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Hovedutvalg Natur 22/13 06.05.2013

Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik den ble 
lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P2 tas ut, mens parkeringsplass P1 i stedet utvides mot sør og 
øst.

3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 

Vedlegg
1 Referat - meklingsmøte
2 Skisser - båthavn
3 Reguleringskart
4 Reguleringsbestemmelser
5 Planbeskrivelse



Henvisning: sak 57/12 i Hovedutvalg Natur 27.08.2012

Bakgrunn

Allskog BA har på vegne av grunneier Hans Finsrud fremmet et forslag til reguleringsplan for et nytt 
hytteområde nord-øst for Skjemstadaunet boligfelt, mellom fv. 229 og sjøen. 

Siden området ikke var avklart for utbygging i kommuneplanens arealdel, ble det i 2010 utarbeidet et 
planprogram som Hovedutvalg Natur behandlet 31.01.2011. Planprogrammet beskrev en utbygging 
med ca. 30 hyttetomter, utenfor 100 m beltet, med nærmiljø- og fellesanlegg innenfor 100 m beltet. 
Hovedutvalget stadfestet planprogrammet, og forutsatte at relevante innspill fra forhåndsvarslingen ble 
innarbeidet i reguleringsplanforslaget. 

Etter utbyggers nærmere vurderinger av marked og grunnlagskostnader ble det fremmet et mer 
omfattende planforslag med totalt 25 ordinære hyttetomter på ca. 1 daa og 13 mindre, smale tomter 
på ca. 700 m2 innenfor 100 m beltet. Det ble lagt opp til store, høystandardhytter på opptil inntil 140 
m2 og totalt bebygd areal inkl. uthus, terrasser, parkering mm. på totalt 190 m2 bebygd areal (BYA).

Hovedutvalg Natur behandlet dette planforslaget 03.10.2011 og gjorde følgende vedtak: 

På bakgrunn av prinsippvedtaket la Allskog fram et nytt revidert planforslag. Det var her tatt med noe 
større områder til utbygging i områdene utenfor 100-metersbeltet. Rådmannen vurderte at dette 
forslaget var i samsvar med føringene gitt av Hovedutvalg Natur, og planen ble etter delegert vedtak 
lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det til sammen 7 innspill til saken.

Sametinget, NTNU og Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde ingen innvendinger i forhold til registrerte 
kulturminner, men minnet om aktsomhet og meldeplikt dersom en kommer over kulturminner som 
ikke tidligere er registrert. NTNU ba om at det tas inn en generell bestemmelse i forhold til mulige 
kulturminner i sjø.

NVE hadde ingen bemerkninger i forhold til at det tidligere i prosessen er avklart hensyn til ras og 
flomfare.



Statens vegvesen ba om at det skulle tas inn en rekkefølgebestemmelse med krav om etablering av nytt 
vegkryss før bygging igangsettes, og at det tas inn beskrivelse av regulert frisiktsone i bestemmelsene.

Nabo Tove Williksen Haug hadde innspill på flere punkter i forhold til praktiske avklaringer som må 
gjøres i forbindelse med utbyggingen. Det meste av dette går på privatrettslige forhold som må avklares 
med nabo/vegeier før anleggsarbeid igangsettes.  Opparbeidelse av veg med tilstrekkelig standard og 
sikring av at parkeringsplasser blir etablert kan kommunen styre i reguleringsplanen gjennom 
rekkefølgekrav. 

Fylkesmannens landbruksavdeling og kommunalavdeling hadde ingen kommentarer til 
reguleringsplanen. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til de deler av reguleringsplanen som berører 
utbygging innenfor 100-metersbeltet fra sjøen (pkt 1, tredje strekpunkt i vedtaket fra Hovedutvalg 
Natur av 3.10.2011). 

Fylkesmannen begrunnet innsigelsen ut fra hensyn til miljøkvalitet i strandsonen, spesielt frilufts- og 
landskapskvalitetene.

Når det fremmes innsigelse mot en reguleringsplan har plan- og bygningsloven følgende føringer for 
videre behandling: 

«Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling 
mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen 
og innsigelsen, med meklerens tilråding, til departementet. Departementet avgjør om 
innsigelsen skal tas til følge og planen endres.»

Hovedutvalg Natur behandlet sist planen 27.08.2012 og gjorde følgende vedtak: 

Innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling tas ikke til følge. 

Kommunen ber om mekling med Fylkesmannen før videre behandling av reguleringsplanen. 

Det ble 14.12.2012 og 11.01.2013 gjennomført mekling med fylkesmannens miljøvernavdeling. Det 
vises til vedlagt referat fra meklingen, hvor det framgår at en ikke kom fram til noe forslag om løsning 
som partene kunne bli enige om.

Inderøy kommune skal sluttbehandle reguleringsplanen hvor det fortsatt ligger en innsigelse. Dersom 
kommunen holder fast ved tidligere innstilling skal saken sendes til Miljøverndepartementet for endelig 
avgjørelse.

Kommunen har anledning til å dele opp reguleringsplanen og vedta de deler som ikke er omfattet av 
innsigelse.  Administrasjonen har bedt grunneier gjøre en vurdering av om de ønsker å få sluttbehandlet 
veger og hyttetomter som ikke omfattes av innsigelsen. De har gitt tilbakemelding om at båthavna er en 
så viktig del av helheten for utbyggingen at de ikke ser det som hensiktsmessig med noen oppdeling av 
reguleringsplanen.

Utbygger er også bedt om konkretisere størrelse og utforming av båthavn og redskapsbod som det i 
meklingen var noe usikkerhet omkring. Tegninger på dette ble oversendt kommunen 10. april. 



Vurdering

Fylkesmannens miljøvernavdeling 
ligger innenfor 100 m beltet (T3,T4,T5), foreslått redskapshus, småbåthavn med molo og 
parkeringsplassene P1 og P2. Innsigelsen er 
spesielt friluftslivs- og landskapskvalitetene.

Inderøy kommune vurderte ved første gangs behandling av reguleringsplanen at de tre aktuelle 
hyttetomtene, som ligger på ove
naturlig skille mellom strandsonen og hyttebebyggelsen. Fellesanlegg som småbåthavn, redskapshus og 
parkering ble vurdert til ikke å ha samme privatiserende virkning som boliger eller fritid
det på den bakgrunn var gode grunner for å kunne fravike byggeforbud i 100

I meklingen ble det foreslått et kompromiss å ta ut de tre hyttetomtene T3
felles båt og parkeringsanleggene, men miljøvernavdelingen kunne ikke være med på en slik løsning. 

Uenigheten mellom kommunen og miljøvernadelingen går 
større fellesanlegg eller om de skal kunne 

Kommunen har i meklingen argumentert for å tillate mindre båtanlegg som er tilpasset terreng og 
naturlige havner ut fra følgende argumentasjon: 

- Strandlinjen i Inderøy 
og turister. Inderøy kommune ønsker å videreutvikle dette både gjennom å ta vare på viktige 
naturområder men også gjennom å tilrettele
strandområdene. 

- For å få attraktive hytteområder og turistbedrifter må en ha lokale løsninger, hvor folk rusle fra 
hytta og ned i båten, uten å måtte kjøre bil til et større småbåtanlegg. 

- Små småbåtanlegg kan tilpasses naturlige 
attraktive hytter, øker bruken og gir grunneier større mulighet næringsdrift på eiendommen 
sin. 

Fylkesmannens miljøvernav
eksiterende store småbåtanleggene som allerede finnes i dag. For dette feltet bør båtplassene i følge 
miljøvernavdelingen ligge på Kjerknesvågen.
på Kjerknesvågen for at det skal v

I Inderøy kommune er det 8 større småbåtanlegg, mens det mange steder er godkjent mindre anlegg i 
tilknytning til eksisterende og nye hytteområder og turistbedrifter. Både Krokstangen, Vikan, 
Naustvollan, Letnesvågen, Letnes, Norum, Ulvin har godkjent mindre lokale småbåtanlegg hvor naturlig 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse til følgende forhold; tre fritidsboliger som 
ligger innenfor 100 m beltet (T3,T4,T5), foreslått redskapshus, småbåthavn med molo og 
parkeringsplassene P1 og P2. Innsigelsen er begrunnet ut fra hensyn til miljøkvalitetene i strandsonen, 

og landskapskvalitetene.

                   

Inderøy kommune vurderte ved første gangs behandling av reguleringsplanen at de tre aktuelle 
hyttetomtene, som ligger på oversiden av regulert veg, kunne godkjennes ettersom vegen danner et 
naturlig skille mellom strandsonen og hyttebebyggelsen. Fellesanlegg som småbåthavn, redskapshus og 
parkering ble vurdert til ikke å ha samme privatiserende virkning som boliger eller fritid
det på den bakgrunn var gode grunner for å kunne fravike byggeforbud i 100

I meklingen ble det foreslått et kompromiss å ta ut de tre hyttetomtene T3-
felles båt og parkeringsanleggene, men miljøvernavdelingen kunne ikke være med på en slik løsning. 

Uenigheten mellom kommunen og miljøvernadelingen går prinsipielt på om båt/sjøanlegg skal samles i 
om de skal kunne etableres i tilknytning til mindre hytteområde

Kommunen har i meklingen argumentert for å tillate mindre båtanlegg som er tilpasset terreng og 
følgende argumentasjon: 

Strandlinjen i Inderøy har både kultur- og naturlandskap som brukes 
og turister. Inderøy kommune ønsker å videreutvikle dette både gjennom å ta vare på viktige 
naturområder men også gjennom å tilrettelegge for at folk i enda større grad skal

For å få attraktive hytteområder og turistbedrifter må en ha lokale løsninger, hvor folk rusle fra 
hytta og ned i båten, uten å måtte kjøre bil til et større småbåtanlegg. 

anlegg kan tilpasses naturlige formasjoner uten store inngrep. De 
attraktive hytter, øker bruken og gir grunneier større mulighet næringsdrift på eiendommen 

vdeling har argumentert for at inngrep i strandsonen bø
eksiterende store småbåtanleggene som allerede finnes i dag. For dette feltet bør båtplassene i følge 
miljøvernavdelingen ligge på Kjerknesvågen. I forhold til dagens kapasitet må det til en større utvidelse 
på Kjerknesvågen for at det skal være mulighet for at hyttene i Skjemstad skal få båtplass her.

nderøy kommune er det 8 større småbåtanlegg, mens det mange steder er godkjent mindre anlegg i 
tilknytning til eksisterende og nye hytteområder og turistbedrifter. Både Krokstangen, Vikan, 

austvollan, Letnesvågen, Letnes, Norum, Ulvin har godkjent mindre lokale småbåtanlegg hvor naturlig 

fremmet innsigelse til følgende forhold; tre fritidsboliger som 
ligger innenfor 100 m beltet (T3,T4,T5), foreslått redskapshus, småbåthavn med molo og 

begrunnet ut fra hensyn til miljøkvalitetene i strandsonen, 

Inderøy kommune vurderte ved første gangs behandling av reguleringsplanen at de tre aktuelle 
rsiden av regulert veg, kunne godkjennes ettersom vegen danner et 

naturlig skille mellom strandsonen og hyttebebyggelsen. Fellesanlegg som småbåthavn, redskapshus og 
parkering ble vurdert til ikke å ha samme privatiserende virkning som boliger eller fritidsboliger og at 
det på den bakgrunn var gode grunner for å kunne fravike byggeforbud i 100-metersbeltet. 

-T4-T5, mot å beholde de 
felles båt og parkeringsanleggene, men miljøvernavdelingen kunne ikke være med på en slik løsning. 

om båt/sjøanlegg skal samles i 
hytteområder. 

Kommunen har i meklingen argumentert for å tillate mindre båtanlegg som er tilpasset terreng og 

og naturlandskap som brukes aktivt av lokal befolkning 
og turister. Inderøy kommune ønsker å videreutvikle dette både gjennom å ta vare på viktige 

i enda større grad skal bruke sjø- og 

For å få attraktive hytteområder og turistbedrifter må en ha lokale løsninger, hvor folk rusle fra 
hytta og ned i båten, uten å måtte kjøre bil til et større småbåtanlegg. 

uten store inngrep. De gir både mer 
attraktive hytter, øker bruken og gir grunneier større mulighet næringsdrift på eiendommen 

mentert for at inngrep i strandsonen bør samles i de 
eksiterende store småbåtanleggene som allerede finnes i dag. For dette feltet bør båtplassene i følge 

I forhold til dagens kapasitet må det til en større utvidelse 
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nderøy kommune er det 8 større småbåtanlegg, mens det mange steder er godkjent mindre anlegg i 
tilknytning til eksisterende og nye hytteområder og turistbedrifter. Både Krokstangen, Vikan, 

austvollan, Letnesvågen, Letnes, Norum, Ulvin har godkjent mindre lokale småbåtanlegg hvor naturlig 



skjermede havner utnyttes. I gamle Mosvik kommune er det til sammen godkjent 12 små lokalanlegg i 
tilknytning til regulerte hytteområder. 

Rådmannen mener Fylkesmannens miljøvernavdeling legger en strengere praksis til grunn i denne 
saken enn det som er gjort tidligere, trolig basert på at dette området har få inngrep fra før og framstår 
relativt uberørt.

I følge utbygger er det småbåtanlegget og de 3 hyttetomtene som har betydning for 
utbyggingsprosjektet. Parkeringsplassen P2 er kun tiltenkt bruk for allmennheten.

Ut fra meklingsmøte anbefaler rådmannen at parkeringsplassen P2 kan tas ut av planen og at det heller 
legges inn mer parkering i bakkant av P1. Da opprettholder en et godt tilbud for allmenheten, samtidig 
som en får samlet inngrepene innenfor 100 m beltet på ett sted.

Utbygger har fått utarbeidet en skisse som viser mer i detalj hvordan småbåtanlegget og servicebygget 
er tenkt utformet. Det blir behov for noen mindre justeringer i plankart og av
reguleringsbestemmelsene for at denne løsningen skal kunne bygges innenfor rammene av planen. 
Rådmannen anbefaler at dette tas inn i vedtaket.

Ut fra de øvrige høringsuttalelsene anbefales også at følgende punkter tas inn i 
reguleringsbestemmelsene: 

«Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og vegkryss mot fv. 229 være 
etablert.»

«Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold til 
kulturminneloven, skal arbeidet straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

«Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Konklusjon

Det bør være relativ høy terskel for at kommunen skal gå i mot innsigelser fra statlige og 
fylkeskommunale etater. Inderøy kommune har tradisjonelt ikke utfordret fylkesmannen på private 
utbyggingsplaner med mindre spørsmålene er av større prinsipiell karakter. 

Rådmannen mener i dette tilfellet at saken er av prinsipiell karakter og at det er viktig for Inderøy 
kommunes planarbeid fremover at mulighetene til tilrettelegging for fellesanlegg i strandsonen blir 
avklart. Dersom Inderøy i framtiden skal være en attraktiv kommune for boliger og fritidsboliger, er det 
viktig at folk får tilgang til å tilrettelegge for bruk av sjø og strandområder.

I denne konkrete saken mener rådmannen at planen gir en god løsning, både for tilrettelegging til bruk 
av sjøen, og for at attraktive natur og friluftsområder vernes og gjøres tilgjengelig. Denne vurderingen 
er også støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune i sin høringsuttalelse.

Rådmannen anbefaler at kommunen vedtar reguleringsplanen med de endringer som er beskrevet i 
saksframlegget, og at planen oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 
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Referat fra meklingsmøter den 14. desember 2012 og 11. januar
2013 om reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt i Inderøy kommune

I forbindelse med Fylkesmannens miljøvernavdelings innsigelse mot reguleringsplanen for

Skjemstad hyttefelt ble det den 14. desember 2012 og 11. januar 2013 holdt meklingsmøter på

Statens Hus i Steinkjer.

Til stede var:

Fra kommunen: Stuberg, Volden (unntatt på møtet den

01.01.2013) og Gauteplass

Fra Fylkeskommunen: Cegla

Fra Fylkesmannens miljøvernavd.: Wiseth og Haugen

Fra Fylkesmannen: Ryan og Slapgård

Kommunen orienterte om at dette er et hytteområde på Kjerknesvågen hvor planprogram for

planen ble sendt til uttalelse høsten 2010 og behandlet i kommunen høsten 2011.

Kommunens behandling medførte en del endringer i planforslaget med bl.a. reduksjon av

størrelse på hyttene og mindre bygging i 100-metersbeltet. Planområdet er et ubebygd område

som har status som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Denne planen er i samsvar med

kommunens overordnede holdning om at fritidsbebyggelse skal legges i områder mot

Beitstadfi orden.

Det er en del gamle, ikke gjennomførte reguleringsplaner for hytter i kommunen. Disse vil bli

opphevet i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel. Mye av Inderøy

kommunes kystlinje er registrert i DN's database, og det er ikke registrert noen spesielle

naturmangfoldverdier i dette området. Småbåthavn er viktig for at hytteområdet skal være

attraktivt. Slik forholdene er i dag, er området vanskelig tilgjengelig for allmennheten, mens

en realisering av den foreslåtte planen vil medføre at området blir lett tilgjengelig for

allmennheten.

Kommunen anførte at området er godt egnet til hyttebygging, og at det vil bli et fint felt.

Kommunen har en restriktiv holdning til bygging av private hytter i 100-metersbeltet. Men

fellesanlegg som ikke er privatiserende bør kunne plasseres der. Det samme gjelder 3 hytter

som er plassert på oversiden av en vei. Dessuten er det lagt inn et bredt friluftsbelte mot sjøen.

Miljøvernavdelingen viste til redegjørelsen for byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø

som ble gitt i forbindelse med meklingen for reguleringsplanen for Nessjordet tidligere

samme dag. De var enige i at kommunen retter hyttebyggingen mot Beitstadfjorden. Det er

bygget mange hytter i dette området, og det er planmessig åpnet for flere. Totalbildet er at det

er press på hyttebygging langs Beitstadfjorden. Etter Miljøvernavdelingens oppfatning

foreligger det ikke noe godt argument for å fravike byggeforbudet i dette området, og dermed



blir det innsigelse. Når det gjelder forslaget om småbåtanlegg, påpekte Miljøvernavdelingen

at det finnes andre havner i rimelig nærhet som bør kunne brukes, f.eks Skjelvågen,

Letnesvågen og Kjerknesvågen.

Fylkeskommunen viste til at de statlige planretningslinjene for bygging i strandsonen

forutsetter streng praktisering av byggeforbudet der det er stort press. Når en skal vurdere om

et planforslag som innebærer bygging i 100-metersbeltet kan godkjennes, skal det legges vekt

på om planen tilrettelegger for allmennheten. De mener at det gjør denne planen med

parkering og samling av inngrep med fellesanlegg.

Kommunen anførte at tilretteleggingen for allmennheten i denne planen bør være et sterkt

argument for at planen skal godtas. Hensynet bak byggeforbudet i 100-metersbeltet blir ikke

skadelidende når det gjelder artsmangfoldet. Det er et ønske om at kommunen skal legge til

rette for fritidsbebyggelse, og dette har betydning for næringsutviklingen i kommunen. De tre

hyttene som ligger i 100-metersbeltet bør godtas da de ligger på oversiden av eksisterende vei.

Kommunen viste til at folk i stadig større grad oppholder seg i hyttene forholdsvis store deler

av året. Etter kommunens retningslinjer skal det foregå fortetting i eksisterende områder. Det

skal videre foretas en differensiering innenfor kommunen. Kommunen vil ha hyttebygging i

tilknytning til eksisterende felt og langs Beitstadfjorden. Den foreliggende planen er således i

samsvar med kommunens retningslinjer.

Miljøvernavdelingen anførte at det ikke er nødvendig å legge parkeringsplassen i 100-

tnetersbeltet for å tilrettelegge for at allmennheten skal komme til strandområdene.

Etter en pause anførte kommunen at de kunne være med på en løsning med at de tre hyttene

som ligger i 100-metersbeltet tas ut og parkeringsplassen med veien flyttes lenger opp fra

sjøen. Dette under forutsetning av at småbåtanlegget med redskapshuset blir godtatt.

Det ble en del diskusjon om hva planen hjemler av bygging når det gjelder redskapshuset. Det

ble avklart at dette er ment som et felles bygg for de som har båter i anlegget, og ikke et hus

som kan brukes av allmennheten. Kommunen vil endre planen på dette punktet slik at det

klart framgår at det som planen hjemler er et felles redskapshus på 30 m2.

Miljøvernavdelingen anførte at dette er et ubebygd område, og at de som bygger hytte i dette

området bør kunne benytte Kjerknesvågen som småbåthavn. Miljøvernavdelingen holdt fast

ved sin innsigelse mot planen.

Kommunen mente det er fullt på Kjerknesvågen, og at det er vanskelig å få til en utvidelse

der. Dessuten vil det bli en bilbasert båtbruk hvis Kjerknesvågen skal brukes. Kommunen

viste igjen til at dette området ikke har biologisk mangfoldproblematikk, og at det bør være en

fordel at båtene samles i et regulert anlegg.

Miljøvernavdelingen anførte at de registreringer som er gjort i DN's naturbase ikke er gjort en

gang for alle, men må vurderes underveis. I dette området er kvaliteten størst i skjærene der

en planlegger nedbygging. De mente videre at det ikke er fullt på Kjerknesvågen, og at det de

ikke godtar at et hvert hyttefelt ved sjøen skal ha sin småbåthavn.



Fylkeskommunen viste til at det etter de statlige retningslinjene er mulig å regulere til

utbygging i 100-metersbeltet i de områdene som ligger i streng sone, og stilte spørsmål om

hvor det skal kunne tillates hvis det ikke kan tillates i denne saken.

Fylkesmannen ønsket å foreta en befaring i området med deltakelse fra kommunen,

fylkeskommunen og miljøvernavdelingen, og det ble enighet om å foreta denne før en

fortsatte meklingen i nytt møte.

Nytt meklingsmøte

Befaring ble foretatt den 20. desember 2012, og nytt meklingsmøte ble holdt den 11. januar

2013.

Fylkesmannen redegjorde for at de hadde vært på befaring på Kjerknesvågen, videre sett på

deler av hytteområdet samt det området hvor det er planlagt småbåtanlegg. De hadde møtt

grunneieren, og han hadde vært klar på at parkeringsplassen ikke var viktig for ham, men at

det er kommunen som har ønsket dette av hensyn til allmennheten.

Kommunen bekreftet at det var de som hadde ønsket parkeringsplassen, nettopp for å

tilrettelegge for allmennheten. De presiserte at de ville ha en samlet løsning, dersom

Miljøvernavdelingen ikke aksepterer småbåtanlegget, tar ikke kommunen deres innsigelse

mot parkeringsplassen og de tre hyttene til følge.

Fylkeskommunen mente at slik planen foreligger er det uklart hvordan anlegget blir.

Bestemmelsene sier for lite.

Fylkesmannen mente at det er småbåtanlegget som er det vanskelige i denne saken, og at det

under befaringen ble opplyst at det på grunn av værforholdene i området vil være nødvendig å

anlegge en steinmolo.

Kommunen var enig i at planen kunne vært tydeligere på dette punktet, og at en kanskje burde

gjøre noe med dette, enten ved utsette planen og foreta en nærmere avklaring eller vedta

planen med forutsetning om Miljøvernavdelingens godkjenning av tiltaket. En annen mulighet

kunne være å regulere antallet båtplasser.

Miljøvernavdelingen mente at planlegging av småbåthavner i Inderøy kommune bør skje på

overordnet nivå, i kommuneplanens arealdel. De mener kommunen må kunne bygge på de

allerede eksisterende småbåthavnene i kommunen som på Kjerknesvågen, Straumen, Røra

osv. Dette hytteområdet må kunne bruke havna på Kjerknesvågen, som ligger nært og som

har et maritimt miljø hvor det er ønskelig at det satses. De ønsker en tydeliggjøring fra

kommunen om hvordan småbåthavna skal anlegges. Det er ingen naturlig havn på Skjemstad,

og flytende molo slik planen hjemler, vil antakelig ikke være tilstrekkelig. Dette burde vært

utredet videre. Dersom man godtar småbåtanlegg her, vil det fort kunne bli snakk om et stort

anlegg der også andre enn hytteeierne vil plassere båt.



Fylkesmannen var enig i at dersom man har hytte i området, så er det enklest med

småbåtanlegg her. Men avstanden til Kjerknesvågen er ca 1,5 km, og da må det kunne gå an å

bruke dette anlegget hvis det er ledige plasser der.

Kommunen anførte at de ønsker et aktivt fritidsliv, og tilrettelegger for dette. Kommunen

ønsker at det skal anlegges småbåthavn i tilknytning til hytteområdet, og at dette har

betydning for attraktiviteten av hyttefeltet. Det vil kunne være mulig å benytte Kjerknesvågen

som småbåthavn, men det er klart bedre med et anlegg som planlagt. Kommunen vurderer det

slik at tar en første et område i bruk, så tar en også strandsonen med. Andre områder holdes

da fri for inngrep.

Miljøvernavdelingen anførte at en befinner seg i Trondheimsfjorden, i den strengeste sonen

for tiltak i strandsonen, og at avklaringen av hvor havner skal være for å dekke kommunens

behov må skje på overordnet plannivå. I dette området vil det være nødvendig med en

steinfylling, da flyteelement som forutsatt i planbestemmelsene, ikke vil være tilstrekkelig pga

værforholdene. Det er dermed snakk om et irreversibelt tiltak i et forholdsvis ubebygd

område. Det er mulig at denne saken er slik at den bør sendes departementet til avgjørelse.

Kommunen hevdet at de fører en ansvarlig arealpolitikk. Det er mulig de utfordrer nasjonal

politikk, men det må gå an når det gjøres på en skikkelig måte. Kommunen har en klar

holdning til at de ønsker å legge til rette for fritidsbebyggelse da dette gir positive

ringvirkninger i kommunen.

Fylkeskommunen mente at de og Miljøvernavdelingen tolker de statlige retningslinjene ulikt,

og at det av den grunn ville vært greit å få en avgjørelse i departementet av denne saken.

Fylkesmannen ville ha svar på om Miljøvernavdelingen stod på innsigelsen mot

småbåtanlegget selv om kommunen tok deres innsigelse mot parkeringsplassen og de tre

hyttene i 100- metersbeltet til følge.

Miljøvernavdelingen var klar på at de ikke kunne godta småbåtanlegget selv om resten av

deres innsigelse ble imøtekommet. De viste til at det her vil være snakk om et fysisk inngrep,

hvor det etter hvert vil bli ønske om større bruk slik at det blir et anlegg av større omfang.

Kommunen var ikke enig i Miljøvernavdelingens vurdering av størrelsen på dette anlegget.

Dette er et mindre anlegg beregnet for hytteeierne og 2-3 fastboende som sokner til området,

men de var enige i at det er nødvendig med steinmolo i området.

Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var mulig å oppnå enighet i saken. Kommunen

behandler saken videre, og dersom kommunestyret ikke tar innsigelsen til følge, må saken



sendes til Miljøverndepartementet til avgjørelse. Saken skal da sendes via Fylkesmannen. 1

den videre behandlingen vil kommunen endre planbestemmelsene som forutsetter flytende

molo og klargjøre at redskapshuset er et fellesanlegg.

Steinkjer, 18. januar 2013

Sissel E. Slapgård
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

§ 1 Generelt 
 
 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for 

Skjemstadaunet hytteområde, som vist i plankart datert  
 

Området er etter Plan- og bygningsloven § 12-5 regulert til følgende formål: 
 

 

Bebyggelse og anlegg: 

1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 

1540 - Vann- og avløpsanlegg 

1589 - Uthus, naust, badehus 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

2011 - Kjøreveg 

2019 - Annen veggrunn, grøntareal 

2080 - Parkering 

 

Landbruks- natur- og friluftsformål – samt reindrift: 

5001 - LNFR 

5130 – Friluftsformål 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

6100 - Ferdsel 

6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag 

6730 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

6900 - Molo 

 

Hensynssone 

AngittHensynSone, bevaring kulturminne 

SikringSone, frisiktsone 

 
 

§ 2 Fellesbestemmelser 
 

- Redskapshus, parkering og småbåtanlegg og andre fellesanlegg kan tillates 

innenfor 100 m beltet. 

 

2.1 Vann- og avløpsanlegg  

a) Det kan tillates nedgravd avløpsanlegg i fri-/landbruksområdet. 

Ledninger skal i hovedsak følge veggrøft. Der ledninger og anlegg 

blir liggende utenfor veggrøft, skal det legges så skånsomt som 

mulig i terrenget og ledningstraseen skal tilsås på best mulig måte.  
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2.2 Terrenginngrep 

a) Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal 

utføres skånsomt og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. 

Alle skjæringer og fyllinger skal gis ei utforming og overflate som 

demper den visuelle effekten av inngrepene. 
b) Før byggetillatelse gis skal det utarbeides terrengsnitt som viser 

eksisterende terreng og bygningenes høyde, samt situasjonsplan i 

målestokk 1:500 som viser nøyaktige plassering på tomta. 

 

2.4 Parkering og atkomst 

a) Antall biloppstillingsplasser som den enkelte anlegger på egen 

grunn innenfor reguleringsområdet skal regnes etter følgende 

normer: 1 plass pr. hytte pr. tomt.  

 

2.5 Innhegning 

a) Det tillates ikke oppsettetting av gjerder på hyttetomtene.   

 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 
 

3.1 Fritidsbebyggelse, konsentrert 

 

a) Maks størrelse på hver tomt er 800 kvm.  

b) Hytter skal plasseres innenfor angitt punkt for hytteplassering på 

plankartet.  

c) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus og/eller 

anneks på hver tomt (i alt to bygg). 

d) Maks BYA pr tomt = 165 kvm.  

e) Maks BYA på fritidsbolig = 100m2 

f) Maks BYA for uthus og/eller anneks = 20m2 

g) Maks størrelse på terrase=30 m2 

h) Maks mønehøyde er 9m målt fra gjennomsnittelig terreng rundt 

bygningen.  

i) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende 

terreng på tomta.  

j) Terrasse kan oppføres på maks 30 m2. Evt.åpning mellom 

terreng/terrasse skal kles igjen. Evt rekkverk skal ha mørke jordfarger 

som harmonerer med øvrig bebyggelse på tomta.  

k) Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger. 

      k)   Taktekking skal være av  mørkt og matt materiale.  

l) Parabolantenner skal ikke plasseres i topp av mønet men holdes så 

lavt på veggen som mulig.  

 

 

3.4 Redskapshus 

a) Innenfor området kan det settes opp redskapshus som skal benyttes til    

     oppbevaring av utstyr for sjødrift.  

b) Største tillatte bebygd areal for hvert redskapshus er bebygd areal    

    (BYA)= 30 m2.. 

c) Takvinkels skal være maks 30°. 
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d) Ved fargesetting skal det benyttes naturfarger 

e) Taktekking skal utføres med materialer som gir en matt og mørk    

     fargevirkning.  

 

 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

4.1 Kjøreveg, privat  

a) Veger skal tilpasses terrenget. 

b) Maksimal vegbredde er 4m. 

c) Parkering skal skje på egen tomt. Det gjelder også gjesteparkering.  

d) Skråninger/sideareal tilknyttet vegen skal tilsås med naturlig vegetasjon.  
 

§ 5 Landbruks-, natur – og friluftsformål samt reindrift  
 

5. 1 Friluftsformål  

a) Innenfor området kan det ikke iverksettes tiltak eller etableres bygg eller    

     konstruksjoner som kan være til hinder for allmennhetens frie ferdsel.  

 

 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, 

 med tilhørende strandsone 

 

 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

a) Innenfor området kan det ikke iverksettes tiltak eller etableres  

     konstruksjoner som kan være til hinder for allmennhetens frie bruk av området.  

 

6.2 Småbåtanlegg i sjø 

     a) Småbåtanlegget skal ha flytende konstruksjoner. 

 

 

6.3 Småbåtanlegg i sjø, med tilhørende strandsone, Molo 

     a) Molo skal ha flytende og mobile konstruksjoner. 

 
 

§8  Hensynssone 

8.1 Hensynssone bevaring, kulturminne 

I bevaringsområdet er det registrert automatisk fredete kulturminner i form av 

gravrøys. Kulturminnene er automatisk fredet i henhold til Lov om Kulturminner 

(KML), lov nr 50 av 9. juni 1978, §3. For å ivareta hensikten med KML §§3 og 6 

reguleres området til spesialområde bevaring. Av hensyn til kulturminnene må det 
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ikke skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form 

for graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. Forøvrig 

henvises til Kulturminnelovens bestemmelser, spesielt §3.1 og §8.  

 

 

 

 

Utarbeidet:     27.05.2011 

Detaljplan revidert:   01.02.2012  

    14.02.2012 

Detaljplan godkjent:  

K-styrets vedtak:   
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2. INNLEDNING 
 

Forord 

Allskog har utarbeidet en reguleringsplan, detaljplan, for Skjemstadaunet 

hyttefelt i Inderøy kommune. Inderøy kommune er planmyndighet og 

ansvarlig myndighet.  

 

Tiltaket er utredet ihht. §§ 3 - 4 i Forskrift om konsekvensutredninger. Formålet 

med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og 

samfunn, blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen.  

 

På bakgrunn av KU-kravet er det utarbeidet et planprogram jf. §4-1. 

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og 

opplegget for medvirkning. Planprogrammet gjør også rede for behovet og 

opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn og 

hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.  

 

Forslaget til planprogram har vært på høring og ble vedtatt av Inderøy 

kommune i Komité Natur 31. januar 2011.  
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3. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET 
Reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt ble vedtatt den 28.03.07. Planen 

gjelder oversiden av Fv229 mot Skjemstadvatnet. Grunneier ønsker å utvide 

planen, og inkludere arealet på nedsiden av vegen mot sjøen. Dette da 

området er å betrakte som svært attraktivt og godt egnet for hyttebygging.  

 

Inderøy kommune har stilt krav om detaljplan for denne utvidelsen. Det ble 

den 07.042010. oversendt forhåndshøring vedrørende detaljplanen til Inderøy 

kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

og statens vegvesen. Fylkesmannen påpeker at planforslaget omfattes av 

forskrift om konsekvensutredninger §3 bokstav d og vurderes etter forskriftens 

§4. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse og vurdering av planens 

konsekvenser for relevante miljø- og samfunnstema.  

 

Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram 

jf. §4-1.  

 

3.1 Overordnede føringer 

 

Kommuneplan: Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel 

2007-2020. Planen blir da å betrakte som en dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, men kan vel likevel anses å være i tråd med 

kommuneplanen i forhold til bestemmelsen som sier at: ”Framtidig 

hyttebygging skal helst vera fortetting i eksisterande felt eller i tilknyting til 

eksisterande hytter”. 

 

Videre sier kommuneplanen at innenfor LFN-områder kan det: 

”….. byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det 

byggjast uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA= 20m2. Hytter kan ha ei 

gesimshøgd inntil 3,5m og mønehøgde inntil 5,5m”. 

 

3.2 Planstart og medvirkning 

Planstart ble meldt igangsatt i Trønder-Avisa i oktober 2010 samt at oppstart 

ble meldt igangsatt på Inderøy kommune sine hjemmesider. Følgende ble tilskrevet 

oppstartbrev: Inderøy kommune, Fylkesmannen i Nord Trøndelag  , Nord - Trøndelag 

Fylkeskommune, Statens vegvesen, region Midt, Norges vassdrags- og 

energidirektorat samt tilgrensende naboer og dagens hytteeiere i området.  

 

Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet 

Statens vegvesen brev datert 28.01.2011.  

Statens vegvesen har følgende merknader til planprogram og forestående 

reguleringsarbeid:  
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”Det er et forholdsvis omfattende hytteområde som beskrives. Planområdet er i dag 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanens arealdel, og 

med utlegging av 30 hyttetomter vil arealet skifte karakter og områdestatus fra natur-

til byggeområde. Det er med andre ord ikke snakk om en dispensasjon fra 

kommuneplanen som omtalt i saksdokumentene, men et nytt byggeområde 

innenfor LNF-kategorien. Formålet er derfor i strid med overordnet plan, men vi finner 

det akseptabelt at detaljregulering igangsettes utenom ordinær rullering av 

kommuneplanens arealdel. Dette ut fra planformål og øvrig utvikling i området.  

 

Kryss med fylkesveg 229  

For Statens vegvesens del er det tilknytningen til fylkesveg 229 som er vårt 

hovedanliggende. Vi tolker vedlagt tegningsmateriell til at det er tenkt å ta 

utgangspunkt i eksisterende atkomst til Vesterli. Slik denne framstår i dag, er den på 

ingen måte tilfredsstillende anlagt og utført. Med så vidt mange tomter vil det her 

være snakk om et kryss etter vegnormalens definisjon, og ikke en avkjørsel. 

Utformingen av nye vegkryss er betinget av trafikkmengde, fartsnivå og vegtype. 

Trafikkmengden er ca 400 kjøretøy/døgn i gjennomsnitt pr år, og skiltet hastighet er 

80 km/t. Vi definerer strekningen som en Hl-veg, jfr. håndbok 017 (vegnormalene s. 

97-99). Krav til fri sikt i krysset vil ut fra dette være 10 x 100 meter.  

 

Dette innebærer en vesentlig utbedring av krysset, dersom eksisterende avkjørsel til 

Vesterli er tenkt benyttet som atkomst til området. Vi legger ved prinsippskisse U-41 H 

for utfonning av avkjørsel, mens siktkravene altså må tilfredsstille kryss med Hl-veg.  

Tiltakshaver er i sin helhet ansvarlig for kostnader og utførelse knyttet til atkomst fra fy. 

229.  

 

Vi ber dere også legge merke til kravene til sekundærvegens stigningsforhold inn mot 

fy. 229, slik at den del av atkomstvegen som ligger inn mot fylkesvegen er i plan med 

denne.  

 

Trafikksikkerhet  

• Vi er tilfreds med at det legges opp til kun en tilknytning med fylkesvegen, og at 

denne legges lengst sør i feltet --dvs. nærmest mulig boligfeltet og Kjerknesvågen. Til 

tross for at hytteområdet vil henvende seg mot det maritime, må det påregnes noe 

økt ferdsel også langs fylkesvegen -både av kjørende og myke trafikanter. Det er 

små utsikter til å få etablere gang-/sykkelveg fra Skjemstadaunet og sørover med det 

første.  

 

• Fartsgrensen på stedet er 80 km/t, og økt bruk av eksisterende avkjørsel vil ikke 

være tilstrekkelig til å forlenge 60-sonen mot nord. Gangfelt og lignende er helt 

utelukket.  

 
• Parkering må tilrettelegges på en slik måte at dette finner sted inne i området, og 

ikke på fylkesvegen. Dette betyr også at det må legges til rette for en viss kapasitet 

for publikumsparkering, og ikke bare parkering til den enkelte hytte.  

 

Merknader: Krysset utformes etter kravene til HI-veg.  
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 15.11.2011.  

 

”Planforslaget er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger. Vi har etter dette 

følgende merknader:  

 

Fra Landbruksavdelingen:  

Landbruksavdelingen har ingen merknader til forslaget til planprogram.  

 

Fra Miljøvernavdelingen:  

Planprogrammet gir en god oversikt over planområde, behovet for 

utredninger og fremdrift i planarbeidet.  

 

Ut fra miljøvernsynspunkt er det viktig at planforslaget tar hensynet til de 

regionale og nasjonale interessene i planområdet. De knytter seg til spesielt til 

kvalitetene for friluftsliv og biologisk mangfold i strandsonen, og spesielt i 100-

metersbeltet langs sjø. Planen legger også opp til at fritidsboligene skal 

plasseres, målt i avstand fra strandlinja, fra 100 meter og innover land. Ut fra et 

miljøvernperspektiv støtter vi dette plangrepet.  

 

Målsettingen med planen er å legge til rette for ca. 30 fritidsboliger, delvis som 

en utvidelse av eksisterende felt, men det fremgår ikke like klart hvilken 

standard det legges opp til. Nye utbyggingsområder bør ha klart for seg 

hvilken type fritidsbebyggelse som skal etableres og det må fastsettes 

bestemmelser som sikrer den ønskede utbygging jf. Veileder T-1450 

Planlegging avfritidsbebyggelse. Kommuneplanens arealdel åpner for 

bygging av fritidsboliger inntil 80m2 T-BYA. I følge veilederen er det en størrelse 

som ligger i skjæringspunktet mellom tradisjonelle og høystandard 

fritidsboliger. Avgjørende er om andre fasiliteter som vei, strøm, vann og 

kloakk er planlagt lagt frem til boligene. Planforslaget bør derfor gi en 

tydeligere beskrivelse av hvilken type fritidsboliger planen skal legge til rette 

for.  

 

En planstrategi er å se på etappevis utbygging samt sikre gode 

sammenhengende friluftsområder langs sjø. Miljømessig er det strategier som 

vi støtter. Det gir muligheter for å styre utbygging og dermed 

terrenginngrepene i takt med etterspørselen etter fritidsboliger, og det gir 

muligheter for å ivareta viktige areal som fellesgoder for alle. Nye tiltak i 

strandsonen må i størst mulig grad samlokaliseres med eksisterende inngrep, 

som naust, brygger o.l.  

 

Fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen:  

 

Avdelingen har ingen merknader til planprogrammet.” 

 

Merknader: På bakgrunn av befaring i planområdet og den påfølgende 

prosessen med utarbeiding av detaljplanen, ble det konkludert med at det 
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var ønskelig å legge til rette for fritidsbebyggelse på nedsiden av 

traktorvegen i området. Det settes ei byggegrense for å oppnå at hyttene blir 

liggende på øvre del av tomta, mot vegen. Vi mener dette er en god løsning 

som ikke går på bekostning av allmennhetens interesser i strandsonen og 

naturverdier i området.  Tomtene 16-20 vil ligge på et platå i terrenget og ikke 

ha synlig kontakt med strandsonen. På alle nevnte tomter er det enkelt å 

tilpasse ny bebyggelse da terrenget er flatt. Det legges opp til bygging av 

moderne hytter med flatt tak som skal gå fint inn i terrenget.  

 

En utnytting av dette området vil også bidra til en rasjonell utnytting av 

infrastruktur i området.   

 

Det skal legges til rette for høystandard fritidsboliger med utbygging av veg-

vann- og avløp.  

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune brev datert 03.11.2010.  

 

Generelt:  

”Vi har ingen merknader til framlagte planprogram. Gjennomføring av 

foreslått planprosess, medvirkning og konsekvensutredning vurderes å kunne 

gi et tilfredsstillende grunnlag for planarbeid og saksbehandling. Vi har for vår 

del ikke kjennskap til ytterligere utredningsbehov og andre tema som bør 

belyses nærmere i konsekvensutredningen.  

 

Hvis det skal skje tiltak i avsatt planområde i sjø må dette avklares med NTNU,  

Vitenskapsmuseet. Vi viser for øvrig til vår uttalelse i forhåndhøringen, jf brev 

datert 11.5.2010.  

 

Kulturminner:  

Vi viser til vårt tidligere brev av 11.05.10, med varsel om behov for arkeologisk  

befaring før endelig uttalelse til saken. Det er kjent kulturminner i planområdet, 

og vår kunnskap tilsier at det også kan finnes hittil ikke kjente automatisk freda 

kulturminner i det aktuelle planområdet. Jfr. Kulturminneloven § 8-9, jfr § 3 

samme lov.  

 

Kulturminnet er automatisk fredet i hht. Kulturminnelovens § 3. For å ivareta  

hensikten med KML §§3 og 6 må det vurderes å legge til hensynssone i det 

aktuelle området. Av hensyn til kulturminnene må det ikke skje inngrep i 

markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for graving. 

Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. Forøvrig henvises til 

Kulturminnelovens bestemmelser.  

 

Vi minner om at arkeologiske undersøkelser vanskelig lar seg gjennomføre i  

vintersesongen dersom det er snø og tele i bakken. Vi ber om at tiltakshaver 

tar kontakt for å avklare spørsmål i forbindelse med det videre arbeidet.  
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Befaringen bekostes av tiltakshaver etter Kulturminnelovens § 10. Timeprisen 

for Nord-Trøndelag Fylkeskommune er kr. 700,-.” 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune brev datert 17.11.2010.  

”Vi viser til tidligere uttalelse sist av 19.10.10 med varsel om behov for befaring 

i planområdet. Området er tidligere befart av arkeolog i forbindelse med 

registrering av kulturminnet med id nr. 28129 i kulturminneregisteret 

Askeladden. Dette kulturminnet er det tatt hensyn til i planen. Etter samtaler 

med tiltakshaver over telefon vurderer vi det slik at topografiske forhold og 

vegetasjonsbildet på stedet sannsynliggjør at det ikke er behov for ytterligere 

befaring. Vi vil derfor meddele at man i det videre arbeidet med planen kan 

se bort fra vårt varsel om befaring.  

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende 

markoverflate i eller inn mot planområder. Vi vil derfor sterkt minne om 

aktsomhets- og meldeplikten etter ulturminnelovens§8 dersom noen treffer på 

slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller 

byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta 

arbeidet.” 

 

Norges vassdrags -og -energidirektorat brev datert 26 okt.2010 

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:  

 

” Som nevnt i det vedlagte planmaterialet skal det gjennomføres en ROS-

analyse for tiltaket (jfr. PBLs § 4-3). Dette er positivt.  

Vi anbefaler at følgende tema vurderes nærmere i ROS-analysen:  

 

• Stormflo. Rapporten "Havnivåstigning i norske kystkommuner" (revidert 

utgave) presenterer estimater for framtidig havstigning for alle 

kystkommunene i Norge (jfr. DSB 26.10.2009). Tabellene viser beregnete 

verdier for havstigning, landheving og stormflo for år 2050 og 2100. 

Beregningene er selvsagt beheftet med svært store usikkerheter men 

estimatene viser at landhevinga i området vil kompensere for den stipulerte 

havnivåstigninga. Maksimal 100-års stormflo er imidlel1id stipulert til hhv. 283 

cm og 342 cm. maksimalnivå over såkalt relativ NN 1954. For områdene 

foreslått regulert til småbåthavn og naust, bør det tas høyde for disse 

stipulerte verdiene.  

 

• Grunnforhold. I følge NGUs løsmassegeologiske kart består området bl.a. av 

hav-og fjordavsetninger samt marine strandavsetninger. Dette innebærer 

potensiell risiko for dårlige grunnforhold som f.eks (kvikk)leire. Dersom det 

foreslås oppført konstruksjoner eller anlegg på områder som ikke klart viser fjell 

i dagen, vil vi anbefale at det gjennomføres en faglig geoteknisk vurdering av 

området. Denne vurderingen bør følge planforslaget.  
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Andre tema som bør vurderes nærmere er forholdet til:  

• Vassdrag. Dersom tiltaket innebærer inngrep i vassdrag skal dette beskrives i 

planen inkludel1 evt. avbøtende tiltak. Inngrep i vannstrengen vil kunne være 

konsesjonspliktig ihth. vannressurslovens bestemmelser. Dette vil måtte 

avklares gjennom det videre planarbeidet.  

 

Dersom konsekvensene av inngrep med evt. avbøtende tiltak er tilstrekkelig 

belyst og avklart gjennom planarbeidet, kan Vassdragsmyndigheten 

akseptere at tiltakene ikke trenger konsesjonsbehandling men i stedet 

behandles iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser (jfr. vannressurslovens § 

20).  

 

• Vannforsyning. Dersom feltet er tiltenkt forsynt via grunnvann eller fra 

bekker, tjern eller lignende i området, må dette framgå av planforslaget. 

Uttak av vann vil bli vurdert ihht. vannressurslovens § 8 om konsesjonsplikt.  

 

• Kraftoverføringsanlegg. Det er viktig at det planlagte tiltaket ikke er til hinder 

for eksisterende og/eller eventuelle planlagte høyspent 

kraftoverføringsanlegg. I den forbindelse ber vi tiltakshaver kontakte NTE og 

Statnett SF. ” 

 

Merkander: Det er ikke utført en ROS-analyse men det vil gjennomgås en 

ROS-sjekkliste. Flo vil her inngå som et punkt. Naustområdet blir liggende ca 

30m fra strandsonen og vil ikke blir berørt av stormflo. Småbåthavn vil ha 

flytende konstruksjoner.  

 

Grunnforhold:  

Området har tidligere vært vurdert i forhold til oppdyrking – men var ikke 

egnet pga for mye fjell – det ble derfor konstatert at egnet bruk kun var 

skogplanting.  

 

Tiltaket vil ikke berøre vassdrag.  

 

Både Statnett og NTE har fått brev vedr melding om oppstart med det har 

ikke kommet inn merknader på saken.  

 

Tove Williksen Haug brev datert  10 nov. 2010. 

”Vi har følgende bemerkninger:  

 

VEIEN/Adkomst til hyttene  

• Veien skal følge eksisterende trase  

• Veien må oppgraderes  

• Det bør opprettes et veiselskap som skal vedlikeholde veien  

 

TENNISBANE/FOTBALLBANE/LEKEOMRÅDE  

Vi forutsetter at denne blir lagt nederst i planområdet som foreslått i planen”   
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Merkander: Veien vil følge eksisterende vegtrase, men avkjørsel inn mot 

fylkesvegen krever en justering av traseen for å oppnå vegvesenets sine krav 

til sikt og utforming av krysset.  

Vegen inn til hytteområdet skal oppgraderes til vegklasse 3 – som innebærer 

at det kan fraktes materialer inn i feltet med lastebil. Det vil opprettes et 

sameie for hyttefeltet som tar ansvaret for fellesfunksjoner i samarbeid med 

Skjemstad gård.  

Tennis/fotballbane utgår fra feltet og bygges som en ny aktivitet på 

Skjemstad gård. 

 

4. MÅLSETTING OG STRATEGI FOR PLANEN OG PLANARBEIDET 
 

Mål 

 Skjemstad gård: Utbyggingen har som mål å skape aktivitet og 

framtidige nye driftsinntekter for Skjemstad gård. Dette ved å selge 

tjenester som vedleveranse, snøbrøyting, generelt vedlikehold, tilsyn og 

vedlikehold båthavn, vinterlagring av båter, fiskekort i Skjemstadvannet, 

båtutleie med mer.  

Det vurderes også å bygge noen av hyttene for utleie. 

  

 Bruk av området: Det legges vekt på at alle skal ha adgang til området. 

Parkering tilpasses HC, utbedring og tilrettelegging for bading, 

turmuligheter, fisking i ferskvann og saltvann og generelt fri ferdsel. 

Dette tilfører Inderøy og Kjerknesvågen et nytt utfartstilbud og en ny 

attraksjon på ”den gylne omveg”.  

 

 Økonomi: Det er et mål at utbygging skal gi positive ringvirkninger for 

næringslivet i Inderøy.   

 

 Hyttefeltet: Det er et mål at detaljplanen skal utformes på en måte som 

ivaretar ulike hensyn i området på best mulig måte. Hytter og veger skal 

tilpasses terrenget. Dette innebærer bl.a. at sprenging skal reduseres til 

et minimum og helst unngås. Hyttene skal tilpasses tomtene både når 

det gjelder utforming og planløsning (det skal tas hensyn til sol-, lys- og 

utsiktsforhold).  Området skal utformes på en måte som gjøre det 

attraktivt for fremtidige hytteeiere. Det skal være en høy kvalitet på 

utbyggingen. 

 

 

Strategi 

 Det er gjennomført to salgsbefaringer for å kartlegge interessen for kjøp 

av tomter i området. Det er vist stor interesse for tomtekjøp og 50 stk står 

allerede på interesseliste.  
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 Feltet skal utformes på en måte som bidrar til en gjennomføring av 

etappevis utbygging, på bakgrunn av etterspørsel etter tomter i 

markedet.  

 Holde naturinngrep på et minimum. 

 Sikre gode sammenhengende friluftsområder langs sjøen.  

 

5. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON  
 

Skjemstadaunet ligger like nord for Kjerknesvågen. I Kjerknesvågen har 

aktiviteten økt de senere årene. Det lagt til rette for boligbygging og 

hyttebyggingen har tiltalt. Det anlagt ei flott småbåthavn og tilhørende 

serveringssted som gir stor aktivitet, særlig i sommerhalvåret. Kapasiteten på 

småbåthavna er derimot sprengt og tilgangen på båtplasser i området er 

dårlig. På Skjemstadaunet er det regulert et boligområde og det også avsatt 

tre områder for hyttebygging på oversiden av Fv229.   

 

Det er et bolighus, Vesterli, som grenser til planområdet. Det pr i dag lagt 

vann og strøm frem til planområdet i forbindelse med at dette ble lagt frem til 

Vesterli. Fra fylkesveg 229 til gården det i dag opparbeidet vegadkomst, og 

videre går det en skogsbilveg ned mot sjøen og nordover langs sjøen.   

Området består i dag hovedsak av utmark og ungskog. Området var 

skogsbelagt fram til 1991. Hele området måtte da felles som nedfallskog etter 

den store stormen samme år. Området er til dels ryddet og nyplanting er 

foretatt på deler av området.  

 

Terrenget er småkupert og heller ned mot sjøen i vest. Det er flotte sol- og 

utsiktsforhold fra planområdet.  Det er i dag et lite brukt område for friluftsliv.  

 

6. BESKRIVELSE, KONSEKVENSER OG FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK  
 

Konsekvensutredningen vil i utgangspunktet basere seg på allerede 

eksisterende registreringer og informasjon for området.  
 

Planområdet vil i alt omfatte ca 130 daa. Innenfor området legges det opp til 

følgende arealformål:  
 

6.1  Miljø og naturressurser:  

a) Kulturlandskap 

Planområdet ligger ved sjøen i område preget av skog som er hogd. 

Det skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet som viser hyttefeltets påvirkning på landskapet. 
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Hyttene skal bidra til en estetisk forskjønning og berikelse av området. Viktige 

momenter for at for at dette skal la seg gjøre er terrengtilpassing av nye bygg. Dette 

innebærer at:  

 

 Hytter, uthus og anneks holdes lavt i terrenget gjennom lav gesims og lav 

grunnmur.  

 Hyttene bygges med tanke på godt materialvalg god planløsninger som 

fanger opp feltets kvaliteter bl.a. i forhold til lys, solgang og utsikt. 

 

Det tas sikte på bygging av moderne hytter tilpasset beliggenheten ved sjøen.  

 

 
Eksempel på ønsket hytte i området.  

 
På hver tomt er det plassert en pæle på det arealet av tomta som anses som best 

egnet til lokalisering av hytta. Det har vært en forutsetning for tomtevalget at det på 

alle tomtene skal være mulig å bygge ei hytte og samtidig holde naturen på tomta 

mest mulig urørt. Sprengning, planering og etablering av store fyllinger i forkant av 

hytta for å tilpasse hytta til terrenget skal unngås.  
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Eksempel på ønsket hytte i området.  

 

b) Kulturminner 

Det er registrert en gravhaug i området som inngår som hensynssone i 

detaljplanen. Nord-Trøndelag fylkeskommune har orientert om at det 

ikke er behov for nye befaringer i området.  

 

c) Naturverdier – biologisk mangfold 

Kartlegging av eksisterende registreringer på biologisk mangfold i 

området og vurdere evt følger tiltaket vil ha for området.  

 

Artskart er konsultert og det finnes ingen registreringer i området som kan 

rammes av tiltaket.   

 

d) Vilt ressurser 

Planområdet inngår i et område registrert i Naturbasen som 

beiteområde for rådyr. Det skal vurderes hvilke følger 

utviklingen av Skjemstadaunet hyttefelt kan ha for vilt i 

området. Videre skal det kartlegges om tiltaket har følger for 

andre viltressurser.  

 

Følgende registreringer er hentet fra Naturbasen: planområdet 

inngår som beiteområde til rådyr.  
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Kilde: Direktoratet for naturforvaltning  

 

Arealet som blir berørt er derfor å betrakte som et lite beiteområde sett i 

forhold til området avmerket i naturbasen. Rådyr er tilpasningsdyktige og 

relativt tamme dyr. Om arealet blir bebygd med hytter, utelukker ikke dette at 

området fortsatt vil være attraktivt beiteområde for rådyr. Attraktiviteten vil 

kanskje øke nå som granskog er hogd ned, lauvskog vil overta og muligens 

plantet vegetasjon i tilknytning til hyttebebyggelsen.  

 

e) Skogbruk 

Vurdering av følgene en hyttebygging vil ha i forhold til skogbruket.  

 

Det ble i 2006 utarbeidet skogbruksplan for eiendommen. Produktivt 

skogsareal på hele eiendommen ble registret til 519 daa.  

Følgende skogsbestand er registret på eiendommen 

 

http://www.dirnat.no/
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Skogens bonitetsfordeling er som følger:  

Høy bonitet (17 og høyere) 16 daa 

Middels bonitet (11og 14) 480 daa 

Lav bonitet (8 og lavere) 23 daa 

 

Hyttefeltet vil i hovedsak berøre teig 33,41 og 42. Boniteten i dette området er 

lav til middels. Detaljplanen vil derfor være av mindre betydning i forhold til 

skogsdriften i området. 

 

 

 
Bildet viser et representativt utsnitt for skogssituasjonen i området hvor  

det planlegges hytter. 

 

Gran

91 %

Furu

5 %

Bjørk

4 %
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Kartet under viser utsnitt av skogbruksplankartet. 

 

I forbindelse med skogbruksplanlegginga i Inderøy sommeren 2004 ble det 

samtidig registrert miljøverdier i skog. Registreringen er et krav i følge 

nøkkelbiotopstandarden i Levende skog, og skal være et hjelpemiddel til 

skogeieren for å få oversikt over hva som finnes av miljøverdier i skogen.  

 

Følgende biotop er registrert, men ikke utvalgt. Vindfall av gran.  Biotopen er 

nummerert med nr 31 og avgrenset med fiolett på helt nord i kartet som vist 

over.  Figuren kommer ikke i konflikt med planlagte tiltak i forbindelse med 

hyttefelte.  

 

I følge levende skogstandarden bør likevel, om det ikke er utvalgt biotoper,  

tas generelle hensyn. Dette kan være gjensetting av kantsone mot uproduktiv 

mark, gjensetting av store lauvtrær (spesielt osp), spare gråor på flommark og 

ravinedaler, gjenlegging av gamle vindfall og gjensetting av vindsterke 

tregrupper rundt gamle vindfall. 

 

Innfor planområdet vil det være gjensetting av store lauvtrær som er det mest 

aktuelle tiltaket. Dette vil også ha en estetisk verdi for feltet, bidra til bedre 

lokalklima og skjerming mot innsyn samt redusere eksponeringen av feltet.  
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6.2 Samfunn:  

a) Friluftsliv og rekreasjon 

Hvordan vil utbyggingen av området påvirke eksisterende og 

fremtidige friluftskvaliteter i området?   

 

Området er i dag et lite brukt friluftsområde. Strandsonen er derimot fin, med 

svaberg og fine områder for bading og andre friluftsaktiviteter. Det er flotte 

solforhold, spesielt på sommeren, da området vender mot vest. Det er også 

flott utsikt utover sjøen.  

 

 

 

 

 

 

 
Ei badevik innenfor planområdet.  

 

Det er området langs sjøen som fremstår som et attraktivt friluftsområde i dag 

og for fremtiden.  Utbyggingen av selve hyttefeltet vil skje ca 65m fra 

strandsonen og østover.  

 

Arealet mellom hyttene og strandsonen er preget av ganske tett vegetasjon.  

På grunn av god avstand, samt skjerming, vil ikke hyttefeltet virke 

privatiserende på strandsonen og forringe området for de som bruker det.  
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Et utsnitt av strandsonen.  

 

Strandsonen er slik den fremstår i dag preges av stein og noe svaberg. For 

barn er området mindre egnet til bading. Det tas sikte på å øke attraktiviteten 

ved å opparbeide en mindre sone med sandstrand. Det skal også legges til 

rette for at strandsonen kan bli en naturlig møteplass, gjennom tilrettelegging 

av sittegrupper og felles bålplass. HC parkering ved redskapshusene vil også 

bidra til tilrettelegging for alle frem til området og det vil reguleres parkering 

for allmennheten i starten på området. Det forventes derfor at andre enn 

beboere i hyttefeltet skal kunne nyte godt av et mere tilgjengelig og attraktivt 

strandområde.  

 

Det er behov for flere småbåtplasser i området. Det er derfor ønskelig at 

planen inkluderer et areal for småbåthavn med tilhørende ferdselssone. 

Anlegget vil være av flytende og mobile konstruksjoner og kan/skal fjernes 

om vinteren.  Det kan vurderes behov for en enkel molo i tilknytning til 

anlegget for å skjerme mot vind fra nord.  

 

Det er et naust i området i dag og like nord for dette planlegges et område 

for redskapsboder/sløyeboder.  De vil ligge i umiddelbar nærhet til 

småbåthavna og badeplass og det gir en kompakt utforming som reduserer 

inngrep og samler folk på et avgrenset område.  
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b) Universell utforming 

Hvordan tas det hensyn til universell utforming av området? 

 

Det skal bygges veg frem til hver tomt. Dette medfører at alle kan benytte seg 

av feltet. Det blir videre opp til hver enkelt tomtekjøper å vurdere videre 

tilrettelegging for universell utforming.  

 

c) Samfunnssikkerhet 

Det skal foretas en ROS-analyse i tråd med pbl §4-3. 

 

Det vil utfylles en sjekkliste for risiko og sårbarhet for området som omhandler 

aktuelle tema som fylkesmannen har vurdert som relevante i 

beredskapssammenheng. Det vil ikke utarbeides en analyse, til det vurderes 

tiltaket for lite.  

 

Skjemaet blir lagt som et eget vedlegg på saken.  

 

 

d) Næringsliv og sysselsetting 

Vil utbyggingen av Skjemstadaunet hyttefelt ha konsekvenser for 

næringsliv og sysselsetting i Inderøy kommune?  

 

 

Det forventes at det i anleggs – og byggeperioden vil genereres positive 

ringvirkninger for næringsliv og muligens også sysselsetting i kommunen. På sikt 

vil det antas at hyttefeltet vil bidra til økt handelsaktivitet i Inderøy kommune.  

Da det legges til rette for et høy-standard hyttefelt, viser forskning at dette er 

hyttefelt som blir hyppigere brukt enn lavstandardfelt. Det forventes derfor at 

utbyggingen av Skjemstadaunet vil bidra til større positive økonomiske 

ringvirkninger enn om det har vært lagt til rette for et lavstandardfelt.  

 

e) Infrastruktur/kommunale tjenester 

Vil Skjemstadaunet hyttefelt genere behov for utbygging av ny 

infrastruktur og nye kommunale tjenester?  

 

Hyttefeltet vil generere behov for oppgradering av eksisterende adkomstveg 

til Skjemstadaunet samt oppgradering av eksisterende traktorveg som går 

fram og igjennom deler av feltet. I tillegg vil det være behov for å bygge ut 

mindre adkomstveger inn i hyttefeltet.  

 

Da vegbygging i hovedsak vil oppgradere eksisterende veger, vil dette 

redusere behovet for nye inngrep i området.  
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Vannledning og strøm er allerede lagt ned mot tomtefeltet (etter anbefaling 

fra kommunen da dette ble lagt nytt ned til Vesterli). Avløp er tenkt gjort som 

ellers på Kjerknesvågen, å føre avløpsvann ut i fjorden på dypt vann. 

Prosjektering og utførelse vil en lokal entreprenør stå for. 
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Gjenbrukstorg i Inderøy – alternative tomter som bør utredes

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy kommune med utvidede returpunkt i Mosvik og eventuelt 
andre grender med lang transportavstand.

2. Gjenbrukstorget lokaliseres til området Straumen – Tømte - Utøy.

3. Rådmannen legger fram forslag til endelig lokalisering i septembermøtet.

Vedlegg
1 Skisseprosjekt gjenbrukstorg 25.05.12

Bakgrunn

Inderøy kommune har p.t. to gjenbrukstorg - ett lokalisert til Røra og ett til Mosvik. Begge torgene er i 
en tilstand som vil kreve betydelige investeringer for å møte fremtid.

Rådmannen har fått i oppdrag og utrede valg av fremtidig løsning, jfr. vedtak i hovedutvalg Natur sak 
3/12.

Vurdering

Ett eller to gjenbrukstorg.

En grov kalkyle tilsier en merkostnad på årsbasis i størrelsesorden 1,1 mill. kroner ved drift av to torg 
sammenlignet med ett. Dette utgjør ca. kr. 4-500,- pr. husholdning/hytte. 



Etter rådmannen skjønn er et to-torgsalternativ lite bærekraftig og vil over tid bli måtte bli oppfattet 
som en forfordeling av noen områder i kommunen. Den økonomiske merkostnaden kan oppfattes som 
ubetydelig utlignet på hver husstand, men er likevel uforholdsmessig sammenlignet med nytteeffekten. 

Det må også legges vekt på den forutsetningen som gjelder for selskapsavtalen om ett torg i hver 
kommune. Inderøy kommune kan vanskelig insistere på en særløsning i så måte. Avstandene er minst 
like store i andre kommuner.

Etter rådmannen skjønn er to-torgs alternativet lite formålstjenlig. Det må planlegges for ett moderne 
gjenbrukstorg (miljøtorg) og med eventuelle utvidede returpunkt i Mosvik og andre grender som får 
lengre reiseavstander.

Mulig lokalisering

Innherred Renovasjon fikk i sin tid utredet en prinsippløsning for en mulig lokalisering til Sundsøya. 
Dette alternativet er ikke aktuelt, jfr. tilbakemelding på rådmannens orientering i formannskapet 
29.08.12 sak 103/12, men utredningen inneholder likevel så vidt mye relevant informasjon, herunder 
beskrivelse av en konkret løsning, at den vedlegges.

Ved lokalisering av et nytt gjenbrukstorg vil flere momenter kunne tillegges vekt:

 De økonomiske følgene for innbyggerne

 Avgiftsnivået; anleggs- og driftskostnader for gjenbrukstorg 

 Innbyggernes kostnader til transport til gjenbrukstorg

 Miljømessige/helsemessige konsekvenser for nærmiljøet

 Støy

 Innsyn

 Flyge avfall

 Miljømessige konsekvenser generelt

 Mengder innsamlet avfall

 Samlet utslipp fra biltrafikk

Hovedintensjonen med et gjenbrukstorg er å samle inn så mye avfall som mulig, og dernest gjenbruke 
mest mulig av avfallet. 

Et gjenbrukstorg må derfor lokaliseres så sentralt som mulig - for å redusere privates transporttid. En 
analyse av samlet privat transportbehov gir grunnlag for å anta at dette kan minimaliseres ved en 
lokalisering til området fra Straumen til Tømte, eventuelt retning Utøy. Miljøregnskapet er først og 
fremst bestemt av det private transportbehovet.

I dette området har vi tre områder med rimelig etablert infrastruktur – Utøy Industriområde, Tømte 
(Mesta), og Sundsøya.  Sundsøya er ikke aktuelt for videre utredning, jfr. tidligere vedtak. Andre 
lokasjoner kan være aktuelle, men med behov for ekstra investeringer i infrastruktur. Det vil være 
nødvendig å gjøre ekstra undersøkelser for det gis en endelig innstillig om valg av område for 
etablering.

Innherred Renovasjon har varslet kommunen, jfr. presentasjon i forrige møte i Hovedutvalg natur, om
behovet for kritiske HMS begrunnede investeringer i Mosvik-anlegget. (størrelsesorden kr. 100.000,- +) 
Dersom det nå gjøres valg om ett fremtidig gjenbrukstorg, anmodes om at kommunen aksepterer i 
interimsperioden en modifisert ubemannet løsning ved Mosvik-anlegget. Dette vil innebære at 



risikoavfall ikke kan kjøres dit. Under forutsetning av det nå gjøres valg om ett fremtidig gjenbrukstorg 
virker det uhensiktsmessig å gjennomføre investeringer som må avskrives over 1-2 år

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.
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1 INNLEDNING 

Innherred Renovasjon har engasjert Hjellnes Consult as til å vurdere 
lokalisering av fremtidige felles gjenbrukstorg i Inderøy kommune. I 
vurderingen inngår vurdering av  
 

 videreføring av to gjenbrukstorg 

 etablering av ett felles gjenbrukstorg 

 etablering av et felles gjenbrukstorg supplert med “minitorg” 
 
Begge de eksisterende gjenbrukstorgene har behov for vesentlig 
oppgradering, og er av Innherred Renovasjon også vurdert til å ha en 
ugunstig plassering i forhold til befolkningssentra. I tillegg er adkomsten til 
begge anleggene problematisk, anleggenes kapasitet er begrenset og 
mulighetene til god miljømessig mottak og behandling av avfall er begrenset 
med foreliggende arealtilgang. 
 
Foreliggende rapport beskriver et forslag til overordnet løsning og 
dimensjoneringsgrunnlag for nytt gjenbrukstorg. Rapportens støyvurderinger 
er utarbeidet av vår underkonsulent Brekke & Strand Akustikk AS. 
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2 EKSISTERENDE GJENBRUKSTORG 

I dag er det to gjenbrukstorg i kommunen. Disse er lokalisert til Røra (gamle 
Inderøy) og Haugagruva (gamle Mosvik), se figur 2.1. 
 
Figur 2.1 Lokalisering av eksisterende gjenbrukstorg i Inderøy. 
 

  

 
Gjenbrukstorgene skal ta i mot avfall fra privathusholdninger, hyttebe-
byggelsen og næringsvirksomhet med mindre mengder avfall. Alle 
avfallsfraksjoner kan leveres ved gjenbrukstorgene, inkludert farlig avfall. 
 
Husholdninger og hytteeiere kan levere inntil 500 kg restavfall uten ekstra 
betaling i forhold til det ordinære renovasjonsgebyret. Dette forutsettes av at 
alt avfall er sortert. For bedrifter er det et eget regulativ. Dersom hus-
holdninger og hytteeiere leverer mer enn 500 kg restavfall, skal det 
innkreves betaling i samsvar med regulativet for bedriftene. 
 
Avfall som skal leveres gjenbrukstorgene er for eksempel: 
 

 Klær og sko 

 Papp og papir 

 Plast 

 Isopor 

 Metaller 

 Glass 

 Møbler som kan gå til gjenbruk 

 EE-avfall  

 Trevirke  

 Hageavfall 

 Farlig avfall 

 Isopor 

 Sykler/ski 

 Restavfall 

 Andre fraksjoner som det ikke er henteordning for 
 
Brukbare og attraktive gjenstander som leveres til gjenbrukstorgene kan bli 
viderelevert av IR til de to gjenbruksbutikkene, som drives av Bruktbo 
Renovasjonsservice for videresalg (ombruk). 
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Oversikt over folketall, antall husholdninger og antall registrerte hytter er gitt i 
tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1 Oversikt over folketall, husholdninger og antall hytter.  

Kommune Folketall Antall 
husholdninger 

Antall hytter 

Gml. Inderøy 5900 2009 345 

Gml. Mosvik 810 382 352 

Inderøy 6710 2391 972 

 
I 2010 var det 2030 besøkende til anlegget i Haugagruva, mens anlegget på 
Røra hadde 12271 besøkende. Det er stort sett husholdninger/hyttebe-
byggelse som benytter anleggene. Iflg. Innherred Renovasjon er det et lite 
antall brukere fra næringslivet.  
 
Gjenbrukstorget i Haugagruva er åpent på onsdager fra kl 12 til 19, mens 
anlegget på Røra er åpent mandager og onsdager fra kl 12 til 19. 



 

Side 8 av 38 
Q:\1756 Inderøy\Gjenbrukstorg\Gjenbrukstorg Inderøy-250512.docx 

3 RAMMEVILKÅR OG GRUNNLAG 

3.1 Generelt 

Status for de eksisterende gjenbrukstorgene på Røra og Haugagruva er 
kjent, og det gis derfor ikke en detaljert beskrivelse av disse lokalitetene. 
Anlegget i Haugagruva har svært vanskelige adkomstforhold med dårlig 
vegstandard, og vurderes til å ha begrensede utviklingsmuligheter. 
Gjenbrukstorget på Røra er beliggende på en gammel avfallsfylling med 
tilhørende setningsproblemer og problemer med avrenning til bekk. Anlegget 
anses av IR å være vanskelig å videreutvikle til ønsket standard. 
 
I samarbeid med Inderøy kommune er følgende alternative lokaliseringer 
identifisert for etablering av felles gjenbrukstorg: 
 

- Utøy industriområde (gnr/bnr 44/9) 
- Vang (gnr/bnr 14/18 og 501/2) 
- Sundsøya (gnr/bnr 136/108, 136/139, 136/145) 
- Lensmyra (Røra)  

 
Nye lokaliteter i Mosvik (for etablering av mini-torg) kan være 
 

- Industriområde ved Kroa produkter (gnr/bnr 318/113) 
- Privat grunn ved butikken (gnr/bnr/fnr 318/1/62 og 318/1/67) 

 
Vurdering av ny lokalisering av fullverdig gjenbrukstorg I Mosvik er utenfor 
utredningens mandat. 
 
Innherred Renovasjon har angitt et samlet arealbehov på 6-10 daa, 
avhengig av terrengformasjon og design av gjenbrukstorget. Det skal legges 
til grunn god vegstandard, ordnede vann- og avløpsforhold mv. 

3.2 Forventede krav fra fylkesmannen 

Relevante problemstillinger knyttet til etablering av nytt gjenbrukstorg er 
drøftet med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
v/Anne Sundet. Innherred Renovasjon må iflg. fylkesmannen kunne forvente 
minimum tilsvarende krav som gitt i tillatelsen til drift av omlastingsstasjon og 
gjenbrukstorg på Sutterø i Stjørdal (2004). De viktigste forhold IR må regne 
med å oppfylle er 
 

- Etablering av rutiner for mottakskontroll 
- Minimering av eventuelle støyplager for naboer 
- Reduksjon av ulemper relatert til flyveavfall 
- Inngjerding av området 
- Størst mulig grad av skjerming mot innsyn 
 

I tillegg regnes det med at det vil bli stilt krav om at overvann som kommer i 
kontakt med avfall skal samles opp og ledes til kommunalt spillvannsnett. 
Samtidig skal det være innomhus mellomlagring av farlig avfall (låsbart rom). 
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Håndtering av farlig avfall er dessuten underlagt egne krav/rutiner både i 
forhold til opplæring av personell, men også anleggsmessige tiltak som 
spesielle sikringstiltak mot forurensning, tilgang til nøddusj mv. 
 
Utover dette er det vanlig at miljøvernmyndigheten stiller krav om 
kompetanse og opplæring av driftspersonellet og til rutiner for drift, 
registreringer og dokumentasjon av virksomheten. 
 
Innherred Renovasjon må i utgangspunktet regne med at Fylkesmannen vil 
bruke 6-9 måneder for å gi tillatelse til nytt gjenbrukstorg på aktuell lokalitet. 

 

3.3 Planstatus og tomteforhold Sundsøya 

Aktuell tomt ved Sundsøya omfatter eiendommene med gnr/bnr 136/108, 
136/139 og 136/145. Eiendommene, bortsett fra bnr/gnr 136/139, er i 
kommuneplanens arealdel disponert til formål forretning/kontor/industri og 
parkering, se figur 3.1. Bnr/gnr 136/139 er disponert til parkeringsplass, se 
felt markert med grå farge i figur 3.1. Det må avklares med planmyndigheten 
om det aktuelle arealet kan disponeres til formål  nytt gjenbrukstorg, da slike 
arealer normalt vil være definert som arealer for kommunalteknisk anlegg. 
 
Tilstøtende areal i nord og vest er disponert til LNF-område (dyrket mark). 
 
Figur 3.1 Utdrag fra kommunedelplan for Straumen, Sundsøya. 
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Arealet er i dag disponert til næringsformål, der flere bedrifter er 
etablert i eksisterende bygningsmasse. I skisseprosjektet er det ikke 
forutsatt bruk av eksisterende bygninger til gjenbrukstorgets behov, 
men vi foreslår at dette vurderes nærmere av Innherred Renovasjon 
om etablering blir realisert på tomten. 
 
Figur 3.2 Gnr/bnr 136/108, 136/139 og 136/145 Sundsøya. 

 
 
 
I dag har Innherred Renovasjon et returpunkt for husholdninger og fritids-
eiendommer på det aktuelle arealet, se figur 3.3. Ved returpunktet kan alle 
levere glass, metall, klær, fjernsyn og hvitevarer. I tillegg kan det fra 
fritidsbebyggelsen leveres papp/papir og restavfall. 
 
Ved etablering av gjenbrukstorg må det finnes en ny løsning for dette 
returpunktet (evt. integrering av tilbudet i gjenbrukstorget). 
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Figur 3.3 Eksisterende gjenbrukstorg for fritidsbebyggelse. 

 
 

3.4 Andre vurderte tomter for gjenbrukstorg 

Som nevnt i kapittel 3.1 er også følgende alternative tomter valgt ut som 
aktuelle av Inderøy kommune/Innherred Renovasjon: 
 

- Utøy industriområde (gnr/bnr 44/9) 
- Vang (gnr/bnr 14/18 og 501/2) 
- Lensmyra (Røra)  

 

De ulike tomtene er vist på figurene 3.4-3.6. 
 
Figur 3.4   Gnr/bnr 44/9 Utøy Industriområde (areal ca. 3,8 daa). 
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Angitt areal ved Utøy industriområde har et utnyttbart areal på ca. 3,9 daa, 
mens tomten ved Vang har et utnyttbart areal på mindre enn anslagsvis 3 
daa. Vi vurderer begge disse tomtene til å være for små til etablering av et 
anlegg som IR ønsker, og har derfor ikke vurdert de to tomtene nærmere. 
 
Figur 3.5   Gnr/bnr 14/18 og 501/2 Vang. 

 
 
 
Figur 3.6    Lensmyra (Røra). 
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Lensmyra er også lansert som en mulig fremtidig plassering av gjenbruks-
torg, se figur 3.6. Aktuell tomt er beliggende langs E6 ca. 1,5 km nord for 
dagens gjenbrukstorg på Røra. Vi anser at beliggenheten er ugunstig i 
forhold til at anlegget også skal betjene innbyggerne i gamle Mosvik 
kommune, samtidig som beliggenheten heller ikke er optimal i forhold til 
befolkningstyngdepunktet i gamle Inderøy.  

3.5 Lokaliteter for utvidete returpunkter 

Ved avvikling av eksisterende gjenbrukstorg i Haugagruva, foreslås det 
vurdert etablering av et utvidet returpunkt i Mosvik sentrum. Aktuelle tomter 
er området ved Kroa produkter eller ved butikken, se figurene 3.7 og 3.8. 
 
Figur 3.7   Gnr/bnr 318/113 Kroa Produkter. 
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Figur 3.8  Gnr/bnr/fnr 318/1/62, 318/1/67 Butikken. 

 

3.6 Grunnforhold 

Det er ikke foretatt vurdering av foreliggende grunnforhold ved de aktuelle 
lokalitetene. Vi forutsetter imidlertid at Innherred Renovasjon besørger 
vurdering av grunnforholdene ifm. eventuell utarbeidelse av forprosjekt for 
valgt lokalitet. 

3.7 Vann og avløp 

Normalt ved slike anlegg er det brannvannsbehovet som er 
dimensjonerende for vannforsyningskapasiteten. Forholdet er tatt opp med 
Inn-Trøndelag Brannvesen, som har informert om at de ikke stiller spesielle 
krav til brannvannsforsyning. Begrunnelsen for dette er at etatens vann-
behov primært dekkes gjennom brannvesenets tankbiler. 
 
Det legges opp til tre arbeidsplasser ved det fremtidige gjenbrukstorget. I 
tillegg foreslås det etablert 2-3 spyleposter. Vannbehovet vil være dekket 
gjennom en kapasitet på 3-5 l/s ved et minimumstrykk på 20 mVS. 

3.8 Service- og personalfunksjoner 

Det legges til grunn åpningstid inntil tre dager pr. uke med 7 timers 
åpningstid pr. dag. Anleggets personalfunksjoner dimensjoneres for inntil tre 
ansatte.  
 
Det foreslås at personaldelen utformes med  
 

- ren/skitten garderober (for begge kjønn) 
- spise-/oppholdsrom m/minikjøkken 
- minimum 1 kontorplass  
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- avfallsmottak tilrettelagt for kundeveiledning 
- separat kundetoalett 

 
I tillegg etableres et separat bygg for mottak og mellomlagring av farlig 
avfall, samt areal for mellomlagring av EE-avfall osv. I dette bygget bør det 
også være 1kontorarbeidsplass. I samme bygg foreslås det etablert 
garasjering av gaffeltruck og feiemaskin for utvendig renhold av 
gjenbrukstorget. 
 
For å bedre brukervennligheten for publikum, har IR ønsket vurdering av 
eventuelt tak over rampen. Takoverbygg vil skjerme for nedbør og gjøre 
anlegget mer publikumsvennlig. Takoverbygg vil dessuten bidra til å bedre 
arbeidsforholdene for de ansatte, og føre til bedret kvalitet av sortert avfall. 
Mengde forurenset overvann som må behandles vil dessuten reduseres 
(takvann avledes til tilstøtende terreng). 
 

Ved etablering av mottak for hage- og parkavfall bør det være tilgjengelig 
hjullaster ved anlegget (med tilhørende garasje). 

3.9 Kundegrunnlag og trafikk 

Anlegget dimensjoneres for 20 000 kunder pr. år. Dette representerer en 
økning på i overkant av 30 prosent i forhold til dagens samlede besøkstall 
for anleggene på Røra og i Haugagruva. 
 
Figur 3.9: Prognose for fremtidig fordeling av kunder basert på i alt 20000 
kundebesøk pr. år. 

 
 
 
Fordelingen i kundebesøk er basert på registrert antall kunder i 2010 ved de 
to eksisterende gjenbrukstorgene. Som figur 3.9 viser forventes det størst 
belastning på anlegget om våren i forbindelse med den årvisse 
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våroppryddingen (ca. 2800 kunder i mai). Vi ser ikke bort fra at IR velger å 
ha økt åpningstid for gjenbruksperioder i de mest belastede periodene.  
I tillegg til kundebesøk, vil containertransport til og fra gjenbrukstorget 
påvirke trafikksituasjonen. Vi regner med inntil tre containertransporter pr. 
dag. For øvrig kan IR legge opp til at containertransport kan foregå også på 
dager der anlegget er stengt for publikum. 

3.10 Avfallsmengder  

Husholdninger og hytter leverer avfall uten ekstra betaling til gjenbrukstorg, 
da ordningen er finansiert over det ordinære avfallsgebyret. Nærings-
drivende betaler gebyr ved avhending av sitt næringsavfall. Oversikt over 
leverte mengder til eksisterende gjenbrukstorg i Mosvik og Inderøy i 2011 er 
gitt i tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1 Avfallsmengder til eksisterende gjenbrukstorg (2011). 

Levert gjenbrukstorg 2011 
 

Mosvik 
(tonn) 

Inderøy 
(tonn) 

Sum 
(tonn) 

Trevirke impregnert/kreosot 6 31 37 

Farlig avfall torg 10 34 44 

Treverk 61 475 536 

Hageavfall / kvist og greiner 15 113 128 

Asbestholdig avfall 0 3 3 

Vindu m PCB-glass 1 0 1 

Vindu til materialgjenvinning 5 34 39 

Jord, stein, dekkmasse 8 206 214 

Papp/papir 3 56 58 

Plast 0 0 0 

EE-avfall 7 27 34 

Isopor 3 0 3 

Renas / næringselektro 0 0 0 

KFK holdige kjølemøbler 18 33 52 

Jern og metall 25 159 184 

Restavfall 68 339 408 

Sum levert torg 230 1 510 1 740 

 
Som tabell 3.1 er de dominerende avfallsfraksjonene treverk, restavfall, 
jord/stein/dekkmasse, jern og metall samt hageavfall. 
 
IR har registrert en økning av avfallsmengdene ved gjenbrukstorgene de 
senere årene, og vi forventer en videre økning i årene fremover. Dette 
skyldes økt spesifikk avfallsproduksjon og økt bruk av torgene. Vi har ikke 
prognostisert fremtidige mengder, da vi regner med at en slik økning vil 
håndteres gjennom økt hentefrekvens for containerne. 
 
Egenvekten på hageavfall vil variere i forhold til årstidsvariasjoner, mengde 
nedbør mv. For vurdering av nødvendig volum for mottak av hageavfall kan 
det legges til grunn egenvekter som vist i tabell 3.2. Basert på tabell 3.2 
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anslås volumet for ubehandlet mengde hageavfall levert i 2011 (128 tonn) til 
ca. 1300 m3. Denne mengden er noe mindre enn 200 m3 i kvernet tilstand. 
 
Tabell 3.2: Egenvekt hageavfall, før og etter behandling. 

Beskrivelse Egenvekt 

Hageavfall levert løst til mottak, 
før kverning 

100 kg/m3 

Kvernet hageavfall, etter 
kverning 

600-700 kg/m3 

 
I 2011 ble det samlet i Mosvik/Inderøy levert 128 tonn hageavfall/kvister og 
greiner. Dette tilsvarer ca. 1300 m3 før kverning (30-40 store containere) og 
ca. 215 m3 etter kverning (6-8 store containere). 

3.11 Oppsamling av avfall 

IR ønsker at nytt gjenbrukstorg utformes med rampe. I tillegg kan det 
utplasseres oppsamlingsutstyr på samme nivå som publikumsarealene der 
dette gir en hensiktsmessig løsning. 
 
Ved det fremtidige gjenbrukstorget kan det legges opptil følgende løsning for 
de aktuelle fraksjonene: 
 
 Fraksjon    Levering 
- Trevirke (impregnert/kreosot) - rampe 
- Farlig avfall   - samme nivå (hus) 
- Rent trevirke   - rampe 
- Hageavfall/kvist og greiner - rampe til binge/separat mottak 
- Asbestholdig avfall  - samme nivå (emballeres) 
- Vindu m/PCB   - samme nivå 
- Vindu til materialgjenvinning - samme nivå 
- Jord, stein, dekkmasse  - rampe 
- Papp/papir    - rampe 
- Plast    - rampe 
- EE-avfall    - samme nivå 
- Isopor    -  rampe 
- Næringselektro   - rampe/samme nivå 
- Kuldemøbler   - samme nivå 
- Jern og metaller   - rampe 
- Restavfall (brennbart)  - rampe 
 
Det foreslås at metaller (utenom jern) vurderes tatt i mot som blandet 
fraksjon, da det erfaringsmessig viser seg vanskelig for både publikum og 
driftspersonellet ved slike anlegg å bedømme metalltyper etc. Bruk av 
komposittmaterialer/legeringer er dessuten fremtredende. Oppsamling i en 
blandet metallfraksjon krever etterfølgende sentralsortering. 
 
Anlegget utformes for plassering av containere med volum inntil 40 m3. 
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4 KRAV TIL ET MODERNE GJENBRUKSTORG 

Det forutsettes at nytt gjenbrukstorg skal betjene husholdninger, fritids-
eiendommer og bedrifter med mindre mengder avfall. På grunn av 
næringslivskundene må anlegget utformes med mulighet til brukerbetaling.  
Det legges i første omgang til grunn manuell brukerbetaling.  
 
Anlegget skal legge til rette for utvikling av dagens ombruksvirksomhet. Det 
må derfor være tilrettelagt for uttak av brukbare gjenstander for levering til 
ombruksvirksomhet.  
 
Generelt legges følgende føringer til grunn ved utforming av anlegget: 
 

- Det skal legges stor vekt på effektive løsninger som er 
brukervennlige (publikum og ansatte) og som legger til rette for 
velfungerende logistikkløsninger. 

- Anlegget skal ha god kapasitet, slik at oppholdstiden ved levering av 
avfall blir kort (lite kø, lett å orientere seg for publikum). 

- Anlegget skal utrustes med moderne utstyr med strenge krav til 
funksjonalitet og driftssikkerhet. 

- Det skal legges stor vekt på estetiske forhold ved utforming av 
anlegget. 

- Adkomstsystemet skal utformes på en slik måte at det ikke skapes 
vesentlige ulemper eller fare for øvrig trafikk eller annen ferdsel (inkl. 
myke trafikanter) i anleggets nærområde. 

- Anlegget planlegges for evt. fremtidig veiing av avfall. 
- Rampe skal ha takoverbygg. 
- Ved materialvalg skal det legges vekt på lave drifts- og 

vedlikeholdskostnader. 
 
Et viktig hovedprinsipp er separering av publikumsarealer fra øvrige 
transportarealer, som arealer for uttransport av containere. Dette er viktig for 
å oppnå effektiv drift av anlegget, samtidig som tiltaket bidrar til økt sikkerhet 
for publikum, ansatte og transportører. 
 
I tillegg til ovenstående momenter bør det innarbeides en fleksibilitet i 
anlegget, slik at mulige fremtidige krav/behov kan ivaretas uten vesentlige 
og/eller kostnadskrevende ombygginger.  
 
I figur 4.1 er det vist flytskjema for gjenbrukstorget, der hovedprinsippene for 
løsningen er skissert. 
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Figur 4.1 Prinsippløsning for nytt gjenbrukstorg 

 

 
Aktuell prosessering av avfallet kan være komprimering, reemballering osv. 
Når det gjelder ombrukslinjen, skjer kun mottak av gjenstander egnet til 
ombruk. Øvrig håndtering av slike objekter skjer andre steder.  
 
Ved anlegget bør det være tilgjengelig gaffeltruck for opplasting av paller/bur 
for EE-avfall, farlig avfall mv. Av driftsmessige årsaker bør det også være 
tilgjengelig feiemaskin for renhold av veger og plasser. 
 
Håndtering og mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall skal skje innomhus 
og i samsvar med gjeldende regelverk og sikkerhetsforskrifter for denne 
typen mottak. Det bør imidlertid være tilgjengelig utomhus arealer for 
opplasting av større containere ifm. borttransport av EE-avfall. Øvrig mottak 
og mellomlagring av avfall kan skje utomhus. 
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5 UTFORMING AV NYTT GJENBRUKSTORG 

5.1 Vurdering av tomtens beliggenhet og 
egnethet 

Aktuell tomt ligger like øst for Straumen sentrum, og vurderes å ha en 
sentral beliggenhet i forhold til befolkningstyngdepunktet i kommunen, se 
også figur 5.1. Plasseringen er inntil Rv. 755, som er hovedferdselsåren til 
sentrum fra gamle Mosvik kommune.  Tomten ligger ca. 10 km fra 
Sandvollan, ca. 20 km fra Mosvik sentrum og ca. 8 km fra Utøy.  
 
Figur 5.1 Oversiktskart Inderøy. 

 
 
 
Aktuell tomt har en god avstand til omkringliggende bebyggelse, samtidig 
som vi vurderer tidligere og eksisterende virksomhet på området til å være 
av en slik art at det ikke vil oppstå nye og vesentlige problemstillinger relatert 
til etablering av nytt gjenbrukstorg. 
 
Vi anbefaler Innherred Renovasjon og Inderøy kommune å vurdere om noe 
av eksisterende bygningsmasse på sikt kan gjøres tilgjengelig for ulike 
funksjoner knyttet til gjenbrukstorget. 
 
Etter vårt skjønn betinger avviklingen av de to eksisterende 
gjenbrukstorgene at det etableres et utvidet tilbud i Mosvik for både 
husholdningene og fritidsbebyggelsen. 
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5.2 Hovedgrep 

5.2.1 Generelt 

Vi har utarbeidet to skisseforslag for nytt gjenbrukstorg ved Sundsøya. I 
alternativ 1 er anlegget i all hovedsak plassert innenfor tomtegrensen for 
eiendommene med gnr/bnr 136/108, 136/139 og 136/145. I alternativ 2 har 
vi vist en mulig løsning dersom Innherred Renovasjon/Inderøy kommune 
kan benytte noe areal utenfor tomtegrensen mot vest. 
 
Det er ikke foretatt vurdering av foreliggende grunnforhold ved de aktuelle 
lokalitetene (utføres ifm. videre planlegging).  
 
Vi legger til grunn at alle veger og plasser asfalteres. Vi poengterer også at 
rygging ikke skal tillates på rampe (envegskjørt). For å oppnå en god 
orientering og oversikt er det nødvendig med et helhetlig grep for skilting og 
merking (trafikkmønster, containerfraksjoner, hageavfall, restavfall osv.). 
Skiltene kan om nødvendig belyses. 
 
Det er i dag et returpunkt for fritidsbebyggelsen på den aktuelle tomten ved 
Sundsøya, og det er lagt til grunn at dette tilbudet skal videreføres. Etter vår 
oppfatning er det en risiko for økt forsøpling ved dette returpunktet fra 
kunder som kommer med avfall til stengt gjenbrukstorg. 
  

5.2.2 Plassering og utforming alternativ 1 

Hovedløsningen for anlegget, alternativ 1, fremgår av tegning gitt i vedlegg 1 
og av figur 5.2.  
 
Figur 5.2 Forslag til utforming av gjenbrukstorg ved Sundsøya, alternativ 1. 
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Som fig. 5.2 viser er gjenbrukstorget i alternativ 1 plassert langs tomtens 
nordre begrensning med hovedadkomst fra Rv 755 langs eksisterende 
adkomstveg til gårdsbruket på Sundsøya. Plasseringen omfatter eien-
dommene med gnr/bnr 136/108, 136/139 og 136/145. Rampelengden er ca. 
70 m. 
 
Det etableres egen avkjøring til gjenbrukstorget der dagens skur, som 
forutsettes revet, er oppført. I adkomstsonen avsettes plass for mulig 
fremtidig montering av bilbrovekt (vist lengde er 8 m, men lengden kan evt. 
justeres). Tilsvarende avsettes plass for mulig fremtidig bilbrovekt også for 
utgående trafikk. Utgående bilbrovekt kan plasseres nedstrøms rampen, se 
fig. 5.2. 
 
Trafikken over rampen gjøres envegskjørt, der utkjøringen legges i periferien 
til dagens næringsområde mot Rv 755 som vist i figur 5.1. Alternativt kan det 
etableres snumulighet for besøkende til gjenbrukstorget på det skraverte 
arealet vest for rampen, se fig. 5.2. Dette arealet er dyrket mark, og vi er 
usikre på om arealet er tilgjengelig for gjenbrukstorget. 
 
Skissert løsning har plass til 11 containere langs rampen. I tillegg er det 
avsatt plass til containere oppe på publikumsarealet. Det foreslås også 
oppført et lett bygg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, EE-avfall mv. 
I dette bygget kan det evt. etableres kundetoaletter. Vist grunnflate på dette 
bygget er 60 m2 (6m x 10m). Vi gjør oppmerksom på at det i dette bygget må 
installeres nøddusj. Videre må det alltid være tilgjengelig 
absorpsjonsmateriale for oppsamling av søl. 
 
Ved innkjøringen til anlegget plasseres et personalbygg med avfallsmottak 
(kundeveiledning), kontorplasser, spiserom og garderober. Vist grunnflate 
for dette bygget er 85 m2, men arealet kan evt. justeres. 
 
Begge bygg foreslås utformet som lette konstruksjoner i tre. 
 
Det etableres egen innkjøring for tyngre kjøretøy som skal hente containere. 
Som vist i fig. 5.2 er tungtrafikken separert fra publikumsarealene. 
Borttransport av avfall fra anlegget skjer med containere plassert på et 
lavereliggende nivå enn publikumsarealet.  
 
Det vil imidlertid også være avfallstransport fra mottaket for farlig avfall/EE-
avfall samt containere plassert på rampen ved siden av kjørearealet. 
Henting av avfall og containere her kan skje utenom anleggets ordinære 
åpningstid eller i perioder med lite besøk.  
 
Hageavfallet kan leveres i binge eller i containere fra rampen. Alternativt kan 
et eget hageavfallsmottak etableres syd for det skraverte tilleggsarealet mot 
vest. Det må avklares spesielt hvorvidt dette arealet kan disponeres til 
formålet.  
 
Returpunkt for fritidsbebyggelsen kan etableres utenfor inngjerdingen til 
gjenbrukstorget, f. eks. i svingen ca. 15 m vest/sydvest for personalbygget 
(mot rabatt/gjerde). Dette vil opprettholde tilbudet til hytteeierne som i dag, 
og uten at det skapes konflikter i forhold til gjenbrukstorg og åpningstider. 
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5.2.3 Plassering og utforming alternativ 2 

Hovedløsningen for anlegget, alternativ 2, fremgår av tegning gitt i vedlegg 1 
og av figur 5.3. 
 
Figur 5.3 Forslag til utforming av gjenbrukstorg ved Sundsøya, alternativ 2. 

 

Som fig. 5.3 viser er gjenbrukstorget som i alternativ 1 plassert på eien-
dommene med gnr/bnr 136/108, 136/139 og 136/145. For å nok tilgjengelig 
plass for kjørearealene på rampen, legger alternativ 2 til grunn at noe areal 
på tilstøtende eiendom mot vest kan disponeres til gjenbrukstorget. 
Rampelengden er som i alternativ 1 ca. 70 m.  
 
Det etableres egen avkjøring til gjenbrukstorget der dagens skur, som 
forutsettes revet, er oppført. I adkomstsonen avsettes plass for mulig 
montering av bilbrovekt (vist lengde er 8 m, men lengden kan evt. justeres). 
Med den skisserte trafikale løsning vil denne vekten betjene både inn og 
utgående trafikk. 
 
Publikumsarealene er foreslått utformet som en rundkjøring, der midtaksen 
disponeres til containeroppstilling, bygg for farlig avfall/EE-avfall etc. I dette 
bygget kan det evt. etableres kundetoaletter. Vist grunnflate er ca. 60 m2 
(6m x 10m), men med den valgte plassering, kan bygget enkelt forlenges i 
lengderetningen langs midtaksen ved evt. fremtidig endring i behov.  Vi gjør 
oppmerksom på at det i dette bygget må installeres nøddusj. Videre må det 
alltid være tilgjengelig absorpsjonsmateriale for oppsamling av søl. 
 
All publikumstrafikk ledes etter ankomstsonen langs kjøreareal mellom 
denne midtaksen og tomtens nordre begrensning. Løsningen gir økt 
kømagasin innenfor anlegget enn i alternativ 1.  Publikumsarealene skal ha 
envegskjøring, og løsningen gir mulighet for å kjøre flere runder på rampen 
med et velordnet kjøremønster. 
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Borttransport av containere som er plassert på lavere nivå langs rampen 
skjer fra kjørearealer separert fra publikumsarealene.  Borttransport av 
containere plassert på rampens midtakse kan skje i perioder med lite besøk 
eller utenom anleggets åpningstid. 
 
Tilleggsareal vest for selve anlegget kan disponeres til hageavfallsmottak.  
 
Skissert løsning i alternativ 2 gir en kompakt, oversiktlig og publikumsvennlig 
løsning. Alternativet er imidlertid betinget av at det er mulig å få tilgang til 
tilleggsarealene vest for opprinnelig tomt (1-2 daa).  
 

Etter vår vurdering kan returpunkt for fritidsbebyggelsen etableres utenfor 
inngjerdingen til gjenbrukstorget før innkjøringen til containerutlastingen. 
Dette vil opprettholde tilbudet til hytteeierne som i dag, og uten at det skapes 
konflikter i forhold til gjenbrukstorg og åpningstider. 

5.2.4 Utforming av rampe 

Rampe bygges i plasstøpt betong, alternativt med prefabrikkerte 
støttemurselementer i betong. Høydeforskjell mellom publikumsarealene på 
rampen og topp betong på containeroppstilling drøftes nærmere med 
Innherred Renovasjon med utgangspunkt i de containerstørrelser som 
ønskes benyttet. Som eksempel vil en nivåforskjell på 1,7 m (høyde mur 
1,85 m fra betongplate containeroppstilling) gi en innkasthøyde på 1,0 m ved 
høyde på containerne på 2,70 m. Containerne skal settes inntil rampen, og 
vil derfor fungere som ”gjerde”.  Det vil være behov for ytterligere sikring av 
publikumsarealene langs rampen. 
 
Som nevnt har den viste løsningen i utgangspunktet plass til ca. 11 store 
containere. Ved nærmere detaljering av anlegget bør det i samråd med 
Innherred Renovasjon fastlegges fordelingen av containerstørrelser samt 
totalt antall containere. Vi gjør oppmerksom på at det er kapasitetsmessig 
fordelaktig med flere containere for enkeltfraksjoner som publikum 
erfaringsmessig leverer mye av, da dette vil bidra til reduksjon av kø på 
rampen 
 
Fundamentering mv. må drøftes med geoteknisk fagkyndig. Vi legger til 
grunn at grunnforholdene vurderes nærmere i forbindelse med et eventuelt 
forprosjekt. 
 
Innherred Renovasjon har ønsket å få vurdert takoverbygg over rampen. Et 
eksempel på prinsipiell utforming er vist i vedlegg 1. Formålet med et tak er 
å gi bedre forhold for publikum samtidig som mengden nedbør i containerne 
reduseres. Et tak må derfor krage ut over både kjørebane og container-
oppstilling. Et viktig utgangspunkt for et mulig takoverbygg må være å gi 
anlegget en estetisk utforming med god fjernvirkning, konsekvent detaljering 
i forhold til bygningsmassen og en tydelig signaleffekt. Den overordnede 
estetiske målsettingen må være å oppnå en lett og luftig konstruksjon.  
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5.2.5 Mottak av hageavfall 

Vi legger til grunn at det ved gjenbrukstorget ikke skal foretas bearbeiding 
eller behandling av hageavfall, men kun mottak. Evt. kompostering av 
hageavfall vil kunne oppfattes som et negativt element i nærmiljøet. 
Prosessen vil avgi noe lukt, og rent visuelt vil det også være en viss 
avdamping fra rankene. 
 
Håndtering og eventuell kverning av hageavfall vil være en støykilde (drift av 
hjullaster og kvern). Støydempende tiltak bør i så fall vurderes nærmere. 

5.2.6 Vann, avløp og el/belysning 

Eksisterende VA-ledninger er vist på tegning fra Inderøy kommune, se 
vedlegg 2.  Innenfor tomten er det tilgjengelig både vann-, avløps- og 
overvannsledninger. Ved avkjøringen til Sundsøya er det tilgang til en Ø300 
mm vannledning. Fra Rv 755 til anlegget er det en eksisterende Ø63 mm 
ledning, Vi vurderer denne å ha litt liten kapasitet til å dekke anleggets 
interne vannbehov (jfr. spylebehov). Vi gjør i denne sammenheng 
oppmerksom på at denne ledningen også utgjør vannforsyningen til 
gårdsbruket på Sundsøya. 
 
Langs tomtens nordre begrensning er det videre en Ø110 mm 
spillvannsledning og en Ø110 mm overvannsledning. Spillvannsledningen 
har etter vår vurdering tilstrekkelig kapasitet for anleggets spillvannsmengde. 
Vi legger til grunn at det må anordnes nytt overvannssystem. 
 
Alt sanitæravløp og vann som er forurenset fra avfall må ledes til kommunalt 
nett. Overvann fra ”rene” flater ledes ut i terreng. Overvann fra mottaket for 
hageavfall anses som forurenset, og må ledes til kommunalt nett.  
 
Eventuell avrenning fra mottaket for farlig avfall samles opp i tett tank. 
 
I forbindelse med rampen etableres minimum to spyleposter for spyling av 
veger og plasser mv.  
 
Det bør etableres strømuttak langs rampen for komprimatorer (vurderes 
nærmere), samtidig som det bør legges opp til strømuttak for verktøy mv.  
 
Det settes opp et nødvendig antall lysmaster for belysning. I utgangspunktet 
har vi i vår kostnadsberegning forutsatt i alt 8 lyspunkter. Samlet strømbehov 
beregnes ved utarbeidelse av forprosjekt, men i følge Innherred Renovasjon 
antas det tilstrekkelig forsyningskapasitet på området med grunnlag i den 
tidligere virksomheten som har foregått på området. 

5.2.7 Parkmessig utforming 

Anlegget har relativt store dimensjoner, og virksomheten er av en karakter 
som tilsier at skjerming mot innsyn til anlegget bør vektlegges. Vi har 
imidlertid forutsatt at utformingen av grøntarealene gis et enkelt og 
overordnet preg uten for mange detaljer. Vi foreslår at grøntanlegget 
baseres på to hovedelementer; trær og gressarealer.  
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Vi foreslår videre at det samlede arealet ved anlegget, se vedlegg 1, 
underlegges generell oppgradering med fysisk avgrensning av kjørearealer, 
nye grøntarealer og en tydeliggjøring av trafikkmønster. 
 
Alle rabatter og arealer utenfor arealer med faste dekker bør avgrenses med 
kantstein og tilsås med gress. I alle rabatter mv. inne på området behandles 
gressarealene som plen. I gressflatene plantes det trær både inne på 
området og langs tomtens yttersone.  
 
Det er viktig at alle arealer gis en klart definert funksjon med klare fysiske 
avgrensninger, slik at det ikke oppstår ”rest-arealer” som det ikke er tatt klar 
stilling til bruken av. Slike arealer har en tendens til å bli dårlig vedlikeholdt, 
og vil kunne trekke ned helhetsinntrykket av anlegget. 
 
Med en opparbeidelse av utearealene som beskrevet kombinert med de 
arkitektoniske grep som er foreslått, vil anlegget fremstå på en harmonisk og 
funksjonell måte.  
 

5.3 Trafikk 

5.3.1 Dagens trafikksituasjon 

Trafikktall hentet fra Statens vegvesens vegdatabank viser at Rv 755 
(Inderøyvegen) har en ÅDT på 2.500. Det foreligger ingen trafikktall for 
Sundsøya. Skiltet hastighet langs Inderøyvegen er 60 km/t og ut til 
Sundsøya er skiltet hastighet 50 km/t. Det har kun vært en ulykke med 
lettere skade øst for Flagvegen. 
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Figur 5.4 Trafikktall, årsdøgntrafikk (ÅDT). Figuren er hentet fra Statens 
vegvesens vegdatabank. 

 
 

5.3.2 Dagens og stipulert fremtidig besøksmengde 

I figur 3.9 har vi anslått fremtidig besøk ved et nytt gjenbrukstorg på 
Sundsøya.  Forventet maksimalt antall kunder er i mai måned med i under-
kant av 2800 besøkende (forutsatt en årlig besøksmengde på 20000 
kunder). 
 
I figur 5.5 og figur 5.6 har vi vist henholdsvis anslag for antall besøkende pr 
dag over året og antall besøkende pr. time. Det er lagt til grunn tre dagers 
åpningstid pr. uke. Det er ikke tatt hensyn til at det kan være variasjon 
mellom ukedagene, der enkelte dager er mer besøkte enn andre. 
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Figur 5.5 Stipulert antall besøkende pr dag til Sundsøya gjenbrukstorg. 

 
 
 
Figur 5.6 Stipulert timevis fordeling av fremtidig besøkende til Sundsøya 
gjenbrukstorg. 

 
 
Figur 5.6 viser timestrafikken jevnt fordelt ut over åpningstiden. Erfaringer fra 
andre tilsvarende anlegg er at det normalt er det jevnt antall besøkende fram 
til ca. kl 14.00 med en roligere periode frem til ca. kl 17.00. Trafikken øker 
deretter mot stengetid. Trafikken i største time vil kunne være dobbelt så 
høy som gjennomsnittet. 

5.3.3 Avfallstransport 

Det ble i 2010 transportert ca. 1.740 tonn avfall fra gjenbrukstorgene. Det er 
stipulert at fremtidig gjenbrukstorg med ca. 20.000 besøkende vil generere 
ca. 2.200 tonn avfall pr. år. Det antas at det transporteres i gjennomsnitt ca 
tre tonn pr. transport. IFeil! Fant ikke referansekilden. figur 5.7 har vi vist 
stipulert antall containertransporter pr. dag.  
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Figur 5.7 Fordeling av containertransporter fra Sundsøya gjenbrukstorg. 

 
 

5.3.4 Trafikkavvikling 

Inne på anlegget er det plass til ca. 50 kjøretøy samtidig. Det er avsatt to felt 
med kømagasin inne på anlegget som samlet kan betjene ca. 11 kjøretøyer. 
Videre er det plass til ca. 13 kjøretøyer på rampe mv. Antallet er noe 
avhengig av hvor tett bilene står. Det er her antatt at plassbehovet for hver 
bil er ca. 10 meter. Dersom bilene står tettere i kø, vil det bli plass til 
vesentlig flere.  
 
Det antas at hvert kjøretøy i snitt vil ha en oppholdstid inne på gjenbruks-
torget på 5 minutter (vurderes som et høyt anslag). Dersom det hele tiden er 
biler inne på gjenbruksstasjonen, vil den kunne betjene ca. 156 kjøretøyer i 
løpet av 1 time.  
 
I mai er det gjennomsnittlig stipulert 233 besøkende kjøretøyer pr. døgn til 
gjenbrukstorget. Anlegget vil kunne betjene alle disse i løpet av under 2 
timer, forutsatt at de kommer jevnt fordelt. Normalt vil trafikken komme 
puljevis, samt fordele seg utover hele åpningstiden.  
 
Det antas at det vil komme maksimalt 60 kjøretøyer pr. time til 
gjenbruksstasjon i største time. Ut ifra de nevnte forutsetningene, vil de 
avsatte kømagasinene være tilstrekkelige, slik at alle besøkende vil kunne 
stå i kø inne på anlegget. Det vil med stor sannsynlighet ikke skapes 
tilbakeblokkering og kø i lokalveisystemet utenfor anlegget. Det er også 
avsatt et kømagasin i Sundsøya med plass til ca. 4 biler, se vedlegg 1. 
 
Det vurderes som sannsynlig at anlegget ikke vil skape økte trafikale 
problemer på vegnettet. 
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5.4 Støy 

5.4.1 Generelt om støyende aktiviteter 

Gjenbrukstorget skal i utgangspunktet bare være åpent for kunder i 
tidsrommet 12-19 tre dager i uka.  Håndtering av containere kan forekomme 
i det samme tidsrommet fem dager i uka. Det vil ikke være aktuelt med 
virksomhet på kveld eller natt. Det er derfor bare vurdert støy i forhold til krav 
på vanlig dagtid. 
 
Totalt regnes det med maksimalt 20 000 besøkende pr. år og totalt i 
overkant av maksimalt 700 containere pr. år. Det forventes maksimalt 4 
containerbevegelser pr. dag, i tillegg til maksimalt 300 biler pr. åpen dag. 

5.4.2 Regelverk 

Det er en forutsetning for saken at rundskriv T-1442 legges til grunn for 
vurdering av støy fra gjenbrukstorget. T-1442 inneholder kriterier for 
soneinndeling, se tabell 5.1. Rundskriv T-1442 gir grenseverdier som legges 
til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven. Vi har bare tatt med det som er relevant for gjenbrukstorget 
på Sundsøya. 

 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden  A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld/natt. 
 
I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer 
for planlagt arealbruk. Grenseverdiene for terminaler (herunder buss-
terminaler) er gitt i tabell 5.1. 

 

Tabell 5.1 Kriterier for soneinndeling, angitt som frittfeltverdier 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 
Lden 

Utendørs støynivå 
Lden 

Industrivirksomhet 
Uten impulslyd: 55 Lden 

Uten impulslyd:  
65 Lden 

Vei 55 Lden 65 Lden 

 

Hvit sone er en sone hvor støy er kartlagt og ligger utenfor gul/rød sone.  

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 
 
For arbeidslokaler i eksisterende bygg er det forskrifter om støy på arbeids-
plassen som gjelder. 

5.4.3 Beregnede verdier 

Beregninger av støy fra trafikk til gjenbrukstorget er gjort ut fra Nordisk 
Beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Det er regnet med at hver bil til 
gjenbrukstorget medfører to bilbevegelser. Som hastighet er det regnet med 
50 km/t. I tillegg til dette er det regnet med støy fra containerbevegelser 
basert på data fra målinger av støy fra tømming og omlasting av containere i 
støyutsatte områder. Beregninger av støy til gårdsbruket på Sundsøya viser 
at nivået ligger godt under Lden = 50 dB. 
 
For eksisterende næringsvirksomhet i de byggene som er på tomta, vil 
støybelastning ligge godt under LAeq = 40 dB.  Det vil knapt være hørbart 
bidrag fra aktivitet på gjenbrukstorget. 

5.4.4 Vurdering av støy 

I og med at det ikke er virksomhet på natt, er maksimalnivå ikke aktuelt å 
vurdere.  Det er heller ikke annen støyfølsom virksomhet innenfor støysoner 
rundt gjenbrukstorget. Arbeid i eksisterende lokaler vil ikke bli forstyrret. 

 
Støy fra trafikk til og fra gjenbrukstorget vil være såpass lav at den vil være 
vanskelig å måle. Beregningene viser verdier godt innenfor gjeldende krav. 
Støy fra omlasting av containere vil være hørbar. I og med at dette skjer på 
dagtid, er det ikke krav til maksimalnivå for denne aktiviteten.  
 
Maksimalnivåer fra containerhåndtering på opptil LAmax = 70 dB vil kunne 
opptre ved gårdsbruket på Sundsøya. Dette vurderes som akseptabelt i 
henhold til regelverket så lenge det skjer innenfor de aktuelle tidsrommene 
12-19 på dagtid. 

5.5 Lukt, støv, forsøpling og skadedyr 

Et nytt anlegg på Sundsøya vil kun ta i mot tørre avfallsfraksjoner, som i 
utgangspunktet må anses som luktfrie. Avfallet vil hentes hyppig, og det vil 
etter vår oppfatning ikke oppstå luktulemper i nærmiljøet som følge av 
gjenbrukstorget. 
 
Det skal heller ikke foretas noen form for behandling av avfall på området, 
jfr. mulige luktulemper knyttet til kompostering av hageavfall, se kap. 5.2.5. 
 
Anlegget vil ikke ta i mot matavfall, bortsett fra at noe matavfall fra fritids-
bebyggelsen vil leveres til returpunkt inntil gjenbrukstorget. Innherred 
Renovasjon vil besørge hyppig tømming for å hindre luktulemper. I tillegg 
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skal det benyttes oppsamlingsutstyr som hindrer tilgang for skadedyr og 
åtselsfugl. 
 
Det legges til grunn at anlegget skal ha systematisk og hyppig renhold. Dette 
skal omfatte oppsamling av evt. avfall som mistes fra transporter, samt 
spyling og feiing av veger og plasser. Driften vil bidra til at anlegget skal 
fremstå ryddig og attraktivt for både ansatte og publikum. 
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6 UTVIDET RETURPUNKT I MOSVIK 

Som beskrevet i kapittel 3, er aktuelle tomter for plassering av oppgradert 
returpunkt i Mosvik ved butikken og i Nervika. Ved butikken er det allerede i 
dag etablert oppsamling av avfall, se fig. 6.1. 
 
Figur 6.1 Oppsamling av avfall ved butikken i Mosvik 

 
 
 

 
 
Vi vurderer denne lokaliseringen til å ha en sentral beliggenhet i forhold til 
befolkningens normale ferdsel (handling). Plassering ved butikken anses 
derfor å være noe bedre lokalisert i forhold til brukerne enn lokaliseringen i 
Nervika. Tomten i Nervika anses imidlertid å være noe mer skjermet 
samtidig som tilgjengelig areal er større (økt fleksibilitet i forhold til 
fraksjoner). 
 
Ved butikken står dagens oppsamlingsutstyr langs butikkveggen, se figur 
6.1. Av hensyn til risiko for brann, bør oppsamlingsutstyret trekkes mot 
nordvest og i retning nabotomten (mot høyre i nederste bilde i figur 6.1). 
Dette kan gjøre det nødvendig med noe bearbeiding av plassen. 
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For å effektivisere trafikken til og fra et utvidet returpunkt ved butikken, bør 
det vurderes å etablere kjøremønster rundt butikkbygget (skilting og 
merking). 
 
Mulighetene for et utvidet returpunkt må avklares med hjemmelshaverne for 
eiendommene.  
 
Et utvidet returpunkt i Mosvik bør ha plass for oppsamlingsutstyr for 
minimum følgende fraksjoner: 
 

- papir 
- papp 
- plastfolie/-emballasje (inkl. isopor) 
- glass/metallemballasje 

 
Vi anser at mulige ulemper knyttet til oppsamling av restavfall og matavfall 
gjør det lite aktuelt å ha oppsamlingsutstyr for disse fraksjonene ved 
butikken.  Ved evt. oppgradering av kildesorteringstilbudet til fritids-
bebyggelsen, vil det derfor være aktuelt med en annen lokalisering av felles 
standplass. 
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7 KOSTNADER 

7.1 Generelt 

Etterfølgende kostnadsestimat er foretatt med basis i teknisk løsning for 
alternativ 2, der tomten utvides noe, se også vedlegg 1. Enhetspriser og 
erfaringstall er med prisnivå april 2012. Kostnadene inkluderer 
 

- Rigg og drift:  10 prosent 
- Generelle kostnader: 12 prosent 
- Usikkerhet:  15 prosent 

 
I posten generelle kostnader inngår planlegging, prosjektering, bygge-
ledelse, administrasjon mv. 
 
Det er ikke inkludert kostnader for erverv av grunn i estimatet. 
 
Årskostnadene er beregnet basert på annuitetsprinsippet med avskrivning 
av alle anlegg over 20 år og rentefot 6 % p. a. Årlige drifts- og vedlikeholds-
kostnader er satt til 2,5 % av anleggskostnaden. Driftskostnader relatert til 
containerleie eller -kjøp, kverning av hageavfall, transport og levering av 
gjenvinnbart avfall og restavfall eller personalkostnader er ikke inkludert. 

7.2 Anleggskostnader 

Etterfølgende oppstilling inkluderer ikke takoverbygg over rampe. 
Anleggskostnadene er anslått til følgende (ekskl. mva): 
 

- Veger og plasser, oppfylling, skilting:    4,26 mill kr  
- Betongarbeider rampe, inngjerding:    1,49  “  
- Vann, avløp, overvann:     0,38     “ 
- Elektro, belysning mv.:     0,88     “ 
- Personalbygg:       2,90     “  
- Bygg farlig avfall mv.:      0,68     “ 
- Riving eksisterende bygg:     0,11     “ 
- Sum:      10,70 mill kr. 
- Generelle kostnader (12 %)     1,28    “ 
- Mva.        3,00    “ 
- Anleggskostnad    14,98 mill kr 

Avrundet    15 mill. kr 
 
 
Tak over rampe er anslått til 2,5 mill kr inkl. generelle kostnader, men ekskl. 
mva. Dersom vannledningen oppgraderes fra tomten og til Rv. 755, vil det 
tilkomme en kostnad på ca. 325 000 kr inkl. generelle kostnader, men ekskl. 
mva. 
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Årlige kapitalkostnader er beregnet til 1 308 000 kr uten takoverbygg. 
Forventede FDV-kostnader er anslått til ca. 375 000 kr/år.  Med takoverbygg 
er kapitalkostnadene anslått til ca. 1 560 000 kr. 

7.3 Kostnadskonsekvens av felles 
gjenbrukstorg 

Basert på estimatet i kapittel 7.2 har vi beregnet konsekvensen for 
renovasjonsgebyret som følge av bygging av nytt gjenbrukstorg. Vi har kun 
inkludert kapitalkostnadene for gjenbrukstorg uten takoverbygg i vår 
beregning. Vi har videre forutsatt at driftskostnadene for et fremtidig 
gjenbrukstorg maksimalt balanserer nåværende driftskostnader fra de to 
eksisterende gjenbrukstorgene til sammen. Det vil medføre en viss 
kostnadsbesparelse ved kun å ha drift av ett gjenbrukstorg i stedet for to, 
men vi har pr. dato ikke grunnlag for å vurdere denne besparelsen. Som et 
eksempel utgjør 20 % av et årsverk ca. 100-150 000 kr/år. Videre vil det 
være en besparelse i kortere transport av avfall (anlegget i Mosvik utgår). Vi 
anser imidlertid at denne potensielle besparelsen er helt marginal med de 
mengder det her er snakk om. 
 
Dersom hele kapitalkostnaden fordeles kun på alle husstandene, tilsvarer 
kapitalkostnadene en gebyrøkning på 541 kr/år. Dersom hyttene inkluderes i 
gebyrberegningsgrunnlaget, gir kapitalkostnaden en midlere gebyrøkning på 
ca. 385 kr/enhet og år..  
 
Ved å ta hensyn også til betalende næringskunder, vil gebyrøkningen 
reduseres. Dersom f. eks. 25 % av økningen kan dekkes av næringskunder, 
vil gebyrøkningen for privatusholdninger og hytter være maksimalt 288 
kr/enhet og år. 
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Vedlegg 1 

 
(Tegninger med utforming av anlegget, alternativ 1 og alternativ 2)  
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Vedlegg 2  
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Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 24/13 06.05.2013

Hovedutvalg Folk

Formannskapet

Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til ulike 
utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Bakgrunn

Inderøy kommune kommer i Kommunebarometeret ut på en 20 plass blant norske kommuner. Siste 
innbyggerundersøkelse etterlater et inntrykk av at kommunens innbyggere er, med noen få unntak, 
mer enn gjennomsnittlig fornøyd med sin kommune. Det samme bekreftes av de årlige bruker og miljø 
undersøkelser vi gjør på store områder som skole. (vi har lite brukerundersøkelser på andre områder, se 
nedenfor)  Selv om målinger av kvalitet og effektivitet på kommunale tjenester er vanskelig, kan vi være 
rimelig trygg på at kommuneorganisasjonen gjennomgående presterer godt.

Inderøy kommune har likevel ambisjoner om å være «Best- I lag». Da er gjennomsnittsresultater ikke 
godt nok ! 

En organisasjon som skal være god over tid – og helst best – vil måtte planlegge for kontinuerlig 
forbedring og endring og forankre en kultur for forbedring og endring. Dette er lettere sagt enn gjort. 
Det er spesielt utfordrende i organisasjoner som over tid opplever stabilitet.  



Hvordan skal en kommune som Inderøy arbeide med forbedring ? Vi kan – med vårt ressursgrunnlag  -
ikke etablere store utviklingsavdelinger. Vi må finne andre tilnærminger. Avgjørende for vår evne til 
utvikling vil være:

1. Ledernes (lederfunksjonens) evne til å ta initiativ og gjennomføre forbedring i stort og smått.
2. Medarbeidernes forståelse og aksept for systematisk arbeid med forbedring.

Det handler om organisasjonens samlede evne og vilje til over tid å lete etter beste praksis og ta inn 
denne praksis i vår organisasjon. I denne sammenheng er åpning mot omverdenen viktig. Vi må lære 
oss og «google» andres erfaringer. Vi må lære oss og oppsøke de gode eksempler. Og vi må lære oss og 
sette oss ned internt og evaluere oss selv i lys av innhentet kunnskap – og endre! 

Jeg mener vår organisasjon har mange av disse dynamiske trekkene i dag. Men jeg mener vi forbedre 
oss ! Vi kan og må bli mer innovative om vi vil bli «best». Dette til fordel for våre brukere som skal 
hovedfokus, men også til fordel for våre medarbeidere som jeg tror i sin grunnholdning ønsker å kjenne 
på at arbeidsplassene utvikles.

Vi har nettopp vært gjennom en kommunesammenslåingsprosess. På mange måter har denne vært 
vellykket. I stor grad har den nye organisasjonen satt seg. Det ligger dog latente krav om omstillinger 
som over tid skal bidra til å ta ut synergier av sammenslåingen. Siste års regnskap viser at vi så langt 
ikke har maktet å ta ut en nettoeffekt av sammenslåingen. Vi bruker inndelingstilskuddet fullt ut til 
finansiere driften !

Regnskapet for 2012 viser klare tegn til et økende kostnadsutfordringer – også på skoleområdet og på 
omsorgsområdet som er de store forbruksområdene. Omfanget av ressurskrevende enkeltbrukere er 
tilsynelatende generelt økende – uansett hvilke tjenesteområde en ser på.

Vi har nettopp gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for nykommunen. Tilbakemeldingene er på 
nivå med andre kommuner. Et negativt avvik (hvor vi scorer svakere enn snitt) går på våre 
medarbeideres oppfatning av organisering/tilrettelegging av arbeidet. Dette er et område vi kan 
forbedre oss på og hvor de satsninger som ligger i dette «programmet» kan bidra til noen svar.

Fond for tjenesteutvikling

Det er satt av midler til et fond for tjenesteutvikling de siste år. Fondet utgjør ved utgangen av 2012 
1,75 mill. kroner. Rådmannen ber i første omgang om aksept på og bruke penger av fondet innenfor en 
ramme – til ulike utrednings og forbedringstiltak. Dette er penger som er tenkt brukt til å kjøpe 
eksterne tjenester, men også finansiere interne kostnader – frigjøring av egne ressurser hvor det er 
nødvendig.

Tidsperspektivet er en to års periode og vi må planlegge og gjennomføre dynamisk. Rådmannen ber i 
denne omgangen om en rammefullmakt og vil naturlig orientere om oppfølgningen etter hvert som 
prosjekter initieres og gjennomføres. Det vil være aktuelt og komme tilbake med anmodning om å 
utvide rammen etter hvert. 

Følgende hovedsatsninger skisseres så langt:

1. Generelt opplæring av ledere og stab i konkret endringsmetodikk. Det vil bli gjennomført en 
faglig oppdatering kommende år, samtidig som vi iverksetter konkrete forbedringsarbeider på 
ulike områder tjenesteområder/prosesser. (delvis kjøp av eksterne tjenester)



2. Spesielt om administrative støttefunksjoner. Den sentrale administrative ressursen og 
organiseringen er naturlig nok særskilt påvirket av sammenslåingen av to kommuner. Vi må, jfr. 
1, gjennomgå flere støttefunksjoner, og spesielt støtte til skole-/barnehageledere, for å sikre 
tilstrekkelig tid til pedagogisk/faglig ledelsesarbeid. (delvis kjøp av eksterne tjenester) Dette 
prosjektet er skissert i tidligere budsjettdokumenter og i realiteten politisk forankret gjennom 
budsjettprosessen.

3. Generell analyse av 2012 regnskapet for nye Inderøy kommune. Vi har behov for å få gjort en 
grundigere analyse av regnskapet for 2012 – jfr. Kostra. Det vil være nødvendig og effektivisere
driften fremover og vi trenger et tryggere vurderingsgrunnlag med hensyn på områder hvor det 
kan være potensiale for innsparinger. Resultater må foreligge i god tid før sluttbehandlingen av 
budsjett og økonomiplanen.

4. Det er aktuelt å gjøre en egen analyse av våre kostnadsstrukturer innenfor Bistand og 
omsorgsområdet – tildeling og prioriteringspraksis. Dette er et arbeide som flere kommuner 
har fått gjort.(kjøp av eksterne tjenester)

5. Kvalitetsplan skole. Utkastet til kvalitetsplan skole vil ha spesielt fokus på ledelse og læring og 
læringsmiljø. (overordnet) Rådmannen ønsker å forsere arbeidet med to delsatsninger –
leseopplæringen( jfr. spredning av erfaringene fra Sakshaugprosjektet) og vurdering for læring. 
(et system for dialog med elevene om læring) Vi får tilsyn på det siste til høsten. (frigjøring av 
interne ressurser/noe kjøp av tjenester)

6. Utvikling av velferdsteknologi. Fokuset på velferdsteknologi er sterkt økende og erkjennelsen 
av at teknologien må tas i bruk for å dekke framtidige omsorgsbehov er økende. Vi må konkret 
se nærmere på våre muligheter for å implementere. (noe ekstern bistand/fristilling av interne 
ressurser)

7. Botilbud/boveiledningstjeneste. Vårt boveiledningstilbud er fragmentert/lite helhetlig. Vi må 
finne kreative organisatoriske og ressursmessige løsninger som kan svare på behovene. 
(innkjøp av noe utredningsressurs)

8. Aktiviserings- og kulturtilbudet rettet mot bistand og omsorgsområdet. Vi har i oppdrag, jfr. 
budsjett, og se nærmere på området Et sted og være. Rådmannen ønsker i tillegg og ta et 
bredere perspektiv og få utredet mer konkrete, økonomisk begrunnede, forslag til hvordan 
aktivitets- og kulturtilbudet kan utvikles over tid. (kjøp av utredningsressurser)

9. Tekniske tjenester. Vi har lenge arbeidet med en plan for en gjennomgang av organiseringen og 
utforming av vårt tekniske tjenestetilbud. Administrative kapasitetsproblemer har forsinket 
gjennomføringen. Vi må ta fatt på dette. Ett av temaene vil være spørsmålet om å 
samlokalisere driftsressursene i et driftssenter – samle Var-ressurser og Bygg-ressurser for å 
utnytte kompetanse bedre. (innkjøp av noe utredningsressurs)

10. Heltid/Deltid. Vi er i ferd med å etablere delprosjektet Saman om ein betre kommune. Det kan 
være nødvendig å styrke rammene for dette prosjektet. (mulig kjøp av eksterne ressurser)

11. Oppfølgning arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Det 
er viktig å tydeliggjøre oppfølgningen og vi kan ha behov for å anskaffe noe ekstra ressurser for 
å følge opp en del områder.

12. Forenkling av budsjetteringsprosessen. Det administrative budsjettarbeidet i organisasjonen 
tar for mye tid og belaster ledelses og stabsapparatet i for stor grad. Dette går på bekostning av 
kapasitet til analyse og utredning, herunder på bekostning av oppfølgningen. Vi må finne en 
bedre balanse i utnyttelsen av økonomifunksjonens samlede ressurser. 



13. Planarbeidet. Vi har satt oss som mål innen rimelig kort tid og etablere et helt nytt planverk for 
Inderøy kommune, jfr. planstrategien. Rådmannen innser at det er krevende og holde 
fremdriften uten ekstra frigjøring av interne ressurser – og kjøp av ekstern bistand. 

Vurdering

Rådmannen legger fram saken og ber om aksept for å arbeide videre med disse prosjektområdene og
med mulighet for å trekke på fond for tjenesteutvikling hvis behov – dvs. hvis de ordinære 
budsjettrammene ikke viser seg tilstrekkelige.

Det forutsettes at alt endringsarbeid gjennomføres i samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. Denne saken er drøftet med tillitsvalgtsapparatet. 

Politisk nivå vil bli orientert underveis.

Konklusjon

Se innstilling
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Snerting Ranch v/ Jon Leira

  

Delegert vedtak

Snerting Ranch. Innvilgning av søknad om oppsetting næringsbygg på
Snerting østre gnr. 63/1, dispensasjon

Bakgrunn: 
På Snerting østre drives i dag Inn på Tunet aktiviteter, og det er behov for mer bo- og 
aktivitetsplass. Det søkes om å få settes opp et næringsbygg på 7x 29 meter samt vei og 
parkering til bygget. Det er levert inn to kart med plassering, der seneste kart med ca. 1 dekar 
omsøkt areal er gjeldende. 
Formålet med søknaden er å øke kapasiteten på tilbudet, og samtidig flytte bo og aktiviteter for 
ungdommen fra privat hus til nytt næringsbygg. 

Søknaden skal behandles etter jordlovens § 9 som gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar 
jord. Omsøkt areal er i dag innmarksbeite. Huset skal ikke fradeles med egen tomt og skal ikke 
behandles etter jordlovens § 12 fradeling. 

Søknaden må også behandles som dispensasjon fra landbruksbegrepet i kommuneplanen (LNF-
formålet) etter plan og bygningslovens § 19-2.

Vurdering: 
Når det gjelder behandling etter jordlovens § 9, skal følgende vurderes:

 Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det nye næringsbygget er et ledd i 
utvikling av dagens tilleggsnæring på bruket og vil ha liten konsekvens for landbrukets 
drift og miljø i området. 

 Kulturlandskapet. Det nye bygget vil ligge i eksisterende innmarksbeite med tilknytning 
til gårdsveien. Tiltaket vil sette sitt preg på landskapet når et nytt næringsbygg blir lagt 
utenom tunet og berøre ubygd område. Næringsbygget vil bli liggende ca. 60-70 meter fra 
tunet og ha samme gårdsvei. Det kan ikke påregnes å få fradelt dette bygget på et senere 
tidspunkt, da det ligger midt i landbrukseiendommen. 

 Samfunnsgagnet ved omdisponering. Snerting østre driver en aktivitet som det er stort 
behov for og etterspurt både fra offentlig og privat instanser. Det er positivt at det har 
funnet en næringsvei som gir sysselsetting og næringsutvikling på et bruk med 
forholdsvis små ressurser. I tillegg ligger Snerting østre i et område i kommunen som har 
behov for stabil bosetting. 

Etter en samlet vurdering etter jordloven, gis det tillatelse til omdisponering av 1 dekar dyrka(her 
innmarksbeite) da arealet skal nyttes til et tiltak som skal utvide næringsgrunnlaget på bruket. 
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Når det gjelder behandling av dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2, skal hensynet 
bak bestemmelsene og lovens formålsbestemmelse ikke bli vesentlig tilsidesatt samt at fordelene 
med å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det skal legges særlig vekt på helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Argumenter som taler for å gi dispensasjon: 
 Tiltaket berører ikke registrert kulturminner.
 Omsøkt areal er vurdert etter naturmangfoldslovens § 8-12 og vil ikke berøre noen kjente 

og viktige natur- og miljøverdier.
 Tiltaket vil utvide næringsgrunnlaget og sysselsettingen på bruket
 Tiltaket kan være med å styrke bosettingen i området. 
 Tiltaket er med å dekke et økende samfunnsbehov innenfor barnevern og 

omsorgstjeneste. 
 Fylkesmannen har vært høringspart i saken og har ingen merknader til tiltaket, men 

minner om samfunnssikkerhets hensyn blir ivaretatt under byggingen. Omsøkt tomt ligger 
på fjellgrunn.

Argumenter som taler mot å gi dispensasjon: 
 Tiltaket er i strid med LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og landbruk pluss, siden 

det er nybygg eller ikke direkte bygger på ressursgrunnlaget på gården. 
 Bygget legges utenfor tunet og i et kulturlandskap som nyttes til beite som ikke har noen 

inngrep fra før. 
Med bakgrunn i at tiltakets formål ikke svekker hensynet med LNF- formålet vesentlig, og at det 
er flere argumenter som taler for en dispensasjon enn mot, innvilges dispensasjon for oppsetting 
nybygg som omsøkt. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak dispensasjon til omdisponering av ca. 1 dekar 
jordbruksareal. Omsøkt areal skal nyttes til nytt næringsbygg samt tilførselsvei. 
Dispensasjonen er gitt i tråd med jordlovens § 9 og plan og bygningslovens § 19-2 med 
bakgrunn i plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy. 

Det blir sendt ut innkreving gebyr etter kommunens regulativ: dispensasjon med høring: kr 
3700.-

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger
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Vedlegg
1 Kart plassering næringsbygg Snerting Ranch
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Vår dato Vår referanse

03.04.2013 2013/618-3

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Bjørn Karle Melting
Mosvikvegen 1822
7690  MOSVIK

Delegert vedtak

Bjørn Karle Melting. Innvilgning av fradeling festetomt på gnr. 322, bnr. 1, 
f.nr. 5.

Bakgrunn: 
Bjørn K Melting har to oppmålte festetomter som ligger ned til Meltingen. Avstand til tunet er 
ca. 400 meter langs en avlingsvei. Fester av tomt nr. 5, Kåre Norum ønsker å fradele tomten 
rundt eksisterende hytte. I matrikkelen er arealet oppgitt med 371 m2. Arealet som oppgis på 
søknaden er 371 m2. I behandlingen av søknaden er det gått ut fra 317 m2 siden søknaden 
omfatter fradeling av eksisterende festetomt. Eksisterende tinglyst festetomt er oppmålt med 
utstedt målebrev. 

Vurdering: 
Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder opprettelse 
av grunneiendom, der følgende skal vurderes: 

Gjeldende plan:
Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk og er i tråd med kommuneplanens arealdel. Festetomt 
med eksisterende hytte er i dag regulert til hytteformål. 

Nabovarsel: 
Omsøkt areal er tidligere oppmålt festetomt og siden fradelingen gjelder uendret bruk, gis det 
fritak til krav om nabovarsel etter plan og bygningslovens § 21- 3. 

Infrastruktur: 
Fradelingen medfører ingen endringer i infrastruktur når det det gjelder vann, vei eller avløp. Det 
er i dag ikke innlagt vann eller opparbeidd vei til hytten, men benytter gjeldene avlingsvei som 
adkomst. Det er heller ingen endringer i forhold til samfunnssikkerhet siden areal allerede er 
bebygd. Eiendommen ligger ned til regulert vann. 

Siden det er fradeling til uendret bruk, kommer ikke jordloven, naturmangfoldloven eller 
kulturminne til anvendelse ved denne søknad.   

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak søknad om fradeling av festetomt på gnr. 
322, bnr. 1, fnr. 5. Fradelingen gjelder eksisterende fritidshus til uendret bruk. Vedtaket er 
i medhold til plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder opprettelse av grunneiendom. 
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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. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

Kopi av innvilgningsbrevet oversendes Inderøy kommune ved oppmåling som vil utstede 
nytt matrikkelbrev og gårdsnummer/bruksnummer. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- faktureres sammen med gebyr for 
matrikkelføring. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 kart med festetomt

Kopi til:
Kåre Norum Nessveet 42 G 7670 INDERØY





Vår dato Vår referanse

03.04.2013 2013/687-2

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

Jan Snerting
Sandvollanvegen 285
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Jan Snerting/ Tore Sundfær/Inderøy kommune - 8/81 - Søknad om fradeling
av boligeiendom - godkjennes

Viser til søknad fra Inderøy kommune og Jan Snerting som grunneiere om endring av regulert 
parsell til boligeiendom, gbnr. 8/81, dette i henhold til søknad mottatt her den 22.03.2013.

Fradelingen omfatter en overføring av følgende arealer:
 Et areal overføres fra boligeiendommen gbnr. 8/81 til boligeiendommen gbnr. 8/80, 

nåværende eiendomsgrense mellom disse eiendommene flyttes 3m mot nord. 
 Nåværende eiendomsgrense mellom gbnr. 8/81 flyttes ca 4m lenger mot nord, 

eiendomsgrensen mot øst flyttes også ca. 4m mot øst. Endringen berører eiendommen 
gbnr. 8/18.

 Eiendomsgrense mot veiparsell til gbnr. 8/18 trekkes i rett linje, linjen trekkes i 
forlengelse av eiendomsgrense for gbnr. 8/80 og halvdel av grense mot gbnr. 8/81.

Endringen er i samsvar med kartvedlegg.

Gjeldende planstatus/dispensasjon: 
Det omsøkte arealet er i henhold til Kvistadbakkan regulert til boligformål og delvis friområde 
og lekeplass.
Tiltaket krever dispensasjon i samsvar med plan- og bygningsloven § 19-1 da tiltaket omfatter 
omdisponering av areal etter reguleringsplan av 1984.
Søknaden er i tråd med pågående arbeider for en omregulering av 4 stk. eksisterende ubebygde 
boligtomter samt endring av areal for felles lekeplass. Ut ifra igangsatte arbeider for 
omregulering vurderer kommunen at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med dette planarbeidet. 

Endringen er i samsvar med en mindre vesentlig reguleringsendring av Kvistadbakkan som vil 
omfatte eiendommene gbnr. 8/18, samt følgende ubebygde boligeiendommer gbnr. 8/81, 8/82, 
8/83 og gbnr. 8/84. 

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 gis dispensasjon for fradeling av ny parsell til 
boligeiendom. Fradelingen forutsetter at nytt areal omdisponeres til fellesareal lekområde.
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I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra m, (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 
26-1(opprettelse og endring av eiendom) godkjennes søknad om overføring av en parsell fra 
eiendommen gbnr. 8/81 til 8/80, samt ny deling av parsell for boligeiendommen gbnr. 8/81 som 
omsøkt. Den nye fradelingen omfatter i sin helhet fradeling til boligformål, og fradeling er i 
samsvar med pågående arbeider for ny reguleringsendring av ny oppdeling av 4 stk boligtomter i 
Kvistadbakkan.
En forutsetning for endring av grenser mot nord og øst er at den nåværende sprang i tomtegrense 
mot vest overføres til veiparsell, gbnr. 8/18.

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Kvistadbakkan Vel v/Brage Sundet    Kvistadbakkan 67       7670 Inderøy
Tore Sundfær Kvistadbakkan 86 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

15.04.2013 2012/222-10

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

TN Vangs Mekaniske Verksted
Utøyvegen 410
7670  INDERØY

014/019 - Ferdigattest for tilbygg kantine og tekniske rom, Utøyvegen 140. TN 
Vangs Mekaniske Verksted AS

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. 
Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven. Dokumentasjon som grunnlag for drift og vedlikehold av bygningen er overlevert 
byggverkets eier.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og igangsettingstillatelse gitt den 25.6.2012

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

18.04.2013 2013/671-4

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

Astra Bygg og Entreprenør AS
Mære
7710  SPARBU

Att. Reidar Norstrøm

Lillefjell Roar - 357/3/9 - Ferdigattest

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og gitte i tillatelse den 12.09.2002.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Roar Lillefjell Tranaskogv. 47 7718 STEINKJER
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal



Vår dato Vår referanse

18.04.2013 2012/2924-5

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Byggmester Jørgen Binde AS
Sjøfartsgata 5 B
7714  STEINKJER

Att. Tore Brosveet

Bratberg Åsmund - 187/ 9 - fritidsbolig Vikan hyttefelt - ferdigattest

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 10.07.2012.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Åsmund Bratberg Binde gård 7717 STEINKJER
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal



Vår dato Vår referanse

18.04.2013 2013/662-2

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

Nordbohus Byggeservice AS
Venusvegen 12
7650  VERDAL

Storhaug Hanne K. og Tor Arne - 357/7/16 - ferdigattest

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Det 
bekreftes at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 18.05.2011.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Hanne K. og Tor Arne Storhaug Gamle Prestgårdsveg 136 7656 VERDAL
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal



Vår dato Vår referanse

22.04.2013 2012/4042-26

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

TREGÅRDEN EIENDOM AS
Utsiravegen 1B
7045  TRONDHEIM

318/023 - Dispensasjon fra byggegrense mot uteoppholdsareal i Reguleringsplan 
for Vinjesjøen

Det vises til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot regulert uteoppholdsareal registrert mottatt 
her 17.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis dispensasjon fra regulert byggegrense i Reguleringsplan for Vinjesjøen sist revidert 19.3.2013
for plassering av fritidsboliger 1 meter nærmere regulert uteoppholdsareal.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

-      Situasjonsplan vedlagt søknad om dispensasjon legges til grunn for tillatelsen
- Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§19-2 (dispensasjon) og 29-4 a) (avstand til nabogrense).
For øvrig gjelder byggetillatelsen som i vedtak datert 19.3.2013
                

Saksvurdering:

Det er tidligere søkt og gitt byggetillatelse for 4 stk. fritidsboliger i rekke. Etter en mindre justering av 
plasseringen er det behov for dispensasjon fra byggegrense mot regulert uteoppholdsareal. 
Endringen medfører at bygningene flyttes 1 meter lenger øst.
Nærmeste avstand til areal regulert til uteopphold blir 1 meter der byggegrensen angir 2 meter.
Nærmeste avstand til nabogrense - fra tak over inngangsparti- blir 2 meter, mens nærmeste avstand fra 
fasadeliv til nabogrense blir 3 meter, som på reguleringsplanen.

Det er vedlagt erklæring fra eier av berørt naboeiendom med samtykke til plassering som vist på kart 
med utstikking av grunnmur.
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Dispensasjon
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Planens byggegrense skal sikre at område avsatt til uteopphold ikke blir et privat uteområde for den 
nærmeste boenheten men et felles uteområde for alle. Videre skal den sikre bebyggelsens avstand til 
nabogrense og adkomst til fellesareal.
Fordelen med å gi dispensasjon er at ny bebyggelse kommer innenfor eksisterende murer uten at det må 
gjøres store endringer i prosjekteringen. 
Ulempen er at tiltaket kommer 1 meter nærmere felles uteoppholdsareal og nabogrense.
Bygningen er uten vindu på veggen mot fellesareal så faren for privatisering av området vurderes som 
svært liten. 
Avstand fra fasadeliv til nabogrense blir tilsvarende som på reguleringsplan, 3 meter. Det etableres 
imidlertid tak over inngangsparti der vi antar at det settes en søyle i det nordøstlige hjørne. Dette gjør at 
avstanden til nabogrense beregnes fra denne søylen og at avstanden blir 2 meter.
Nabo har skriftlig samtykket til plasseringen og vi ser ingen problemer knyttet til dette.

Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er ulemper knyttet til justert plassering. 
Det forutsettes at arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk 
forskrift.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart større 
enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Heidi Bollingmo Nordre Hallsetveg 83 B 7023 TRONDHEIM
Svenn-Erik Jenssen Alf Godagers veg 37 B 7081 SJETNEMARKA



iig11 ii035880
1 7 APR.2013

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag IIIIII

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 1b.4.2u1

Tlf. direkte: 74 16 80 51
E-post: fmntffi f lkesmannen.no Vår ref.: 2012/7063 Arkivnr: 423.1

Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas, Hyllavegen 66, 7670 INDERØY

Røra båtforening, v/ Ole Morten Sand, Bålhaugvegen 31, 7670 INDERØY

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY

Behandling av klage vedrørende byggetillatelse for småbåthavn på
Hylla i Inderøy kommune - kommunens vedtak stadfestes

Sammendrag
Det er søkt om etablering av småbåtanlegg i området ved Hylla kai i Inderøy kommune.
Kommunen ga tillatelse til tiltaket ved vedtak av 17. april 2012. Vedtaket ble påklaget
av eierne av en naboeiendom. I klagen er det særlig anført at småbåtanlegget kommer i
konflikt med klagernes rettigheter i sjoen, og klagerne ønsker en annen plassering av
anlegget i sjøen. Fylkesmannen var på befaring i området den 8. januar 2013.
Fylkesmannen har kommet fram til at anlegget ligger mer enn 4 meter fra klagernes
eiendom. Vi er videre enige med kommunen i at dagens plassering ikke medfører
betydelige ulemper for klagerne som skulle tilsi at man skulle kreve en annen plassering
av det omsøkte tiltaket, jf. pbl. § 29-4. Kommunens vedtak blir etter dette å stadfeste.

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes oversendelse av 20. november 2012 hvor
ovennevnte klagesak ble oversendt for endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet
som klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 femte ledd og delegering fra
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Vi beklager at behandlingen av saken har tatt lenger tid enn tidligere forespeilet.

Sakens bakgrunn
Kommunestyret i Inderøy kommune fattet vedtak den 15. desember 2010 hvor
reguleringsplan for Hylla småbåthavn ble vedtatt med hjemmel i pb1. § 27-2.
Reguleringsplanen regulerer et område av sjøen utenfor Hylla til utlegging av småbåtanlegg
og bølgedemper. Reguleringsplanen hjem1er 65 båtplasser.

Reguleringsplanen ble påklaget av Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas. Klagerne ønsket blant
annet en avklaring av eiendomsretten i området, og bruk av strand og sjø utenfor deres
eiendom. Røra båtforening kommenterte klagen i sitt brev av 17. februar 2011. Det framgår i
dette brevet at anlegget ville bli plassert utenfor marbakken, slik at det ikke skal komme i
konflikt med private eiendomsforhold og rettigheter.

Klagen på reguleringsplanen ble behandlet av Fylkesmannen i vedtak av 11. oktober 2011.
Under behandlingen bemerket vi at eiendomsgrensene ikke endres ved at det blir vedtatt en

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no

Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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reguleringsplan for området. Eiendomsgrensene blir kun endret ved en avtalt arealoverføring
mellom grunneierne, eventuelt ved ekspropriasjon. Vi hadde ikke merknader til kommunens
saksbehandling, de fakta som var lagt til grunn ved behandlingen av planen eller det skjønn
som kommunestyret utøvde da planen ble vedtatt. Reguleringsplanen ble etter dette stadfestet
av Fylkesmannen.

Søknaden om byggetillatelse fra tiltakshaver Røra båtforening ble første gangen behandlet av
Inderøy kommune den 19. juli 2011. Den gang kom det innspill fra to grunneiere i området,
hvor det anføres at privat grunn og sjøadkomst for de to eiendommene ikke må berøres av
anlegget. I følge tilsvar fra søkeren skulle anlegget plasseres utenfor marbakken. Inderøy
kommune fant det sannsynliggjort at anlegget ikke berører andre grunneiere enn de som det
var inngått avtale med, selv om eiendomsforholdene utover i sjøen ikke var eksakt kartlagt.

Etter at reguleringsplanen var stadfestet av Fylkesmannen, var Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas
i kontakt med oss vedrørende tillatelsen som var gitt ved vedtak av 19. juli 2011. Vi så da at
flytebryggens utliggere ikke var tegnet inn på de kart og situasjonsplaner som lå vedlagt
søknaden. Tiltakets fulle størrelse ble dermed ikke vist på de dokumenter som var vedlagt
nabovarslet. På bakgrunn av dette var Fylkesmannen i kontakt med Inderøy kommune, og ba
kommunen vurdere å kreve ny søknad som viste hele anleggets størrelse. Det framgår av brev
til Kystplan AS fra Inderøy kommune den 26. mars 2012 at de krevde ny søknad for tiltaket.

Ansvarlig søker Kystplan AS, søkte om ny og endret tillatelse den 26. mars 2012.
Situasjonsplanen var endret slik at utliggerne på henholdsvis 6, 8 og 10 meter var tegnet inn.

Indre Trondheimsfjord Havnevesen ga tillatelse til tiltaket etter havne- og farvannsloven ved
vedtak av 10. april 2012.

Advokat Rune Østgård leverte merknader til nabovarslet på vegne av Sigrid Evensen Aas og
Ulf Aas ved brev av 12. april 2012. De har ikke noe imot at det etableres småbåthavn på
Hylla, men presiserer at deres rettigheter ikke skal bli krenket. Slik som anlegget er
prosjektert vil deres tilflottsrett vanskeliggjøres i vesentlig grad. Videre blir strandretten deres
krenket. Det blir vanskeligere å utøve fiske og bading, samt planlagt utbygging av brygge og
fortøyning av båt på blåse. Videre vises det til at det ikke er vedlagt noen konsekvensanalyse
knyttet til tiltaket. Her vises det til kommentarer til nabovarselet av 30. mars 2012, hvor det
uttrykkes bekymring både knyttet til skade som is kan påføre deres eiendom, men også
grunnforholdene på stedet. Det stilles spørsmål ved hvilke vurderinger kommunen har gjort i
forhold til å stille krav om geotekniske undersøkelser. Det vises til at grunnen består mye av
leire. Videre er det ikke vedlagt noe bilde av de 10 meter lange utliggerne, samt at en av
fortøyningene ser ut til å være ankret opp på marbakken på Aas sin eiendom. Andre
fortøyninger er ankret opp like utenfor deres eiendom. Også dette anføres å være i strid med
deres rettigheter i området.

Inderøy kommune fattet vedtak i saken den 17. april 2012. Søknaden om endring av tillatelse
til småbåtanlegget ble godkjent. Det framgår av saksframlegget at anlegget er redusert i
omfang siden forrige tillatelse ble gitt. Endret plassering og størrelse på anlegget er vurdert å
være i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. Kommunen har videre kommet til at
nabovarslingen er gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Når det gjelder
spørsmålet om eiendomsgrensen i sjø, viser kommunen til at grensen går ved marbakken eller
ved 2 meters dybde der det ikke er noen markert marbakke. Ut i fra den dokumentasjonen
som foreligger i saken, kan ikke kommunen se at det er noen markert marbakke i dette
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området. Fortøyningen som ligger nærmest eiendommen ligger på 4,5 meters dyp, og på
bakgrunn av dette finner ikke kommunen det sannsynliggjort at den private eiendomsretten til
Aas er berørt av båtanlegget. Kommunen finner således ikke at det er grunnlag for å avvise
søknaden på grunn av privatrettslige forhold, jf. pb1. § 21-6. Når det gjelder ønsket om
konsekvensutredning, mener kommunen at dette vil gi svært begrensede svar utover det som
allerede er kjent. Kommunen vurderer at anlegget ligger 35-40 meter fra nærmeste
bebyggelse. Eiendomsgrenser i sjø kan bare registreres i kommunale eiendomskart dersom de
følger av eksakt avtale eller dom. Det er derfor ikke mulig å målsette situasjonsplanen i
forhold til grenser eller rettigheter i sjø. Videre vil plassering av utliggerne endres i forhold til
ulike båters bredde. Endelig presiseres det at tiltaket ikke kan tas i bruk før kommunen har
gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det ble utstedt ferdigattest for tiltaket den
3. mai 2012.

På vegne av Sigrid Evensen Aas og Ulf Aas, heretter kalt klagerne, klaget advokat Rune
Østgård på kommunes vedtak ved brev av 8. mai 2012. Det anføres at vedtaket er ugyldig da
kommunen har lagt feil faktum til grunn. Det hevdes å være feil at det ikke er noen markert
marbakke på stedet, og at den private eiendomsretten ikke blir berørt. Klagerne hevder at
dette åpenbart er feil. Det vises i den forbindelse til bekreftelse som er lagt fram i saken fra
statslos Snorre Lian. Videre anføres det at vedtaket er i strid med det ulovfestede forbudet mot
urimelige forvaltningsvedtak. Noen av utliggerne ligger delvis innenfor forlengelsen av
klagernes eiendom like utenfor marbakken. Dette medfører at trafikk til og fra brygga går
over klagernes eiendom, innenfor marbakken på flo sjø, og like utenfor marbakken på fjære
sjø. Det anføres at slik trafikk over annen manns eiendom må bygge på en avtale med
grunneier. Det hevdes at det bare er et par meters avstand mellom enden av flytebrygga og
marbakken. Denne plasseringen vanskeliggjør både adkomst og andre rettigheter som
klagerne har i området. Det anføres videre at vedtaket er truffet uten at saken er utredet godt
nok. Det vises til at kommunen ikke på noe tidspunkt har vurdert i hvilken grad det kunne latt
seg gjøre å flytte anlegget noen meter bort, og om dette ville medføre noen ulemper for
tiltakshaver eller andre. Det vises også til avstandskravene i pb1. kap 29, selv om disse ikke
får direkte anvendelse i forhold til grensen for strandretten. Dersom kommunen hadde
anvendt 4-metersregelen analogisk, slik den burde og kunne ha gjort, ville dette problemet
vært unngått. Endelig vises det til at bruk av strandsonen på Hylla er en knapp ressurs. Etter
klagernes oppfatning bærer kommunens saksbehandling preg av at den ikke forstår problemet,
og at den ikke er interessert i å se på alternative plasseringer og vurdere fordeler og ulemper
med dette.

I e-post fra advokat Østgård den 22. august 2012 presiserer klagerne igjen at eiendomsretten i
sjøen går ut til marbakken. Hvor grensen faktisk går framgår ikke av eksisterende kart, og
klagerne har heller ikke laget noe kart hvor grensen stipuleres. Klagerne legger til grunn at
kommunen har nøyaktige kart, og ber om å få oversendt disse.

Røra båtforening kommenterte klagen i e-post av 18. september 2012. Båtforeningen har ikke
ønsket å gjøre ytterligere inngrep i strandsonen på Hylla. Anlegget har derfor knyttet seg til
Hylla kai. Når det gjelder anleggets plassering, er det lagt ut med cpos nøyaktighet. Anlegget
er derfor montert så nøyaktig som mulig med bygging av flytende byggverk. Når det gjelder
dybdekartene, er disse utarbeidet på båtforeningens kostnad, og båtforeningen ønsker ikke at
disse kartene gjøres tilgjengelig for klagerne.
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Advokat Rune Østgård kom med avsluttende merknader i klagesaken ved brev av
28. september 2012. Klagerne anfører at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at anlegget
faktisk ligger slik som vist i situasjonsplanen. De opplever at anlegget har en annen plassering
enn dette. Videre vises det til at båtforeningen burde lagt fram dybdekartene allerede i
forbindelse med byggesøknaden. Båtforeningens argument for ikke å legge fram
dybdekartene er ikke holdbart. Det vil ikke være noen kostnad for foreningen å la kommunen
eller klagerne få et utsnitt av kartet for det aktuelle området. I den forbindelse vises det til
kommunens plikt til å opplyse saken, jf. fv1. § 17. Kommunen har tatt feil når det er lagt til
grunn at det ikke foreligger noen marbakke i området, og tvil om dette bør gå ut over
båtforeningen.

Klagen ble behandlet av hovedutvalg Natur i Inderøy kommune den 19. november 2012.
Kommunen finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak. I sin
vurdering av saken, framholder kommunen at den ikke skal ta stilling til privatrettslige
forhold, jf. pb1. § 21-6. Dette må avgjøres av jordskifteretten eller ordinære domstoler. Når
det gjelder spørsmålet om det foreligger marbakke i området, vises det til situasjonsplanen
vedlagt søknaden som viser dybdeforholdene på stedet. Kommunen vurderer det slik at det
faller jevnt fra 3-4 meters dyp til bunnen flater ut ved ca 20 meters dyp. På bakgrunn av dette
mener kommunen at det ikke foreligger noen markert marbakke på stedet, eller at den ligger
nærmere land enn 3 meters dyp. Med dette som bakgrunn er kommunens vurdering at
båtanlegget ikke berører den private eiendomsretten. Kommunen kan heller ikke se at
anlegget hindrer eier i å utøve strandrett eller tilflottsrett. Det vises i den forbindelse til at
klagerne fikk tillatelse til å plassere ut fortøyningsblåse i området. Når det gjelder den
konkrete plasseringen av anlegget, vises det til avstandsbestemmelser som er gitt i og i
medhold av pb1. Det framgår her at tiltakshavers ønske om plassering skal imøtekommes
dersom det ikke foreligger avgjørende grunner som taler imot dette. Det kan for eksempel
være ulemper for naboer eller andre. I denne saken kan det vurderes annen plassering av
anlegget, men hovedløsningen med tilknytning til Hylla kai, og at Hylla kai fortsatt skal være
tilgjengelig for større båter, ligger fast i reguleringsplanen. En forskyving av anlegget 5-10
meter utover er kanskje gjennomførbart, men dette vil redusere tilgjengelig manøvreringsareal
for større båter som skal inn til Hylla kai. Avstanden fra klagerens hus og ut til anlegget er ca.
45 meter. Kommunen mener at en økt avstand til anlegget ikke vil utgjøre en så vesentlig
fordel for klagerne at de skal pålegge en annen plassering enn omsøkt. Dersom anlegget er i
strid med naboloven, må dette tas opp i gjennom naboskjønn i henhold til naboloven.

Klagesaken ble deretter oversendt til Fylkesmannen som mottok saken til endelig
klagebehandling den 23. november 2012.

Fylkesmannen mottok innspill til klagesaken fra Røra båtforening den 3. januar 2013. Det
vises til at klagerne har påklaget nesten alle vedtak som kommunen har fattet i denne saken,
uten at båtforeningen har oppfattet at det har kommet konkrete krav eller forslag til endringer
ved utformingen av tiltaket. Båtforeningen stiller seg spørrende til grunnlaget for klagen, og
de presiserer at de ikke har hatt anledning til å vurdere konkrete innspill fra klagerne under
planlegging av tiltaket.

Fylkesmannen var på befaring i området den 8. januar 2013. Klagerne Ulf og Sigrid Evensen
Aas møtte. Fra Røra båtforening møtte Jan Haugdahl. Fra Inderøy kommune møtte Pål S.
Gauteplass som også har vært saksbehandler på saken i kommunen. Hensikten med
befaringen var særlig å se på tiltakets plassering i sjøen, og danne seg et bilde av om en annen
plassering ville medført mindre konsekvenser for naboeiendommene. Klagerne uttalte at de
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ønsket en vridning av anlegget, slik at nordre del av anlegget ble liggende lengre unna deres
eiendom. Dette ville medført en kortere og brattere nedstigning fra Hylla kai. Båtforeningen
opplyste at den godkjente plasseringen var egnet, særlig på grunn av dybde- og strømforhold,
muligheter for forankring og at den aktuelle plasseringen sikrer muligheten for fortøyning til
Hylla kai. Videre ble det opplyst at det ville medføre betydelige kostnader for båtforeningen
dersom anlegget må flyttes. Under befaringen mottok Fylkesmannen et kart fra klagerne som
viser anlegget inkludert forankringspunkter slik dette er godkjent.

I etterkant av befaringen mottok Fylkesmannen Inderøy kommunes svar på søknad fra
klagerne om tillatelse til å sette ut blåse utenfor deres eiendom. Svaret skal være datert den
18. juni 2012. Det framgår der at utlegging av blåse kan skje uten søknad, men at tiltakshaver
da har ansvar for at plasseringen ikke er i konflikt med lovverk og arealplaner, eller at denne
på annen måte utgjør fare eller ulempe. Inderøy kommune har i denne saken vist til en sone
utenfor klagernes eiendom hvor blåsa kan ligge. Utlegging av blåse i dette området har blitt
klarert med båtforeningen.

Fylkesmannen mottok et oppsummerende brev fra klagerne den 15. januar 2013. Klagerne
presiserer at de ønsker at anlegget skal flyttes slik at de beholder sine rettigheter og
muligheter som ligger til en strandeiendom. Etter deres oppfatning er det gjort
saksbehandlingsfeil i denne saken, som har medført at de har kommet i denne situasjonen.
Klagerne presiserer at de mener det ville være mulig å plassere anlegget på en annen måte.
Det vises til at bølgedemperen er flytende. Ut i fra de dybdekartene som foreligger er det
ingenting som tyder på at anlegget ikke kunne vært flyttet 10 meter utover. Klagerne mener
det vil være snakk om forlenging av tau, og flytting av lodd. Klagerne er klar over at dette vil
koste penger, men at dette ikke skal være et argument for at feil ikke skal rettes. Videre
anfører klagerne at plasseringen medfører at mange plages med inn- og utmanøvrering fra
båtplassene på fjære sjø. Endelig mener klagerne at muligheten for fortøyning til Hylla kai er
vektlagt for mye i behandlingen. Det stilles spørsmål ved om denne adgangen til adkomst til
kaia er viktigere enn deres rettigheter. For øvrig vises det til forhold som er omtalt ellers i
saken, og som ikke gjentas her.

Den I 1. januar 2013 ba vi Røra båtforening om å presisere hvilke fordeler den aktuelle
plasseringen har, og hvorfor denne ble valgt. Vi ba også om en vurdering av hvilke eventuelle
ulemper en vridning av anlegget vil medføre, utover de økonomiske konsekvensene. Vi
mottok svar fra båtforeningen den 22. januar 2013. Båtforeningen viser her til at det kan
dokumenteres skriftlige og signerte avtaler med alle grunneiere, bortsett fra klagerne.
Båtforeningen har ikke ønsket å legge beslag på mer areal enn nødvendig ved Hylla kai. De
har brukt allerede eksisterende infrastruktur i området. Dessuten er det et krav om at
kaifronten skal være åpen. Videre har det vært viktig å ta hensyn til vindforholdene i området.
Ved å trekke anlegget så langt inn til land som mulig, ligger hele anlegget i ly av både
Hyllaberget og eksisterende kaier på sørvestlig vind. Dersom anlegget må flyttes, vil vinkler
og vedlikehold på fortøyninger kompliseres. En vridning av anlegget vil medføre at de fleste
forankringspunkter må flyttes. Eksisterende lodd og anker kan neppe brukes på grunn av
leirbunnen. Bølgedemperen vil også måtte flyttes og forsterkes. Totalt sett vil dette medføre
store kostnader for båtforeningen. Vedlagt uttalelsen lå det også en rapport fra Sintef
Byggforsk av 12. april 2007 vedrørende bølgeforholdene i området.

I mars 2013 ba Fylkesmannen Inderøy kommune om å foreta en innmåling av
småbåtanlegget. Dette ble partene orientert om ved e-post den 14. mars 2013. Den
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15. mars 2013 mottok vi situasjonsplan med innmålt anlegg. Anlegget er innmålt med GPS.
Samme dag sendte vi kommunens innmåling med våre kommentarer til partene for uttalelse,
jf. forvaltningsloven (fv1.) § 17, annet ledd.

Vi har mottatt flere e-poster fra klagerne i etterkant at det ble gjort kjent for dem at
kommunen skulle måle inn småbåtanlegget. Det vises først til e-post av 15. mars 2013 hvor
det stilles spørsmålstegn ved om kommunen har kompetanse til å måle inn det aktuelle
anlegget som ligger i sjøen. Kommunen skal tidligere ha opplyst at de ikke er ansvarlige for
oppmåling i sjø. Klagerne mener at dette burde gjøres av en habil etat, eller et firma med
kompetanse på dette området. Fylkesmannen fikk videre tilbakemelding på den konkrete
innmålingen som er foretatt ved e-post den 23. mars 2013. Klagerne opplyste at de var
utenlands, og ikke tilbake før den 30. april 2013. På bakgrunn av dette ba de om at saken ble
utsatt til de var tilbake. Når det gjelder innholdet i vårt brev av 15. mars 2013, mener klagerne
at både marbakken og strandlinjen er satt feil, samt at midtlinjeprinsippet kun gjelder der to
naboeiendommer er delt av en elv, et vann eller et sund. Klagerne synes også å ha oppfattet at
kommunen skal ha markert marbakken i forbindelse med sin innmåling av anlegget. Det
anføres også at Fylkesmannen må skaffe kart som viser nøyaktige dybder og i riktig
målestokk. Endelig gjøres det igjen oppmerksom på at saken også gjelder deres
strandrettigheter utenfor eiendomsgrensen.

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

I fv1. § 34 annet ledd siste punktum er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.

Planstatus 

Fylkesmannen er enig med Inderøy kommune i at det omsøkte tiltaket er søknadspliktig etter
pb1. § 20-1, bokstav a. I kommunedelplanen for Røra/Hylla, vedtatt av kommunestyret i
Inderøy kommune den 8. mars 2010, er det aktuelle området i sjø disponert til småbåthavn
med krav om reguleringsplan før utbygging. Reguleringsplanen for området ble vedtatt av
Inderøy kommune den 15. desember 2010, påklaget og stadfestet av Fylkesmannen den
11. oktober 2011. I reguleringsplanen er det aktuelle området i sjø regulert til privat
småbåtanlegg. Det framgår av bestemmelsene til reguleringsplanen at vist båtanlegg og
bølgedempere på plankartet ikke er bindende for endelig utforming. Antall båtplasser i
anlegget er begrenset oppad til 65 plasser. Fylkesmannen presiserer at det ikke er tatt inn i
bestemmelsene til reguleringsplanen at kaifronten til Hylla kai skal være åpen. Vi kommer
nærmere inn på dette nedenfor.
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Pb1. sin anvendelse i s'ø
Det er ikke tvilsomt at pb1. kommer til anvendelse for tiltak som dette som skal anlegges i sjø,
jf. pb1. § 20-1. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvilke materielle regler i og i medhold
av loven som kommer til anvendelse. I denne saken er det særlig stilt spørsmål ved om
plasseringsbestemmelsen i § 29-4 kommer direkte eller analogisk til anvendelse for det
konkrete tiltaket som ligger i sjø. Bestemmelsens første og annet ledd lyder som følger:

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

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

Byggverk må oppfattes som en fellesbetegnelse for bygninger, konstruksjoner og anlegg. Det
er etter dette ikke tvilsomt at småbåtanlegget er et "byggverk" i lovens forstand.

Høydeplassering vil ikke være et tema i denne saken ettersom det er tale om et flatt anlegg på
sjøen. Byggverk skal som hovedregel ha en avstand fra nabogrense som ikke er under
4 meter, jf. plasseringsbestemmelsens annet ledd. Imidlertid kan kommunen godkjenne at
byggverk plasseres nærmere nabogrensen enn dette ved oppføring av garasje, uthus og
lignende mindre tiltak, jf. pb1.§ 29-4 tredje ledd. Dette gjelder når verken samlet bruksareal
eller bebygd areal er over 50 kvm, jf. byggteknisk forskrift TEK10 § 6-4.

Det materielle innholdet i plasseringsbestemmelsen i pb1. § 29-4 er en videreføring av
tidligere gjeldende plan- og bygningslov pb1 1985 § 70. For dette standpunktet henvises det til
forarbeidene til pb1, særlig merknadene til bestemmelsen i Ot.prp nr. 45 (2007-2008).
Fylkesmannen legger således til grunn at teori og praksis om bestemmelsen i pb1. 1985 § 70
har betydning for anvendelsen av plasseringsbestemmelsen i pb1. § 29-4. Vi viser til rundskriv
H-18/90, utgitt av Kommunaldepartementet den 1. juli 1990, hvor det framgår at
avstandsbestemmelsen også får anvendelse på tiltak i sjøen. Videre uttales det at selv om
sjøarealet ikke er en tomt i vanlig forstand, må tiltakets plassering og høyde mv. kunne
fastsettes på tilsvarende måte som om tiltaket ble etablert på land. Fylkesmannen konkluderer
etter dette med at plasseringsbestemmelsen i pb1. § 29-4 kommer direkte til anvendelse på det
aktuelle tiltaket.

Eiendoms enser o andre retti heter i s'ø
Utgangspunktet i norsk rett er at eieren har total og eksklusiv råderett over egen eiendom. For
å finne ut hvor eieren har råderett, må det fastslås hvor eiendomsgrensen går. I saken stilles
det spørsmål ved hvordan eiendomsgrensen til klagerne skal trekkes i sjø. Det stilles videre
spørsmål ved hvilke rettigheter klagerne har i sjøen utenfor området hvor de har eksklusiv
råderett. Dette området utenfor marbakken vil i det følgende for enkelthets skyld bli kalt
"rettighetssonen", selv om vi er klar over at dette ikke nødvendigvis er et presist og entydig
begrep.

Fylkesmannen har først noen generelle betraktninger om eiendomsgrensene i sjø, og andre
rettigheter som tilligger eiere av eiendommer som grenser til sjøen.
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Gjennom rettspraksis er den generelle eiendomsgrensen fastlagt slik at strandeierens
eiendomsrett strekker seg til marbakken, der hvor bunnen begynner å falle sterkt. I
Høyesterettspraksis har et fall på 1:5 blitt ansett som marbakke, uten at dette kan oppfattes
som en generell regel. Spørsmålet om hvor marbakken tar til må avgjøres konkret fra tilfelle
til tilfelle. Noen steder kan det ikke påvises noen marbakke, og der er grensen for den private
eiendomsretten trukket ved to meters dyp målt ved middels vannstand. Enkelte steder er det
brådypt inne ved land, og for disse tilfellene foreligger det ikke rettspraksis på hvor
eiendomsgrensen skal trekkes. I teorien er det antatt at eieren i slike tilfeller eier et område i
sjø som gir han noenlunde samme råderett som om det hadde vært marbakke der.

Eiendommer som grenser til sjø, vil også ha rettigheter som strekker seg ut over
eiendomsgrensen (rettighetssonen), enten denne går ved marbakke eller ved to meters dyp. Å
kunne komme til og fra eiendommen med båt, samt å kunne fortøye båter utenfor egen
eiendom, den såkalte tilflottsretten, er det viktigste elementet i strandretten. Rettspraksis viser
at det må dreie seg om en vesentlig vanskeliggjort adkomst for at et krav skal kunne føre
fram. Strandeieren har videre rett til å bade, rett til utfylling i sjøen, rett til visse former for
fiske og enkelte andre rettigheter.

Forholdet til rivatrettsli e retti heter
Det framgår av pbl. § 21-6 at bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige
forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som "klart" at tiltakshaver
ikke har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. En
eventuell tillatelse til tiltak innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Lovens system er slik at bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold,
med mindre det framstår som "klart" at tiltakshaver ikke har de rettigheter søknaden
forutsetter. Dersom tiltakshaver kan sannsynliggjøre at han har de rettigheter som søknaden
forutsetter, må bygningsmyndighetene realitetsavgjøre saken, men uten å ta stilling til
eventuelle privatrettslige tvister som måtte foreligge. Det bør i så fall framgå av vedtaket at
dette ikke innebærer noen avgjørelse av den privatrettslige tvisten.

Den konkrete eiendoms rensen i s'ø
Som nevnt skal altså ikke kommunen eller Fylkesmannen ta stilling til privatrettslige forhold,
jf. pb1. § 21-6. Ved behandlingen av klagesaken må Fylkesmannen likevel, så godt det lar seg
gjøre, forsøke å fastsette hvor klagernes eiendom avsluttes i sjøen. Uten å gjøre dette ville vi
ikke ha et godt nok grunnlag til å kunne behandle saken.

Til orientering bemerker vi at Inderøy kommune ikke har gjort noen vurderinger av hvor
eventuelt marbakken starter når anlegget ble innmålt den 14. mars 2013. Vi gjør videre
oppmerksom på at de avstandsberegningene som Fylkesmannen har gjort digitalt og på papir
nødvendigvis vil ha noe feilmargin.

For å fastsette eiendomsgrensen har vi brukt dybdekartet som er benyttet som bakgrunnskart
for situasjonsplanen. Avstanden fra land på de forskjellige dybdene er beregnet digitalt. Det er
gjort beregninger både nord, sør og omtrent midt ut fra klagernes eiendom. Dybdekartet viser
at kotene blir jevnere og tettere fra 2 meters dybde. Dette betyr at bunnen klart faller brattere
fra denne dybden. Våre beregninger viser at bunnen både midt ut fra klagernes eiendom og
sør fra klagernes eiendom fra 2,5 meters dybde faller med et forholdstall på omtrent 1:4. På
bakgrunn av dette, sett i sammenheng med rettspraksis som nevnt over, legger Fylkesmannen
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til grunn at marbakken utenfor klagernes eiendom starter ved 2,5 meters dybde. Avhengig av
om man måler fra midt på klagernes eiendom, eller sør fra klagernes eiendom er avstanden til
land ved 2,5 meters dybde omtrent 40 meter. Ved en forlengelse av grenselinja mellom
klagernes eiendom og deres nabo i sør, er avstanden til land på 2,5 meters dybde digitalt
beregnet til 39 meter.

Kla ernes eiendoms rense fra land o utover s'øen
Fra klagernes side er det problematisert hvordan deres eiendomsgrenser på land fortsetter ut i
sjøen. Fra deres side er det hevdet at det ikke spiller noen rolle hvilken vinkel
eiendomsgrensen kommer ned til stranden på. Grensen vil ikke nødvendigvis være en
forlengelse av eiendomsgrensen på land, men vil fortsette utover i sjøen 90 grader på
strandlinjen. Det vises til oversendelse fra klagerne den 15. mars 2013.

Fylkesmannen viser til Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 6. utgave side 108.
Det framgår her at grensene mellom eiendommer som går ned til og utover i sjøen må trekkes
etter tilsvarende regler som i vassdrag, dog slik at det er middels høy vannstand som er
utgangspunktet. Som støtte for dette er det vist til flere Høyesterettsdommer. Grensene utover
i sjøen må etter dette trekkes etter en analogi fra vassdragsloven § 4. Det framgår her at
dersom det ikke er særlig hjemmel for en annen løsning, så skal et hvert sted på bunnen
tilhøre den strand som det ved [middels høy vannstand] ligger nærmest. Videre framgår det av
litteraturen at dersom strandlinjen er rett der grensen når sjøen, vil det vanligvis bli tale om en
fortsatt grenselinje som går vinkelrett på sjøen. Dersom grenselinjen munner ut i en vik, kan
linjen utover i viken bli brukket eller krum når man skal tilfredsstille prinsippet om at ethvert
punkt på den skal ligge like nært den ene eiendommen som den andre.

Det er søndre del av klagernes eiendom som ligger tettest opp til anlegget, og det er således
viktigst å få kartlagt hvordan eiendomsgrensen sør i klagernes eiendom går utover i sjøen.
Etter Fylkesmannens oppfatning er strandlinjen tilnærmet rett i det området hvor
eiendomsgrensen i sør når strandlinjen, og eiendomsgrensen er også tilnærmet vinkelrett på
strandlinjen her. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at klagernes eiendomsgrense i sør
fortsetter utover i sjøen som en rett forlengelse av grensen mot gnr. 183, bnr 85 (Hyllavegen
68) fram til marbakken som etter vår oppfatning starter ved 2,5 meters dyp, 39 meter fra
strandlinjen.

Fylkesmannen finner det ikke nødvendig å konkret fastslå hvordan klagernes eiendomsgrense
i nord skal trekkes utover i sjøen. Vi kan ikke se at dette har betydning for utfallet av saken.

Kommer anle et i konflikt med kla ernes eiendomsrett?
Spørsmålet blir om anlegget overholder minste avstand på 4 meter til klagernes eiendom,
jf. pb1. § 29-4 annet ledd.

Innmålingen av anlegget viser at en forlengelse av klagernes eiendomsgrense i sør støter på to
utliggere. Den nærmeste er omtrent 51,5 meter fra strandlinja, og ligger således mer enn
4 meter fra eiendomsgrensa. Denne ligger dermed i den nevnte rettighetssonen. Den nærmeste
utliggeren som ligger utenfor naboeiendommen er målt til 2,9 meter fra forlengelsen av
klagernes grenselinje i sør, og mer enn 4 meter fra 2,5 meters dybde som etter vår oppfatning
utgjør avslutningen av klagernes eiendom i sjøen (starten på marbakken). På bakgrunn av
dette er vår konklusjon at anlegget ligger mer enn 4 meter fra klagernes eiendom i sjø, og
således overholder anlegget minste avstand til nabogrense som er fastsatt i pb1. § 29-4.
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Når det gjelder spørsmål om båttrafikk til og fra anlegget kommer i konflikt med klagernes
eiendomsrett i området, vises det til friluftsloven § 6 hvor det framgår at det er fri ferdselsrett
på sjøen. Dette gjelder også i den sonen langs land som er underlagt privat eiendomsrett.
Fylkesmannen bemerker for øvrig at vi ikke er tillagt noen myndighet på friluftslovens
område.

Anle ets lasserin i s'øen
Så lenge plassering ikke er tegnet inn med bindende virkning i reguleringsplanen, skal
anleggets plassering godkjennes av kommunen. Det vises til pb1. § 29-4. Godkjenningen er
begrenset til å gjelde byggets høyde og plassering, og gir ikke hjemmel til å nedlegge forbud
mot bygging på den aktuelle eiendommen, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 231.
Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke
avgjørende grunner taler mot dette. Med avgjørende grunner siktes det særlig til plassering og
høyde som medfører betydelig ulempe for eksempel for naboer og omkringliggende miljø.
Også en rekke andre forhold innenfor de formål loven skal ivareta vil være relevant å
vektlegge ved kommunens utøvelse av sin skjønnsmessige kompetanse til å bestemme
plassering og høyde. Både offentlige interesser og hensynet til den enkeltes private interesser
kommer inn. Det vises i den forbindelse til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2000 83 (2000
side 269), hvor det framgår at det er klart at privatrettslige forhold kan og skal vektlegges i
denne vurderingen. En eventuell alternativ plassering i denne saken må ligge innenfor det
aktuelle reguleringsområdet, som er området som i reguleringsplanen er avsatt til privat
småbåtanlegg i sjø, Sl.

Pb1. § 29-4 første ledd gir ikke selvstendig hjemmel for å avslå en byggesøknad, men det
dreier seg her om et valg mellom alternative muligheter. Tiltakshaver må nøye seg med et
dårligere alternativ dersom dette, etter bygningsmyndighetenes oppfatning, er nødvendig for å
oppnå en plassering i samsvar med de aktuelle formålene.

Bygningsmyndighetene må også i visse tilfeller kunne påby en endret utforming av
byggverket dersom størrelsen i det vesentlige forblir uendret. Eksempel fra rundskriv H-18/90
som er brukt for et slikt tilfelle, er at et planlagt oppført hus med særlig lang fasade legges i
vinkel i stedet for med rett/ubrutt fasade, slik at lengden kan bli nedkortet. En forutsetning for
dette er at det medfører relativt små ulemper for tiltakshaver i forhold til den fordel/nytte
naboene/omkringliggende miljø vil ha av løsningen.

I denne saken er det særlig anført fra klagernes side at deres muligheter til å utnytte de
rettigheter som ligger til en strandeiendom (i rettighetssonen) blir vanskeliggjort slik anlegget
ligger plassert i sjøen. Klagerne synes å være inneforstått med at det vil bli etablert et
småbåtanlegg i dette området. Momenter som utsikt, støy mv. vil ikke i stor grad kunne bli
endret, uansett hvordan anlegget blir plassert i sjøen i området. Klagerne mener at anlegget
kan ligge lenger fra land og nærmere den eksisterende bølgebryteren, eventuelt at anlegget
kan vris mot nordøst, slik at det ikke påvirker klagernes eiendom slik det anføres at det gjør
med dagens plassering.

Inderøy kommune har i sin klagebehandling den 19. november 2012 vurdert om det var
grunnlag for å pålegge søkeren en annen plassering av småbåtanlegget. Kommunen er av den
oppfatning at det ville være mulig å forskyve anlegget 5-10 meter lenger unna klagernes
eiendom, men at dette i så fall ville medføre en innskrenkning i manøvreringsarealet for større
båter som skal inn til Hylla kai. De viser til at det i reguleringsplanen kreves at denne kaia
skal være tilgjengelig. Vi bemerker som tidligere nevnt at det ikke er tatt inn i bestemmelsene
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til reguleringsplanen at kaifronten på Hylla kai skal være åpen. Vi finner imidlertid ikke at
dette har avgjørende betydning for utfallet av saken. Kommunen konkluderer med at en økt
avstand fra strandlinjen og ut til anlegget ikke vil medføre en så vesentlig fordel for klager at
kommunen kan pålegge en forskyving eller endret utforming av anlegget.

Fylkesmannen bemerker at en svært liten del av anlegget berører klagernes rettighetssone
direkte. Som tidligere nevnt er det den såkalte tilflottsretten som er det viktigste elementet i
strandretten. På bakgrunn av at det er fri ferdselsrett på sjøen, og at det omsøkte anlegget i
liten grad berører rettighetssonen direkte, kan vi ikke se at tilflottsretten blir vesentlig krenket
av småbåtanleggets plassering. Klagerne har en relativt stor rettighetssone utenfor sin
eiendom. I dette området har kommunen påvist plass for utlegging av fortøyningsblåse. Det
vises til kommunens svar på søknad om blåse den 18. juni 2012. Vi kan heller ikke se at de
øvrige elementer i strandretten blir vesentlig vanskeliggjort på bakgrunn av det aktuelle
anleggets plassering.

Båtforeningen har både under befaringen og i senere brev til Fylkesmannen anført hvilke
fordeler den nåværende plasseringen har. Fylkesmannen har forståelse for at småbåtanlegget
kan virke dominerende fra klagernes eiendom som vender mot sjøen. Dette området er
imidlertid gjort tilgjengelig for småbåtanlegg, og det må da påregnes at et slikt anlegg vil bli
etablert. Etter en helhetsvurdering kan ikke Fylkesmannen se at en annen plassering innenfor
området som er regulert til privat småbåthavn i sjø ville bedret forholdene i vesentlig grad for
klagerne. Det vises også til illustrasjon i forbindelse med vedtak av reguleringsplan som viser
en lang pir i retning nord med utliggere på begge sider. Etter Fylkesmannens oppfatning ville
for eksempel en slik utforming av anlegget medføre en vesentlig dårligere situasjon for
klagerne enn dagens plassering.

Vi er etter dette enige med kommunen i at dagens plassering ikke medfører betydelige
ulemper som skulle tilsi at man skulle kreve en annen plassering av det omsøkte tiltaket, jf.
pb1. § 29-4. Kommunens vedtak blir etter dette å stadfeste.

Vi gjør oppmerksom på at vårt vedtak ikke avgjør privatrettslige forhold i området.
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På bakgrunn av det ovennevnte fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 17. april 2012 stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Fungerende kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Frode Finstad
Rådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godk jent og har derfor ingen underskrift
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Stokkan Stein og Pukk AS
Letnesveien 711

7670 INDERØY

Deres ref.: Vår ref.: 12/00706-9 Dato: 17.04.2013

Svar på søknad om driftskonsesjon for Stokkan vestre i Inderøy
kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser
til ovennevnte søknad, mottatt 30.10.2012.

I medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av

mineralressurser (mineralloven) § 43 meddeler DMF herved Stokkan Stein og

Pukk AS, driftskonsesjon for masseuttak, del av gnr. 55 bnr. 2 i Inderøy
kommune. Området betegnes Stokkan Steinbrudd og har et areal på ca 40 daa (se

vedlagte kart).

Våre vurderinger og begrunnelser går fram av vedlagte notat, datert 11 04.2013.

Driftskonsesjonen gis på følgende vilkår:

Driftsplanen skal til enhver tid være godkjent, og DMF kan kreve at
ajourførte kart og snitt sendes inn når DMF finner det nødvendig.

Dersom det er behov for å avvike fra den godkjente driftsplanen, skal DMF
ha beskjed om dette i god tid i forveien.

Ved vesentlige endringer i selskapets eierstruktur og/eller organisasjon skal
DMF varsles.

Sikringsfond som økonomisk sikkerhet for opprydding, istandsetting og

sikring av driftsområdet skal være etablert og godkjent av DMF før uttaket

settes i gang, jf. mineralloven § 51.
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Forøvrig vil vi minne om at det skal gis beskjed om midlertidig eller permanent
nedlegging av driften i god tid i forveien, jf. mineralloven § 44.

Vi gjør oppmerksom på at denne konsesjonen ikke fritar dere fra å innhente de
tillatelser som måtte være nødvendig etter andre lover og forskrifter.

Klagerett 

Etter forvaltningsloven § 29, jf. § 28, er det 3 ukers klagerett på vedtaket fra
mottakelsen av dette brevet. En klage skal stiles til Nærings- og handels-
departementet, men sendes til:
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Med hilsen

Randi Skirstad Grini Marte Kristoffersen
direktør senioringeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskreune signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen

Kopi:

Navn Adresse Sted
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Ottar Skogvold Letnesveien 623 7670 INDERØY
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Inderøy kommune
Stokkan Steinbrudd(Id: 2012001)

Planens begrensning

Formålsgrense

Grense for restriksjonsområde

Ekvidistanse 1 t
Målestokk: 1:201

Digitalt kangrunnlag (FKI

Plandata: T. Ottersland, Ir

Plankart dato

o2.().2u12

Planen utarbeidet av:

Asbjørn Berg / Trond Ottersland.
revidering av kart ctter vedtak - Inderoy kommune

PBL - 2008 12-5 REGULERINGSFORMAL

Bebyggelse og anlegg (§12-5- pkt.1)

Steinbrudd / masseuttak

Vegetasjonskjerm / masseuttak

Samferdsel og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt. 2)

Lillili Kjøreveg (privat)

PBL - 2008 12-6 HENSYNS OG RESTRIKSJONSOMRADER

Fareom råde - høyspentledning

Frisiktsone ved veg

LINJESYMBOLER m.m.

Revidering av plankart

Revidert etter forste gangs behandling i Hovedutvalg Natur 09.03.2012

Revidert etter Kommunestyrets vedtak 02.0-7.2012

Saksbehandling iflg. plan - og bygningsloven Saksnr. Dato Sign.

I. gangs behandling, Hovedurvalg Natur 05.03.2012

Offentlig ettersyn perioden:

2. gangs behandling, Hovedurvalg Natur 21.05.2012

Kommunestyrets vedtak 29.05.2012
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Notat - vurdering og vedtak

Saksnr.: 12/00706

Trondheim 11.04.2013/MK

Stokkan Stein og PukkAS søknadom driftskonsesjonpå gbnr.55/2-
Stokkansteinbrudd i Inderøykommune,Nord-Trøndelag.

Søker
Stokkan Stein og Pukk AS søker om driftskonsesjon. Stokkan Stein og Pukk AS,

med gnmneier som en av tre eiere, ble opprettet for å stå for driften av

masseuttaket.

Områdetdet søkes konsesjon for (konsesjonsområdet)
Søknaden gjelder et område på ca 40 daa på eiendommen gnr. 55 bnr. 2 i
Inderøy kommune.
Det er inngått en langsiktig avtale mellom grunneier Idar Berg og Stokkan Stein
og Pukk AS om drift av uttaket.

Konsesjonsområdet er det samme som dekkes av reguleringsplanen Stokkan
Steinbrudd, som ble vedtatt 30.05.2012.

Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt årlig uttak er ca. 10 000 m3.

Driftsplan
Forslag til driftsplan var vedlagt søknaden. Avdekningsmasser lagres til bruk ved
avslutning. Søker planlegger fortløpende ayslutningsarbeider, og å ta imot
overskuddsmasser fra anleggsarbeid som skal brukes til planering av sålen.
Bruddkanten skal sikres med gjerde.

Etter avsluttet drift tilbakeføres området til LNF-område.

Det kom ingen innspill til forslaget til driftsplan i høringen og driftsplanen er nå
godkjent av DMF.
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Bergteknisk ansvarlig
Etter § 3-1 i forskrift til mineralloven skal alle uttak av mineralske ressurser ha

en bergteknisk ansvarlig. For uttak av mindre enn 15 000 m3/år stilles det ingen

spesielle krav til formell kompetanse for den som skal være bergteknisk ansvarlig,

men vedkommende skal sørge for at:

at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til
arbeidstakerne, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte

at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Idar Berg skal ha ansvaret for oppfølging av driften. Berg er daglig leder og
medlem av styret for Stokkan Stein og Pukk AS.

økonomisk sikkerhet for opprydding, istandsetting og sikring
Etter § 2-1 i forskrift til mineralloven kan DMF pålegge tiltakshaver å stille
økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikringstiltak og oppryddingstiltak.
Den økonomiske sikkerheten skal være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers
sikrings- og oppryddingsplikt etter mineralloven § 49 og § 50.

Ved vurderinga skal det legges vekt på uttakets kompleksitet, massetype,
potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet, lokal
beskaffenhet mv. Sikkerheten må være slik at den ved konkurs hos tiltakshaver
ikke vil inngå i konkursboet. Bedriften skal selv foreslå hvordan dette skal løses,
men DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Stokkan Stein og Pukk AS foreslår å bygge opp et fond på 300 000 kr. Ved
opprettelsen av fondet betales det inn 30 000 kr, deretter avsettes 15 000 kr/år. I
år med salgsinntekt lavere enn 1 000 000 kr tilføres fondet 1 % av salgsinntekten
for året.

DMF tar forslaget til økonomisk sikring for opprydding, istandsetting og sikring
til etterretning inntil videre.
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Høring
Vi sendte søknaden om driftskonsesjon på høring til Nord-Trøndelag
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inderøy kommune, grunneiere
og berørte naboer til uttaket. Høringsperioden var fra 01.03.2013 til 27.03.2013.
Sakspapirene lå tilgjengelige på vår hjemmeside.
Høringsinstansene ble bedt om å vurdere:

om søkeren er faglig egnet og økonomisk skikket til å drive ut forekomsten
om utkastet til driftsplan er i tråd med areal— og miljømessige avklaringer
og føringer som er gitt i vedtatt reguleringsplan
om driftsplanen tar nødvendige hensyn til omgivelsene, særlig med tanke
på naturmangfold

Det har kommet inn 1 høringsuttalelse til søknaden.

Inderøy kommune vurderer at søknad om driftskonsesjon er i samsvar med
vedtatt reguleringsplan og har ingen merknader til søknaden.

Vedtak
Direktoratet vedtar å innviIge driftskonsesjon med standard vilkår.

Begrunnelse for vedtaket
På grunnlag av de opplysningene vi har, finner DMF at selskapet er skikket til å
drive ut den delen av forekomsten det søkes om.

Naturman oldloven
Hva angår vurdering etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven mener DMF at dette
forholdet er ivaretatt og avklart gjennom reguleringsplanprosessen.
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Vår dato Vår referanse

23.04.2013 2013/713-2

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

John Einar og Anne Brit Flasnes
Skippervegen 12
7670  INDERØY

Flasnes Anne Brit og John Einar - 85/44 - bygging av uthus - Skippervegen 12 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/044

Adresse:
      Skippervegen 12                   

Tiltakshaver:
John Einar Flasnes                      

Tiltakets art:
Uthus til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
     57 m2       

Det vises til søknad om uthus på boligeiendom, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt 
her 26.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av uthus på boligeiendom, dette i 
samsvar med søknad og vedlegg.

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter separat uthus på boligeiendom, uthuset har et bebygd areal på BYA på 63 m2. 
I henhold til søknad kommer uthuset til å benyttes som bakeri.

Planstatus: Reguleringsplan for Skjemsatdaunet
Planformål: Boligbebyggelse

Tegninger i søknad legges til grunn for tillatelsen.
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Saksvurdering:

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

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

23.04.2013 2013/735-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Gaus Invest AS
Meieribakken 4
7670  INDERØY

135/011 - Godkjent tilbygg - avfallsrom og butikkinngang - Meieribakken 4

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/011

Adresse:
Meieribakken 4, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Gaus Invest AS                      

Ansvarlig søker:
Brødrene Sundli AS                    

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

Bruksareal i m2:
Ca. 55         

Det vises til søknad om tilbygg – avfallsrom og butikkinngang - registrert mottatt her 2.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – avfallsrom og butikkinngang - på eiendommen  135/011, Meieribakken 4

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Brødrene Sundli AS, lokal godkjenning for alle funksjoner

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



, saksnr. 2013/735-2
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Tilbygg avfallsrom 4,2m x 5,5 m = 23 m2

Tilbygg tak over butikkinngang ca. 32 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09
Planformål: Forretning/Kontor/Industri
Tegningsliste:

 Situasjonsplan
 Plan 1 etg
 Fasade

Saksvurdering:

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

Bygningsmyndigheten kan ikke se noen problemer knyttet til tiltaket og anser endringene som en 
forbedring av eksisterende situasjon.

Brødrene Sundli AS gis lokal godkjenning for alle funksjoner, foretaket har tidligere hatt tilsvarende 
ansvar i andre byggesaker i kommunen.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene Sundli AS Vennalivegen 6 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

22.04.2013 2013/660-2

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

Odd Arne Winje
Utøyvegen 740
7670  INDERØY

Winje Odd Arne - 45/5 - Hagestue på terrasse - Utøyvegen 740 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
045/005

Adresse:
     Utøyvegen 740                    

Tiltakshaver:
Odd Arne Winje                      

Tiltakets art:
Glass-stue på eksisterende terrasse                                               

Bruksareal i m2:
     12 m2       

Det vises til søknad om innbygging av deler av terrassen, dette i henhold til søknad registrert mottatt her
20.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til glass-stue under tak av eksisterende terrasse 
til bolighus. 

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter hagestue i glass under deler av tak for eksisterende terrasse, tiltaket medfører et 
bebygd areal på BYA på ca 3 m2. 
Tiltaket kommer inne i gårdsrommet til eksisterende bebyggelse.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel Inderøy kommune
Planformål: Boligbebyggelse

Tegninger i søknad legges til grunn for tillatelsen.



, saksnr. 2013/660-2
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Saksvurdering:

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

Bygningsmyndigheten har gitt fritak for nabovarsling da tiltaket ikke vil være av bebydning for andre da 
det i sin helhet ligger inne på eksisterende tun, jfr. plan- og bygningsloven § 21-3, andre ledd.

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 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

25.04.2013 2013/741-3

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

Atle Næss
Utøyvegen 1040 A
7670  INDERØY

Næss Atle - 35/1 - Hagestue - Utøyvegen 1040 A - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
035/001

Adresse:
    Utøyvegen 1040 A                     

Tiltakshaver:
Atle Næss                      

Tiltakets art:
Hagestue på eksisterende terrasse                                                

Bruksareal i m2:
          25,5 m2  

Det vises til søknad om oppføring av glass-stue på eksisterende terrasse, dette i henhold til søknad
registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til glass-stue til bolighus i samsvar med vedlagte 
tegninger, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger: 

                

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter oppføring av glass-stue på eksisterende terrasse til kårbolig.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel Inderøy kommune
Planformål: Boligbebyggelse

Tegninger i søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Tiltaket er i samsvar med bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel.

Bygningsmyndigheten har gitt fritak for nabovarsling, jfr. plan- og bygningsloven § 21-3, andre ledd.
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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 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

17.04.2013 2013/489-4

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

Vikan Båtforening v/Karstein Vikan
Vikan 45 A
7670  INDERØY

Hembre Fredrik gnr 187 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak båter, Vikan 45A

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
187/001

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Vikan Båtforening v/Karstein Vikan                      

Tiltakets art:
Platt for støpning av utsettingsrampe for båt                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om etablering av utsettingsrampe for båter, dette i samsvar med søknad registrert 
mottatt her 05.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tillatt til 
etablering av utsettingsrampe.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til båtutsettingsrampe i samsvar med søknad av 
03.03.2013.
                

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter støpning av utsetting og inntaking av båter, tiltaket er plassert tett opptil bilvei for lett 
adkomst. Tiltaket er omsøkt av Vikan Båtforening sammen med grunneier Fredrik Hembre.
Platten støpes som en betongplate som delvis blir nedgravd så isen ikke får tak i den.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-formål

Dispensasjon:
Det foreligger søknad om dispensasjon, i henhold til dispensasjonssøknadene står blant annet følgende:
«Platten støpes så han ligger i underkant av fjæra, så isen ikke får tak i han. Fjæra er så bratt andre 
steder. Det er og mange som bruker plassen til ut og innsetting av bater i dag. For å spare fjæra for 
oppkjøring, søker vi om støyping av platt.»
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I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksvurdering:

Dispensasjonsvurdering:
Tiltaket er forlagt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til uttalelse:
Miljøvernavdelinga har følgende merknader til tiltaket:
«Tiltaket gjelder praktisk enkel tilrettelegging for utsetting og opptak av fritidsbåter og må utformes på 
en skånsomt og naturvennlig måte. Ut over det har Fylkesmannen ingen merknad til søknaden.»

Konklusjon:
Bygningsmyndigheten har vurdert tiltaket etter en samlet vurdering med bakgrunn i formålet samt 
tiltakets størrelse og utforming mener vi at fordelene for en dispensasjon er klart større enn ulempene.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

15.04.2013 2012/3872-7

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Johan Tore Sundfær
Hegglia 13
7600  LEVANGER

001/046 - Godkjent endring av bolig, Einhaugen 16

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

Adresse:
Einhaugen 16, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Johan Tore Sundfær                      

Ansvarlig søker:
Brødrene Sundli AS                    

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

Bruksareal i m2:

Det vises til søknad om endring av bolig registrert mottatt her 15.11.2012.
Siste dokument til saken er nye tegninger mottatt 19.3.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til endring av bolig på eiendommen 001/046, Einhaugen 16

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Det etableres adkomst til boligen jf. TEK § 12-4.

 Opplysninger om BYA og BRA for bygningen etter ombygging samt nytt bruksareal som følge av 
endringene ettersendes før igangsetting av tiltaket

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Brødrene Sundli AS for funksjonene SØK/PRO/UTF kl.1

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

Tiltak:
Riving av eksisterende tilbygg i 1. etg. BYA ca.35 m2

Tilbygg nordøst med kjeller, 1. etasje og loft. BYA Ca. 50m2 med ny inngang fra utgravd terreng i kjeller 
og stue, bad og soverom i 1. etasje, to soverom og kott i 2. etg.
Tilbygg carport nordøst 1. etasje BYA 22 m
Tilbygg nordvest i to etasjer mot med vindfang, vaskerom og kjøkken i første etasje – BYA ca. 20 m2- og
takopplett i 2. etasje med loftsstue, bad og bod
Planstatus:
Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09
Planformål:
Bolig
Ansvarsoppgaver:
Brødrene Sundli AS – alle funksjoner: SØK/PRO/UTF kl.1

Tegningsliste:

 B 10-001: Situasjonsplan
 B 10-001: Plan, kjeller 
 B 10-002: Plan 1. Etasje 
 B 10-003: Plan 2. Etasje
 B 20-001: Snitt A,B og B1
 B 30-001: Fasade Nord og Vest 

Saksvurdering:

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

Tiltaket medfører omfattende endringer av eksisterende bolig. Eksisterende tilbygg rives og det oppføres 
nytt tilbygg med tre og to plan. Det etableres i tillegg en carport mot nordøst.

Endringene medfører at boligen får alle hovedfunksjoner på inngangsplanet og det forutsettes at det 
blant annet etableres trinnfri adkomst i henhold til TEK § 12-4.

Det er tidligere sendt inn opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifiksasjon der nytt BYA 
er oppgitt til 65 m2, endringer om BRA er ikke oppgitt. Tegningene er etter dette revidert så vi antar at 
tallene ikke stemmer. Oppdaterte opplysninger om BYA og BRA for bygningen bes ettersendt før 
igangsetting.

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene Sundli AS Vennavegen 10 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

01.03.2013 2013/277-2

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

Alvsbyhus Norge AS
postboks 2008, Høyden
1520  MOSS

Snerting Jan - 8/81 - enebolig - Kvistadbakkan 84 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
008/081

Adresse:
Kvistadbakkan 84                         

Tiltakshaver:
Jan Snerting

Ansvarlig søker:
Alvsbyhus Norge AS                                         

Tiltakets art:
  Oppføring av bolighus                                             

Bruksareal i m2:
   163 m2         

Det vises til søknad om oppføring av nytt bolighus på boligeiendom, dette i henhold til søknad registrert 
mottatt her 07.02.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19- 1 godkjennes søknad om dispensasjon for oppføring av 
forstøtningsmur mot vei.

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

 Vedlagte 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:

 Alvsbyhus Norge AS, org.nr. 975955885, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet, samt prosjektering av arkitektur, ansvarlig for 
utførelsen av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, samt prosjektering av sanitær-, 
varme- og slukkeinstallasjoner oppføring av råbygg, og ansvarlig for utførelsen av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner.
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 Else Dahlseng Arkitekter, org.nr. 870413912, gis ansvarsrett for prosjektering uteareal og 
landskapsutforming, samt oppmålingsteknisk prosjektering.

 Maskinentreprenør Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for prosjektering samt 
utførelsen av innmåling og utstikking av tiltak, ansvarlig for prosjektering kartlegging av 
grunnforhold, samt ansvarlig for utførelsen av grunnarbeid og landskapsutforming, ansvarlig for 
prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeinstallasjoner, ansvarlig for utførelsen av 
utvendige sanitærinstallasjoner.

 Varmeforum AS, org.nr. 986271597, gis ansvarsrett for utførelsen av montering av pipe og ildsted.

 Takstmann Ståle Frosterød MNTF, org.nr. 978654266, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for 
kontroll av dokumentasjon for tetthet.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt bolighus på boligeiendom i Kvistadbakkan, i henhold til søknad har 
bolighuset er bebygd areal BYA på 121 m2. Sammen med søknaden foreligger situasjonsplan hvor det er 
inntegnet garasje, garasjen er ikke med i byggesøknaden.

Planstatus: «Reguleringsplan for Kvistadbakkan», godkjent 1984.
Planformål: Boligformål

Dispensasjon:
Det foreligger søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 8 for oppføring av støttemur.
I henhold til situasjonsplan er støttemuren planlagt mot kommunal vei i en høyde av ca. 2m.
Søknaden er begrunnet med følgende: « Uten en støttemur vil det bli vanskelig å få en god utnyttelse av 
tomtens utomhus område for denne typen bolig.»

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

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.

Kvistadbakkan boligfelt er meget kupert hvor det i feltet også tidligere er gitt dispensasjon for plassering 
av forstøtningsmurer. Bygningsmyndigheten vurderer dermed at tiltaket til å være i samsvar med 
tidligere behandlinger og i samsvar med dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 19-2 
under følgende forutsetninger:
Høyden av forstøtningsmur vil være i samsvar med høyde av naboens gårdsplass, selv om denne 
oppbygning er oppbygd naturlig i terrenget, i forhold til estetikk har ikke kommunen spesielle merknader 
utover krav til konstruksjonssikkerheten for utvendig forstøtningsmur. I forhold til høyde og plassering 
vil bygningsmyndigheten kreve følgende:

 Muren plasseres min 2m fra asfaltkant.

 Høyden av mur bør harmonere med det oppbygde terrenget omkring og ikke overstige angitte 
høyde av 2m for høyeste punkt.  
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Vedlagte situasjonsplan til byggesaken er i samsvar med reguleringsbestemmelsene, tegn.nr. 00 av 
17.01.2013.
I henhold til vedlagte situasjonsplan i søknaden er bolighuset plassert på eiendommen gbnr. 8/81 
sammen med inntegning av parkeringsareal og sportsbod, garasje er ikke inntegnet i søknad om bolig.

Ny fradeling av boligtomt på eiendommen gbnr. 8/81 er noe endret i henhold til vedlagte situasjonsplan, 
ny boligeiendom vil bli utformet i samsvar med vedtak i sak 2013/687.
Endringen medfører bedret adkomst til boligeiendommen da eiendommen utvides mot nord og øst, 
dette medfører bedret plass for parkering og garasje for boligeiendommen.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.
Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Jan Snerting Sandvollanvegen 285 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

12.04.2013 2013/671-3

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

Roar Lillefjell
Tranaskogv. 47
7718  STEINKJER

Lillefjell Roar - 357/3/9 - Nytt uthus/anneks - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/003/009

Adresse:
    Hovdsvingen 50                     

Tiltakshaver:
Roar Lillefjell                      

Tiltakets art:
Oppføring av uthus til fritidsbolig                                               

Bruksareal i m2:
  12 m2          

Det vises til søknad om oppføring av uthus/anneks til fritidsbolig, dette i henhold til søknad med 
tegninger registrert mottatt her 21.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for tillatt 
bebygd areal for fritidsboligen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av uthus/anneks sammenbygd med 
fritidsbolig. 

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av anneks/uthus med bebygd areal på BYA på 14,4 m2. Bygget bygges 
sammen med takoverbygg til eksisterende fritidsbolig. 
Etter utbygging vil det totale bebygde areal for fritidsboligen være BYA 87 m2. 

Planstatus: Reguleringsplan for Trongsundet
Planformål: Blandet formål Landbruk/Hytte
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Dispensasjon:
Det foreligger søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Trongsundet, i henhold til § 3 i
bestemmelsene. I henhold til bestemmelsene i reguleringsplan er bebygd areal (BYA) satt til: «Maksimalt 
bebygd areal er 80 m2 pr. tomt.»

Det foreligger søknad om dispensasjon, i henhold til dispensasjonssøknadene står blant annet følgende:
Uthus/anneks vil bli bygd sammen med eksisterende hytte. Det blir liggende i en grop og er lite synlig for 
andre. Videre er det tenkt lagt skifer på taket og malt grå slik at den glir mest mulig inn i naturen. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksvurdering:

Dispensasjonsvurdering:
Det som taler for en dispensasjon kan være:
Hyttebebyggelsen innenfor reguleringsområdet er både nye og eldre fritidsbygg. De har varierende 
størrelse, men kommunen ser at det innenfor reguleringsområdet også tidligere er gitt dispensasjoner 
fra kravet til bebygd areal.
Tilbygget legges i forlengelse av fritidsboligen og lengre fra strandlinja. Tilbygget legges inni terrenget og 
vil ikke gi en større eksponering av hytta. Eiendommen ligger i et småkupert område, og fritidsboligen er 
lite eksponert i terrenget.
Det foreligger planer for en endring av reguleringsbestemmelsene og omsøkte tiltak ligger innenfor de 
reguleringsbestemmelsene som gjelder for andre reguleringsplaner for fritidseiendommen i denne delen 
av kommunen. 

Moment som kan tale mot dispensasjon i denne saken kan være:
Det kan være uheldig at det er gitt dispensasjoner før ny reguleringsbestemmelsene er revidert.

Bygningsmyndigheten har vurdert grunnene som taler for en dispensasjon opp mot argumenter mot en 
dispensasjon, etter en samlet vurdering mener vi at fordelene for en dispensasjon er klart større enn 
ulempene.

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

10.04.2013 2012/4061-18

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Faanes & Gjølga AS
Vågavegen 600
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Søknad om varme- og tidtakerhus - nytt skianlegg til Malihaugen -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse:
Vudduvegen 706                       

Tiltakshaver:
Inderøy Idrettslag

Ansvarlig søker:
Faanes & Gjølga as                                         

Tiltakets art:
Oppføring av varme- og tidtakerbu samt lager og  

garasje                                             

Bruksareal i m2:
135,8m2 + 70 m2

Det vises til søknad om oppføring av varme- og tidtakerbu samt lager og garasje, dette i henhold til 
søknad registrert mottatt her 19.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19- 1 godkjennes søknad om dispensasjon for oppføring av
varme- og tidtakerbu samt lager og garasje for Inderøy idrettslag på ny skistadion, dispensasjon er gitt i 
samsvar med tidligere vedtak og vurderinger behandlet av Hovedutvalget for natur i sak 1/13.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20- 1 godkjennes søknad om oppføring av varme- og tidtakerbu 
samt lager og garasje, tillatelsen gis på følgende vilkår:

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

 Før det gis brukstillatelse for anlegget må trafikksikkerhetstiltak være utført i samsvar med 
siktkrav gitt av Statens vegvesen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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 Faanes & Gjølga as, org.nr. 976650697, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av tiltaket

 Maskinentreprenør Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for utførelsen av
tomtearbeider klubbhus/garasje.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt varme- og tidtakerhus samt lager og garasje for Inderøy idrettslag på 
ny skistadion, i henhold til søknad har varme- og tidtakerbu et bebygd areal BYA på 140 m2, lager og 
garasje har et bebygd areal på 75 m2. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel.
Planformål: LNF-formål

Dispensasjon:
Dispensasjons fra Kommuneplanens arealdel for flytting av skianlegg er behandlet og gitt i vedtak i fra 
Hovedutvalget Natur i sak 1/13.
De omsøkte bygningene for tiltaket er i samsvar med de vurderinger som er gjort i 
dispensasjonsbehandlingen for hele anlegget. 

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Det er i vedtak av 14.02.2013 tidligere gitt tillatelse for bygging av veg, 
parkering, skyte- og løypeanlegg.

Dispensasjonsvurdering:
Vedlagte situasjonsplan til byggesaken har igjen vesentlige endringer fra situasjonsplan som følger til 
dispensasjonssøknaden. Endringen omfatter en flytting av tidtakerbu mellom start/målgang for 
skianlegg og skiskytteranlegg. 
Vedlagte situasjonsplan er en mindre vesentlige tidligere situasjonsplan, og tiltaket vurderes til å være i 
sammen i samsvar med tidligere dispensasjonssøknad.

Vann- og avløpsløsning
Anlegget skal ha innlagt kommunalt vann, det bygges eget privat avløpsanlegg for skianlegget. Det 
monteres eget minirenseanlegg, tiltaket utføres i henhold til godkjent ansvarsrett fra Anton Letnes AS.

Øvrige opplysninger:
Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.
Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden er det ikke gitt gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann.
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I samsvar med §7 i gebyrregulativet samt tidligere praksis for tilsvarende anlegg for allmennyttige formål 
er det unntatt for gebyr.

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

Inderøy Idrettslag - Skigruppa v/Stein Markhus Nessveet 18 7670 INDERØY
Anton Letnes AS Utøyvegen 760 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

23.04.2013 2013/661-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Norodd Kjelvik
Vudduvegen 850
7670  INDERØY

090/005 - Godkjent tilbygging av enebolig, Vudduvegen 844

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
090/005

Adresse:
Vudduvegen 844, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Norodd Kjelvik                      

Ansvarlig:
Norodd Kjelvik                                  

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

Bruksareal i m2:
Nytt ca. 87

Det vises til søknad om tilbygg til enebolig registrert mottatt her 20.3.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av Vudduvegen 844, eiendom 090/005

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Norodd Kjevik gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8

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

Tiltak: Tilbygging/ombygging av eksisterende enebolig.
Tilbygg nord: BYA 16 m2, 1 etg. BRA ca. 13 m2

Tilbygg sør: BYA 40 m2, 1 etg. og sokkel. BRA ca. 74 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF- område med spredt boligbebyggelse

Ansvarsoppgaver:

 Norodd Kjevik gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8. Dette gis på bakgrunn av tiltakenes 
størrelse og Kjelviks bakgrunn innen grunnarbeid og annen relevant erfaring.

Saksvurdering:

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

Boligen er i dag en klassisk enkel enebolig med saltak og sokkel fra 80-tallet. Med omsøkte tilbygg på 
begge ender av boligen blir denne vesentlig lenger og det etableres valmtak ved tilbyggingen. I tillegg 
etableres saltak over inngangspartiet vinkelrett på dette.
Tiltakene medfører at boligen endrer karakter i vesentlig grad og bygningen vil etter tiltakene kunne 
fremstå som noe fremmed. Bygningen ligger imidlertid 150 meter fra nærmeste bebyggelse og kan ikke 
sies å komme i konflikt med det bebygde miljø. Videre ser vi at vedlagte tegninger er noe skjematiske og 
antar at bygningen vil framstå som mer helhetlig når tiltakene er utført. 

Tiltaket er ikke tegnet inn på situasjonsplanen men tiltaket kommer godt inn på eiendommen og i tillegg 
er Kjelvik selv eier av naboeiendommen så vi kan ikke se noen problemer knyttet til dette.

Oppgitt BRA for bygningen er 98,4m2 for det eksisterende og 56m2 for tilbyggene. Vi antar siden 
tilbyggene får et bebygd areal (BYA) på 56 m2 at oppgitt areal er i BYA og ikke BRA.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
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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
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