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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 12/13 08.04.2013

Detaljreguleringsplan for Hellemslia - Offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til 
detaljreguleringsplan for Hellemslia ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

2. Før saken sendes på høring tas det inn i bestemmelsene de endringer som rådmannen 
har anbefalt i saksutredningen.

Vedlegg

1 Planbeskrivelse

2 Reguleringskart

3 Reguleringsbestemmelser

4 Terrengsnitt

5 Sjekkliste ROS

6 Foreløpig geoteknisk vurdering

Forhåndsuttalelser er referert i 
saksframlegget og ikke vedlagt. 

Bakgrunn



Ved sist revidering av kommuneplan for Røra ble det aktuelle område på ca. 6 daa omregulert fra 
landbruk til bolig. Området ble i 2011 fradelt Hellem gård og kjøpt av Lensmyra Eiendom. 

Planstyring AS fremmer nå en detaljreguleringsplan for området på vegne av Hellemshaugan Eiendom
AS.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av tett småhusbebyggelse, skissert med to leilighetsbygg
henholdsvis med 6 og 8 leiligheter med saltak. I den nedre del av feltet foreslås det lav bebyggelse som 
rekkehus eller enebolig, trolig med 3-4 boenheter. Det foreslås felles garasjeanlegg for hvert av 
byggene.

Det er lagt inn regulert lekeplass i den nedre delen av feltet på ca. 600 m2. I en stripe på 2 m langs 
nordsiden av eiendommen er det lagt inn en gjennomgående grøntsone med tilknytning til lekeplassen. 

Det er lagt inn byggegrense mot veg på 8 m fra senterlinjen. Maksimal mønehøyde er satt til 8,5 fra 
gulvnivå for de to leilighetsbyggene øverst på feltet (2 etasjer) mens det er satt til maksimalt 4 m for de 
nederste rekkehusene/eneboligene som foreslås med flatt tak eller pulttak.

Planarbeidet er forhåndsvarslet i samsvar med plan- og bygningslovens krav og det har kommet inn 9 
innspill til planarbeidet. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune:
Gang sykkelveg langs sørsida av feltet må videreføres i planen. Konsekvenser av 
rekkehusbebyggelse / økt antall boenheter må tas inn i beskrivelsen. Det må avsettes tilstrekkelig 
og egnet areal til leik og opphold. Universell utforming må legges til grunn for planarbeidet. Det må 
gjennomføres arkeologisk forundersøkelse med flateavdekking før planen kan godkjennes. 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 
Barn og unge og funksjonshemmedes interesser må ivaretas. Miljøkvaliteter som biologisk 
mangfold og friluftsliv må ivaretas. Viser til naturmangfoldloven. Grenseverdier for støy må 
overholdes. Nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert tilpasning til endret klima må 
vurderes

Jernbaneverket:
Oppstart for hovedplan for Røra stasjon vil skje i 2013. Berører ikke dette området men 
nærområdet. Anbefaler rekkefølgebestemmelse som sikrer gang- og sykkelveg fra boligområde til 
undergang nord for området for å unngå villkryssing av sporet

NTE:
Det eksisterer lavspennings distribusjonsnett innenfor planområdet. Eksisterende nett har ikke 
kapasitet til å dekke tiltakets behov. Sannsynlig at det må innreguleres en ny nettstasjon.

NVE:
Ikke konflikt med kjente fare- eller aktsomhetsområder. Problematikk med kvikkleire må inngå i 
ROS-analyse. Det bør gjennomføres geoteknisk vurdering på bakgrunn av tidligere erfaringer i 
området.

Reindriftsforvaltningen:
Ingen merknader i saken

Sametinget:
Ut fra registreringer er det ikke fare for konflikt med samiske kulturminner. Ved eventuelle funn må 
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget



Statens vegvesen:
Ingen merknader til planoppstart.

Nabo:
Bekk i grense graver ved store vann- / nedbørsmengder. Sikring / opprusting av bekken må 
vurderes. Det er aktuelt å felle trær langs grensa.

Vurdering

Vurdering i forhold til overordna plan: 

Området er avsatt til boligformål med krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan (nå 
detaljreguleringsplan) i Kommunedelplan for Røra. Det er i kommunedelplanen beskrevet med 4 
boligtomter men det er ikke satt noen bindende bestemmelse for dette. 

I Hellemshaugan boligfelt, som planområdet grenser inntil, er krav om byggegrense på 12,5 m og at 
krav til at takvinkel skal være mellom 15 og 30 grader gjort gjeldende. Kravet gjelder ikke som 
bestemmelse for Hellemslia planområde, men kan sees på som retningsgivende. 

Kommuneplan for Røra har inntegnet gang-/sykkelveg langs Bjørklivegen opp til Hellemshaugan 
boligfelt.  Ut fra tilgjengelig plass og naturlig videre gangvegføring vil gangvegen krysse Bjørklivegen ca. 
midt på dette feltet. Denne løsningen er regulert inn i planforslaget. 

Det vurderes ikke at det framlagte planforslaget kommer i strid med overordna plan. 

Utnyttingsgrad: 
I forhold til anslått bruk i kommuneplanens arealdel foreslås det nå en mye høyere utnyttingsgrad. 
Søker begrunner dette med at det gir en bedre utnyttelse av arealet, at det begrenser antall avkjørsler 
til Bjørklivegen, og at denne typen boliger vil dekke et marked som ikke eksisterer i området pr i dag.

Selv om det sannsynlig også ligger noen økonomiske vurderinger bak dette, støtter rådmannen søkers 
begrunnelse. Det kan også tilføyes at en slik utnytting er helt i samsvar med statlige føringer, både i 
forhold til høy utnytting når en tar i bruk dyrkajord, og høy utnytting i nærheten av knutepunkter som 
veg og jernbane. Rådmannen ser også positivt på at det vil supplere boligtilbudet på Røra med flere 
leiligheter.

Det som taler mot en såpass høy utnytting er at tomta «tynes» til det ytterste. En byggegrense på 8 m 
fra senter veg vil gi bebyggelse ca. 5 m fra vegkant og avstand mellom garasjevegg og regulert gangveg 
er på det minste ca. 1 m. Med en del høydeforskjeller og planlagt oppfylling for plassering av 
bebyggelsen vil det bli relativt store oppfyllinger og behov for støttemurer flere steder innen området. 

Det som er bindende for utbygging i plankartet er i grove trekk reguleringsformålene og byggegrenser -
ikke utforming og plassering av bebyggelsen. Vi må forutsette at de som prosjekterer bebyggelsen får 
plassert dette innenfor regulert område, og at detaljene for de konkrete løsningene kommer mer på 
plass i forbindelse med senere byggesøknader.

Gang sykkelveg:

Utsnitt fra Kommunedelplan for Røra viser planlagt overordnet 
gangvegstruktur i området. Svart prikk-linje er eksisterende 
gangveger og rød prikk-linje er framtidige gangveger.

Utsnitt av kommunedelplan for Røra



Planforslaget følger opp denne løsningen inne på planområdet. Både fylkeskommune og 
Jernbaneverket foreslår at det bør settes inn rekkefølgebestemmelse for bygging av gang-/sykkelveg 
fram til eksisterende gangveg mot skolen.

Det er ikke lagt inn slike krav i bestemmelsene, annet enn for strekningen som ligger innenfor 
planområdet. Det er antagelig fornuftig at dette gjøres samtidig med utbygging av feltet, siden det kan 
bli svært vanskelig å bygge gangveg i etterkant når det er såpass trangt mellom garasjer og veg som 
skissert.

Rådmannen ser helt klart at både med denne utbyggingen og med utbygging i Åsen, vil den skisserte 
gangvegløsningen etter hvert bli påkrevd. Det er ca. 370m gang-/sykkelveg langs Bjørklivegen som 
mangler for å få et sammenhengende gangvegnett som knytter Hellemshaugan til 
Skole/barnehage/stasjon.  

Med et rekkefølgekrav vil bygging av gangveg bli en forutsetning for å få lov til å bygge ut dette 
området. Rådmannen antar at dette området er for lite at det er økonomisk tilrådelig å pålegge 
utbygger å bygge ut strekningen. Skal en vente på en kommunal ut bygging kan det fort ta flere år før 
den er på plass. 

Rådmann ønsker ikke å forsinke utbyggingen unødig, og siden Bjørklivegen har 30 km/t fartsgrense, vil 
ikke rådmannen anbefale at det pålegges rekkefølgekrav om ytterligere bygging av gang-/sykkelveg . 

Grøntstruktur/Lekeplass: 
Det er avsatt et relativt romslig areal på ca. 600 m2 til lekeplass innenfor området. Arealet er rimelig 
sentralt plassert, og såpass romslig at det går an å få til gode løsninger med avskjerming i forholdt til 
støy mot veg og jernbane.

Det er lagt inn en gjennomgående grøntsone langs nordsiden av planområdet som en tilkomststi fra 
boligene til lekeplassen. Det antas å kunne bli noen utfordringer å få til stien forbi fyllingene fra 
leilighetsbyggene. 

Rådmannen anbefaler at bestemmelsene i forhold til opparbeidelse av lekeplass spesifiseres til også å 
gjelde denne stien, slik at alle boligene sikres en mulighet for tilkomst til denne, og at det legges opp en 
avskjermingsvoll mellom lekeplassen og vegen. Det foreslås at følgende tekst tas inn i bestemmelsene 
og erstatter pkt. 2.6 andre ledd. 

«Lekeplass og gangsti i grøntsone skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger 
innenfor området. Lekeplassen skal minst ha en adkomst som oppfyller krav til universell utforming.

Lekeområde skal avskjermes mot Bjørklivegen med en jordvoll eller gjerde på minst 1 m høyde»

Universell utforming: 
I praksis stiller teknisk forskrift krav om universell utforming for alle leiligheter som har alle 
hovedfunksjoner på grunnplan eller har heis. Det kan likevel være aktuelt å sette inn i bestemmelsene 
et minimumskrav og «påminning» om dette i bestemmelsene. 

Rådmannen foreslår at følgende tekst tas inn i bestemmelsene: 

«Alle leiligheter som har alle sentrale bofunksjoner på grunnplan eller som har atkomst fra heis skal 
være universelt utformet i samsvar med teknisk forskrift. Minimum 30 % av leilighetene innenfor 
planområdet skal oppfylle dette kravet.»

Utforming av prosjektert gang-/sykkelveg eller gangsti vil ikke kunne oppfylle kravet til universell 
utforming på grunn av terrengforholdene. Det må dispenseres fra kravet for gang-/sykkelvegen.



Bygningshøyder: 
For de to øverste leilighetsbyggene er det satt høydebegrensning på 8,5 m fra gulvnivå til møne. 
Vedlagt terrengsnitt viser at det er nødvendig med relativt store oppfyllinger for å få tilnærmet flatt 
nivå mellom bygning og garasjeanlegg.

For å få et entydig og forutsigbar bebyggelse i forhold til nabolaget, foreslår rådmannen at det lages en 
bestemmelse med en angitt maksimal kotehøyde for hver av de tre byggeområdene. Det overlates til 
planfremmer å foreslå konkrete høyder ut fra det vedlagte terrengsnittet.  Kommunen gjør vurdering av 
de angitte høydene når planen tas opp til 2. gangs behandling. 

Vurdering av generelle lovpålagte utredningskrav: 

Pbl. § 4-1 Planprogram.
Planforslaget er en detaljering av tidligere godkjent kommuneplan. Detaljering av utbyggingstomta 
vurderes ikke å ha slike konsekvenser for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om 
planprogram.

Pbl. § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.
Utbyggingen vurderes ikke å ha slike virkninger for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om 
konsekvensutredning 

Pbl. § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Veileder og sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. Det er gjort 
prøvegravinger og en foreløpig geoteknisk vurdering som er vedlagt. I forhold til flom/utgraving er det 
beskrevet tiltak med lukking av en bekk i øvre del av området. 

Pbl. § 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter og naboer er varslet skriftlig om planarbeidet. 

Pbl. §12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens nettside. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12): 
Området består overveiende av dyrkajord og er ikke registrert med eller antatt å ha spesielle biologiske
verneverdier. Det vurderes ikke at tiltakene vil utgjøre noen samlet belastning for økosystemet. Samlet 
vurderer rådmannen at tiltakene ikke er i strid med retningslinjene i naturmangfoldloven.

Barnas representant i plansaker er forelagt planforslaget og vil ta opp planen til vurdering og eventuell 
uttalelse i ungdomsrådet. 

Konklusjon

Rådmannen vurderer at området blir i overkant høyt utnyttet, med korte byggegrenser mot 
Bjørklivegen som har relativt stor trafikk.  

Det er imidlertid mange argumenter for å bruke en høy utnytting på området og så langt vurderer 
rådmannen det som akseptabelt. Det anbefales at planen legges ut til offentlig ettersyn med de 
endringer som er drøftet og anbefalt i saksutredningen. 
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Reguleringsplan Hellemslia, Inderøy Kommune 

PLANBESKRIVELSE 

1 Intensjon / bakgrunn 
Planstyring fikk i oppdrag fra Hellemshaugan Eiendom AS å bistå ved utarbeidelse av regu-
leringsplan for området Hellemslia, del av gnr 172, bnr 142 i Inderøy kommune. Utbygger er 
pålagt å utarbeide reguleringsplan for området da det er ønske om å legge til rette for bolig-
bygging i form av rekkehus i området.  

2 Planstatus 
Det aktuelle området er i gjeldende kommunedelplan satt av til boligformål. Det er ikke tid-
ligere utarbeidet reguleringsplan for området. 

3 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger nord-vest for eksisterende boligfelt i Hellemshaugan på Røra, mellom 
boligfeltet og småbruk nord for feltet.  Området benyttes pr i dag til dyrket mark. Området 
ligger i vestvendt skråning med gode solforhold. 

4 Eiendomsforhold 
Området omfatter eiendommen gnr. 172 bnr. 142 som eies av Lensmyra Eiendom AS. Jorda 
leies ut til Bernt Holtan som også eier dyrket mark på tilgrensende eiendom. 

5 Grunnforhold 
Grunnen i området består av faste masser med moderat dybde til fjell. 

6  Beskrivelse av planforslaget 
Plannavnet er ”Reguleringsplan Hellemslia, Inderøy Kommune”. 
Planforslaget består av 

 Plankart i målestokk 1:1000 datert  21.03.2013 

 Planbestemmelser datert   21.03.2013 
 

Planen ble varslet offentlige myndigheter og naboer pr brev datert 20.09.2012, og annonsert 
i Inderøyningen 28.09.2012. 
 
Arealet innenfor planområdet skal benyttes til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) 

 Boligbebyggelse  
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 Lekeplass 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Grønnstruktur 

 Grønnstruktur 
 
Sikringssoner 

 Frisikt 
 
Det planlagte området er delt inn i 3 tomter som skal bygges ut med boliger med tilhørende 
garasje og parkering. Den nederste/nordligste tomta (B3) skal bygges ut med 4 leiligheter 
eller frittstående boliger i 1 etasje med pulttak. Bygningene på de andre tomtene (B1 og B2) 
skal ha to etasjer og saltak, med henholdsvis 8 og 6 boenheter. Alle boenheter er på ett plan. 
Garasjer for B1 og B2 bygges innenfor egen tomt. 
 
Mellom område B2 og B3 skal det etableres en lekeplass. Lekeplassen er felles for alle 
tomtene. 
 
I den sør-østre delen av området skal det etableres gang-/sykkelveg. Denne vegen knyttes 
sammen med eksisterende gang-/sykkelveg videre oppover i feltet. Videre nedover forut-
settes at gang-/sykkelveg plasseres på motsatt side av vegen i retning skole, idrettsanlegg og 
sentrum. 
 
Langs eiendomsgrense mot nord (mot eksisterende bolig) skal det etableres et grøntfelt som 
skal benyttes som adkomst til felles lekeplass. 

7 Innkomne forhåndsanmerkninger 
Vi har mottatt følgende merknader i forbindelse med varsling om oppstart: 
 
Fylkeskommunen: 

 Gang sykkelveg langs sørsida av feltet må videreføres i planen 

 Konsekvenser av rekkehusbebyggelse / økt antall boenheter må tas inn i beskrivelsen 

 Tilstrekkelig areal til leik og opphold 

 Universell utforming legges til grunn 

 Må gjennomføres arkeologisk forundersøkelse før godkjenning 
 
Fylkesmannen: 

 Barn og unge og funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

 Miljøkvaliteter som biologisk mangfold og friluftsliv må ivaretas. Viser til naturmang-
foldloven 

 Grenseverdier for støy må overholdes 
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 Nødvendige samfunnssikkerhetshensyn, inkludert tilpasning til endret klima må 
vurderes 

 
Jernbaneverket: 

 Oppstart for hovedplan for Røra stasjon i 2013 

 Anbefaler rekkefølgebestemmelse som sikrer gang- og sykkelveg fra boligområde til 
undergang nord for området for å unngå villkryssing av sporet 

 
NTE: 

 Det eksisterer lavspennings distribusjonsnett innenfor planområdet 

 Eksisterende nett har ikke kapasitet til å dekke tiltakets behov 

 Sannsynlig med innregulering av ny nettstasjon 

 Ber om å bli kontaktet for planlegging 
 
NVE: 

 Ikke konflikt med kjente fare- eller aktsomhetsområder 

 Problematikk med kvikkleire må inngå i ROS-analyse 

 Bør gjennomføres geoteknisk vurdering på bakgrunn av tidligere erfaringer 
 
Reindriftsforvaltningen: 

 Ingen merknader i saken 
 
Sametinget: 

 Ikke fare for konflikt med samiske kulturminner 

 Ved evt funn må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
 
Statens vegvesen: 

 Ingen merknader til planoppstart 
 
Nabo: 

 Bekk i grense graver ved store vann- / nedbørsmengder. Sikring / opprusting av 
bekken må vurderes. 

 Det er aktuelt å felle trær langs grensa. 
 
Disse merknadene ligger vedlagt.  

8 Konsekvenser av planforslaget 

8.1 Lokaliseringsfaktorer  
Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende boligfelt, og er plassert i gang-
avstand til Røra stasjon, bussforbindelser, skole og idrettsanlegg. Gang-/sykkeltrafikk 
går langs Bjørklivegen mot sentrum, skole og idrettsanlegg. Utbygging vil medføre 
noe mer trafikk på Bjørklivegen i retning E6, men krysset med E6 er oversiktlig og i 
hht vegvesenets normaler. Det blir ingen økning i trafikkmengden i boligfeltet for 
øvrig. 
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8.2 Økt antall boliger 
Planen legger til rette for rekkehusbebyggelse og dermed økt antall boliger i forhold 
det som er vist i kommunedelplanen. Dette gir en bedre utnyttelse av arealet, sam-
tidig med at det begrenser antall avkjørsler. Denne typen boliger vil dekke et marked 
som ikke eksisterer i området pr i dag.  

8.3 Registrerte fornminner 
Det er ingen kjente registrerte fornminner i området. Dersom man underveis skulle 
gjøre funn, følges vanlige prosedyrer for funn av automatisk fredete kulturminner. 

8.4 Beredskapsmessige vurderinger, ROS-analyse 
Planen er vurdert opp mot DSBs Samfunnssikkerhet i planprosessen for vurdering av 
sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Følgende forhold er vurdert:  

 Grunnen består av faste masser med moderat dybde til fjell, og det er vurdert 
av geotekniker og konkludert med at det er ingen skredfare. 

 Langs den øvre delen av området renner det en bekk. Denne blir lagt i rør 
lenger ned i skråningen. Overvannssystemet nedenfor feltet har noen problem-
er med begrenset kapasitet, men dette vil ikke medføre flomfare i det aktuelle 
området pga terrengets helning.  

 Det kan bli nødvendig å flytte eksisterende infrastruktur, både strøm og VA-
anlegg som i dag krysser den nederste tomta, område B3. 

 
Tiltaket medfører kun mindre endringer i forutsetningene med tanke på sikkerhet og 
beredskap i området. 
 

Sjekkliste ligger vedlagt. 
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REGULERINGSPLAN FOR HELLEMSLIA 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 21.03.2013 
 

1 GENERELT 
 
1.1 Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1) 
 

 Boligbebyggelse  

 Lekeplass 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2) 
 

 Veg 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Grønnstruktur (§12-5 pkt 3) 
 

 Grønnstruktur 
 
Hensynssoner  
 

 Sikringssone - frisikt 
 
1.2 Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen gjelder foran følgende tidligere reguleringsvedtak: 

 Kommunedelplan Røra, vedtatt 08.03.2010. 
 

2 FELLES BESTEMMELSER 
 

2.1 Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må ar-
beidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven § 
8.2. 

 
2.2 Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
Utnyttingsgrad er maks 55% BYA. Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i hen-
hold til Tekniske forskrifter til plan- og bygningslovens kap III.   
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2.3 Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres 
bindende for planområdet.  

 
2.4 Byggegrenser: 
Byggegrenser mot regulert veg er som vist på plankartet.  

 
Som retningslinje for dispensasjonsbehandling kan garasje uavhengig av byggegrense plass-
eres inntil 5 meter fra veg- eller gangvegkant. Garasje plassert parallelt med vegen kan 
plasseres inntil 2 m fra veg- eller gangvegkant såfremt plassering ikke hindrer sikt for trafikk-
avviklingen. 
 
Linjer som viser planlagte bygninger og parkeringsplasser i plankartet er kun illustrerende. 

 
2.5 Krav til parkeringsdekning:  
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav om 1,5 parkeringsplasser pr boenhet i 
område B1 og B2, og 1 pr boenhet i B3. 

 
2.6 Rekkefølgebestemmelser 
Gang-/sykkelveg skal opparbeides samtidig med resten av anlegget slik at den er klar til bruk 
når feltet er byggeklart. 
 
Lekeplass med adkomst skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger inn-
enfor området. Adkomst til lekeplassen skal oppfylle krav til universell utforming. 
 
Kulturminneregistrering skal gjennomføres før anleggsarbeid kan igangsettes. 
 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 
 
3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
3.1.1 Boligbebyggelse 
I område B1 og B2 tillates bygd rekkehus i 2 etasje med saltak. Maks mønehøyde 8,5 m, og 
maks gesimshøyde 6 målt fra ferdig gulv. Takvinkel skal være mellom 16 og 27°. 
 
I område B3 tillates bygd enebolig eller rekkehus med flatt tak / pulttak. Maks gesimshøyde 
må ikke overstige 4 m målt fra ferdig gulv. 
 
Garasjer innenfor området tillates oppført med pulttak med maks gesimshøyde 4 m målt fra 
gulv. Garasje og bolig skal i størst mulig grad ha samme materialvalg. 
 
3.1.2 Lekeplass 
Området omfatter lekeplass som er felles for alle boligene i det regulerte området.  
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.2.1 Kjøreveg 
Arealet skal benyttes til felles adkomst til garasjeanlegg for område B3 og de eksisterende 
boliger som bruker denne vegen som adkomst i dag. 
 
3.2.2 Gang-/sykkelveg 
Gang-/sykkelveger skal opparbeides og utformes i samsvar med vegnormalenes krav. 
 
3.3 Hensynssoner 
 
3.3.1 Sikringssone - frisikt 
Primærvegens kjørebane, sett fra sekundærvegen, bør være synlig i hele sikttrekanten. 
Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over primær-
vegens kjørebanenivå. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt i sekundær-
vegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringen. 
 
Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten. 
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Stubbe Bjørn

Fra: erling.romstad@multiconsult.no

Sendt: 20. desember 2012 14:08

Til: post@austadmaskin.no

Kopi: Bjørn Stubbe; henning.tiarks@multiconsult.no

Emne: Boligfelt på Røra - foreløpig orientering

Roald Austad: 

Jeg viser til telefonsamtaler i går og oversender en kort orientering. 

Det ble prøvegravd i 4 hull med resultat som angitt nedenfor. 

 

Foreløpig vurdering: 

Oppover i skråninga er det relativt faste masser og liten/moderat dybde til berg. Terregnoverflata har helning ca 1:8 

og høydeforskjellen er ca 10 meter. 

De påviste forholdene tilsier at det ikke er rasfare i området. 

 

Dersom planene er mer bearbeidet enn angitt i kartet nedenfor, ber vi om at disse blir oversendt. 

Neste år blir det utarbeidet et enkelt notat med resultatet fra prøvegraviga og en geoteknisk vurdering. 

 

Jeg er usikker på hva som er korrekt navn på prosjektet, og ber derfor om tilbakemelding. 

 

Jeg ønsker samtidig: God jul! 
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Fylkesvegplan 2014 - 2017. Kommunens uttalelse til høringsforslag.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune oversender følgende innspill til foreslått Fylkesvegplan: 

1. Inderøy kommune er meget positiv til at det settes av 50 millioner til å utbedre forfall på fv. 755 
og forutsetter at dette medfører utbedring av vegstrekningen mellom Skarnsundbrua og Mosvik.

2. Inderøy kommune er svært kritisk til at midlene til «skoleprosjektet» ved Sakshaug foreslås 
redusert fra 25 til 22 millioner. Det vises til tidligere forutsetninger om bygging av kulvert for å 
skape et sammenhengende skoleområde. Dette vil i følge Vegvesenets egne beregninger kunne 
koste opp til 75 mill. kroner. Uansett må gang-/sykkelveg fra Sakshaug Skole til Li prestegård 
prioriteres som opprinnelig forutsatt og uavhengig av løsningen for skoleområdet.

3. For gang-/sykkelvegprosjektet fra Lyngstad Skole til Kjerknesvågen opprettholder Inderøy 
kommune sitt tidligere forslag om at dette utvides med 400 til fram Kjerknesvågen sentrum. 

Bakgrunn

Nord-Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til fylkesvegplan til høring. Høringsfrist er 19. april. 
Informasjon og selve plandokumentet kan lastes ned fra fylkeskommunens hjemmeside på følgende 
lenke: 

http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/plan/Sider/fylkesvegplan.aspx

Til oppstart av fylkesplanarbeidet vedtok Hovedutvalg Natur den 19.11.2012 følgende innspill:

Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

- Omlegging av fv. 761 forbi Sakshaug skole inkludert gang-/sykkelveg til Li prestegård
- Bidrag til rundkjøring og undergang på fv. 755 i forbindelse med utbygging av Nessjordet
- Nye gang-/sykkelveger ved Lyngstad skole. Kommunen forutsetter her at bevilgningen utvides til å 



omfatte Kjerknesvågen sentrum i samsvar med kommunens prioritering fra 2008. 

Det ønskes i tillegg at følgende nye tiltak prioriteres inn i fylkesvegplan for 2014-2017:

Nye gang- og sykkelveger: 
1. Gang- /sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte, 2600m langs fv. 755.
2. Gang- /sykkelveg Røra idrettsbane – kryss mot Grandmarka, 1500m langs fv. 755.
3. Gang- /sykkelveg Utøy skole - Nessplassen, 2900m langs fv. 755.
4. Gang- /sykkelveg Li prestegård – Avkj. Verdal ytre, 1900m langs fv. 761.
5. Gang- /sykkelveg Øynheim - Tømte, 2400m langs fv. 755.
6. Gang-/sykkelveg Jækta fjordstue – Dalabukta, 1000 m langs fv. 755, pluss 100 gang-/sykkelveg langs 

idrettsbane i Mosvik.
7. Gang- /sykkelveg Trøakorsen - Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229.
8. Gang-/sykkelveg Flagvegen (Hylla) – 450 m langs fv. 221.
9. Gang-/sykkelveg fra fv. 755 til Sund folkehøgskole, 900 m langs fv. 221.
10. Fullføring av gang-/sykkelveg Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229.

Utbedring av fylkesvegnettet:

1. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 mellom Mosvik og Kjerringvik.
2. Kurveutretting og oppgradering av fv. 755 langs Børgin.
3. Ny Grande bru på fv. 192.

Prioriterte strekninger for asfaltering:

1. Fast dekke på fylkesveg 193 Meltingen – Verrabotn.

Rådmannen har ikke gått inn og vurdert prioriteringene som fylkeskommunen legger for drift og 
vedlikehold på fylkesvegnettet, men vurderer de investeringsprosjektene som berører Inderøy 
kommune. 

Følgende prosjekter som berører Inderøy er registrert at er tatt med i planen: 

- Omprioritering av vegmidler ved Sakshaug skole, 22 millioner som nå inngår i skoleprosjektet i 
stedet for til vegomlegging.

- Ombygging av fv. 755 ved Nessjordet. 10 millioner er avsatt som refusjon til anlegget som 
kommunen har bygget.

- «Forfallsprosjekt», 50 millioner til fv. 755. Røra-Leksvik. Det er ikke spesifisert hvilke deler av 
strekningen som er prioritert.

- 30 millioner til bomvegprosjektet Fosenvegene som inkluderer fv. 193 Meltingen – Verrabotn. 

- Vedlikehold av Skarnsundbrua (overflatebehandling av kabler) – totalt 10 millioner. Det settes 
av 5 millioner i denne planperioden, og resterende planlegges bevilget i neste planperiode.

- Gang-/sykkelveg langs fv. 229 Loavegen - Lyngstad skole - Kjerknesvågen. Utvidelse etter nytt 
kostnadsoverslag med 6,23 million til totalt 14,1 million. Det forutsettes 25 % kommunal andel 
som vil utgjøre ca. 3,5 million. Fylkeskommunen har her ikke tatt med kommunens innspill om 
endret prioritering ned mot Kjerknesvågen sentrum.

- Gang-/sykkelveg fra Kvistadbakkan til Tømte er tatt med på 2. plass i reservelisten med 25 
millioner.  Sannsynligvis kommer dette prosjektet ikke til gjennomføring i denne planperioden. 



Vurdering

Rådmannen er fornøyd med at prosjektet ved Nessjordet er tatt med som tidligere forespeilet til 
kommunen.

For prosjektet ved Sakshaug skole er reduksjonen fra 25 million til 22 million ikke akseptabel. Dette er 
en lenge avsatt (ikke prisregulert) bevilgning til bygging av undergang/kulvert ved Sakshaugskole for å 
trygge trafikksikkerheten ved og etablere et sammenhengende skoleområde. En kulvertløsning kan 
medføre en investering på inntil 75 mill. kroner i følge Vegvesenets egne anslag. 

Uavhengig av hvilken løsning  som måtte velges for skoleområdet må gang-/sykkelvegen opp Prestlia 
prioriteres. Dette har i flere plan-runder vært kommunens førsteprioritet for gang-/sykkelvegprosjekt.
Rådmannen mener det vil være mest ryddig at planlegging og gjennomføring av denne strekningen 
fortsatt er et fylkeskommunalt vegprosjekt og at det ikke inkluderes i det kommunale skoleprosjektet.

Prosjektet for oppgradering av fv. 193 mellom Verrabotn og Meltingen er nå tatt med i 
Fylkesvegplanen, men innebærer ikke noen ønsket framskynding av prosjektet. I følge daglig leder for 
«Fosenvegene» er prosjektet fra deres side planlagt gjennomført i 2017-18. Dette forutsetter at Nord-
Trøndelag fylkeskommune bidrar med sin andel til prosjektet slik det nå er foreslått. Rådmannens ser 
derfor ikke at det er behov for å følge dette opp ytterligere og anbefaler at kommunen aksepterer at 
dette gjennomføres som en del av Pakke 3 i Fosenvegprosjektet. 

Det er svært positivt at det er satt av betydelig midler til Fylkesveg 755, selv om det det ikke er 
spesifisert nærmere hvor disse midlene skal brukes. Det et ikke avklart hvilke strekninger som vil bli 
prioritert, men rådmannen antar at vegen mellom Skarnsundbrua og Mosvik bør ligge langt framme i 
prioritering av disse midlene.

Gang-/sykkelveg mellom Loavegen og Kjerknesvågen ble opprinnelig prioritert i fylkesvegplan for det 
gamle fylkesvegnettet, og er kommet inn foran høyere prioriterte prosjekter som ligger langs gamle 
riksveger. Ut fra angitt lengde, bevilget sum og samtale med saksbehandler hos fylket, viser det seg at 
bevilgningen egentlig gjelder fra Lyngstad skole til Trøakorsen før Kjerknesvågen. Det er ikke penger til 
gangveg sørover fra skolen mot Loavegen.

På det som i dag er fylkesveger i klasse C og D (som fylkesveg 229) er det også forutsatt at kommunene 
bidrar med 25 % av investeringskostnadene, mens Fylkeskommunen fra i år kommer til å overta drift og 
vedlikehold av gang-/sykkelveger og vegbelysning. Driftsutgiftene langs disse anleggene har tidligere 
vært pålagt kommunene.

Kommunen har tidligere bevilget 2,1 million som sin andel av et kostnadsoverslag på 8 millioner for 
gangveg ved Lyngstad skole. Etter at planarbeidet er igangsatt er nye kostnadsoverslag kommet opp i 
14,1 million. Kommunens andel vil da øke til overkant av 3,5 millioner. Bakgrunnen for den betydelige 
merkostnaden er bl.a. at det blir nødvendig å rette ut fylkesvegen og bygge ny bru/kulvert over Byaelva. 

Fylkeskommunen har ikke fulgt opp ønske fra Inderøy kommune om at strekningen fra Trøakorsen og 
ned til Kjerknesvågen blir innlemmet i prosjektet.

Rådmannen merker seg også at prosjektet Lyngstad skole til Kjerknesvågen medfører høyere 
investeringskostnader enn opprinnelig forutsatt og at det trekker ut i tid. Det er også et faktum at 
denne strekningen ikke er ansett å ha høyeste prioritet i kommunens prioriteringer.



Konklusjon

Se innstilling
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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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Ole Morten Sand - 181/86 - påbygg til bolighus

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke dispensasjon fra Kommunedelplanen for 
Røra/Hylla, pkt 1-2, for påbygg til bolighus i samsvar med vedlagte tegninger.

Vedtaket kan påklages i samsvar med Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato 
av dette vedtaket.

Bakgrunn

Eier av boligeiendommen i Bålhaugvegen 31, Ole Morten Sand, søker om påbygg på eksisterende bolig.
I henhold til vedlagte skisser vil påbygget komme som en boligetasje over eksisterende garasje.
Utvidelsen av bolighuset vil i svært liten grad endre det bebygde areal for eiendommen.

Utsnitt som viser Bålhaugvegen 31



Reguleringsplan
I henhold til plassering ligger eiendommen innenfor boligområdet i Austadlia; innenfor 
«kommunedelplan for Røra/Hylla», vedtatt 27.01.2010.
Området ble utbygd i henhold til tidligere reguleringsplaner for Austadlia.
Feltet er utbygd på 70-tallet, og den omsøkte boligen er oppført i 1979. Tidligere reguleringsplaner i 
området er opphevet.

Reguleringsbestemmelser i kommunedelplan Røra, pkt. 1-2:
«Der byggegrensa er oppheva, gjeld 12,5m frå senterlinje veg til vegg bustad.»

Dispensasjon
Eieren av bolighuset vil med bakgrunn i vedlagte skisse søke dispensasjon for utvidelse av eksisterende
bolig over eksisterende garasje. Boligenheten kommer dermed nærmere kommunal vei og tiltaket 
krever dispensasjon for plassering mot vei. 
Tiltakshaver søker om skisserte utvidelse av bolighuset med bakgrunn i at tomta er svært bratt, noe 
som vanskeliggjør utvidelse mot øst. 
En utvidelse av boligen mot sør eller nord er lite ønskelig for tiltakshaver da dette er arealer som i dag 
er disponert til uteplass og gårdsplass.

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».

Vurdering

Boligeiendommene i Austadlia er utbygd i samsvar med tidligere reguleringsplan for Austadlia med en 
byggegrense for boligbebyggelsen. Plassering av garasjer er i samsvar med tidligere plan, gitt tillatelse 
til oppføring nærmere vei.

Dispensasjon fra byggegrense mot vei:
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.



I vedlagte utkast vil påbygget sees i fasader mot sør, nord og øst. Tiltaket medfører at garasjetaket løftes og kommer i tilnærmet samme høyde 
som høyeste gesimshøyde på bolighuset.  

Argumenter som kan tale mot at det gis dispensasjon:

 Tiltaket vil bryte byggelinja langs veien.

 Estetisk betrakting. Tiltaket i seg selv vil bli høyt og stikke seg fram i forhold til den 
omkringliggende bygningsmasse.

 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:

 Den omsøkte eiendommen ligger slik til at tiltaket ikke vil hindre siktforhold for trafikanter i 
området.

Konklusjon:
Bygningsmyndigheten har forståelse for huseiers ønske om å videreutvikle tomta uten at uteplassen 
eller gårdsplassen blir vesentlig berørt. Bygningsmyndigheten er i denne saken kommet til at fordelene 
ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. pbl`s § 19-2. Det 
anbefales derfor at søknaden avslås. 
Et avslag kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28, det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak 
er mottatt.
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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



  
 

 
Inderøy Museums- og historielag:  Vurdering av Sakshaug Gamle Skole.      2013-03-19   

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
Inderøy Museums- og historielag:  Vurdering av Sakshaug Gamle Skole.      2013-03-19   

 
 

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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Vår dato Vår referanse

06.03.2013 2013/340-2

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

Gunnlaug Jule
Hyllavegen 96
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Jule Asbjørn og Gunnlaug Jule- 153/29 og 153/33- Fradeling av areal -
godkjennes

Viser til søknad fra grunneiere Asbjørn Jule, gbnr. 153/29, og Gunnlaug Jule, gbnr. 153/33, om
oppretting av grenser mellom boligeiendommene. 
Fradelingen omfatter deling av en parsell på ca 293 m2 fra grunneiendom Hyllavegen 97, gbnr. 
153/33. Samtidig skal to mindre areal fradeles som grensejustering fra Hyllavegen 95, gbnr. 
153/29, dette i henhold til søknad mottatt her den 15.02.2013.

Planstatus:
Området omfattes av Kommunedelplan for Røra med tilhørende bestemmelser, vedtatt 
08.03.2010. I henhold til kommunedelplan ligger eiendommene innenfor området regulert til 
sentrumsområde Hylla.

Vurdering:
Fradeling og grensejustering er i tråd med reguleringsformålet.
Bygningsmyndigheten anbefaler at ny grense mellom eiendommene ikke plasseres nærmere 
eksisterende garasje enn min 1 meter.
Tiltaket omfatter ingen endring av adkomst til eiendommene, Jfr. pbl`s § 27-4.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra b, (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 
26-1(opprettelse og endring av eiendom) godkjennes søknad fra Gunnlaug Jule og Asbjørn Jule
om deling av en parsell på ca. 293 m2 fra eiendommen fra gbnr. 153/33, samt to mindre 
grensejusteringer fra eiendommen gbnr. 153/29, dette som vist i situasjonsplan av 05.12.2012.

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Vedtaket vil bli referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehanlder

Kopi til:
Asbjørn Jule Hyllavegen 96 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

01.03.2013 2013/291-2

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

Ola Løseth
Grandmarka 70
7670  INDERØY

Løseth Ola - 159/16 - utbygging garasje - Grandmarka 70 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
159/016

Adresse:
      Grandmarka 70                   

Tiltakshaver:
Ola Løseth                      

Tiltakets art:
Utvidelse av eksisterende garasje                                               

Bruksareal i m2:
65,0 m2            

Det vises til søknad om ombygging med tilbygg til eksisterende garasje, dette i henhold til søknad med 
vedlegg registrert mottatt her 08.02.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis til ombygging med tilbygg til eksiterende garasje for 
boligeiendommen i Grandmarka 70.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:
Eksisterende garasje bygges til mot nord og vest, Ombyggingen innebærer også ny takkonstruksjon for 
hele bygget.
Garasjen vil etter ombygging ha et bebygd areal BYA på 70 m2.

Ny garasje vil få en avstand til felles eiendomsgrense for gbnr. 159/16 og gbnr. 159/6 som er mindre enn 
4 meter.

Saksvurderinger:
Eiendommen ligger i henhold til kommuneplanens arealdel i område utlagt til LNF-område. Utvidelsen 
utgjør et bebygd areal mindre enn T-BYA = 50 m2, dette er i samsvar men med planbestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel, jfr. § 2-2.
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Bygningsmyndigheten er også gjort kjent med at det foreligger godkjenning til plassering nærmere felles 
eiendomsgrense enn 4m fra grunneier av naboeiendommen gbnr. 159/6, Stein Vidar Løseth, i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 29-4 litra a).

Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være i tråd med plan.

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

21.02.2013 2013/276-2

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

Spar-Bygg AS
Sjøfartsgt. 9
7714  STEINKJER

Værdal Per Magnus – 7/1 – 3 stk. bygg for overnatting samt bygg møterom -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
7/1 

Adresse:
Sakshaugvegen 44                       

Tiltakshaver:
Per Magnus Værdal

Ansvarlig søker:
Spar-Bygg AS                                       

Tiltakets art:
3 stk bygg for overnatting, ett bygg med møterom

Bruksareal i m2:
3x 15m2, samt 39,6 m2

Det vises til søknad om tillatelse for oppføring av 3 stk. bygg for overnatting samt ett separat bygg med 
møterom, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her den 06.02.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til oppføring av 3 stk bygg for overnatting samt 
ett bygg med møterom, dette i samsvar med søknad, tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Spar-Bygg AS, org.nr. 935540704, gis ansvarsrett som søker samt ansvarsrett for utførelsen av 
bygningstiltaket.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av tre mindre bygg med et bebygd areal BYA på 3 x 19 m2 samt ett bygg for 
tilrettelagt med møterom for Husfrua, dette bygget har et bebygd areal på 47 m2. 
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Alle bygg vil ha innlagt vann og avløp.

Planstatus: Kommunedelplan Straumen
Planformål: LNF-område

Tidligere dispensasjonssøknad:
Plassering av trønderlåna, «Husfrua», er tidligere behandlet i vedtak av 24.04.2007.
I henhold til dette vedtak er det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av lån som 
nyttes til servering og overnatting som en tilleggsnæring til gården.
I henhold til vedtaket er det gitt dispensasjon for et areal på 2 dekar som knyttes til den nye driften som 
omfatter parkering og naturlig areal knyttet sammen med tilleggsnæring til gården.

I henhold til vedlagte planer for plassering av de tre byggene samt møtelokalet er disse plassert nord-
vest og vest for «Husfrua».
Avstand mellom trønderlåna «Husfrua» og ny bebyggelse vil være min. 8m.

Tilgjengelighet i byggene:
Ett av de tre overnattingsbyggene samt bygget for møterom er innredet for universell utforming.

Saksvurdering:

Dispensasjonsvurdering fra LNF-formålet:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått søknad med plassering av de tre byggene og møtelokalet opp 
mot det tidligere dispensasjonsvedtaket fra 2007. 
Plassering av byggene er innenfor det området som naturlig danner tun for «Husfrua», plassering av 
langhus med møterom er samtidig planlagt som en naturlig ramme rundt servering/overnatting og den 
øvrige gårdsdriften.
Alle de planlagte byggene er plassert innenfor det arealet på 2 dekar hvor det er gitt dispensasjon for 
endret arealbruk for tilleggsnæring på gården.
Tiltaket er dermed vurdert til å være i samsvar med tidligere vedtak.

Tilgjengelighet i byggene:
Byggene er plassert i et område som er i et flatere område som gir mulighet for universell utforming 
tilgjengelighet til byggene. Overnattingsbygget og bygg med møterom har toalett som er dimensjonert 
for universell utforming, bygningsmyndigheten vil henstille til at det også tilrettelegges for dusj i 
overnattingsbygget. 

Det gis ansvarsrett for tiltaket i henhold til søknad. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Per Magnus Værdal Sakshaugveien 44 A 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

20.02.2013 2013/198-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Alf Magne Bye
Løsvingen 10
7712  STEINKJER

Bye Alf Magne - gnr 083 bnr 045 - Ny garasje med leilighet - Kjelvikvegen 111 
- godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/045

Adresse:
  Kjelvikvegen 111                       

Tiltakshaver:
Alf Magne Bye

Ansvarlig søker:
Alf Magne Bye

Tiltakets art:
Ombygging av garasje med egen leilighet                                                

Bruksareal i m2:
106,3 m2            

Det vises til søknad om tillatelse til ombygging av eksisterende garasje med leilighet i 2.etasje, dette i 
henhold til søknad mottatt her 30.01.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 gis til ombygging med tilbygg til garasje med ny leilighet i 
garasje for Kjelvikvegen 111.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Tillatelsen krever søknad om ansvarsrett fra foretak med ansvarsrett for vann- og avløp samt 
våtromsarbeider, søknaden må være godkjent av kommunen inne arbeidene igangsettes. 

 Tegninger i henhold til vedlegg til søknad legges til grunn for tillatelsen, tegninger av 16.01.2013.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Tiltakshaver Alf Magne Bye, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for funksjonene UTF, alt ansvar for 
bygningsmessige arbeider. Tillatelsen er gitt i samsvar med forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 6-8.

Saksopplysninger:
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Eksisterende garasje bygges til mot nord, hele garasje ombygges slik at den innredes med ny leilighet i 2. 
etasje over dobbelgarasje.
Garasjen vil etter ombygging ha et bebygd areal BYA på 74,9 m2.

Saksvurderinger:
Eiendommen ligger i henhold til kommuneplanens arealdel i område utlagt til LNF-område med mulighet 
for spredt boligutbygging.
Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være i tråd med plan.

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

18.03.2013 2013/511-2

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

Stig Hogstad
Kvamshaugan 110
7670  INDERØY

Hogstad Stig - 20/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
020/001

Adresse:
    Kvamshaugan 114                     

Tiltakshaver:
Stig Hogstad                      

Tiltakets art:
Riving av bygning                                              

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om riving av ubenyttet bygning på gårdstun, dette i henhold til søknad mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis til tillatelse til riving av bygning i samsvar med søknad 
på Kvamshaugan 114.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Ved tiltak på eksisterende byggverk der ansvaret ikke videreføres til ansvarlige foretak, er det 
tiltakshaver som har ansvaret for at det foretas en kartlegging av farlig avfall og at rivingsavfall 
deponeres/gjenbrukes i henhold til Forurensningsforskriften.

        

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter riving av landbruksbygning på det gamle gårdstunet ved Kvamshaugan 114. Bygningen 
har et bebygd areal på ca 88 m2, i henhold til matrikkel er bygningen registrert som annen 
landbruksbygning.

Saksvurdering:
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Øvrige opplysninger:

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet på kr 1400,- innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

05.03.2013 2013/185-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Byggmester Stene as
Mosvikvegen 520
7690  MOSVIK

Nervik Tor - 318/14 - Tilbygg - Nervikvegen 56 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/014

Adresse:
Nervikvegen 56                         

Tiltakshaver:
Lise og Tor Nervik

Ansvarlig søker:
Byggmester Stene as                                         

Tiltakets art:
  Tilbygg med påbygg til bolighus                                              

Bruksareal i m2:
   71 m2         

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her
den 24.01.13.
Siste dokument til saken er mottatt den 28.02.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20- 1 godkjennes søknad om oppføring av tilbygg samt påbygg til 
eksisterende bolighus, tillatelsen gis på følgende vilkår:

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

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

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Stene AS, org.nr. 981134044, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett som ansvarlig 
søker, ansvarlig for tømrerarbeider.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende bolighus, deler av eldre tilbygg rives. Det oppføres loft i samsvar 
med eksisterende bygg over noe av ny og gammel del.
Bebygd areal for tilbygg har totalt BYA på 44,5 m2.
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Planstatus: «Reguleringsplan for Mosvik sentrum»
Planformål: Boligformål

Tiltaket omfatter til bygg til eksisterende bolighus, i henhold til tegninger viser tiltaket tilgjengelighet i ny 
boligdel som blant annet omfatter nytt bad. 
Bygningsmyndigheten gjør oppmerksom på at tilbygget også skal utføres i henhold til krav til 
energieffektivitet samt kravene til inngangsparti, jfr. plan- og bygningsloven § 31-2.

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler, manglende ansvarsrett må oversendes kommunen for godkjenning før igangsetting av 
tiltaket. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehanlder

Kopi til:
Lise og Tor Nervik Nervikvegen 56 7690 MOSVIK
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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
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Lena Kristin Andersen og Anders Våset

7710  SPARBU

197/116 - Godkjent oppføring av enebolig i Revkroken 10. Dispensasjon for 
gesimshøyde.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/116

Adresse:
Revkroken 10, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lena Kristin Andersen og Anders Våset                      

Ansvarlig søker:
Block Watne AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
156            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon for gesimshøyde registrert mottatt her
2.1.2013. Siste dokument til saken er svar på merknader fra nabo mottatt 29.1.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig i Revkroken 10 med dispensasjon fra Reguleringsplan for 
Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06 , bestemmelsenes pkt. 2.2 for gesims på 5,33 meter.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Block Watne AS:
- SØK kl.1 
- PRO/UTF Kl.1, alle områder med unntak av takverk, ventilasjon, rørlegger, stålpipe/vedovn, 

grunnarbeider og utstikking.
Östberg Norge AS:
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- PROkl.1, ventilasjonsanlegg
Petre AS:

- PRO kl.1, takverk
Peisselskabet AS:

- PRO/UTF kl.1, stålpipe og vedovn
Vitec AS

- PRO/UTF kl.1, oppmåling
Bjørnes maskin og transport AS:

- PRO/UTF kl.1, graving og terrengarbeider.
Det gis lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO kl.1.

Trøndelag mur og bygg AS:
- UTF kl.1, mur og betong

Anders Våset, selvbygger etter SAK § 6-8 :
- UTF kl.1, tømrerarbeid
- UTF kl.1, ventilasjonsanlegg
- UTF kl.1, membran og flis i våtrom

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig BYA 99 m2 / BRA 156 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06
Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:
Block Watne AS - org.nr. 968757954 - for funksjonene: 

- SØK kl.1 
- PRO/UTF Kl.1, alle områder med unntak av takverk, ventilasjon, rørlegger, stålpipe/vedovn, 

grunnarbeider og utstikking.
Östberg Norge AS - org.nr. 939625593 - for funksjonene 

- PROkl.1, ventilasjonsanlegg
Petre AS - org.nr. 884647762 - for funksjonene:

- PRO kl.1, takverk
Peisselskabet AS - org.nr. 935783267 - for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, stålpipe og vedovn
Vitec AS - org.nr. 981932773 – for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, oppmåling
Bjørnes maskin og transport AS - org.nr. – 996435946 – for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, graving og terrengarbeider.
Det gis lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO kl.1.

Trøndelag mur og bygg AS - org.nr. 995139154 - for funksjonene:
- UTF kl.1, mur og betong

Anders Våset – har fagbrev som tømrer og gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8 – for 
funksjonene:

- UTF kl.1, tømrerarbeid
- UTF kl.1, ventilasjonsanlegg
- UTF kl.1, membran og flis i våtrom
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Tegningsliste:

 Nr. 100: Plan 1.etg - Snitt
 Nr. 10: Plan 2.etg – Snitt
 Nr. 102: Fasader1
 Nr. 103: Fasader2
 Nr. 001: Situasjonsplan

Tiltaket
Det søkes om oppføring av ny bolig på ubebygd tomt. Plassering av garasje er vist på situasjonsplanen 
men oppføring av denne er ikke søkt.
Boligen søkes oppført med saltak i 34 0 og to fremskutte midtparti - et på hver av langveggene - som 
bryter med fasadelivet. Disse partiene etableres med saltak vinkelrett på bygningen. Mot sørøst danner 
dette tak over inngangsparti i første etasje og soverom i andre etasje. Mot nordvest blir dette en del av 
hhv stue og loftstue med utsikt til fjorden. Boligen utformes som tilgjengelig boenhet i første etasje. 

Eiendommen ligger nederst i det regulerte boligfeltet, i en helning mot nordvest. Adkomsten er på 
oversiden og bygningen plasseres på høyde med adkomstvegen. Boligen oppføres uten kjeller og tiltaket 
medfører noe oppfylling; fra 0 - 0,5 meter i sørøst til 2 meter under bygningens nordvestlige punkt. 
Videre fylles det nord-vestover før fyllingsfoten skrår ned mot nabogrensa mot dyrkamark. Høyeste 
oppfylling er ikke angitt men fra tegningene framgår det at dette blir ca. 2,5 meter.

Det søkes dispensasjon for gesimshøyde på 5,33 cm.

Naboer er varslet på ordinær måte. I tillegg har kommunen sendt varsel til ytterligere to naboer og 
begge disse har levert merknader til tiltaket:
Det er mottatt merknader til søknad en om dispensasjon fra naboene i Bjønnavegen 18 - Dagmar og 

Arnold Aas - og Bjønnavegen 20 – Lisbeth og Jan Yngve Thomassen. 

Saksvurdering:

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

Merknader
Det er mottatt merknader fra eiere av to eiendommer. Disse eiendommene grenser ikke direkte til den 
aktuelle tomten men i og med at de har utsikten sin  mot eiendommen og boligtomtene som ligger i 
mellom er ubebygd har kommunen likevel valgt å varsle dem. 

1. Eier av Bjønnavegen 18 (g/br.nr: 197/055), Arnold Aas, skriver følgende i sin merknad:
Innledningsvis vil vi henvise til tidligere korrespndanse med Inderøy kommune på generelt 
grunnlag i forhold til utbygging i nevnte boligområde. Vi som er naboer har hele tiden forholdt 
oss til reguleringsplanen, men var i utgangspunktet svært misfornøyd med oppfylling av terreng 
og høyder. Det er nå foretatt bebygging av nr. 6 og nr 12 og vi har ikke ytterligere merknader til 
disse. Vi vil derimot ikke akseptere noen form for dispensasjon i forhold til gesimshøyde, - i 
omsøkte tilfelle fra vedtatte 4,5 m over gj.sn. plant terreng til 5,33 m. Begrunnelsen for søknaden 
er ikke relevant og svært tynn. Det er mange hustyper å velge mellom og alternativt må enten 
terreng senkes eller det må velges hustype innefor vedtatt høyde i reg.plan. Vi har også merket 
oss at det er anlagt en betydelig stentipp på nr. 10 og det vil ikke være aktuelt med oppfylling 
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tilsvarende dette volum. Med gjenstående tomter kan også en dispensasjon her medføre 
presedens og økt trykk på nye dispensasjoner i feltet. Vi vil kun akseptere en høydelinje som 
følger rett og ubrutt linje på tak fra nr.6 til nr.12,- dog ikke over 4,5 m
For oss i nabolaget, - både vi som har fått denne orientering og andre er dette et viktig prinsipp 
som vil forfølges videre ved en evt. uforståelig innvilget dispensasjon. Her viser vi også til hva 
som er anført tidligere.

2. Eier av Bjønnavegen 20 (g/br.nr: 197/054), Lisbeth Thomassen, skriver følgende i sin merknad:
Det vises til mottatt brev fra Inderøy Kommune, datert 15.01.13 – poststemplet 17.01.13 og 
mottatt 18.01.13. Vedlagt var også brev fra Block Watne AS vedrørende dispensasjon fra 
reguleringsplanen.
Som kjent har det tidligere vært kontakt mellom oss beboere i Bjønnavegen og Inderøy kommune 
på generelt grunnlag for bygging av boliger i Revkroken.
Vi regner også med at både både utbygger og tiltakshavere er kjent med gjeldende 
reguleringsplan for området, samt de synspunkter vi som naboer har til denne. Derfor stiller vi 
oss uforstående til at det i det blir brukt tid/ressurser på et boligvalg som ikke er i tråd med 
reguleringsplanen.
Gangstadhaugen består stort sett av bebyggelse fra 1970-tallet og husene som er oppført i bl.a.
Bjønnavegen 16-22 har kjeller + 1 etasje og med en takvinkel på 18-22 grader. Dette i tillegg til at
husene ligger lavt i terrenget, vil det være unaturlig at foranliggende bebyggelse skal oppføres 
med totalthøyder som overstiger vedtatte reguleringsplan for området og dermed skjerme helt 
for eksisterende bebyggelse.
Det aksepteres ikke fra vår side at det oppføres boliger i Revkroken som ikke er innenfor vedtatte
reguleringsplan når det gjelder bl.a. høyde. Derfor avvises prinsipielt søknaden om dispensasjon 
fra vår side.

Ansvarlig søker har vært i kontakt med Aas men de kom ikke til enighet og søker svarer slik på 
merknadene:

1. Vi vil nevne at bolig som planlagt på Revkroken 10 plasseres med gulv i 1.etasje på ca samme 
nivå som Revkroken 12 og vil få en lavere totalhøyde på møne og gesims enn Revkroken 12.
Ved oppføring av bolig i 2 etasjer med ark som er søkt i denne saken vil gesims bli høyere enn 
bestemt i de fleste planbestemmelser. Den planlagte boligen er innenfor planbestemmelsene 
med hensyn til mønehøyde, så en dispensasjon fra gesimshøyde vil etter vår vurdering ikke få 
noen betydning for boligen i Bjønnavegen 18 eller andre boliger i Bjønnavegen. Eiendommen i 
Bjønnavegen 18 ligger ca 7 m høyere i terrenget enn Revkroken 10.
Ber om at dispensasjon gis da det ikke vil ha noen negativ innvirkning på området

2. De samme forhold er nevnt i tilsvar til eier av Bjønnavegen 20. 

Dispensasjon
Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 og plan-
og bygningslovens § 19, dispensasjon.

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

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
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Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at etablering av ark vil gi en bedre utnyttelse av loftplanet 
uten store merkostnader. Søknaden om dispensasjon angir at gesimshøyden på ark blir 5,33 meter. 

Bygningsmyndigheten gjør for ordens skyld oppmerksom på at gesimshøyden ved ark på tak skal 
beregnes fra toppen av arken. De fremskutte partiene av bygningen her kan imidlertid ikke defineres 
som ark og oppgitt høyde på gesimsen er da riktig (vi viser til Fylkesmannen i Østfold, vedtak i sak 
ref.2010/3905 423.1 CIN).

Grunner som taler imot en dispensasjon:

 Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelser
 Det foreligger protester til tiltaket

Grunner som taler for dispensasjon:

 Søker får det huset de ønsker seg 
 Dispensasjonen gjelder kun mindre deler av bygningen som underordner seg bygningen 

for øvrig
 Ingen naboer får ulemper som direkte følge av tiltaket
 Likebehandling: det er tidligere gitt dispensasjon for gesimshøyde i planområdet på 

bygninger med tilsvarende utforming

Eier av Bjønnavegen 18 har i hovedsak innvendinger til terrengendringer som tidligere er gjort i det nye 
planområdet og er i mot dispensasjoner på prinsipielt grunnlag. Videre framholder eier av Bjønnavegen 
20 at eksisterende bebyggelse ligger lavt i terrenget og at de ikke aksepterer at det etableres bebyggelse 
med høyder over planens bestemmelser som vil skjerme for eksisterende bebyggelse. Merknadene har 
imidlertid ikke vist til ulemper for naboer som en direkte følge av det det her søkes om dispensasjon for.

Eiendommen er del av en utvidelse av et eldre boligfelt på Gangstadhaugen. Det er de siste årene 
oppført mange nye boliger i dette feltet.
Inderøy kommune har forståelse for naboenes ønske om en gjennomgående lav og ensartet bebyggelse. 
Vi registrerer imidlertid at det på Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, framskutte parti eller 
vinkeltilbygg både i den nye og i den eldre delen av feltet og anser ikke at dette i seg selv bryter med det 
bebygde miljøet i området.
Revkroken 10 er vist med møneretning parallelt med kotene og eiendommen ligger vesentlig lavere enn 
boligene til naboene i Bjønnavegen. Gesimshøyden på utbyggene er 5,33 meter og mønehøyden på disse 
er 6,6 meter. Gesimshøyden på hovedhuset er på 4,2 meter mens mønehøyden er 7,0 meter og dette er 
innenfor planens bestemmelser. Boligens utskutte parti utgjør 1/3 av langfasadene og gesimshøyden på 
disse vil ikke ha betydning for utsikten til eierne av Bjønnavegen 18 eller 20.
Videre er det de seneste årene gitt byggetillatelse til flere nye boliger både med fremskutte parti, ark 
eller takopplett der det er gitt dispensasjon for høyde (jf. Revkroken 12, Bjønnavegen 14 og 
Gangstadmarka 51).
En gesimshøyde på 5,33 meter kan være et vesentlig avvik fra planbestemmelsene i seg selv, her dreier 
det seg imidlertid om to framskutte parti som klart underordner seg bygningen for øvrig. I avveiningen 
mellom fordeler og ulemper må det legges vekt på at dispensasjonen ikke medfører noen ulemper, 
verken for Bjønnavegen 18 eller 20, og at det gitt dispensasjon for tilsvarende bygg tidligere.

Bygningsmyndigheten kan ikke se at de hensyn høydebestemmelsene er ment å ivareta blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon og har etter en konkret og helhetlig vurdering kommet til at det 
foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
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Når det gjelder terrengendringene som det søkes om er disse ikke i strid med gjeldende plan og 
Revkroken 10 vil etter oppfylling bli liggende på samme nivå som nabo Revkroken 12, med mønet ca. 20 
cm lavere enn denne. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til plassering av garasje. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at 
oppføring av denne skal behandles som0 egen sak når dette blir aktuelt.

Søknaden er forøvrig 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:
Lisbeth V Thomasen Bjønnavegen 20 7670 INDERØY
Arnold Aas Bjønnavegen 18 7670 INDERØY
Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER
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Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
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Jarle P Kvam
By Vestre
7620  SKOGN

Kvam Jarle P - 347/1/10 - tilbygg fritidsbolig - Giplingfeltet - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
347/001/010

Adresse:
Giplingstranda 12                        

Tiltakshaver:
Jarle P Kvam                      

Tiltakets art:
Tilbygg til fritidsbolig, < 50m2                                               

Bruksareal i m2:
12,6 m2           

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende fritidsbolig, dette i samsvar med søknad og vedlegg 
registrert mottatt her 11.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til tilbygg til fritidsbolig, tillatelsen er gitt under 
følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til vedlegg til søknad legges til grunn for tillatelsen, tegninger til søknad av 
11.03.2013.

Saksopplysninger:
Tilbygget omfatter to takoverbygg over terrasse, samt nytt inngangsparti. 
Fritidseiendommens bebygde areal etter utbygging er BYA 101 m2.

Fritidseiendommen ligger innenfor reguleringsplan for «Gipling i Mosvik», vedtatt 18.06.2008.
I henhold til reguleringsbestemmelsene § 2.2 sies følgende: «Tillatt bruksareal T-BRA for hver tomt er 
100m2.»

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler
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Arkivsak. Nr.:
2013/534-2

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/13 08.04.2013

Meldeplikt ved hogst av yngre barskog

Rådmannens forslag til vedtak
1. Inderøy kommune går inn for at det innføres pålegg om meldeplikt på sluttavvirkning av yngre 

produksjonsskog, h.kl. II og III.

2. Pålegget om meldeplikt innføres som lokal forskrift med hjemmel i §11 i Lov om Skogbruk.

3. Saken sendes ut på høring til landbruksorganisasjonene i kommunen, med høringsfrist 15. mai 
2013.

Bakgrunn
Fylkesmannen og kommunene har i den senere tid mottatt flere meldinger om at det avvirkes en del 
barskog i yngre hogstklasser (h.k1 II, III og yngre IV) rundt om i fylket. Dette er en utvikling som
Fylkesmannen  og de fagansvarlige for skogbruk i kommunene mener er bekymringsfull og i konflikt 
med § 1 i Lov om skogbruk.

Avvirkning av barskog som er i den mest volumproduserende fasen er ikke bærekraftig og er
uheldig med hensyn til framtidig avvirkningsvolum på enkelteiendommer og i fylket.

Ut fra de opplysninger Fylkesmannen har fått, kan årsakene til hogst av yngre barskog deles i
3 grupper: Skogeieren har 1) behov for nye arealer i jord- og husdyrbruket, 2) likvide behov,
3) mangel på grunnleggende kunnskap om skogbruk.

Med bakgrunn i det som er beskrevet her oppfordrer Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag kommunene til å vurdere å innføre meldeplikt for hogst av yngre barskog med
hjemmel i §11 i Lov om Skogbruk. 



Vurdering
I de tilfeller hvor årsaken er likvide behov er det svært kortsiktig å velge hogst av yngre skog som 
løsning. Iverksetting av hogst av yngre barskog bærer preg av uvitenhet om den store volum- og 
verdiøkningen som skjer i ungskogen. Enkle beregninger (vedlagt) viser at alternativ renteavkastning må 
ligge i størrelsesorden 5-6 %, ved hogst av h.k1 III på 17-bonitet, dersom likvide behov skal være 
argumentet. Med dagens rentenivå vil derfor dette ikke være noe argument.

Med dagens lovgiving er det ingen forbud mot å hogge yngre barskog, men kommunene kan
vedta egne forskrifter som pålegger skogeierne meldeplikt på tiltaket.

Innherred samkommune innførte meldeplikt på hogst av yngre barskog i 2010 og erfaringene
er gode. Meldeplikten har gjort at kommunen kommer i dialog med skogeieren før hogsten
igangsettes og i mange tilfeller har dialogen resultert i at hogst av yngre skog er blitt avverget
uten at skogeier har kommet ut med dårligere løsninger.

Det er også grunn til å være på vakt med hensyn til hogst av yngre barskog med bakgrunn
målsettingene om økt avvirkning i fylket. I målsettingene legges det til grunn at den omforente
avvirkningsøkningen ikke skal skje i form av hogst i yngre skog. Tømmerkjøperne er derfor
oppfordret til å ta ansvar for at dette ikke skjer, samt å ta ansvar for å gi skogeierne veiledning
slik at mangel på kunnskap om skogbruk ikke blir årsak til avvirkning av yngre skog i
framtiden.

Konklusjon
Inderøy kommune deler Fylkesmanens bekymringer for utviklingen når det gjelder hogst av yngre 
produksjonsskog, og anbefaler at det også i Inderøy kommune innføres meldeplikt for hogst av denne 
typen skog.
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Inderøy kommune mottok den 2.1.2013 søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon for 
gesimshøyde. Det ble mottatt merknader fra eiere av Bjønnavegen 18 og 20 i forbindelse med 
byggesaken.
Merknadene ble vurdert og det ble den 26.2.2013 gitt byggetillatelse for oppføring av ny enebolig i 
Revkroken 10 med dispensasjon for gesimshøyde på deler av bygningen. 

Inderøy kommune mottok klage på byggetillatelsen den 18.3.2013 fra eier av Bjønnavegen 18; Dagmar 
og Arnold Aas. Ytterligere en klage på byggetillatelsen, fra  eier av Bjønnavegen 20, Lisbeth Vistven  
Thomassen og Jan Yngve Thomassen, ble mottatt den 20.3.2013.

Vurdering

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven § 29. Vedtaket er datert 26.2.2013 og klagene på vedtak ble
mottatt hhv den 28.3.2013 og den 20.3.2013. Med hensyn til postgang anses klagene for å være 
rettidig.

Eier av Bjønnavegen 20, Lisbeth Vistven  Thomassen og Jan Yngve Thomassen anfører følgende 
momenter:

1. Dispensasjon IKKE kan/skal gis på generelt grunnlag, men på SPESIELT grunnlag i hver enkelt
byggesak. Dette må også være absolutt SISTE utvei, etter at ALLE andre muligheter er
vurdert.

2. Oppfylling av tomt bør skje i MINST mulig grad. Det kan vurderes om huset kan senkes noe
3. Økt gesimshøyde/takvinkel gir mindre gevinst i forhold til ulempene det medfører for

naboene
4. Det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til eksisterende bebyggelse.

Begrunnelsen er, som tidligere nevnt, at høyden vil virke unaturlig i forhold til de hus som er 
oppført fra 1970-tallet. Vi er klar over at det er gitt dispensasjon for Revkroken 12. Sett fra 
Småland/Skjelvågen er dette huset svært ruvende i terrenget og det kan i etterkant stilles 
spørsmål om en forutså hvilke konsekvenser dette fikk da tillatelse ble gitt. Hvis en fortsetter slik 
for Revkroken 8 og 10 vil det virke som en «vegg» foran eksisterende bebyggelse. Vi blir derfor 
skeptisk til høyde for boliger som senere skal oppføres i Revkroken 3,5 og 7.

Videre har Thomassen listet opp noen krav i sin klage der de blant annet krever en befaring, 
oppmåling av høydeforskjeller og virtuell visualisering fra sin eiendom med konsekvensene ved 
utbygging av Revkroken.

Rådmannens kommentar til  klager Thomassen:
1. Det er ikke noe krav jf. plan- og bygningsloven § 19-2 at en dispensasjon skal være siste utvei 

eller at alle andre muligheter skal være vurdert. Fordelene ved å gi dispensasjon skal imidlertid 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjonen i denne saken er gitt etter en konkret vurdering og Rådmannen minner om at 
dispensasjonen kun gjelder høyden på gesims på utbygg, bygningskroppen for øvrig ligger 
innenfor planens bestemmelser. 

2. Omsøkte terrengendringer er ikke vurdert som uvanlig store og er ikke i strid med gjeldende 
reguleringsplan. Revkroken 10 vil bli liggende på samme nivå som nabo i Revkroken 12.
Rådmannen vil for øvrig uttrykke forståelse for klagers ønske om at dagens boliger med fordel 
kan tilpasses terrenget i større grad. Ettersom tiden går og vegetasjonen kommer opp vil 
imidlertid terrengendringene bli vesentlig mindre påfallende. 



3. Det er ikke vist til ulemper som følge av økt gesimshøyde og rådmannen kan ikke se at høyden 
på gesimsen til utbyggene endrer naboenes lys- eller utsiktsforhold.

4. Når det gjelder forholdet til eksisterende bebyggelse vises det til vurderingen som ble gjort i 
vedtaket om byggetillatelse: 
«(…)Vi registrerer imidlertid at det på Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, framskutte 
parti eller vinkeltilbygg både i den nye og i den eldre delen av feltet og anser ikke at dette i seg 
selv bryter med det bebygde miljøet i området. (…) ».

Eier av Bjønnavegen 18, Dagmar og Arnold Aasanfører følgende punkter :

1. Vedtatt reguleringsplan gir ikke tilstrekkelig informasjon eller grunnlag for heving i betydelig 
grad av bestående og opprinnelig terreng

2. Kommunen skriver i sitt vedtak at omsøkte tiltak er i strid med reguleringsplanen.
Vi opplever at kommunen både her og ellers i stor utstrekning bruker dispensasjonsadgangen 

mere som en regel enn unntak.

3. Som grunner som taler for dispensasjon, beskriver kommunen at søker får det huset de ønsker, 
at ingen naboer får ulemper og at det tidligere er gitt dispensasjoner i planområdet. Ingen av 
disse momenter er relevante og tilstrekkelige for å kunne gi dispensasjon.

4. Kommunens påstand om om at det de siste år er oppført mange nye boliger i feltet er direkte 
usant. Enda mere usant er det at det i Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, framskutt 
parti eller vinkelbygg. De hus det her henvises til er i så fall bygget i 1 etg./evt. med senket 
sokkel slik at de ikke framstår som høye.

5. Til slutt ønsker vi å påpeke den faktaopplysningen om at husene på vestre side av Revkroken,-
nr.6, 8, 10 og 12 kan plasseres i høyde med adkomstveg. Dette er gjort for nr. 6 og 12.
Vi forutsetter da selvsagt at også de som kan komme til å kjøpe og bebygge tomt nr. 3, 5 og 7 i
Revkroken også skal senke sitt terreng til høyde for adkomstveg.

Rådmannens kommentarer til klager Aas:

1. Det er ikke anledning til å påklage reguleringsplanens bestemmelser i byggesaken. En eventuell 
endring i bestemmelsene må behandles som en reguleringsendring jf. plan- og bygningslovens 
§ 12-14. 

2. Det er riktig at det er gitt flere dispensasjoner i reguleringsområdet den senere tid. Rådmannen
vil imidlertid presisere at dette har vært for mindre avvik og avvik på underordnede deler av 
bygningene.

3. I avveiningen mellom fordeler og ulemper ved en dispensasjon skal det legges vekt på hvorvidt 
tiltaket medfører ulemper for nabo eller klagers eiendom. Videre vil det være relevant hvorvidt 
det er gitt dispensasjon for liknende forhold i samme planområde da like tilfeller skal behandles 
likt i den grad ikke relevante hensyn begrunner forskjellsbehandling.

4. Rådmannen stiller seg uforstående til uttalelsen om at det ikke er oppført mange nye boliger på 
Gangstadhaugen de siste år og viser til Revkroken 1, 6 og 12, Bjønnavegen 14 samt 



Gangstadmarka 40, 41, 49 og 51 som alle enten er oppført eller er under oppførelse etter 2009.
Alle disse eiendommene ligger innenfor samme planområde som Revkroken 10.
Når det gjelder eksisterende bygninger med ark, framskutt parti eller vinkelbygg viser vi til 
Gangstadmarka 35, 49, 51 og 57 samt Revkroken 6 og 12 i dette planområdet. I det eldste 
planområdet - Gangstadhaugen fra 1.10.1971 - vises det blant annet til Bjønnavegen 11, 15 og
16 samt Harevegen 4, 6, 8 og 12.

5. Det er ikke anledning til å stille generelle vilkår for nye byggetillatelser i området ut over det 
som er fastsatt i reguleringsplanen og at hver byggesak skal vurderes individuelt.

Rådmannen kan etter en gjennomgang av de mottatte klager ikke se at det er kommet nye 
opplysninger i saken som tilser en annen vurdering en det som ble gjort i vedtak den 26.2.2013.

Verken Aas eller Thomassen har vist til noen konkret ulempe som en direkte følge av den gitte 
dispensasjonen. 

Da bygningen for øvrig er i tråd med gjeldende reguleringsplan kan rådmannen ikke se at det er 
grunnlag for å avslå byggetillatelsen og minner om at Plan- og bygningsloven er en såkalt "ja-lov", dvs at 
bygningsmyndighetene ikke har anledning til å nekte et bygg oppført med mindre det foreligger en klar 
avslagshjemmel.

For ordens skyld understrekes det at en eventuell oppstart av byggearbeidet før klagesaken er ferdig 
behandlet, skjer på tiltakshavers eget ansvar. Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell retting, 
dersom klagen blir tatt til følge. 

Konklusjon

Rådmannen kan etter en gjennomgang av de mottatte klager ikke se at det er kommet nye 
opplysninger av betydning i saken og tilrår at byggetillatelsen av 26.2.2013 opprettholdes.



Lisbeth Vistven Thomassen

Bjønnavegen 20

7670 INDERØY

Inderøy Kommune

Vennalivegen 7

7670 INDERØY

Klage på vedtak i byggesak, Revkroken 10

Det vises til tilsendt kopi fra Inderøy kommune med innvilget dispensasjon for oppføring av bolig i 

Revkroken 10, byggesak 197/116. Mottatt pr. post lørdag 2. mars-13.

For det første vil vi få presisere at vi overhodet ikke stiller meg negativ til at det blir satt opp boliger i 

nabolaget. Men, ber om forståelse for at dette pr. dato virker svært negativt inn på det positive 

bomiljøet som er i nabolaget.

Inderøy kommune er fra før godt kjent med synspunkter både fra eier av Bjønnavegen 18 og oss i 

forbindelse med utbygging av Gangstadhaugen II. Viser her til tidligere korrespondanse og samtaler.

Vedrørende dispensasjon.

Viser til Plan og bygningslovens av §19-2, hvor det bl.a. står at fordelene med å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal også legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

På grunnlag av dette mener vi at:

 Dispensasjon IKKE kan/skal gis på generelt grunnlag, men på SPESIELT grunnlag i hver enkelt 

byggesak. Dette må også være absolutt SISTE utvei, etter at ALLE andre muligheter er 

vurdert. 

 Oppfylling av tomt bør skje i MINST mulig grad. Det kan vurderes om huset kan senkes noe

 Økt gesimshøyde/takvinkel gir mindre gevinst i forhold til ulempene det medfører for 

naboene

 Det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til eksisterende bebyggelse

Begrunnelsen er, som tidligere nevnt, at høyden vil virker unaturlig i forhold til de hus som er oppført 

fra 1970-tallet. Vi er klar over at det er gitt dispensasjon for Revkroken 12. Sett fra 

Småland/Skjelvågen er dette huset svært ruvende i terrenget og det kan i etterkant stilles spørsmål 

om en forutså hvilke konsekvenser dette fikk da tillatelse ble gitt. Hvis en fortsetter slik for Revkroken 

8 og 10 vil det virke som en «vegg» foran eksisterende bebyggelse. Vi blir derfor skeptisk til høyde for

boliger som senere skal oppføres i Revkroken 3, 5 og 7.



Hvis disse boligene OGSÅ får dispensasjon for høyde i forhold til reguleringsplanen, vil nåværende 

boliger bli liggende både bak og «under».

Vedrørende henvendelse fra ansvarlig søker/utbygger

Vi synes at ansvarlig søker har frontet denne byggesøknaden på en svært uprofesjonell og 

amatørmessig måte. Det har pr. i dag ikke kommet annet enn skriftlige henvendelser fra verken 

ansvarlig søker eller fra utbygger til oss. Ser av tilsendte dokumenter at ansvarlig søker, Block Watne 

AS har vært i telefonkontakt med Arnold Aas i Bjønnavegen 20, «uten å komme til enighet». Vi har 

ikke fått en slik henvendelse fra Block Watne AS.

Det antydes at høydeforskjellen fra Revkroken 10 til Bjønnavegen 18 er ca 7 meter. Men, hva er 

høydeforskjellen til Bjønnavegen 20? 

Krav:

Vi krever følgende:

- Befaring på byggeplass med Inderøy Kommune, utbygger/ansvarlig søker, samt eierne av 

Bjønnavegen 18 og 20.

- Befaring fra Småland/Skjelvågsiden, for å  synliggjøre hva vi mener med «ruvende» hus i 

Revkroken 12 og «vegg» foran eksisterende bebyggelse

- Oppmåling av høydeforskjeller mellom Revkroken 10 og Bjønnavegen 18/Bjønnavegen 20

- Vise plassering av bolig/synliggjøring av høyde for tenkt bolig Revkroken 10

- Påvise plassering av boligene i Revkroken 3 og 5 og opplyse hvilke konsekvenser disse får i 

forhold til eksisterende bebyggelse

- Med dagens dataverktøy burde en virituell visning fra vår eiendom om hvilke konsekvenser 

utbygging av Revkroken får for oss som naboer.

Vi ber om at det blir, p.g.a. mye reising i jobb, blir tatt kontakt i god tid for å avtale tidspunkt for 

befaringen.

Avslutningsvis ønsker vi å presisere at det er, i tillegg til nødvendig skriftlig dokumentasjon, svært 

viktig å ha muntlig kontakt for å få en god dialog og forståelse for synspunktene fra alle parter.

Inderøy 19. mars 2013

Lisbeth Vistven Thomassen & Jan Yngve Thomassen



Fra: Arnold Aas [mailto:arnoldaas49@gmail.com] 
Sendt: 18. mars 2013 21:29
Til: ind-Postmottak
Emne: KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON I BYGGESAK- 197/116

Det vises til vedtak fra Inderøy kommune som gjelder innvilget dispensasjon vedr. gesimshøyde for 
bolig i Revkroken 10, byggefelt Gangstadhaugen II på Sandvollan i Inderøy kommune.

Vedtaket er gitt oss i kopi av brev fra kommunen datert 260213 og som er mottatt pr. post hos oss 
020313.

Under henvisning til Forvaltningslovens prgf.28 påklages vedtaket i rett tid i forhold til klagefrist på 
3 uker fra mottatt brev.

Klagen gjelder i forhold til vedtaket i sin helhet og spesielt i forhold til flere punkter i begrunnelsen 
og forklaringen til vedtaket.

Innledningsvis ønsker vi å gjøre en oppsummering av faktaopplysninger generelt og gi henvisninger 
til tidligere kontakt og korrespondanse med Inderøy kommune om tomtetilpasninger i nevnte felt og 
i forhold til  vedtatt reguleringsplan for utbyggingen.

Ved oppstart av grunnarbeider vedr. tomt i Revkroken 6 hadde vi en muntlig og skriftlig dialog med 
kommunen vedr. oppfylling av terreng i forhold tl opprinnelig terrengformasjon.
Her ble det gjort en enorm oppfylling mot dyrkajord mot vest som etter manges mening ble estetisk 
skjemmende sett fra vest/Skjelvågen. Her ble det imidlertid bygget et hus med svært lav høyde(1 
etg),- noe som gjorde at vi ikke forfulgte saken videre. Her vises til dokumenter fra oss som beror 
ved byggesakskontoret.
Vil opplyse at vi ikke fikk noen form for bygge-/nabovarsel da.
Imidlertid gjorde vi det da klart at vi ikke ville akseptere tilsvarende oppfylling på andre tomter i 
Revkroken.

Vedrørende bygging i nr. 12 har vi ikke fått noen form for varsel. Vi har derfor ikke hatt anledning 
til å komme med  merknader før i aktuelle  sak som berøres av klagen.
Vi registrerte dog også her en betydelig oppfyling for å vinne høydeterreng, men kunne ikke gjøre 
noe med dette da det plutselig var byggearbeider på gang der.

I kommunens dispensasjonsvedtak som nå påklages, er det gitt henvisning til relevant 
opplysningsgrunnlag og også tatt inn de merknader som kom inn.
Saksbehandlingsmessig synes saken tilfredsstillende, men når det gjelder kommunens grunngivning 
som er brukt for å understøtte vedtaket er vi sterkt uenige,-også i vedtakets slutning.
Vil her gi noen punktvise kommentarer til de viktigste forhold som medfører klagen :

*Vedtatt reguleringsplan gir ikke tilstrekkelig innformasjon eller grunnlag for heving i betydelig 
grad av bestående og opprinnelig terreng
Hvis oppfyllingen for tomtene 8 og 10 på nedre side av adkomstvei Revkroken, vil dette bli sterkt 
skjemmende for almenheten sett fra vest,- blant annet fra veien mot Skjelvågen og Småland.

*Kommunen skriver i sitt vedtak at omsøkte tiltak er i strid med reguleringsplanen.
Vi opplever at kommunen både her og ellers i stor utstrekning bruker dispensasjonsadgangen mere 
som en regel enn unntak.

*Som grunner som taler for dispensasjon, beskriver kommunen at søker får det huset de ønsker, at 
ingen naboer får ulemper og at det tidligere er gitt dispensasjoner i planområdet. Ingen av disse 
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momenter er relevante og tilstrekkelige for å kunne gi dispensasjon.

*Kommunens påstand om om at det de siste år er oppført mange nye boliger i feltet er direkte usant. 
Enda mere usant er det at det i Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, framskutt parti eller 
vinkelbygg.
De hus det her henvises til er i så fall bygget i 1 etg./evt. med senket sokkel slik at de ikke framstår 
som høye.

*Til slutt ønsker vi å påpeke den faktaopplysningen om at husene på vestre side av Revkroken,- nr. 
6, 8, 10 og 12 kan plasseres i høyde med adkomstveg. Dette er gjort for nr. 6 og 12.
Vi forutsetter da selvsagt at også de som kan komme til å kjøpe og bebygge tomt nr. 3, 5 og 7 i 
Revkroken også skal senke sit terreng til høyde for adkomstveg.

Slik kommunen har gitt tillatelser til for bygging på vestre/nedre side av vegen, vil nødvendigvis de 
på nr. 3, 5 og 7 få et betydelig skjermingsproblem på grunn av de først bebygde tomtene. 
Det vil i det følgende gi betydelige ulemper for oss i Bjønnavegen som grenser til Revkroken. Dette 
vil bli ulemper både av trivselsmessige forhold og gitt også økonomiske tap ved salg av våre boliger.

Konklusjon :
Inderøy kommunes vedtak som nevnt over påklages i forhold til disse punkter,- både hva gjelder 
terrengendringer/oppfylling, reguleringsplanens innhold og dispensasjonsvedtakets begrunnelse.
Det kreves at kommunen opphever og endrer sitt vedtak.

Dagmar og Arnold Aas
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Vår dato Vår referanse

26.2.2013 2013/4-10

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

Lena Kristin Andersen og Anders Våset

7710  SPARBU

197/116 - Godkjent oppføring av enebolig i Revkroken 10. Dispensasjon for 
gesimshøyde.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/116

Adresse:
Revkroken 10, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lena Kristin Andersen og Anders Våset                      

Ansvarlig søker:
Block Watne AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
156            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med dispensasjon for gesimshøyde registrert mottatt her
2.1.2013. Siste dokument til saken er svar på merknader fra nabo mottatt 29.1.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av enebolig i Revkroken 10 med dispensasjon fra Reguleringsplan for 
Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06 , bestemmelsenes pkt. 2.2 for gesims på 5,33 meter.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Block Watne AS:
- SØK kl.1 
- PRO/UTF Kl.1, alle områder med unntak av takverk, ventilasjon, rørlegger, stålpipe/vedovn, 

grunnarbeider og utstikking.
Östberg Norge AS:
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- PROkl.1, ventilasjonsanlegg
Petre AS:

- PRO kl.1, takverk
Peisselskabet AS:

- PRO/UTF kl.1, stålpipe og vedovn
Vitec AS

- PRO/UTF kl.1, oppmåling
Bjørnes maskin og transport AS:

- PRO/UTF kl.1, graving og terrengarbeider.
Det gis lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO kl.1.

Trøndelag mur og bygg AS:
- UTF kl.1, mur og betong

Anders Våset, selvbygger etter SAK § 6-8 :
- UTF kl.1, tømrerarbeid
- UTF kl.1, ventilasjonsanlegg
- UTF kl.1, membran og flis i våtrom

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av enebolig BYA 99 m2 / BRA 156 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06
Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:
Block Watne AS - org.nr. 968757954 - for funksjonene: 

- SØK kl.1 
- PRO/UTF Kl.1, alle områder med unntak av takverk, ventilasjon, rørlegger, stålpipe/vedovn, 

grunnarbeider og utstikking.
Östberg Norge AS - org.nr. 939625593 - for funksjonene 

- PROkl.1, ventilasjonsanlegg
Petre AS - org.nr. 884647762 - for funksjonene:

- PRO kl.1, takverk
Peisselskabet AS - org.nr. 935783267 - for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, stålpipe og vedovn
Vitec AS - org.nr. 981932773 – for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, oppmåling
Bjørnes maskin og transport AS - org.nr. – 996435946 – for funksjonene:

- PRO/UTF kl.1, graving og terrengarbeider.
Det gis lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO kl.1.

Trøndelag mur og bygg AS - org.nr. 995139154 - for funksjonene:
- UTF kl.1, mur og betong

Anders Våset – har fagbrev som tømrer og gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8 – for 
funksjonene:

- UTF kl.1, tømrerarbeid
- UTF kl.1, ventilasjonsanlegg
- UTF kl.1, membran og flis i våtrom
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Tegningsliste:

 Nr. 100: Plan 1.etg - Snitt
 Nr. 10: Plan 2.etg – Snitt
 Nr. 102: Fasader1
 Nr. 103: Fasader2
 Nr. 001: Situasjonsplan

Tiltaket
Det søkes om oppføring av ny bolig på ubebygd tomt. Plassering av garasje er vist på situasjonsplanen 
men oppføring av denne er ikke søkt.
Boligen søkes oppført med saltak i 34 0 og to fremskutte midtparti - et på hver av langveggene - som 
bryter med fasadelivet. Disse partiene etableres med saltak vinkelrett på bygningen. Mot sørøst danner 
dette tak over inngangsparti i første etasje og soverom i andre etasje. Mot nordvest blir dette en del av 
hhv stue og loftstue med utsikt til fjorden. Boligen utformes som tilgjengelig boenhet i første etasje. 

Eiendommen ligger nederst i det regulerte boligfeltet, i en helning mot nordvest. Adkomsten er på 
oversiden og bygningen plasseres på høyde med adkomstvegen. Boligen oppføres uten kjeller og tiltaket 
medfører noe oppfylling; fra 0 - 0,5 meter i sørøst til 2 meter under bygningens nordvestlige punkt. 
Videre fylles det nord-vestover før fyllingsfoten skrår ned mot nabogrensa mot dyrkamark. Høyeste 
oppfylling er ikke angitt men fra tegningene framgår det at dette blir ca. 2,5 meter.

Det søkes dispensasjon for gesimshøyde på 5,33 cm.

Naboer er varslet på ordinær måte. I tillegg har kommunen sendt varsel til ytterligere to naboer og 
begge disse har levert merknader til tiltaket:
Det er mottatt merknader til søknad en om dispensasjon fra naboene i Bjønnavegen 18 - Dagmar og 

Arnold Aas - og Bjønnavegen 20 – Lisbeth og Jan Yngve Thomassen. 

Saksvurdering:

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

Merknader
Det er mottatt merknader fra eiere av to eiendommer. Disse eiendommene grenser ikke direkte til den 
aktuelle tomten men i og med at de har utsikten sin  mot eiendommen og boligtomtene som ligger i 
mellom er ubebygd har kommunen likevel valgt å varsle dem. 

1. Eier av Bjønnavegen 18 (g/br.nr: 197/055), Arnold Aas, skriver følgende i sin merknad:
Innledningsvis vil vi henvise til tidligere korrespndanse med Inderøy kommune på generelt 
grunnlag i forhold til utbygging i nevnte boligområde. Vi som er naboer har hele tiden forholdt 
oss til reguleringsplanen, men var i utgangspunktet svært misfornøyd med oppfylling av terreng 
og høyder. Det er nå foretatt bebygging av nr. 6 og nr 12 og vi har ikke ytterligere merknader til 
disse. Vi vil derimot ikke akseptere noen form for dispensasjon i forhold til gesimshøyde, - i 
omsøkte tilfelle fra vedtatte 4,5 m over gj.sn. plant terreng til 5,33 m. Begrunnelsen for søknaden 
er ikke relevant og svært tynn. Det er mange hustyper å velge mellom og alternativt må enten 
terreng senkes eller det må velges hustype innefor vedtatt høyde i reg.plan. Vi har også merket 
oss at det er anlagt en betydelig stentipp på nr. 10 og det vil ikke være aktuelt med oppfylling 
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tilsvarende dette volum. Med gjenstående tomter kan også en dispensasjon her medføre 
presedens og økt trykk på nye dispensasjoner i feltet. Vi vil kun akseptere en høydelinje som 
følger rett og ubrutt linje på tak fra nr.6 til nr.12,- dog ikke over 4,5 m
For oss i nabolaget, - både vi som har fått denne orientering og andre er dette et viktig prinsipp 
som vil forfølges videre ved en evt. uforståelig innvilget dispensasjon. Her viser vi også til hva 
som er anført tidligere.

2. Eier av Bjønnavegen 20 (g/br.nr: 197/054), Lisbeth Thomassen, skriver følgende i sin merknad:
Det vises til mottatt brev fra Inderøy Kommune, datert 15.01.13 – poststemplet 17.01.13 og 
mottatt 18.01.13. Vedlagt var også brev fra Block Watne AS vedrørende dispensasjon fra 
reguleringsplanen.
Som kjent har det tidligere vært kontakt mellom oss beboere i Bjønnavegen og Inderøy kommune 
på generelt grunnlag for bygging av boliger i Revkroken.
Vi regner også med at både både utbygger og tiltakshavere er kjent med gjeldende 
reguleringsplan for området, samt de synspunkter vi som naboer har til denne. Derfor stiller vi 
oss uforstående til at det i det blir brukt tid/ressurser på et boligvalg som ikke er i tråd med 
reguleringsplanen.
Gangstadhaugen består stort sett av bebyggelse fra 1970-tallet og husene som er oppført i bl.a.
Bjønnavegen 16-22 har kjeller + 1 etasje og med en takvinkel på 18-22 grader. Dette i tillegg til at
husene ligger lavt i terrenget, vil det være unaturlig at foranliggende bebyggelse skal oppføres 
med totalthøyder som overstiger vedtatte reguleringsplan for området og dermed skjerme helt 
for eksisterende bebyggelse.
Det aksepteres ikke fra vår side at det oppføres boliger i Revkroken som ikke er innenfor vedtatte
reguleringsplan når det gjelder bl.a. høyde. Derfor avvises prinsipielt søknaden om dispensasjon 
fra vår side.

Ansvarlig søker har vært i kontakt med Aas men de kom ikke til enighet og søker svarer slik på 
merknadene:

1. Vi vil nevne at bolig som planlagt på Revkroken 10 plasseres med gulv i 1.etasje på ca samme 
nivå som Revkroken 12 og vil få en lavere totalhøyde på møne og gesims enn Revkroken 12.
Ved oppføring av bolig i 2 etasjer med ark som er søkt i denne saken vil gesims bli høyere enn 
bestemt i de fleste planbestemmelser. Den planlagte boligen er innenfor planbestemmelsene 
med hensyn til mønehøyde, så en dispensasjon fra gesimshøyde vil etter vår vurdering ikke få 
noen betydning for boligen i Bjønnavegen 18 eller andre boliger i Bjønnavegen. Eiendommen i 
Bjønnavegen 18 ligger ca 7 m høyere i terrenget enn Revkroken 10.
Ber om at dispensasjon gis da det ikke vil ha noen negativ innvirkning på området

2. De samme forhold er nevnt i tilsvar til eier av Bjønnavegen 20. 

Dispensasjon
Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Gangstadhaugen II, bestemmelsenes pkt. 2.2 og plan-
og bygningslovens § 19, dispensasjon.

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

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
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Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at etablering av ark vil gi en bedre utnyttelse av loftplanet 
uten store merkostnader. Søknaden om dispensasjon angir at gesimshøyden på ark blir 5,33 meter. 

Bygningsmyndigheten gjør for ordens skyld oppmerksom på at gesimshøyden ved ark på tak skal 
beregnes fra toppen av arken. De fremskutte partiene av bygningen her kan imidlertid ikke defineres 
som ark og oppgitt høyde på gesimsen er da riktig (vi viser til Fylkesmannen i Østfold, vedtak i sak 
ref.2010/3905 423.1 CIN).

Grunner som taler imot en dispensasjon:

 Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelser
 Det foreligger protester til tiltaket

Grunner som taler for dispensasjon:

 Søker får det huset de ønsker seg 
 Dispensasjonen gjelder kun mindre deler av bygningen som underordner seg bygningen 

for øvrig
 Ingen naboer får ulemper som direkte følge av tiltaket
 Likebehandling: det er tidligere gitt dispensasjon for gesimshøyde i planområdet på 

bygninger med tilsvarende utforming

Eier av Bjønnavegen 18 har i hovedsak innvendinger til terrengendringer som tidligere er gjort i det nye 
planområdet og er i mot dispensasjoner på prinsipielt grunnlag. Videre framholder eier av Bjønnavegen 
20 at eksisterende bebyggelse ligger lavt i terrenget og at de ikke aksepterer at det etableres bebyggelse 
med høyder over planens bestemmelser som vil skjerme for eksisterende bebyggelse. Merknadene har 
imidlertid ikke vist til ulemper for naboer som en direkte følge av det det her søkes om dispensasjon for.

Eiendommen er del av en utvidelse av et eldre boligfelt på Gangstadhaugen. Det er de siste årene 
oppført mange nye boliger i dette feltet.
Inderøy kommune har forståelse for naboenes ønske om en gjennomgående lav og ensartet bebyggelse. 
Vi registrerer imidlertid at det på Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, framskutte parti eller 
vinkeltilbygg både i den nye og i den eldre delen av feltet og anser ikke at dette i seg selv bryter med det 
bebygde miljøet i området.
Revkroken 10 er vist med møneretning parallelt med kotene og eiendommen ligger vesentlig lavere enn 
boligene til naboene i Bjønnavegen. Gesimshøyden på utbyggene er 5,33 meter og mønehøyden på disse 
er 6,6 meter. Gesimshøyden på hovedhuset er på 4,2 meter mens mønehøyden er 7,0 meter og dette er 
innenfor planens bestemmelser. Boligens utskutte parti utgjør 1/3 av langfasadene og gesimshøyden på 
disse vil ikke ha betydning for utsikten til eierne av Bjønnavegen 18 eller 20.
Videre er det de seneste årene gitt byggetillatelse til flere nye boliger både med fremskutte parti, ark 
eller takopplett der det er gitt dispensasjon for høyde (jf. Revkroken 12, Bjønnavegen 14 og 
Gangstadmarka 51).
En gesimshøyde på 5,33 meter kan være et vesentlig avvik fra planbestemmelsene i seg selv, her dreier 
det seg imidlertid om to framskutte parti som klart underordner seg bygningen for øvrig. I avveiningen 
mellom fordeler og ulemper må det legges vekt på at dispensasjonen ikke medfører noen ulemper, 
verken for Bjønnavegen 18 eller 20, og at det gitt dispensasjon for tilsvarende bygg tidligere.

Bygningsmyndigheten kan ikke se at de hensyn høydebestemmelsene er ment å ivareta blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon og har etter en konkret og helhetlig vurdering kommet til at det 
foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
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Når det gjelder terrengendringene som det søkes om er disse ikke i strid med gjeldende plan og 
Revkroken 10 vil etter oppfylling bli liggende på samme nivå som nabo Revkroken 12, med mønet ca. 20 
cm lavere enn denne. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til plassering av garasje. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at 
oppføring av denne skal behandles som0 egen sak når dette blir aktuelt.

Søknaden er forøvrig 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:
Lisbeth V Thomasen Bjønnavegen 20 7670 INDERØY
Arnold Aas Bjønnavegen 18 7670 INDERØY
Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER







Fra: Arnold Aas [mailto:arnoldaas49@gmail.com] 
Sendt: 28. januar 2013 13:05
Til: ind-Postmottak
Emne: Merknader til nabovarsel- eiendom gnr.197 bnr.116- Revkroken 10

Viser til brev datert 150113 m vedlegg fra Inderøy kommune. Viser også til vedlagte brev fra Block 
Watne AS.
Brevet er mottatt hos oss 180113..

Innledningsvis vil vi henvise til tidligere korrespndanse med Inderøy kommune på generelt grunnlag 
i forhold til utbygging i nevnte boligområde. Vi som er naboer har hele tiden forholdt oss til 
reguleringsplanen, men var i utgangspunktet svært misfornøyd med oppfylling av terreng og høyder. 
Det er nå foretatt bebygging av nr. 6 og nr 12 og vi har ikke ytterligere merknader til disse. 

Vi vil derimot ikke akseptere noen form for dispensasjon i forhold til gesimshøyde,- i omsøkte 
tilfelle fra vedtatte 4,5 m over gj.sn. plant terreng til 5,33 m. Begrunnelsen for søknaden er ikke 
relevant og svært tynn. Det er mange hustyper å velge mellom og alternativt må enten terreng senkes 
eller det må velges hustype innefor vedtatt høyde i reg.plan. Vi har også merket oss at det er anlagt 
en betydelig stentipp på nr. 10 og det vil ikke være aktuelt med oppfylling tilsvarende dette volum.

Med gjenstående tomter kan også en dispensasjon her medføre presedens og økt trykk på nye 
dispensasjoner i feltet. Vi vil kun akseptere en høydelinje som følger rett og ubrutt linje på tak fra nr. 
6 til nr.12.,- dog ikke over 4,5 m

For oss i nabolaget,- både vi som har fått denne orientering og andre er dette et viktig prinsipp som 
vil forfølges videre ved en evt. uforståelig innvilget dispensasjon. Her viser vi også til hva som er 
anført tidligere .

Likelydende brev/mail er sendt til Block Watne AS i dag.

Ber om snarlig tilbakemelding på at denne mail er mottatt til rett tid og i rett form. Ønsker også 
fortløpende orientering om videre utvikling i saken.

Sandvollan, 280113

Dagmar og Arnold Aas
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Lisbeth Vistven Thomassen

Bjønnavegen 20

7670 INDERØY

Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670 INDERØY E-post: postmottak@inderoy.kommune.no

Block Watne AS

Sjøfartsgata 12

7714 STEINKJER E-post: birger.braseth@blockwatne.no

VEDRØRENDE TILSENDT NABOVARSEL FOR REVKROKEN 10

Det vises til mottatt brev fra Inderøy Kommune, datert 15.01.13 – poststemplet 17.01.13 og mottatt
18.01.13. Vedlagt var også brev fra Block Watne AS vedrørende dispensasjon fra reguleringsplanen.

Som kjent har det tidligere vært kontakt mellom oss beboere i Bjønnavegen og Inderøy kommune på 
generelt grunnlag for bygging av boliger i Revkroken.

Vi regner også med at både både utbygger og tiltakshavere er kjent med gjeldende reguleringsplan 
for området, samt de synspunkter vi som naboer har til denne. Derfor stiller vi oss uforstående til at 
det i det blir brukt tid/ressurser på et boligvalg som ikke er i tråd med reguleringsplanen.

Gangstadhaugen består stort sett av bebyggelse fra 1970-tallet og husene som er oppført i bl.a. 
Bjønnavegen 16-22 har kjeller + 1 etasje og med en takvinkel på 18-22 grader. Dette i tillegg til at 
husene ligger lavt i terrenget, vil det være unaturlig at foranliggende bebyggelse skal oppføres med 
totalthøyder som overstiger vedtatte reguleringsplan for området og dermed skjerme helt for 
eksisterende bebyggelse.

Det aksepteres ikke fra vår side at det oppføres boliger i Revkroken som ikke er innenfor vedtatte
reguleringsplan når det gjelder bl.a. høyde. Derfor avvises prinsipielt søknaden om dispensasjon fra 
vår side.

Ønsker å bli holdt løpende orientert om sakens utvikling.

Sandvollan 28.01.2013

Lisbeth Vistven Thomassen

Jan Yngve Thomassen
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Postadresse: Sjøfartsgt. 1:
Besøksadresse: Sjøfartsgt
Telefon 74 19 10 00 - Telefax 74

IIII IIII
Inderøy kommune
Enhet Næring og plan
Vennalivegen 37
7670 Inderøy

Vårref Birger Braseth Deres ref: Dato: 13. desember 2012

Vedr. søknad om tillatelse til tiltak.

Vedlagt følger søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen Revkroken 10,
gnr 197, bnr 116 Inderøy.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for Gangstadhagen II punkt 2.2
gesimshøyde. Bestemmelsen tillater gesimshøyde inntil 4,5 m over gjennomsnittlig plant terreng.
Boligen det søkes om er planlagt med ark noe som medfører at gesimshøyde regnes opp til
gesimsen på ark noe som blir 5,33 m.

Begrunnelsen for søknaden om dispensasjon er at ark vil gi en bedre utnyttelse av loftsplan, med
relativ liten merkostnad.

Håper dispensasjonen kan innvilges.

Med vennlig hilsen
for Block Watne AS

Birger Braseth
prosjektleder

Direkte tlf.nr: 917 04 270
E-post: bir ,er.braseth(dblockwatne.no

Hovedkontor:
Munkedarnsveien45, Postboks1817Vika,0123Oslo.Telefon:23 246000,Telefaks:23246001

ForetaksregisteretNO968757954MVABankkontonr.6350.05.00370



Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Inderøy 197 116 Revkroken 10, 7670 INDERØY

Tiltakets art

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode

Ettrinnssøknad Nytt bygg - Boligformål X Boliger 111

Tiltakshaver

Partstype Navn Adresse

privatperson Anders Våset og Lena Kristin Andersen 7710 SPARBU

Kontaktperson

Anders Våset og Lena Kristin Andersen

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adress, Kontaktperson Telefon

BLOCK WATNE AS 968757954 *ri‘st. 12,77/V Birger Braseth 74191005

Mobiltelefon e-postadresse

91704270 birger.braseth@blockwatne.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon:
Dispensasjon fra reguleringsbestemelsene pkt 2.2 høyde gesims.Se eget brev.

Arealdisponering

Planstatus mv.

Type plan Navn på plan

Reguleringsplan Reguleringsplan for Gangstadhaugen Il

Reguleringsformål

Boligt

Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BYA 30 %%
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Søknad om tillatelse i ett trinn

Tomtearealet




Byggeområde/grunneiendom 985,00 m2

eq Beregnet tomteareal 985,00 m2

Bebyggelsen




+ Areal ny bebyggelse 99,20 m2

+ Parkeringsareal 68,00 m2

= Sum areal 167,20 m2

Grad av utnytting




Beregnet grad av utnytting 16,97

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

Eksisterende

Ny

Apne arealer/Enheter som
fjernes

Sum

m2 BYA

0,00

99,20

99,20

Bolig

0,00

155,90

155,90

m2 BRA

Annet

0,00

0,00

0,00

I alt

0,00

155,90

155,90

Bolig

0

1

1

Antall bruksenheter

Annet

0

I alt

0

1

0

1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (pb1§ 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
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Søknad om tillatelse i ett trinn

Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Overvann
Takvann/overvann føres til avløpssystem

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Ettersendes per
post

Situasjonskart D Ettersendes per
post

Tegning ny fasade E Ettersendes per
post

Tegning ny plan E Ettersendes per
post

Tegning ny snitt E Ettersendes per
post

c-nnowi .1-cfridfs
Annet J Ettersendes perp 1 n post

Merknader fra ByggSøk



Søknad om tillatelse i ett trinn

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger

Ansvarlig søker Tiltakshaver

Dato 20.12.2012 Dato 20.12.2012

Signatur  v c2 c.,.."--ty Signatur

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver

r e
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Revkroken 12 og 6 sett fra nordvest (Småland) . Revkroken 10 plasseres mellom disse.

Revkroken 12 sett mellom Bjønnavegen 20 og 22
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