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Gjennomføring av salg fra kommunale boligfelt/tomter. Prisfastsetting. Noen 

retningslinjer.

Rådmannens forslag til vedtak:

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale kostnader til 
etablering av boligfelt/tomter.

Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte felt. For å 
sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til tomtetilrettelegging over tid,  kan 
markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting fastlegges for hver enkelt utbygging.

Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er naturlig. 
Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det kan åpnes for 
budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter.

Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne ajourføres årlig ut 
fra eventuelle endrede forutsetninger.

Bakgrunn

Det er naturlig med en gjennomgang av prinsipper for salg og prissetting av tomter i kommunale 
boligfelt i ny kommune. 



De gamle kommunene hadde ulik prispolitikk i forhold til boligtomter, og prispolitikken har også variert 
over tid.

I gamle Mosvik ble rimelige tomter benyttet i forsøk på å tiltrekke seg nye boligkjøpere. I f.eks Vennes 
boligfelt var i perioder tomteprisen kr. 1,- pr. tomt, uten at dette ga nye tomtekjøpere. Dagens 
tomtepriser ble fastsatt av kommunestyret i 2006, og reflekterte et nytt markedsføringsframstøt i 
forhold til gratis bru. Tomteprisene i Mosvik reflekterer i liten grad kostnadene med opparbeidelse av 
boligfeltene, men i større grad attraktiviteten til tomtene. Tomteprisen i Vennes boligfelt hvor det er 10
ledige tomter, ble i 2006 fastsatt til kr. 75.000,- uansett tomtestørrelse. Resttomter i Nesset I boligfelt 
(3 tomter) er satt til kr. 30.000,- pr. tomt. Gamle Mosvik kommune var også aktive med næringsstøtte 
til private aktører som ønsket å bygge ut mindre boligområder. De tre siste boligfeltene i Mosvik er 
således bygd ut i privat regi.

I gamle Inderøy kommune har i større grad opparbeidelseskostnadene til veg, vann og avløp ligget til 
grunn for grunnprisen pr. tomt. I tillegg er det fastsatt en m2-pris som reflekterer arealprisen 
kommunen har betalt for kjøp av boligfeltet. Eksempelvis ligger prisen pr. tomt i Jætåsen på kr. 170.000 
til 180.000 eks. omkostninger. I eldre boligfelt er grunnprisen satt ned med 50 % og i særdeles 
ugunstige tomter i Kvistadbakkan satt ned til 5 % av opprinnelig grunnpris. Tomteprisen i eldre felt 
varierer derfor fra kr. 10.000 og oppover. 

Vurdering

I forslag til kommuneplan for ny kommune er en av målsettingene å øke innbyggertallet i Inderøy 
kommune til over 7200 innen 2025. Flere delmålsettinger er angitt for å nå dette målet:

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud

 Utarbeide gode boligtilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte
til Inderøy.

Fastsetting av prispolitikken er et element i attraktive boligtilbud og bør inneholde en vurdering av:

a. Selvkost eller subsidiering?
Subsidiering av tomtepris forekommer nok også i dag i den forstand at utbyggingskostnaden i starten 
fordeles på alle tomter og at de dårligste tomtene 10-20 år senere blir solgt til redusert pris eller ikke 
blir solgt i det hele tatt. Subsidiering kan også være begrunnet i ønsket om økt tomtesalg i forhold til 
nabokommuner eller subsidiering av «utkantområder» i egen kommune. Rådmannen er i tvil om sterkt 
subsidiert tomter gir ønskelig vekst i tomtesalget. Erfaringer tyder på at attraktiviteten til tomten; 
naturgitte omgivelser, gode tjenestetilbud i barnehage og skole, et trygt nærmiljø og relativ kort 
avstand til arbeidsmarkedet har vel så positiv effekt.

Rådmannen tilrår derfor som grunnprinsipp at tomteprisene skal gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligtomter. 

b. Omfordeling av kostnader mellom boligfelt – prisfastsetting

Ulike boligfelt kan ha forskjellige opparbeidelseskostnader pr. tomt. Boligfeltene vil også ha forskjellig 
attraktivitet. Det er en vanskelig øvelse å få til en fordeling av kostnader slik at tomteprisene oppleves 
på et riktig nivå i alle boligfelt i kommunen. Ytterpunktene for fastsetting av pris vil være:

i)kostnadene for hvert enkelt boligfelt fordeles på tomtene i feltet 
ii) alle tomter i kommunen har samme m2 pris



Mellom disse ytterpunktene ligger utøvelse av et betydelig skjønn ved fordeling av kostnader mellom 
boligfelt i forhold til boligfeltenes attraktivitet og vurdering av betalingsvillighet hos potensielle 
tomtekjøpere. 

Rådmannen tilrår at kostnadene ved opparbeidelse av det enkelte boligfelt skal være utgangspunktet 
for fastsettelse av tomteprisen, men med muligheter for under-/overprising i spesielle tilfeller. 

c. Prissetting av tomter innenfor samme boligfelt – pr. tomt eller pr. m2 ?

Utbyggingskostnadene til veg, vann, avløp og strøm etc. utgjør hoveddelen av kostnadene ved 
utbygging av et boligfelt og er uavhengig av størrelsen på den enkelte tomt. Utbyggingskostnaden er 
lagt til grunn for grunnprisen pr. tomt i gamle Inderøy. I tillegg kommer en arealavhengig del som 
gjelder kommunens kostnader til erverv av arealet. Den arealavhengige delen utgjør en svært liten 
andel, og reflekterer kun arealstørrelse og ikke attraktiviteten til den enkelte tomt i forhold til 
beliggenhet, solforhold, flat/bratt tomt etc. Det er mulig å tenke seg en differensiering av prisen av hver 
enkelt tomt basert på areal og attraktivitet. 

Kommunene gjør dette helt forskjellig – fra kommuner som benytter samme m2 pris på alle tomter i 
kommunen, til kommuner som har satt en differensiert pris på hver enkelt tomt i et boligfelt. Dagens
praksis i gamle Inderøy ligner mest på en differensiert pris i og med at de mest attraktive tomtene blir 
solgt først og deretter (etter flere år) reduseres prisen på de dårligste tomtene. 

Rådmannen vil tilrå at dagens praksis i gamle Inderøy benyttes som utgangspunkt for prissetting av 
tomter i et boligfelt.  

d. Andre problemstillinger

Kommunens hovedintensjon med et boligfelt er å få flest mulig boligbyggere til å etablere seg i Inderøy. 
Dette gjøres i et samspill med private aktører som får regulert og bygd ut egne boligfelt. 
Kommunen ønsker sekundært å få tomteinntekter som kan dekke opp kostnadene med etablering av 
feltet. 

Det kommer fra tid til annen ønsker fra enkeltpersoner om enten å få kjøpe to tomter, nabotomten, 
dele nabotomten med en annen nabo eller kjøpe til deler av et friområde etc.. Vi har erfaringer med at 
enkelte tomter blir liggende ubebygde over lengre tid enn 5 år uten at kommunen har reell innflytelse 
på dette (tomt overdras til slektning og står ubebygd i nye 5 år). 

Kommunen bør generelt være restriktive til å dispensere fra reguleringsplanen. Det bør også vurderes å 
legge inn i en klausul i kjøpekontrakten om kommunal gjenkjøpsrett dersom tomten ikke er bebygd 
innen 5 år. 

Kommunen får enkelte ganger også henvendelser fra husfirma/entreprenører om opsjon/oppkjøp av en 
eller flere tomter, med intensjon om bygging av boliger for salg. I gamle boligfelt med resttomter er 
dette en ekstra mulighet for å få solgt flere tomter som bør være kurant. Oppkjøp av de beste tomtene 
ved utlegging av et nytt boligfelt, vil kunne gi et inntrykk av at firma gis førsteprioritet, og at 
enkeltpersoner ikke har den samme frihetsgraden til å velge tomt og hustype. 

For å øke fokus på tilgjengelige tomter og endring av prispolitikk, vil rådmannen i forbindelse med 
budsjettbehandling årlig legge fram oversikt over ledige tomter og tomtepriser.

Fastsetting av priser i Åsen boligfelt:

Ved kommunestyrets godkjenning av oppstart av prosjektet, sak 55/12, ble nivået på tomtepriser 
antydet på følgende måte:



Netto prosjektkostnad fordelt på 33 tomter gir en tomtepris på ca. kr. 440.000 pr. tomt. Holdes 
forsterkning av Floåsvegen utenom beregningen, reduseres tomtekostnadene med ca. kr. 35.000 pr. 
tomt. Holdes i tillegg tilførselsveg til feltet utenom, vil kostnad pr. tomt bli ca. kr. 340.000.

I og med at tilførselsvegen legger til rette for videre utbygging i området (ikke regulert), velger 
rådmannen å ta utgangspunkt i en prisantydning pr. tomt fra kr. 340.000 + omkostninger. Til 
sammenligning er boligtomter i Leklemsåsen i Verdal lagt ut med prisantydning på kr. 350.000 og 
Frøsethåsen II i Steinkjer med kr. 409.000 + omkostninger.

Rådmannen har innhentet tilbud fra meglere og planlegger å benytte meglertjenester til markedsføring 
av Åsen boligfelt i 2013. Dersom flere ønsker samme tomt, vil prisen kunne presses opp gjennom en 
budrunde på disse tomtene. Rådmannen antar at dette kan skje i oppstarten av salgsprosessen.

Vi vil for øvrig søke å styrke markedsføringen av våre tilgjengelige tomteområder fremover. 

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.
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Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning

Rådmannens forslag til vedtak

Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning.

Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse vurderes 
og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014.

Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013:

Saksordfører: Siv Furunes

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 05.02.2013
Det inngås avtale med Inderøy hest og helse v/Martin Stavrum om terapiridning.

Rådmannen inngår nærmere avtale innenfor en ramme av kr. 30.000,- for 2013. Forlengelse vurderes 
og besluttes i forbindelse med behandling av budsjett for 2014.



Beløpet dekkes innenfor ansvar 830 funksjon 1805. 

Vedlegg
1 Inderøy hest og helse - Søknad om tilskudd til drift av terapiridning

Bakgrunn

Inderøy hest og helse v/ Martin Stavrum har kommet med en søknad om et driftstilskudd på kr 30.000 
til drift av terapiridning.

Inderøy kommune har siden 2001 vært i samarbeid med ridesentret, det startet med at et barn med 
funksjonshemninger fikk prøve denne behandlingsformen. Etter en vellykket start og at det i 2002 kom 
et nytt regelverk som åpnet for at fysioterapeut med videreutdanning i terapiridning kunne drive 
behandling med refusjon ble det gradvis startet med gruppebehandling av 5 barn. Senere økte behovet 
så nå er det 5 grupper med til sammen 30 pasienter ( 19 barn/ungdom), som etter rekvisisjon fra lege 
mottar behandling ved bruk av rideterapi ledet av fysioterapeut.

Målgruppen for behandlingen er barn/ungdom med forsinket motorisk utvikling, funksjonshemninger 
av både fysisk og psykisk art. I tillegg er det voksne med fysiske funksjonshemninger og psykiske 
problemer.

Behandlingsformen har effekt på mange funksjoner som balanse, gange/stå/løpe funksjonen og 
mestring og empati. Flere av barna har lært seg å sykle på tohjulssykkel under behandlingen, fordi de 
har fått stimulert og trent opp balansen. En ser også effekter som at det er lettere å skrive fordi at 
barna har bedre evne til å sitte med større stabilitet. I tillegg gir behandlingsformen opplevelse av 
mestring noe som styrker selvtillit og gir glede som lett overføres til andre arenaer som skole og jobb.

Kommunen stiller med utdannet fysioterapeut som har behandlingsansvaret. Behandlingen er på 
rekvisisjon fra lege, noe som gir rett til å kreve behandlingstakst fra Helfo for bruk av hester.

Behandlingen utføres 28 uker i året fordelt på 14 uker hvert halvår, en dag pr uke.
Inderøy hest og helse stiller med 7 hester, utstyr og 4 personer som er assistenter som hjelper til med 
hestene, og har god kunnskap på behandling av pasientene. Dette er hester som er godt trent til 
formålet, og som takler et spastisk barn som får ufrivillige bevegelser og som henger over til den ene 
siden eller bruker sjenklene og tømmene uten helt uten kontroll.

For noen av barna så er behandlingen en del av tilrettelagt barnehage og skoletilbud. Det er et godt 
samarbeid på dette området

Vurdering

Rideterapi er en effektiv og godt behandlingstilbud hvor en får behandlet mange på kort tid. 
Alternativet for denne pasientgruppen ville være individuelle behandlinger, det vil kreve flere 
fysioterapiressurser enn det vi bruker nå.

Til barn og voksne med funksjonshemninger vil det være hensiktsmessig å veksle mellom ulike 
behandlingsformer for å opprettholde og styrke funksjoner som igjen redusere hjelpebehovet på sikt.
Rideterapi som behandlingsform er et verdigfult tilbud i kommunen.

Det er 21 pasienter fra Inderøy, 4 voksne, 14 barn og 3 ungdommer.

Barn har ikke egenandel på behandling.



Konklusjon

Tilskudd til drift anbefales og det lages en avtale med Inderøy hest og helse om et samarbeid for å 
videreføre rideterapi som et behandlingstilbud i Inderøy kommune.

Viser til Helse- og omsorgsplan pkt 6.4 hovedmål om at kommunen har et formalisert samarbeid med 
frivillige og kommersielle aktører.

Fra før har Inderøy kommune avtaler med private som omfatter:
1. Dagtilbud til demente på Maurtuva.
2. Oppfølging av personer som er til soning i fengsel og etter løslatelse med Jarlegården, Steinkjer

(Kirkens sosialtjeneste).
3. Tilskudd til varmebassenget i Leklemsåsen i Verdal, som er et behandlingstilbud til 

reumatikere.
4. Incestsenteret
5. Krisesenteret



0 2012

Inderøy Hest og Helse 027458
v/Martin Stavrum

7670 INDERØY Inderøy, 07.01.13

Inderøy kommune

7670 INDERØY

SØKNADOM TILSKUDDTIL DRIFTAV TERAPIRIRIDNING

Vi søker herved om kr. 30.000,- til drift av terapiridning ved vårt ridesenter.

Vi har i de siste åra hatt 1 dag pr. uke med terapiridning. Terapiridningen er for barn og voksne med

psykiske og fysiske problemer. Vi har ca. 30 brukere, 22 av disse er fra Inderøy. Fra denne gruppen er

det vanskelig å ta skikkelig betaling, så hvis at dette tilbudet skal fortsette, så er vi avhengig av

økonomisk støtte.

Ved terapiridningen så er det med fysioterapeut.

Martin Stavrum

II
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Likestillings- og mangfoldspris for 2012 - forslag på kandidater.

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg
1 Statutter for likestillings- og mangfoldsprisen

Bakgrunn

Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som deler ut denne prisen.  Formålet med prisen er å gi honnør 
til mottaker samt å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme inkludering, likeverd, likestilling og 
forståelse mellom mennesker i Nord-Trøndelag.

Likestillings- og mangfoldsprisen for 2012 lyses ut i fylkets aviser samt at tildelingskomiteen tidligere har 
fattet vedtak om at det også skal rettes en henvendelse til kommunene om aktuelle kandidater.

Frist for innsending av begrunnet forslag på kandidater er 30.04.2013. 

Konklusjon

Saken legges fram uten forslag til vedtak.



Statutter for tildeling av
Nord-Trøndelag fylkeskommunes Likestillings- og mangfoldspris

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune deler årlig ut en Likestillings- og 
mangfoldspris. Prisen skal være et kunstverk av en kjent kunstner. Med prisen 
følger et prisbeløp. Beløpets størrelse avgjøres av fylkesrådet i framleggelse 
av årsbudsjettet.

2. Formålet med prisen er å gi honnør til mottaker samt å stimulere til økt innsats 
i arbeidet for å fremme inkludering, likeverd, likestilling og forståelse mellom 
mennesker i Nord-Trøndelag.

3. Prisen kan tildeles personer, virksomheter, kommuner eller organisasjoner i 
Nord-Trøndelag som har utmerket seg i arbeidet for å fremme mangfold og 
likestilling.  
Å fremme mangfold innebærer her å arbeide aktivt for et inkluderende 
samfunn hvor likeverd er grunnleggende for god livskvalitet.
Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet 
mellom mann og kvinne og mellom grupper i arbeidsliv, skole og fritid.

4. Likestillings- og mangfoldsprisen utlyses hvert år.  Kandidater til prisen 
fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner, virksomheter eller 
organisasjoner.
Prisen kan tildeles andre enn de foreslåtte.

5. En tildelingskomité, oppnevnt av fylkestinget, treffer avgjørelse om hvem som 
tildeles Likestillings- og mangfoldsprisen.
Tildelingskomiteen kan også avgjøre at prisen ikke skal deles ut enkelte år. 

6. Overrekkelse av prisen skjer på fylkestingets sommermøte. 
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Gamle Sakshaug skole – bevaring, salg eller riving?

Rådmannens forslag til vedtak:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller  
budsjett- og økonomiplan 2014-17.

Vedlegg
1 Skolebygg - Gammelskolen - Sakshaug skole
2 Sakshaug gamle skole - vurdering av bruk og teknisk tilstand
3 Inderøy museums- og historielag - orientering

Bakgrunn

Sakshaug gamle skole har ingen umiddelbar formålstjenlig anvendelse etter at  PPT fraflytter lokalene 
våren 2013.  Det er nødvendig å gjøre en beslutning om fremtidig bruk, flytting eller sanering innen 
rimelig tid.  

Inderøy museums og historielag har i brev av 9.november 2012 forespurt kommunen om framtidige 
planer for «gamle Sakshaug skole», (vedlegg 1). Museums- og historielagets primære ønske er å overta 
bygget og flytte det til museumsområdet. Samtidig forespørres kommunen om avsatte midler til 
«fjerning» av bygningen kan overføres til Inderøy Museums- og Historielag som tilskudd til 
«overtakelsen». 

Etter en nærmere vurdering  - jfr. vedlagte brev – har styret for Inderøy Museums- og historielag 
besluttet ikke å gå videre med saken.



I følge Inderøybøkene «Heim og Folk» er Sakshaug gamle skole bygd i 1841/42 og tatt i bruk fra nyttår 
1843, som den første «fastskole» i Inderøy prestegjeld. Skolen ble flyttet til nåværende plassering i 
1875, og det ble holdt skole i bygningen fram til 1921 da den nye skolen på Venna stod ferdig. I 1977 
ble skolen ombygd til kontorlokaler for Pedagogisk psykologisk tjeneste for Leksvik, Inderøy og Mosvik. 

I dag har PPT Inderøy og Leksvik IKS kontorlokaler i bygget. I løpet av februar/mars skal PPT flytte til 
lokaler på Inderøy rådhus. Lokalene blir således stående tomme fra dette tidspunkt. Kommunen har så 
langt ikke konkludert i forhold til hva som skal gjøres med bygget.

Sakshaug gamle skole er en del av bygningsmassen på gbnr. 4/13 hvor kommunen er grunneier og hvor 
bygningsmassen i tillegg består av Sakshaug skole. 

Dersom barneskolen flyttes over veien til ungdomsskolens lokaler, er det naturlig å se hele denne 
eiendommen i sammenheng.  

Dersom bygget skal flyttes eller saneres må det som en del av søknaden, innhentes uttalelse fra 
regionale kulturminnemyndigheter.

Vurdering

Rådmannen er generelt opptatt av langsiktighet rundt kommunens bygningsmessige infrastruktur.  
Bygg som kan brukes til kommunale formål, skal aktiv brukes og ivaretas.  Bygg som ikke kan brukes, må 
selges eller saneres. I et omdømmeperspektiv – og faktisk også i forvaltningsperspektiv, jfr. plan og 
bygningsloven - er det problematisk om kommunen sitter med ansvar for bygninger i forfall. ( i alle fall 
synlig forfall)

I budsjett og økonomiplanen er satt av penger til sanering av bygg i 2015. Dette kan oppfattes som 
langt fram, men reflekterer i alle fall en vilje til å ta tak.

Rådmannen ser ikke at det på kort sikt er noen naturlig anvendelse av Sakshaug gamle skole for 
kommunale formål – hverken på den tomta skolen står i dag eller på alternative tomter.

Kommunen har et selvstendig ansvar for å ta vare på kulturhistoriske bygg. Sakshaug gamle skole er 
ikke fredet i henhold til lov om kulturminner. Bygget huset imidlertid den første fastskolen i Inderøy 
prestegjeld, og er således et kulturhistorisk bygg for Inderøy. 

Bygget er flyttet en gang tidligere, og det kan diskuteres om dagens plassering er avgjørende for å ta 
vare på den bygningsmessige skolehistorien.

Det vil alltid være et skjønn knyttet til vurdering av kulturhistorisk verdi. Som fremgår av 
tilstandsrapporten utført av Museums og Historielaget vil det koste anslagsvis 2,5 mill. kroner å 
restaurere bygget. Selv om en tillegger bygget en kulturhistorisk verdi, kan en vanskelig se for seg 
berettigelsen av investeringer i denne størrelsesorden for ivaretakelse og restaurering.

Rådmannen vil minne i denne sammenheng minne om andre bygg av kulturhistorisk verdi som over tid 
vil kreve kommunal innsats for å vedlikeholde – i Straumen nevnes Klokkarstu og Ringstu. I forhold til 
ivaretakelse av gamle skolebygg så vises til Mosviktun – hvor vi har en «autentisk» skolestue ivaretatt.
Det gjelder  Grande skole i Mosvik, oppført i 1866.



Det ville selvsagt være å foretrekke om Inderøy Museums og Historielag kunne overta og flyttet skolen 
til Museumsområdet. Rådmannen har forståelse for at dette – hensett til de økonomiske utfordringer 
ved restaurering og ivaretakelse – likevel ikke anses aktuelt.

Forutsatt tillatelse til sanering, vil rivningskostnadene for Sakshaug gamle skole kunne anslås til mellom 
kr. 200.000,- og kr. 300.000. I økonomiplanen er det satt av midler til riving av kommunale bygg i 2015. 

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



                           

Til Inderøy Kommune

Sakshaug skole – Bygning oppført 1842/1843

Jeg viser til tidligere kontakt med Jorunn By vedr. Sakshaug skole – den gamle bygningen. 

Denne ble så vidt jeg vet, oppført i 1842/43 som den første «fastskolen» på Inderøy. I 

starten stod bygningen «neppå» Venna et sted, men ble flyttet dit den nå står for å få litt 

større avstand mellom elevene og «sentrums fristelser».

Styret i Inderøy Museums- og Historielag er kjent med at kommunen vurderer å fjerne blant 

annet denne bygningen fra sin eiendomsmasse.

Styret vil vurdere muligheten for å overta den, og har derfor noen spørsmål:

- Kan bygningen stilles til lagets disposisjon?

- Må den i så fall flyttes, eller kan den disponeres der den står?

- Hvordan er den bygningstekniske tilstanden?

- Kan evt. avsatte midler til «fjerning» av bygningen overføres til Inderøy Museums- og 

Historielag som tilskudd til «overtakelsen»?

- Når må det tas stilling til dette?

Laget har i lang tid «ønsket» seg et brannsikkert magasin, og et lokale med bedre muligheter 

for «permanentutstillinger» av blant annet tekstiler og bilder. 

I tillegg er det nå slik at antall personer i «Verdalsstu» på Museet pga brannsikkerhet, er 

begrenset til 20 personer. Dette øker behovet for et større lokale.

Vårt primære ønske er å flytte «skolehuset» til museet, og bruke det som nevnt ovenfor.

Styret ønsker å benytte vinteren 2012/2013 til å vurdere saken, evt. inkludert flere alternativ

og kostnadsoverslag. for så å legge den fram for lagets årsmøte i mars 2013.

Med dette som bakgrunn, ber vi om svar på de spørsmålene som er stilt ovenfor.

Inderøy 09.11.2012.

Mvh

Inderøy Museums- og Historielag 



Åshild Vang

Leder
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SAKSHAUG SKOLE. 
Vurdering av bruk  og teknisk tilstand 
 
 
 

 
Generelt 
Sakshaug Gamle Skole har i dag lokaler for den pedagogisk 
psykologiske tjenesten i Inderøy Kommune.  Denne 
funksjonen skal samlokaliseres med øvrige kommunale 
tjenester, og arbeidsplassene blir flyttet til rådhuset i nær 
fremtid.   
 
Bygningen blir da stående tom. 
 
Bygningen er en trebygning i to etasjer med saltak. Det er 
kjeller under hele bygningen.  Den har både innvendig og 
utvendig adkomst. Råbygget er en laftet tømmerkonstruksjon 
kledd med stående trepanel.  Taket er tekt med bølgeeternit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Bygningen er 7,4m bred og 17m lang.  Grunnflateareal er 123m2.  Begge etasjer 
har nettohøyde på ca. 255 cm. 
 
I nåværende planløsning er det følgende funksjoner: 
 Kjeller: 

Lager og boder 
  1 våtrom med WC 
 1.etg. 3 kontorer ( ca 14-16 m2) 
  Ekspedisjonslokale ca 30 m2 
  Spiserom 
  Våtrom med WC 
  Gang / Trapperom 
 
 
 
 
2.etg. 3 kontorer ( ca 14-16 m2) 
  2 møterom á ca 16 m2 
  Våtrom med WC 
  Gang / Trapperom 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Det ble målt  etasjehøyder på omkring 255 cm, hvilket er gode mål for en bygning så gammel. 
Etasjehøydene er noe lavere ann minstekravene til arbeidsrom etter dagens forskrifter, men over 
kravene til en evt. bruk til boligrom. 
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Historikk 
Bygningen ble bygd som skolebygning allerede i 1841-42, på 
Folkvang på Sakshaug-Venna ca 250m fra nåværende 
lokalisering.   
 
Den ble i 1875 flyttet til nåværende plassering.  Den gang var 
det  skole og fjøs i første etasje og leilighet for førstelærer 
med familie i 2. etg.  Bygningen tjente som skolebygning 
frem til 1821, da den ble avløst av den nye barneskolen som 
ble bygd ved siden av.   
 
Etter det ble den  utleid til boligformål, og fra 1977 holdt den 
kontorlokaler for den pedagogisk psykologiske tjenesten i 
Inderøy Kommune. 
 
 
 
 
 

 
Teknisk tilstand 
 
Innvendig  fremstår bygningen som bra vedlikeholdt, med hele og gode overflater.  
Materialbruk generelt er som vanlig fra midt på 90-talet, med ferdigmalte takplater, malt 
panel og vinyl golvbelegg.  Alle rommene fremstår som skadefrie og kan tas i bruk i ny 
funksjon uten nødvendige reparasjoner eller utskiftninger.  Evt. arbeider som bør gjøres er 
å oppgradere bygningen med ventillasjonsanlegg, og evt. installere en form for 
varmepumpe.  Bygningen er i dag  oppvarmet med elektriske varmeovner, og generell 
dårlig isolasjonsverdi i konstruksjonene gir høyt strømforbruk. 
 
Kjeller er tørr og med unntak av noe saltutslag på ytterveggene fremstår den som av god 
standard.  Pga bruk av bla toalett, er kjelleren oppvarmet med elektriske panelovner.  
Trekonstruksjoner i etasjeskiller mot kjeller har flere ganger vært behandlet mot 
stokkmaur, sist i i 2007, men etter det er det ikke tegn til flere maurangrep. 
 
 
Utvendig bærer bygningen preg av manglende vedlikehold.  Bordkledning, syllstokker og 
delvis også vinduskarmer har råteangrep og bør skiftes.  Vindskier, takrenner med nedløp 
og taktekking bør også skiftes.  Taktekkingen med plater av bølgeeternit inneholder asbest 
og bør saneres av den grunn. 
 
En evt. utvendig rehabilitering bør i tillegg til ovenstående omfatte tilleggsisolering, 
vindtetting  og utskifting av dører og vinduer.  Vinduene har ikke originalt utseende og 
bør tilbakeføres til opprinnelige slagvinduer med 8-deling av glasset i hver karm.  
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Fremtidig bruk og lokalisering 
 
Når nåværende funksjoner flytter til rådhuset, blir bygningen stående tom og ubrukt.  
Dette medfører ofte at bygningen forfaller raskere enn om den er i bruk.  Bygningen  med 
sin historie  en bygningshistorisk verdi og sin tekniske standard  er for god til at den uten 
videre skal rives.  Det kan være at de planer som  er under utvikling på skoleområdet, 
tilsier at en har mer bruk for tomtearealet fremfor bygningen, men da kan flytting vurderes 
fremfor riving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bruk av bygningen der den står vil være den enkleste og minst kostnadskrevende 
løsningen.  Da kan de tiltak nevnt ovenfor gjennomføres og en får en bygning av en god 
standard i mange år fremover.   Avhengig av hvilken type ny funksjon, så vil en fortsatt ha 
tilgjengelighetsproblemer i forhold til adkomst, toaletter, dørbredder og terskler som må 
løses, og om kan medføre ekstra kostnader og tilpasninger. 
 

 
Velges flytting av bygningen til en ny lokalisering, vil  samme funksjonskrav til tilgjengelighet stilles.  Fremtidig bruk vil kunne påvirke bygningens 
planløsning, men en kan også se for seg at nåværende planløsning tas i bruk på ny lokalisering.  
 
En flytting vil i tillegg medføre  følgende ekstratiltak: 
 - Selve flytteoperasjonen kan være krevende mht. tilrigging  for løfting, lasting på transportvogn  og selve transporten.  Bygningen  er ikke  

  beregnet for slike mekaniske påkjenninger og en kan forvente noe skader som skyldes vridninger, risting eller tilsvarende. 
 - Det må påregnes nye fundamenter.     Trenger ikke bygge ny kjeller, men kan forenkle fundamenteringen. 
 - To piper må rives før flytting    Muring av nye piper eller innvendige  reparasjoner må påregnes. 
 - Frakobling av tekniske anlegg   Det må beregnes nye rør- og elanlegg opplagt etter nye forskrifter om våtrom og installasjoner. 
 - Transportskader under flytting   Det må forventes oppretting og reparasjoner etter vridninger og ristinger under flytting. 
 - Vinduer og dører bør demonteres før flytting 
 -    

Kostnadsvurderinger 
 
For Inderøy Museums- og Historielag kan det være aktuelt å flytte bygningen  til museumsområdet ved  Sakshaug 
Gamle Kirke.  Det er ikke hensikt å tilbakeføre den som skolebygning/ museumsbygning, men å ta den i bruk som 
kontor og lager i hovedsak med den planløsning som er i dag. Det vil være  behov for å fundamentere den på 
kjeller, da denne kan lages og brukes som branntrygt magasin for museet. 
 
De største kostnadene forbundet med dette vil være grave- og fundamenteringsarbeider inkl. ferdig kjeller. I tillegg 
må en,  som tidligere  beskrevet,  påregne kostnader forbundet med å sette i stand trebygget etter at det er flyttet.  
 
 Flytting, grunn og fundamenter inkl. kjeller.  (Estimat er utarbeidd eksternt.)    kr.   700.000,- 
 Oppgradering av selve trebygningen som beskrevet ovenfor, ut fra areal:     kr.   740.000,- 
 Nye elanlegg, inkl. tilførsel.        kr.  160.000,- 
 Nye sanitæranlegg inkl. tilkobling vann/avløp.     kr.   250.000,-  
 Div kostnader forbundet med planlegging, 
 Administrasjon, byggeledelse, gebyrer, forsikringer etc……   kr.   150.000,- 
 
Merverdiavgift         kr.   500.000,- 
Rammekostnad uten marginer og reserver:      kr. 2.500.000,- 
 

Endelige kostnader vil være avhengig av hvilket ambisjonsnivå som legges for det ferdige resultatet.  I ovenstående er det beregnet oppgradering av 
teknisk standard, samme planløsning  og tilbakeføring av fasader til opprinnelig uttrykk med korrekte vinduer.  Bygningen er oppgradert med 
ENØK tiltak og blitt enmer driftsvennlig bygning mht. bla. oppvarming. 
 
 
Verdal 20.03.2013 

 



Fra: Åshild Vang [mailto:ashild@vangs.no] 
Sendt: 22. mars 2013 08:43
Til: Jon Arve Hollekim
Emne: SV: Henvendelse angående gammelskolen på Sakshaug

God Morgen
Med knappest mulig flertall, vedtok årsmøtet i Inderøy Museums- og Historielag 21.03.2013, at laget 
ikke skal arbeide videre med tanke på overtakelse av Sakshaug Gamle skole.

Slik er situasjonen nå.

Dette til orientering!

Mvh
Åshild Vang
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