet fra hytteområdet både for å sikre et mer privat område for fritidsbebyggelsen og 
definere friluftsområdet som skal være tilgjengelig for allmennheten.

Bygningen plasseres mot Skarnsundet og det er vist verandadør fra oppholdsrom ut mot sundet med 
kort avstand til kanten.
Vi forutsetter at uteområdet (også parkeringen) sikres i henhold til SAK § 8-4 for å hindre fall i sundet.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Solhytten AS Welhavensvei 4 4319 SANDNES



Vår dato Vår referanse

04.02.2013 2013/241-2

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

Gjørv Gård
Korsavegen 123
7670  INDERØY

Att. Joar Nergård

203/001 - Godkjent påbygg til korntørke, Gjørv gård.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
203/001

Adresse:
Korsavegen 123, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Gjørv Gård                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - påbygg                                                

Bruksareal i m2:
nytt: 100            

Det vises til søknad om påbygg på eksisterende korntørke registrert mottatt her 1.2.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til påbygg på eksisterende driftsbygning på Gjørv gård.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Påbygg til korntørke 10 x 10 m, rafthøyde 5 meter
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område



, saksnr. 2013/241-2

Side 2 av 2

Saksvurdering:

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

Eksisterende driftsbygning bygges på i sørøstlige hjørne. Bygningen går i vinkel, påbygget etableres i 
hjørnet og det etableres en port mot øst.
Søknaden er vedlagt illustrasjoner som skal vise hvordan bygningen blir og det er oppgitt at rafthøyden 
blir 5 meter. I tillegg er det vedlagt fasadetegning sør-vest i målestokk 1:200 som viser at bygningen 
tidligere er prosjektert med denne løsningen. Taket heves slik at gesimsen kommer akkurat over 
eksisterende møne og nytt tak etableres med samme takvinkel som på eksisterende bygning. Påbygget 
får da en mønehøyde på ca. 8 meter - tilsvarende redskapshuset som står rett ved.
Påbygget vurderes å være godt tilpasset bygningsmiljøet.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Fylkesmannen
Nord-Trøndelag IIII II

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.:
Tlf. direkte: 74 16 80 51
E-post: fmntffi f Ikesmannen.no Vår ref.: 2012/5095 Arkivnr: 423.1

Iht. adresseliste

Behandling av klage på byggetillatelse for garasje på eiendommen
gnr. 222 bnr. 24 i Inderøy kommune - kommunens vedtak oppheves

Sammendrag
Det er søkt om tillatelse for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 222 bnr. 24 i
Inderøy kommune. Garasjen er søkt plassert 1 meter fra nabogrensa, hvor det står en
bygning på klagerens eiendom. Byggingen er startet, og tiltakshaver opplyser at den
faktiske avstanden mellom veggene på bygningene er 1,4 meter. Avstanden er ikke
kontrollmålt. Det er plasseringen av garasjen som er påklaget, blant annet ut i fra
redusert mulighet for å bruke en inngang, reduserte muligheter for vedlikehold, samt
brannfare. Fylkesmannen konkluderer med at den konkrete plasseringen fører til
vesentlig ulempe for klageren i saken. På denne bakgrunn kan ikke den aktuelle
plasseringen av garasjen godkjennes. Kommunen har anvendt loven feil, og må derfor
behandle saken på ny.

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes oversendelse av 30. august 2012 hvor ovennevnte
klagesak ble oversendt for endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 femte ledd og delegering av
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Vi beklager lang
saksbehandlingstid.

Sakens bakgrunn
Tiltakshaver Dan Pop Calin søkte den 23. april 2012 om tillatelse til oppføring av garasje og
terrenginngrep på eiendommen gnr. 222, bnr. 24 i Inderøy kommune. Garasjen er oppgitt å
være 48 kvm. I søknaden er det krysset av for at garasjen skal være midlertidig, men det er
ingenting ellers i saken som tyder på at garasjen ikke skal være av varig karakter. Garasjen er
planlagt oppført 1 meter fra nabogrensa. På naboeiendommen står det en eldre
landbruksbygning helt i nabogrensa, slik at avstanden mellom bygningene vil være 1 meter.

Naboene ble varslet om byggesøknaden. Det vises til uttalelse fra Knut Hoås av 1. mai 2012
som er avgitt på vegne av Julie Nordgård, grunneier på naboeiendommen gnr. 222, bnr. 10.
Det anføres her at det aktuelle området i kommuneplanens arealdel er disponert til
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og at det ikke er reguleringsplaner for det
omsøkte området som gir muligheter for bygging av garasje med de avstander som er oppgitt
i søknaden. Det vises til at avstandskravet mellom bygninger er 8 meter, og at avstandskravet
fra garasjen til nabogrensa er 4 meter. Plasseringen gjør videre at det kreves store
terrenginngrep, noe som vil medføre rasfare i terrenget og utglidning av grunnmur på
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driftsbygningen. Videre anføres det at tegningene ikke tilfredsstiller kravene til
dokumentasjon, og at disse ikke gir noen indikasjon på fasade, form eller fargevalg. Endelig
anføres det at vegretten inn til omsøkte eiendom ikke er avklart. På bakgrunn av dette vil eier
av eiendommen gnr. 222, bnr. 10 motsette seg at det gis tillatelse til de omsøkte tiltak.

Inderøy kommune fattet den 7. juni 2012 følgende vedtak i saken:

"I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes oppføring av ny garasje i
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til søknad av 23.04.2012 legges til grunn for tillatelsen.

Tiltakshaver står selv ansvarlig for at tiltaket er utført i henhold til plan- og
bygningsloven med tilhorende forskrifter."

I sin vurdering av saken uttaler kommunen at eiendommen ligger i et område som i
kommuneplanens arealdel er disponert til LNF-område, og at det ikke foreligger spesielle
bestemmelser i planen som legger særskilte begrensninger på det omsøkte tiltaket.
Kommunen har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden, og vurderer den som tilstrekkelig
for å behandle saken. Det vises også til orientering fra tiltakshaver på kommunens kontor. Når
det gjelder anførsler om rasfare, uttaler kommunen at det ikke foreligger mistanke om
naturgitte forhold som tilsier at det skal legges fram ytterligere dokumentasjon i forhold til
rasfare. Kommunen uttaler videre at de kan godkjenne plassering for den omsøkte garasjen
nærmere nabogrensa enn 4 meter. Det vises til pb1. § 29-4 tredje ledd bokstav b, og teknisk
forskrift TEK10 § 6-4. Videre er det bygningens bruttoareal som er avgjørende for hvilke
brannkrav det skal stilles til det omsøkte tiltaket. De deler av en bygning med mindre avstand
til nabobygning enn 2 meter skal ha bygningsdeler med brannmotstand minst El 30. Det vises
i den forbindelse til veiledningen til TEK10.

Når det gjelder terrenginngrepene for plasseringen av garasjen, viser kommunen til at garasjen
skal prosjekteres og utføres i henhold til kravene i TEK10, og dette gjelder også for eventuelle
skader som tiltaket måtte påføre naboeiendommen. Når det gjelder utforming av tiltaket,
stilles det ikke noen spesielle krav til dette i gjeldende plan for området. Kommunen betrakter
det omsøkte tiltaket som et mindre vesentlig bygg innenfor kulturlandskapet. På denne typen
bygg vil både pulttak og eventuelt flatt tak aksepteres. Det foreligger heller ingen spesielle
krav til fargevalg, men kommunen anbefaler at farge velges slik at garasjen naturlig
underordner seg boligen, også i det estetiske uttrykket. Kommunen kan heller ikke se at
oppføring av garasje på noen måte vil endre adkomst til eiendommen, eller forhindre adkomst
til naboeiendommen. Endelig skal kommunen godkjenne plassering av tiltaket, jf. pb1. § 29-4,
herunder vurdere om en annen plassering ville vært gunstig ut i fra bygningens tilpasning til
terrenget og eksisterende bebyggelse, disponering av tomta, utsikts- og lysforhold mv.
Kommunen uttaler at garasjer bør plasseres slik at de bidrar til å danne gode og skjermende
uterom, og slik at de forbruker minst mulig areal til avkjørsel, oppkjørsel og biloppstilling. I
forhold til disse kriteriene har kommunen ingen anmerkninger til den omsøkte plassering. De
tar ikke stilling til privatrettslige spørsmål ved byggesaksbehandlingen. Kommunen
konkluderer etter dette med at tiltaket er i henhold til størrelse av bygninger og at plassering
med avstand fra eiendomsgrense således er i samsvar med pb1.

Tiltakshaver la fram nye tegninger over det omsøkte tiltaket den 20. juni 2012. Det framgår
her at garasjen skal utføres med mur mot terreng i ca. 1,5 meters høyde i bakkant og mot låve,
og med stående tømmermannspanel i øvrige deler av garasjen. Videre skal garasjen ha saltak
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med omtrent samme vinkel som på bolighuset. Inderøy kommune godkjente den 22. juni 2012
de omsøkte endringene.

På vegne av Julie Nordgård, heretter kalt klageren, ble kommunens vedtak påklaget i brev fra
Knut Hoås av 5. juli 2012. Det anføres at det omsøkte tiltaket medfører inngrep i fjell som
påfører klagerens eiendom skader og ulemper som ikke aksepteres. Tiltakshaver skal tidligere
ha hatt argumenter vedrørende overflatevann mv. Videre vises det til anførsler om brannkrav,
som også ble påpekt i nabomerknadene. På bakgrunn av dette kreves det at bestemmelser om
avstand til nabogrense overholdes. I motsatt fall kreves det risiko- og konsekvensanalyse av
disse forholdene. Klager er videre av den oppfatning at tegningene ikke er tilfredsstillende
dokumentasjon, og at det må utarbeides fargevalg for både boligen og garasjen. Endelig
gjentas anførsler knyttet til at adkomstforholdene ikke er tilfredsstillende avklart. Klageren er
således av den oppfatningen at det omsøkte tiltaket ikke tilfredsstiller kravene til helse, miljø
og sikkerhet slik dette er godkjent av kommunen.

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune behandlet klagen den 27. august 2012. Kommunen
fant ikke at det var framlagt nye opplysninger som skulle tilsi at deres vedtak ble endret eller
opphevet. Byggetillatelsen av 7. juni 2012 med endringen av 22. juni 2012 for oppføring av
garasje ble etter dette opprettholdt. I sin vurdering uttaler kommunen at eiendommen ligger
innenfor et område som er avsatt som LNF-område med spredt boligbebyggelse, og i henhold
til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kan det bygges tilbygg for boliger med inntil
T-BYA = 50 kvm, og hytteriuthus inntil et samla T-BYA = 80 kvm. Hytter kan ha en
gesimshøyde på inntil 3,5 meter og mønehøyde inntil 5,5 meter. På bakgrunn av dette legger
kommunen til grunn at tiltaket er i samsvar med bestemmelsene i planen. I henhold til de
reviderte tegningene er takformen endret, og dette medfører en økning av gesimshøyden på
inntil 1,0 meter, slik at denne blir ca. 5 meter. Estetikken er vurdert i forhold til tilliggende
bygninger og samhørighet med den øvrige bebyggelsen i det omkringliggende området.
Samlet sett kan ikke kommunen se at det foreligger nye argumenter ut over dette som ikke ble
vurdert ved første gangs behandling, og som gjør at vedtaket bør endres eller oppheves.

Saken ble mottatt av Fylkesmannen for endelig klagebehandling den 31. august 2012.

Den 13. november 2012 ba vi kommunen om en redegjørelse for sitt vedtak. Vi mottok svar
fra Inderøy kommune den 27. november 2012. Kommunen uttaler her at tiltakshaver har
oppgitt at vegger skal utføres i skillende ikke brennbart materiale (EL 60). Kommunen har i
sitt vedtak vist til minimumskravene i teknisk forskrift, og mener at det i vedtak og samtaler
med tiltakshaver er stilt vilkår til brannhemmende materialer for den bygningsdel som
kommer nærmere nabogrense enn 4 meter. Når det gjelder terrenginngrepet, er dette snakk om
utgraving av stein- og jordmasser i inntil 1 meter, og det er ikke nødvendig med sprengning.
Planering av masser er vurdert av kommunen til å være i henhold til unntaksbestemmelsene i
pb1. § 20-3. Kartgrunnlaget, situasjonskartet og angitt inngrep i terrenget er ansett som
tilstrekkelige for å vurdere tiltaket i forhold til grunnforhold og omkringliggende arealer.

Knut Hoås kommenterte kommunens redegjørelse ved e-post av 5. desember 2012. Han
framholder at adkomsten/inngangen til driftsbygningen på naboeiendommen, på den siden
som vender mot det omsøkte tiltaket, blir sperret på grunn av terrenginngrepet og plasseringen
av garasjen. Dette aksepteres ikke. Det vil heller ikke være mulig å vedlikeholde
driftsbygningen ved en plassering som omsøkt. Videre anføres det at fjellområdet som må
fjernes har en høyde på minst to meter. Det kreves store inngrep i fast fjell som ikke
aksepteres. Om det kreves sprengning eller kan utføres på andre måter er av underordnet
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betydning. Planer ved terrengendring krever at det dokumenteres og redegjøres for forholdet
mellom eksisterende og planlagt terreng.

Fylkesmannen tok kontakt med tiltakshaver den 18. desember 2012. Han fortalte da at
byggingen var igangsatt. Tiltakshaver ble spurt om han hadde oppfattet det slik at kommunen
hadde stilt krav til brannhemmende tiltak på garasjen. Dette hadde han ikke. Han opplyste at
anslagsvis 30-40 % av veggen som vender mot bygningen på naboeiendommen skal oppføres
med treverk.

På bakgrunn av sakens karakter, og at Fylkesmannen fikk opplysninger om at byggingen
faktisk var igangsatt, besluttet Fylkesmannen utsatt iverksetting av kommunens vedtak inntil
klagesaken er endelig avgjort. Samtidig inviterte vi sakens parter og kommunen til befaring
på eiendommen. Det vises til vårt brev av 19. desember 2012.

Det ble gjennomført befaring på eiendommen den 8. januar 2013. Fra Fylkesmannen møtte
Frode Finstad. Tiltakshaver og representant for klageren møtte, sammen med saksbehandler
fra Inderøy kommune. Under befaringen ble det fokusert på hvilke fordeler og ulemper den
godkjente plasseringen utgjør for henholdsvis tiltakshaver og klager. Tiltakshaver har i e-post
etter befaringen uttalt at den faktiske avstanden mellom garasjen og bygningen på
naboeiendommen ikke er til hinder for eventuell renovering eller vedlikehold. Det burde også
være mulig å etablere inngang til bygningen på naboeiendommen fra den andre siden.

Knut Hoås kom med ytterligere merknader til saken ved e-post den 11. januar 2013. Han
uttaler her at det ved fradelinga av eiendommen 222/24 ble vurdert to alternative plasseringer
for en framtidig garasje, ved siden av husets utbygg eller rett foran innkjøringen på
gårdsplassen. En oppføring av garasjen som vedtatt av kommunen vil hindre mulighetene for
vedlikehold av bygningen, samt vanskeliggjøre adkomst til denne. For øvrig vil den tillatte
plasseringen føre til fare for ytre skader ved uforutsette hendelser, for eksempel ved brann.
Klageren er også fortsatt av den oppfatningen at saken mangler de nødvendige risiko- og
konsekvensanalyser, og at HMS ikke er vurdert verken generelt eller spesielt innenfor de
direkte påpekte forhold. Ved e-post den 17. januar 2013 uttrykker Hoås videre betenkelighet
over habiliteten til kommunens saksbehandler i denne saken.

Fylkesmannen bemerker
Fylkesmannens myndighet som klageinstans framgår av forvaltningsloven (fv1.) § 34, og av
andre ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om
det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte. 1 tillegg kan
Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum
og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med dette menes om
vedtaket innebærer såkalt "myndighetsmisbruk", dvs, om vedtaket er motivert ut fra
utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den
innebærer usaklig forskjellsbehandling.

I fv1. § 34 annet ledd siste punktum er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.
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Planstatus
Fylkesmannen er enig med Inderøy kommune i at det omsøkte tiltaket er søknadspliktig, jf.
pb1. § 20-1 bokstav a. Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune ble vedtatt den
14. mai 2007. Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-,
natur-, og friluftsområde med bestemmelser om spredt bygging. Det vises til
planbestemmelsene pkt. 2-2, hvor det framgår at det kan bygges hytter/uthus med et samlet
T-BYA=80 kvm. Vi legger videre til grunn at det omsøkte bygget regnes som uthus i denne
sammenhengen. Det er ikke oppgitt at det er bygget uthus på den omsøkte eiendommen
tidligere. Tiltaket er således ikke i strid med kommuneplanens arealdel.

B nM ens lasserin
Det omsøkte tiltaket er planlagt å være 48 kvm. Byggverkets plassering, herunder
høydeplassering og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Det vises til pb1.
§ 29-4 første ledd som lyder:

"Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal
godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om
byggegrense og frisikt blir fUlgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og
mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel
11 eller 12."

Byggverk skal som hovedregel ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets
halve høyde og ikke under 4 meter. Imidlertid kan kommunen godkjenne at byggverk
plasseres nærmere nabogrensen enn dette ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre
tiltak, jf. pb1.§ 29-4 tredje ledd. Dette gjelder når verken samlet bruksareal eller bebygd areal
er over 50 kvm, jf. byggteknisk forskrift TEK10 § 6-4.

Det materielle innholdet i plasseringsbestemmelsen i pb1. § 29-4 er en videreføring av
tidligere gjeldende plan- og bygningslov pb1 1985 § 70. For dette standpunktet henvises det til
forarbeidene til pb1, særlig merknadene til bestemmelsen i Ot.prp nr. 45 (2007-2008).
Fylkesmannen legger således til grunn at teori og praksis om bestemmelsen i pb1. 1985 § 70
har betydning for anvendelsen av plasseringsbestemmelsen i pb1. § 29-4.

Innledningsvis viser vi til rundskriv H-18/90, utgitt av Kommunaldepartementet den
1. juli 1990. Det uttales her at muligheten for plassering av mindre bygninger er en forenklet
godkjenningsordning, slik at man eventuelt skal slippe å gå veien om å søke om dispensasjon.
Hovedregelen og utgangspunktet om avstanden til nabogrense er likevel at bygningen skal ha
en avstand fra nabogrensa som ikke er under fire meter. Prinsippet om at tiltakshavers ønske
om plassering skal følges, må modereres når ønsket er å bygge nærmere nabogrense enn
hovedregelen. Ved bygging nært nabogrensen vil det oftere kunne oppstå forhold som taler i
mot at tiltakshaver skal få plassert bygningen i tråd med sine ønsker. I denne vurderingen vil
det være relevant å legge vekt på momenter knyttet til ulemper for naboer og brannsikring.
Men også momenter knyttet til terrengtilpasning ol. vil kunne få betydning i denne
sammenhengen.

Samlet sett kan vi ut i fra dette konkludere med at det må foretas en konkret avveining av de
motstridende interessene i saken, jf. formuleringen "kan" i pb1. § 29-4 tredje ledd.

Inderøy kommune uttaler ved sin behandling av byggesøknaden den 7. juni 2012 at
plasseringsbestemmelsen skal praktiseres slik at tiltakshavers ønske om plassering skal legges
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til grunn dersom ikke avgjørende grunner taler mot dette. Med avgjørende grunner siktes det
særlig til betydelige ulemper for naboer. I den konkrete vurderingen viser kommunen til at
garasjer bør plasseres slik at de bidrar til å danne gode og skjermede uterom, og slik at de
forbruker minst mulig areal til avkjørsel, oppkjørsel og biloppstilling. Kommunen
konkluderer med at det omsøkte tiltaket, i henhold til størrelse av bygninger og plassering
med avstand til nabogrense, er i samsvar med plan- og bygningsloven.

Under befaringen den 8. januar 2013 fikk tiltakshaver mulighet til å begrunne sitt valg av
plassering. Han uttalte at det var minst fast fjell på denne delen av eiendommen, slik at denne
plasseringen medførte minst pigging av fast fjell. Videre uttalte han at det ikke var plass til en
garasje av en slik størrelse ved siden av huset, altså på den østre delen av tomta. Endelig
mener tiltakshaver at den valgte plasseringen gir best utnyttelse av tomta, da dette arealet er
uegnet til andre formål. Tiltakshaver ble også spurt om det ikke hadde vært mulig å plassere
garasjen i søndre del av tomta, slik at man kunne kjørt tilnærmet rett fram inn i garasjen fra
adkomsten. Tiltakshaver uttalte at det var mer fast fjell på denne delen av tomta, slik at
grunnarbeidet ville blitt dyrere.

På vegne av klageren uttrykte Knut Hoås bekymring for den korte avstanden mellom
byggene, særlig på grunn av reduserte muligheter for adkomst inn og ut av den gamle
driftsbygningen, reduserte muligheter for vedlikehold og brannfaren det utgjør med så tette
bygg.

Når det gjelder krav om brannhemmende tiltak, er det bestemmelser om dette i TEK10
kap. 11. Vi viser til byggteknisk forskrift (TEK10) § 11-6, hvor det framgår av annet ledd at
det skal være minimum 8,0 meters innbyrdes avstand mellom lave byggverk med mindre det
er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene. Når avstanden mellom
byggene er under to meter, stilles det alltid krav om brannhemmende tiltak, selv om bygget er
under 50 kvm.

Som utgangspunkt for vurderingen legger vi til grunn at den oppgitte avstanden på 1,4 meter
mellom det omsøkte tiltaket og bygningen på naboeiendommen er korrekt. Denne er ikke
kontrollmålt, men det har heller ikke kommet noen innvendinger til denne.

Tiltakshavers tomt skrår relativt bratt i retning sørøst. Bolighuset står på sørøstlige del av
tomta, mens garasjen er påbegynt bygget i nordre del av tomta. Tomta er i underkant av
1 dekar. Under befaringen ble som nevnt tiltakshaver spurt om det ikke hadde vært mulig å
plassere garasjen i søndre del av tomta. Han bekreftet at det hadde vært mulig å plassere
garasjen slik, men at det er mer fast fjell her slik at grunnarbeidet ville blitt dyrere. På
bakgrunn av dette legger Fylkesmannen til grunn at det foreligger mulig alternativ plassering
av det omsøkte tiltaket på tiltakshavers tomt. Det er tilstrekkelig med plass på tomta til at
garasjen kunne vært plassert i søndre del av tomta, med innkjøring omtrent rett fram fra
gårdsvegen. Videre legger vi til grunn at garasjen kunne blitt parallellforskjøvet sørvestover
fra dagens plassering, slik at man hadde kommet minst fire meter fra nabogrensa. Etter
Fylkesmannens syn foreligger det altså minst to mulige alternative plasseringer av det
omsøkte tiltaket, uten at man kommer i konflikt med avstandskravet til nabogrensa.

Tiltakshaver begrunner sin plassering først og fremst med at grunnforholdene på stedet er
gunstig. Det var mindre fast fjell på denne delen av tomta, slik at grunnarbeidet ble lettere og
billigere. Videre anføres det at denne plasseringen gir en god arealmessig utnyttelse av tomta.
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Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger andre konkrete fordeler ved den omsøkte
plasseringen enn det som er anført av tiltakshaver. Vi bemerker videre at tiltakshavers
anførsler om kostnadene ved bygging ikke kan vektlegges i betydelig grad dersom den
aktuelle plasseringen medfører konkrete ulemper for naboen.

Ulempene for naboen knytter seg som nevnt til manglende muligheter for adkomst, at et
eventuelt vedlikehold av bygningen blir vanskeliggjort og fare ved en eventuell brann. I
forhold til adkomst er det en inngang til bygningen som er vendt mot området hvor det
omsøkte tiltaket er søkt plassert. Videre anføres det at den korte avstanden mellom tiltaket og
bygningen på naboeiendommen i stor grad vil vanskeliggjøre et eventuelt vedlikehold av
klagerens bygning. Når man tar hensyn til takutstikk på det omsøkte tiltaket, legges det til
grunn at avstanden blir i underkant av 1,4 meter. Det vil etter klagerens oppfatning være svært
vanskelig å gjennomføre et omfattende vedlikehold ved denne avstanden, blant annet fordi at
det vil være nødvendig med stillas. I klagen er det også vist til at man er redd for at
grunnarbeidet skal føre til skader på bygningen på naboeiendommen. I denne saken er
grunnarbeidet unnagjort, og det har ikke kommet konkrete merknader om skade på
nabobygningen. Fylkesmannen legger ikke stor vekt på dette momentet i vurderingen av den
aktuelle plasseringen.

Fylkesmannen legger til grunn at den beste utnyttelsen av tiltakshavers tomt isolert sett er å
plassere garasjen som omsøkt. Vi viser også til tiltakshavers opplysninger om at
grunnarbeidet ville blitt dyrere ved en annen plassering av det omsøkte tiltaket. Etter
Fylkesmannens oppfatning består klagerens ulemper først og fremst i at plasseringen i stor
grad vanskeliggjør vedlikehold på den delen av bygningen som vender mot det omsøkte
tiltaket. Spørsmålet blir etter dette om de fordeler tiltakshaveren har av plasseringen skal
tillegges større vekt enn de ulemper plasseringen medfører for klageren.

Kommunen uttaler i sitt vedtak av 7. juni 2012 at tiltakshavers ønske om plassering skal
imøtekommes der plasseringen ikke kommer i strid med bestemte krav i loven eller gjeldende
plan, og ikke avgjørende grunner taler i mot denne plasseringen. Som vist over må dette
modereres noe når det er snakk om plassering nærmere nabogrensa enn fire meter med
hjemmel i pb1. § 29-4 tredje ledd. Slik vi leser kommunens vedtak, har kommunen lagt for
mye vekt på tiltakshavers ønske om plassering, uten konkret å ha tatt stilling til naboulempene
som denne plasseringen medfører. Så lenge tiltakshaverne har en saklig grunn for
plasseringen, synes det som at kommunen mener at dette er tilstrekkelig, og dermed eneste
vurderingstema for om tiltakshavers ønske om plassering skal imøtegås. Vi kan ikke se at
kommunen har foretatt noen form for interesseavveining i forhold til tiltakshavers anførsler
om fordeler ved plasseringen, og klagerens anførte ulemper. Det synes som at kommunen
ensidig har lagt vekt på tiltakshavers anførsler, og at kommunen har oppfattet seg selv som
bundet i sine vurderinger pga. at tiltakshaver har saklige grunner for plassering.

Fylkesmannen anser kommunens behandling av spørsmålet som feil lovanvendelse, i det
fortolkningen av bestemmelsen er feil ved at tiltakshavers ønsker tillegges for stor vekt. Som
redegjort for ovenfor, må prinsippet om at tiltakshavers ønsker skal følges der ikke
avgjørende grunner taler i mot modereres noe i vurderingene etter pbl. § 29-4 tredje ledd.
Naboulemper er et viktig moment som lettere bør kunne ses på som avgjørende betydning
etter tredje ledd.

Det omsøkte tiltaket er plassert svært nær nabogrensa, og bygningen på naboeiendommen
ligger i nabogrensa. Bygningen på klagerens eiendom er en eldre landbruksbygning som etter
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slitasjen å dømme har stått ubrukt i mange år. Dette har imidlertid ingen avgjørende
betydning for Fylkesmannens vurdering. Klageren peker særlig på at den omsøkte
plasseringen i stor grad vil vanskeliggjøre et eventuelt vedlikehold av bygningen.
Fylkesmannen er enig i dette. Det vil være vanskelig å utføre bygningsarbeider så nært det
omsøkte tiltaket. Oppføring av stillas vil være vanskelig i det området tiltakshaver har gravd
ut på grunn av byggingen. Det finnes alternativ plassering på tiltakshavers tomt. Videre viser
vi til at tiltaket er plassert mer enn 2,5 meter nærmere nabogrensa enn hovedregelen jf. pb1.
§ 29-4.

Det rettslige utgangspunktet er at den lovbestemte avstanden til nabogrensen på 4 meter skal
være oppfylt, jf. rundskriv H-18/90, og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2000 83
(2000 s. 269). Som sagt er hensynet til naboer relevant å vektlegge i forhold til
bygningsmyndighetenes vurdering av en bygnings plassering og høyde, både etter pb1. § 29-4
første og tredje ledd. I denne saken kan vi ikke se at kommunen har gjort vurderinger som er i
samsvar med forståelsen av bestemmelsen. De har ikke tatt tilbørlig hensyn til
nabointeressene, og kommunen må derfor behandle saken på nytt i lys av våre merknader.

Etter Fylkesmannens oppfatning vil klagerens ulemper ved den omsøkte plasseringen være
vesentlige. Vi mener det foreligger mulighet for alternativ plassering på tiltakshavers tomt
som ikke i særlig grad er et dårligere alternativ for tiltakshaver. På denne bakgrunn kan ikke
den omsøkte plasseringen så nært som 1,4 meter fra nabogrensa godkjennes, jf. pb1. § 29-4
tredje ledd. Konklusjonen må etter dette bli at Inderøy kommunes byggetillatelse av
7. juni 2012 med endringer av 22. juni 2012 oppheves. Saken sendes tilbake til Inderøy
kommune for ny behandling.

Vegretten

Det er anført at vegretten til tiltakshaverens tomt ikke er avklart. Fylkesmannen har fått
bekreftet både fra tiltakshaver og fra klagerens side at det ikke foreligger noen skriftlig avtale
om vegrett inn til tiltakshavers eiendom gnr. 222 bnr. 24.

Pb1. § 27-4, første ledd, har følgende bestemmelse om adkomst:

"For opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning
blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg
må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf veglova §§ 40 til 43."

Inderøy kommune opplyser at tiltakshavers eiendom ble fradelt i 1992. Kommunen skal da ha
stilt som vilkår for fradeling av det sikres rett til adkomst til offentlig veg, jf. pb1. 1985 § 66
nr. 1. Kommunen forutsetter nå at vilkåret er oppfylt i samsvar med vedtaket.

Ved behandlingen av fradelingssøknaden i 1992 skulle kommunen etter Fylkesmannens
oppfatning vurdert adkomstrettigheten konkret før vedtak om fradeling fant sted. Vi kan ikke
se at dette ble gjort. Er ikke adkomstspørsmålet løst ved fradeling av tomta, aktualiseres det
når det skal oppføres ny bygning på eiendommen. Adkomsten skal være sikret før det gis
tillatelse. Det vises til Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os, Plan- og bygningsrett
2. utgave, del 2, side 466.
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Så langt vi kan se har imidlertid ikke Inderøy kommune vurdert om tomta har vært sikret
lovlig adkomst, verken ved fradelingsvedtaket i 1992 eller senere. Lovlig adkomst har kun
blitt stilt som et vilkår for fradeling. Spørsmålet om adkomst aktualiseres igjen nå, når det er
søkt om tillatelse til bygging på eiendommen. Fylkesmannen ber Inderøy kommune, ved den
nye behandlingen av byggesøknaden, om å vurdere om eiendommen er sikret lovlig adkomst
til veg. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig, må tiltakshaver
gis mulighet til å framlegge dokumentasjon på at han har vegrett. Dersom tiltakshaver ikke
kan legge fram tilstrekkelig dokumentasjon for dette, er ikke eiendommen sikret lovlig
adkomst, og søknad om oppforing av nye bygninger må avslås, jf. pb1. § 27-4.

Risiko- o konsekvensanal se
Fylkesmannen kan ikke se at det omsøkte tiltaket utløser krav om risiko- eller
konsekvensanalyse slik som klageren anfører.

Tegningene

Det framgår av byggesaksforskriften SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav m) at tegninger og
målsatt situasjonsplan er blant de opplysninger som skal gis ved søknaden. Tegningene bør
være av en slik kvalitet at naboer og andre som eventuelt skal uttale seg til søknaden forstår
konsekvensene av tiltaket, og slik at kommunen forstår hva de faktisk har til behandling. Det
framgår videre av veiledningen til bestemmelsen fra Direktoratet for byggkvalitet at det
normalt vil være tilstrekkelig med fasade-, snitt- og plantegninger utført i normal
detaljeringsgrad og målestokk 1:100. I denne saken foreligger det tegninger i denne
målestokken, men tegningene er ikke fullstendig målsatt. Det framgår ikke hvor høyt tiltaket
skal være. Vi er av den oppfatning at dette er en svakhet, og ber kommunen sørge for at saken
er så godt opplyst som mulig når det skal fattes vedtak i saken. Det vises i den forbindelse til
fvl. § 17.

Vurderin av brannkrav
Inderøy kommune har i sitt vedtak gitt tillatelse til oppføring av garasje med forutsetning om
at tiltakshaver selv står ansvarlig for at tiltaket er utført i henhold til pb1. med tilhørende
forskrifter. I vurderingen er det redegjort for regelverket knyttet til blant annet brannkrav, uten
at det konkret er angitt eller stilt vilkår om brannhemmende tiltak i den aktuelle bygningen.

Fylkesmannen tok kontakt med tiltakshaver som i telefonsamtale den 17. desember 2012
uttalte at han ikke hadde fått forståelsen av at kommunen hadde stilt krav til brannhemmende
tiltak på garasjen.

Brannfare er et av de sentrale momentene som klagen bygger på. Fylkesmannen viser til
pb1. § 21-4 første ledd annet punktum som lyder:

"Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige
foretakets opplysninger om at tiltaket opffiller tekniske krav, dersom ikke forholdene
tilsier noe annet."

I tilknytning til denne bestemmelsen vises det til forarbeidene Ot.prp nr. 45 (2007-2008)
s. 320, hvor det framgår at kommunen kan vurdere de tekniske sidene ved tiltaket dersom det
er grunn til å stille spørsmålstegn ved dokumentasjonen, jf. formuleringen "dersom ikke
forholdene tilsier noe annet" i siste del av siste punktum i bestemmelsen.

Generelt mener Fylkesmannen at merknader fra naboer eller andre høringsparter kan gi
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kommunen grunn til å undersøke forholdene ytterligere, og ikke utelukkende legge til grunn
de opplysninger som framgår av søknaden.

I denne saken ble de branntekniske forhold anført i klageomgangen. Kommunen må ta stilling
til alle anførslene i klagen. På samme måte som at vi mener at merknader i søknadsprosessen
gir grunn for kommunen til å undersøke saken nærmere, bør anførsler i klageomgangen gi
grunn for det samme. Dette vil si at i de tilfeller hvor tekniske krav etter pb1. eller TEK10 er
anført i klageomgangen, bør kommunen vurdere dette konkret, og ikke utelukkende legge
søkers opplysninger til grunn.

Fylkesmannen er etter dette av den oppfatningen at kommunen burde ha tatt konkret stilling
til hvilke brannhemmende tiltak som er påkrevd på bakgrunn av merknadene til klagen.
Kommunen har ikke tatt stilling til dette i sin behandling av klagen, slik de skulle ha
gjort. Dette er en lovanvendelsesfeil. Så langt vi kan se av den dokumentasjonen som
foreligger i saken, er ikke garasjen prosjektert med brannhemmende tiltak, og dette bekreftes
av at tiltakshaver ikke har fått forståelsen av at kommunen skal ha stilt slike krav i sitt vedtak.

Avhengig av ny plassering ber vi Inderøy kommune ta konkret stilling til om det skal stilles
krav om brannhemmende tiltak i denne saken.

Terrengendring
Kommunen har ikke har ansett det som nødvendig med søknad og tillatelse til de foretatte
terrengendringene. Det vises i den forbindelse til SAK10 § 4-1 bokstav c) nr. 6, hvor det
framgår at terrengendring som fører til mindre enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå
i spredtbygd strøk, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Avstanden fra fyllingsfoten
til nabogrense må være minst 2 meter. I denne saken er det mindre enn to meter fra kanten av
området hvor det er kjørt bort masse og til nabogrensa. Det er ikke tvilsomt at kommunen skal
kreve tiltaket søknadsbehandlet dersom masseforflyttingen medfører fare for utglidning eller
lignende. I denne saken var masseforflyttingen nødvendig for å bygge garasjen, men
Fylkesmannen mener at masseforflyttingen var søknadspliktig og skulle vært behandlet av
kommunen på grunn av avstanden til naboeiendommen. Når saken skal behandles på nytt, må
kommunen ta stilling til søknaden om masseforflyttingen for den delen som ligger nærmere
nabogrensa enn to meter.

På bakgrunn av det ovenstående fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 7. juni 2012, med endringer 22. juni 2012, oppheves. Saken
hjemsendes til kommunen for ny behandling.

Klagen er tatt til følge.
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Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fv1. § 28.

Med hilsen

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

Frode Finstad
Rådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Adresseliste:





Knut Hoås Pilestredet Park 12 B 0176 OSLO
Julie Nordgård Innherredsvegen 10 7500 STJØRDAL
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Dan Calin Pop Sandvollanvegen 630 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

04.02.2013 2013/122-2

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

Johnny Aas
Stokkanvegen 167
7670  INDERØY

Aas Johnny - 48/1 - Tilbygg bolig - Stokkanvegen 167 - godkjennes

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

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Johnny Aas                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
   23 m2         

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende bolighus, dette i henhold til søknad med tegninger
registrert mottatt her 21.01.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

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

Tegninger av 14.11.2012 legges til grunn for tillatelsen.

Tiltakshaver står selv ansvarlig for at tiltaket er utført i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:
Eksisterende våningshus bygges til mot øst og vest, henholdsvis med stue og nytt inngang. Tilbygg har et 
totalt bebygd areal BYA på 32,8 m2.

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. 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, jfr.pbl.§ 21-10. 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
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