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Detaljreguleringsplan for Hellemslia - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Detaljreguleringsplan for Hellemslia vedtas slik den har ligget til offentlig ettersyn med følgende 
endringer: 

- Det reguleres inn en mulighet for forskyving av svingen på Bjørklivegen med ca 2 m slik at det 
blir bedre plass for gang-/sykkelveg på motsatt side, jfr. skisse i vedlegg 7.

- Regulert byggegrense mot senter av Bjørklivegen økes fra 8 til 10 m
- Maks kotehøyde for gulvnivå settes til +65 for område B1, +60 for område B2 og +54 for 

område B3.
- Maksimal tillat gesimshøyde økes til 6,5 m fra topp gulvnivå.
- Retningslinje om garasjeplassering i bestemmelsenes pkt. 2.4 utformes som en juridisk bindende 

bestemmelse.
- Rekkefølgebestemmelse i pkt. 2.5 for opparbeidelse av gang-/sykkelveg gjøres mer presis og 

settes som forutsetning for brukstillatelse for nye boenheter.
Vedlegg:

1 Planbeskrivelse

2 Plankart

3 Reguleringsbestemmelser

4 Oversikt - gangvegsystem

5 Terrengsnitt for ny bebyggelse

6 Høringsinnspill - 5 stk.

7 Skisse - justering av Bjørklivegen

Bakgrunn
Ved sist revidering av kommuneplan for Røra ble det aktuelle område på ca. 6 daa omregulert fra 
landbruk til bolig. Området ble i 2011 fradelt Hellem gård og kjøpt av Lensmyra Eiendom. Planstyring AS 
har fremmet detaljreguleringsplanen for området på vegne av Hellemshaugan Eiendom AS.



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

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

Det er lagt inn byggegrense mot veg på 8 m fra senterlinjen på Bjørklivegen. Maksimal mønehøyde er 
satt til 8,5 fra gulvnivå for de to leilighetsbyggene øverst på feltet (2 etasjer) mens det er satt til 
maksimalt 4 m for de nederste rekkehusene/eneboligene som foreslås med flatt tak eller pulttak. I 
samsvar med vedtak ved første gangs behandling har planfremmer lagt inn forslag om en maksimal 
kotehøyde for gulvnivå for samtlige boligbygg. Sammen med den angitte maksimale mønehøyde gir 
dette et konkret angitt maksnivå for mønehøyden på bygningene.

Det har i forbindelse med offentlig ettersyn kommet inn følgende 5 uttalelser: 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 

- Landbruksavdelingen er positiv til at det legges opp til høy utnyttelse av området når dyrkajord 
er tatt i bruk for utbygging.

- Kommunalavdelingen har to innspill i forhold til utforming av bestemmelsene som de mener 
bør endres i sluttbehandlingen.

 Pkt. 2.4; retningslinje for garasjeplassering må enten utformes som en 
bestemmelse eller tas ut.

 Pkt. 2.5 ; opparbeidelse av gang- sykkelveg må gjøres mer presis i forhold til når 
det er krav om gjennomføring. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune: 

- Fraråder godkjenning av foreslått byggegrense mot veg, og mener denne minst bør settes til 10 
m.

- Er enig i at krav om gangveg langs Bjørklivegen er for omfattende til å belastes kun utbyggingen 
av Hellemslia, men mener det bør settes en rekkefølgebestemmelse med en tidsfrist i forhold til 
når denne skal være på plass.

- Minner om at det er stilt krav om flateavdekking for kulturminneundersøkelser, og at dette må 
gjennomføres før reguleringsplanen kan godkjennes.

Norges Vassdrags og energidirektorat:

- Er positiv til at geotekniske vurderingen av området er gjennomført.
- Er skeptisk til at planforslaget har en uklar beskrivelse av hva som skal gjøres med bekken langs 

nordgrensen for området, og anbefaler at tiltakshaver får gjort en nærmere vurdering av 
flomforholdene i bekken og eventuelle avbøtende tiltak i forholdt til flom/oversvømmelse.

Ungdomsrådet: 

- Er positiv til at det settes av en romslig lekeplass, men påpeker at det er viktig med 
sikring/skjerming mellom lekeplass og vegen og at lekeplassen innredes med lekeapparat som 
stimulerer til bevegelse og fart. 

Jernbaneverket: 



- Er kritisk til, men aksepterer, at kommunen ikke vil kreve etablert gangveg helt fram til 
jernbaneundergang før boligene kan tas i bruk. Foreslår at det eventuelt kan pålegges 
anleggsbidrag pr leilighet for finansiere gang-/sykkelvegen.

- Er positiv til økt boligtilrettelegging omkring jernbaneknutepunkter.

Planen er detaljregulering av et tidligere godkjent byggeområde i kommunedelplanen for Røra. Jfr. 
delegasjonsreglementet gjør Hovedutvalg natur sluttvedtak for denne type planer.

Vurdering

Byggegrense
I reguleringsplan for Hellemshaugan er den gjeldende byggegrensen mot kommunal veg 12,5 m fra 
senterlinjen. I dette planområdet er den foreslått til 8 m. Det vil si at avstanden fra husvegg til vegkant 
kan bli ca. 5m.

Dette foreholdet ble drøftet noe også ved første gangs behandling. Fylkeskommunen er kritisk til den 
foreslåtte korte byggegrensen og mener den minimum bør være 10 m til en såpass trafikkert veg som 
Bjørklivegen.

En økning av byggegrensen til 10 eller 12,5 m har ingen konsekvenser for den øverste og største 
byggetomta B1, forutsatt at det gjøres unntak for garasjeanlegg. En endring vil ha størst praktisk 
konsekvens for B2 hvor det da ikke kan bygges 6 leiligheter etter samme mal som i B1. Her må en 
eventuelt velge smalere type bygg.

I forhold til B2 og B3 blir veien liggende svært nært det som er sol- og utsiktssiden på bygningene hvor 
det også er naturlig uteoppholdsareal. Både i forhold til trafikk, innsyn støy og brøyting er rådmannen 
enig i at en avstand mellom bygg og vegkant på 5 m svert kort. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunen følger anbefaling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
øker regulert byggegrense mot senter veg fra 8 til 10 m. 

Gangveg
Ved førstegangsbehandling av planen ble det stilt spørsmål om det ble trangt for framtidig gang-
/sykkelveg på sørsiden av vegen mot Bjørklivegen nr. 29. Kommunalt eid areal er ca 5,5 m fra asfaltkant. 
Det er sånn sett tilstrekkelig for et minimumsareal for gangveg med rabatt mellom. 

Gjennomføringen vil imidlertid gå smidigere om en samtidig med et gangvegprosjekt trekker inn 
svingen 1-2 m på Bjørklivegen. Det vil være positivt for framkommeligheten og lette gjennomføring av 
gang-/sykkelvegprosjektet. For byggetomta vil det ha små konsekvenser, da endringen kun vil berøre 
lekeplassområdet.

Kommunen må selvfølgelig betale grunnerstatning for de kvadratmeterne som må kjøpes dersom 
kommunen velger å benytte seg av denne muligheten ved gjennomføring av gangvegprosjektet.

I forhold til å sette tidsfrist på gjennomføring av gangvegen ser ikke rådmann at dette er nødvendig. 
Dette blir et kommunalt prosjekt som gjennomføres som følge av dagens mangelfulle løsning for 
Hellemshaugen boligfelt, økt gangtrafikk fra Åsen boligfelt og økt bil og gangtrafikk fra dette prosjektet. 
Gjennomføring og prioritering må uansett avgjøres gjennom prioritering og vedtak av budsjett og 
økonomiplan.

Byggehøyder



Det er lagt liten vekt på å tilpasse prosjektet til det hellende terrenget. Valgt løsningen med bygg og 
parkering passer best på en flat tomt, og når terrenget som her ikke er flatt vil det medfører relativt 
store terrenginngrep. 

Gulvnivå for B2 er satt til maks kote 61 som ligger 5 m høyere enn terreng i nord-vestre hjørnet, og ca 1 
m høyere enn Bjørklivegen utenfor bygget. Mønehøyden blir tilsvarende 8,5 m høyere.

For B1 kan gulvnivå bli liggende på maks kote 66, og blir liggende med tilsvarende høyde over 
eksisterende terreng og veg som B2.

Utbyggingen vil kreve store oppfyllinger av terrenget, slik det også vises på terrengsnittene som har 
fulgt saken. De fleste naboeiendommene ligger relativt mye høyere og det har ikke kommet med noen 
protester i forhold til høyden på planlagt utbygging.

Rådmannen anbefaler at den slingringsmonn som søker har lagt inn bestemmelsene i angitte høyder
strammes inn slik at maks kote for gulv blir + 65 for B1, + 60 for B2 og + 54 for B3. 

Maks gesimshøyde foreslås økt fra 6 m til 6,5 m slik at det samsvarer på innsendt byggesøknad som har 
en mindre ark.

Lekeplass
Området som er avsatt til lekeplass har rikelig areal, men det er behov for avskjerming mot 
veg/jernbane. 

Rådmannen vurderer at gjeldende rekkefølgebestemmelse om avskjerming/gjerde og adkomst er 
tilstrekkelig for å sikre lekeområde. Møblering og opparbeidelse av lekeplassen bør kunne overlates til 
beboerne som skal bruke arealet. 

Lukking av bekk
Langs den nordgrensen av tomta går en åpen bekk i ca. 70 m. Dagens naboer er interessert i at denne 
legges i rør og også utbygger ønsker dette. NVE er litt bekymret på generell basis, både i forhold til at 
bekker er et viktig miljøelement i landskapet, og fordi bekkelukking kan være problematisk i forhold til 
flomsituasjoner.

Bekken er i dag lukket både på oversiden, gjennom Hellemshaugan og på nedsiden. Ut fra 
terrengforholdene samler den åpne strekningen minimalt med overflatevann. Av naboene blir den ikke 
sett på som noe positivt miljøelement – men heller som et problem.

Rådmannen mener det mest fornuftige her er at bekken kan lukkes og legges i rør. Det blir ett
bekkeinntak mindre hvor det kan oppstå problem, og sånn sett gjør det området sikrere i forhold til 
flom. Det forutsettes selvfølgelig at det minst brukes samme rørdimensjon som er brukt tidligere. 

Kulturminneregistrering.
I samsvar med fylkesarkeologens krav er det blitt gjennomført kulturminneregistrering for. Dette ble 
gjennomført i uke 24. Fylkesarkeologen har muntlig informert saksbehandler om at reguleringsplanen 
kan sluttbehandles.

Konklusjon

Rådmannen er positiv til at en får en høy utnyttelse og et nytt boligtilbud med leiligheter nær 
jernbanestasjonen på Røra. 



En kunne ønske seg en bebyggyggelse som var mer tilpasset det hellende terrenget. Det har imidlertid 
ikke vært noen reaksjoner lokalt på den planlagte utbyggingen og rådmannen vurderer den som 
akseptabel med de endringer som er drøftet i saksframlegget og foreslått i innstillingen til vedtak. 
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Reguleringsplan Hellemslia, Inderøy Kommune 

PLANBESKRIVELSE 

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

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

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

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

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

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

 Plankart i målestokk 1:1000 datert  21.03.2013 

 Planbestemmelser datert   21.03.2013 
 

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

 Boligbebyggelse  
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 Lekeplass 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Grønnstruktur 

 Grønnstruktur 
 
Sikringssoner 

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

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

 Gang sykkelveg langs sørsida av feltet må videreføres i planen 

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

 Tilstrekkelig areal til leik og opphold 

 Universell utforming legges til grunn 

 Må gjennomføres arkeologisk forundersøkelse før godkjenning 
 
Fylkesmannen: 

 Barn og unge og funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

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

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

 
Jernbaneverket: 

 Oppstart for hovedplan for Røra stasjon i 2013 

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

 
NTE: 

 Det eksisterer lavspennings distribusjonsnett innenfor planområdet 

 Eksisterende nett har ikke kapasitet til å dekke tiltakets behov 

 Sannsynlig med innregulering av ny nettstasjon 

 Ber om å bli kontaktet for planlegging 
 
NVE: 

 Ikke konflikt med kjente fare- eller aktsomhetsområder 

 Problematikk med kvikkleire må inngå i ROS-analyse 

 Bør gjennomføres geoteknisk vurdering på bakgrunn av tidligere erfaringer 
 
Reindriftsforvaltningen: 

 Ingen merknader i saken 
 
Sametinget: 

 Ikke fare for konflikt med samiske kulturminner 

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

 Ingen merknader til planoppstart 
 
Nabo: 

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

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

8 Konsekvenser av planforslaget 

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

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

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

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

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

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

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

Sjekkliste ligger vedlagt. 
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REGULERINGSPLAN FOR HELLEMSLIA 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 12.04.2013 
 

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

 Boligbebyggelse  

 Lekeplass 
 

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

 Veg 

 Gang-/sykkelveg 

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

 Grønnstruktur 
 
Hensynssoner  
 

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

 Kommunedelplan Røra, vedtatt 08.03.2010. 
 

2 FELLES BESTEMMELSER 
 

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

 
2.2 Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
Utnyttingsgrad er maks 55% BYA. Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i hen-
hold til Tekniske forskrifter til plan- og bygningslovens kap III.   
 



Reguleringsbestemmelser for Hellemslia  Side 2 

2.3 Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres 
bindende for planområdet.  

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

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

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

 
2.6 Rekkefølgebestemmelser 
Gang-/sykkelveg skal opparbeides samtidig med resten av anlegget slik at den er klar til bruk 
når feltet er byggeklart. 
 
Lekeplass og gangsti i grøntsone skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye 
boliger innenfor området. Lekeplassen skal minst ha en adkomst som oppfyller krav til 
universell utforming. 
 
Lekeområde skal avskjermes mot Bjørklivegen med en jordvoll eller gjerde på minst 1 m 
høyde. 
 
Kulturminneregistrering skal gjennomføres før anleggsarbeid kan igangsettes. 
 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 
 
3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
3.1.1 Generelt 
Alle leiligheter som har alle sentrale bofunksjoner på grunnplan eller som har adkomst fra 
heis skal være universelt utformet i samsvar med teknisk forskrift. Minimum 30 % av leilig-
hetene innenfor planområdet skal oppfylle dette kravet. 
 

3.1.2 Boligbebyggelse 
I område B1 og B2 tillates bygd rekkehus i 2 etasje med saltak. Maks mønehøyde 8,5 m, og 
maks gesimshøyde 6 målt fra ferdig gulv. Gulvnivå 1. etasje i B1 skal være kote +65 - 66 og i 
B2 kote +60 - 61. Takvinkel skal være mellom 16 og 27°. 
 
I område B3 tillates bygd enebolig eller rekkehus med flatt tak / pulttak. Maks gesimshøyde 
må ikke overstige 4 m målt fra ferdig gulv. Gulvnivå skal være kote +54 - 55. 
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Garasjer innenfor området tillates oppført med pulttak med maks gesimshøyde 4 m målt fra 
gulv. Garasje og bolig skal i størst mulig grad ha samme materialvalg. 
 
3.1.3 Lekeplass 
Området omfatter lekeplass som er felles for alle boligene i det regulerte området.  
 
3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.2.1 Kjøreveg 
Arealet skal benyttes til felles adkomst til garasjeanlegg for område B3 og de eksisterende 
boliger som bruker denne vegen som adkomst i dag. 
 
3.2.2 Gang-/sykkelveg 
Gang-/sykkelveger skal opparbeides og utformes i samsvar med vegnormalenes krav. 
 
3.3 Hensynssoner 
 
3.3.1 Sikringssone - frisikt 
Primærvegens kjørebane, sett fra sekundærvegen, bør være synlig i hele sikttrekanten. 
Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over primær-
vegens kjørebanenivå. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt i sekundær-
vegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringen. 
 
Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten. 
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Detaljreguleringsplan for Haugen - utlegging til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmer Inderøy kommune vedlagt forslag til 
reguleringsplan for Haugen med følgende endringer: 

- Reguleringsbestemmelsenes kap. 2.2,  2.7 og 2.8 endres som beskrevet i saksframlegget.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til plan- og bygningslovens 
krav. 

Vedlegg
1 Planbeskrivelse 
2 Forlag til plankart
3 Forslag til reguleringsbestemmelser 
4 Uttalelse fra nabo, eier av 141/12, Alexander Vogt

Bakgrunn

I kommuneplanens arealdel ble det i 2007, etter forslag fra grunneier, lagt inn to tomter til boligformål i 
nærheten av en eldre hytte på Vikalandet. Fra hytteeierne ble det den gang protestert på det de mente 
var uheldig plassering, og at dette var til stor ulempe for bruken og verdien på hytta.

Protesten ble ikke tatt til følge, annet enn at det i planen ble satt krav om utarbeidelse av 
bebyggelsesplan før tomtene kunne tas i bruk. Etter endring av plan- og bygningsloven i 2008 har 
detaljreguleringsplan erstattet begrepet bebyggelsesplan.

Planstyring har nå, på vegne av grunneier Jakob Olav Wibe, utarbeidet en detaljreguleringsplan for de 
to tomtene som nå legges fram til behandling. 



Planarbeidet er forhåndsvarslet i samsvar med plan- og bygningsloven krav, og det er utarbeidet en 
særdeles grundig planbeskrivelse.

I forhold til nabotomta, gnr. 141 bnr. 12 er det regulert inn to utsiktsoner over tomtene hvor det er satt
begrensninger på bygningshøyde. Til tross for et grundig forarbeid er det imidlertid ikke gjennomført 
noen direkte dialog med eierne av den eksisterende hytta.

Forholdet til eierne av denne hytta er et sentralt punkt for vurdering av planen, da dette er bakgrunnen 
for at det i det hele tatt ble satt et plankrav til tomtene. Inderøy kommune har derfor oversendt
plandokumentene eierne av gnr. 141 bnr. 12 til uttalelse før behandling av reguleringsplanen.

Alexander Vogt som eier ¼ i eiendommen har skrevet en uttalelse til planen med følgende 
bemerkninger: 

- Er kritisk til plassering av de to utsiktsonene som ikke inneholder utsikt til sjøen.
- Er kritisk til foreslått byggehøyde, og mener det ikke bør tillates mer enn en etasje.
- Ønsker at veg til de nye tomtene legges lå langt vekk fra hytta som mulig.
- Ønsker fortsatt å benytte den vegen de i dag bruker, og ikke den nye avkjørselen som er 

markert på plankartet. 
- Viser til tidligere forslag om å kjøpe utbyggingsområdet fra Wibe som de ikke har fått noen 

tilbakemelding eller respons på. 

Vurdering

Forhold til overordna plan:

Kommuneplanens arealdel har følgende føringer for nye byggeområder: 

- «Byggeområda skal plasserast slik at dei ikkje verkar dominerande eller skaper
silhuettverknad i landskapet.»

- Tillat utnyttelsesgrad på 26 % BYA, krav om bebyggelsesplan for disse to boligtomtene på 
Vikalandet.

Byggehøyde: 
I reguleringsplanen er det lagt inn to siktsoner hvor det stilles strengere krav til maks høyde på 
bebyggelsen. I disse sonene tillates det maks byggehøyde opptil kote + 14,5 m som er ca. 1 m høyere 
enn utearealet ved hytta (sokkeletasjen ligger på ca. +11,5). 



Utenfor disse to sonene tillates det bebyggelse opp til kote +18 som tilsvarer det samme som
mønehøyden på hytta.

Bebyggelsen foreslås tillatt med inntil 9 m møne- og gesimshøyde målt til gjennomsnittlig planert 
terreng. Et moderne bygg med flatt tak eller pulttak kan innenfor disse bestemmelsene bygges med en 
fasadehøyde mot sjøsiden på 10-12 m. Rådmannen mener dette kan gi bebyggelse som bryter med 
føringene vedtatt i kommuneplanens arealdel.

Alexander Vogt hevder i sin uttalelse til planen at de to siktsonene ikke ivaretar sjøutsikten fra hytta, og 
at bebyggelsen generelt tillates for høyt.

Rådmann har forståelse for disse argumentene. Siden vedtak om utlegging til offentlig ettersyn ikke er 
gjenstand for klagerett vil imidlertid rådmannen tilrå at planen sendes på høring slik som den nå er 
foreslått. 

Ved andre gangs behandling er det naturlig at kommunen vurderer om det skal strammes inn i tillat 
byggehøyde, og eventuelt om det skal vedtas endringer i de angitte siktsonene. 

Planfremmer bør ut fra disse signalene, i løpet av høringsperioden, vurdere om siktsonen og tillat 
byggehøyde kan endres på en måte som bedrer forholdene for naboeiendom, uten at det er til 
vesentlig ulempe for utnytting av de nye tomtene.

Atkomstveg til tomter og hytte.
Eiendommen 141/12 har i dag veg opp til hytta på Wibes grunn. Alexander Vogt ønsker at de fortsatt 
skal kunne benytte vegen slik den ligger i dag uten omlegging som vist på plankartet.

Eiendommen 141/12 ble opprettet i 1946 og rådmannen vil anta at eierne av hytta kan ha opparbeidet 
seg hevdsrett på denne vegen der den ligger i dag. Dette er imidlertid et privatrettslig spørsmål som 
ikke kommunen kan eller skal ta stilling til. 

Reguleringsplanen endrer uansett ikke privatrettslige forhold, men gir kun mulighet for en gitt bruk av 
eiendommene. Dersom 141/12 har vegrett slik vegen ligger i dag – vil de fortsatt ha det om den blir en 
del av en boligtomt som selges. Det ville uansett være en helt klar fordel for alle parter om dette ble 
ordnet opp i før eventuelle tomter fradeles. Etter rådmannens vurdering kan imidlertid ikke kommunen 
pålegge at vegarealet reguleres til veg eller som tilleggsareal for tomta uten at en samtidig da tar stilling 
til et privatrettslig spørsmål.

Rådmannen vil derfor ikke foreslå noen endring i regulert veg. Den følger dagens vegtrase fram til 
tomtegrense noe som synes å være et naturlig valg.

Planfremmer bør midlertid søke å få en avklaring av disse forholdene. Det er en klar fordel før tomtene 
eventuelt legges ut for salg. Det kan også være lurt å avklare med styret i veglaget om de nye tomtene 
kan få vegrett fram til offentlig veg slik plan- og bygningsloven § 27-4 stiller krav om. Dette er ikke en 
forutsetning for godkjenning av reguleringsplanen men vil være en forutsetning for å kunne fradele og 
bebygge de nye tomtene. 

Utforming av reguleringsbestemmelser: 
Det er viktig at reguleringsbestemmelsene utformes på en måte som gjør at kommunen har mulighet til 
å følge de opp gjennom byggesaksbehandling og eventuelt pålegg. Bestemmelser av mer beskrivende 
art bør ikke være med. 

Bestemmelsens pkt. 2.2 og 2.8 om landskap og terrengbehandling inneholder rom for mye skjønn og vil 
være vanskelig for kommunen å håndheve. Det foreslås at disse tas ut av de bindende bestemmelsene 
og legges under et nytt kap. 6 som benevnes «Retningslinjer for utbyggingen». 



Bestemmelsenes kap. 2.7 er også noe vag. Bestemmelsen om krav til fjerning av høyspentlinje 
beholdes, mens de øvrige punktene flyttes til kap. 6.

Vurdering av generelle lovpålagte utredningskrav: 

Plan- og bygningsloven § 4-1, Planprogram.
Planforslaget er en detaljering av et byggeområde som er godkjent i kommuneplanens arealdel. 
Detaljering av utbyggingstomta vurderes ikke å ha slike konsekvenser for miljø og samfunn at det 
kommer inn under krav om planprogram.

Plan- og bygningsloven § 4-2, Planbeskrivelse og konsekvensutredning:
Tilfredsstillende planbeskrivelse er utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.
Detaljering av tomtene vurderes ikke å ha slike virkninger for miljø og samfunn at det kommer 
inn under krav om konsekvensutredning 

Plan- og bygningsloven § 4-3, Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse:
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. Selv om det i 
planbeskrivelsen er bemerket en del kritiske områder, vurderer ikke kommunen at selve 
utbyggingsområdet er utsatt for eller medfører noen vesentlig fare eller risiko. 

Bygeområdet ligger på fjell, og flom av overflatevann utgjør bare risiko for atkomstveg og 
omkringliggende jordbruksområder. Det vurderes ikke at atkomstvegen til området er spesielt 
trafikkfarlig, eller at to nye boliger medfører noen vesentlig forverring av trafikksikkerheten. 

Plan- og bygningsloven § 5-1, Medvirkning:
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet skriftlig om planarbeidet. 

Det burde i forarbeidet vært gjennomført en bedre dialog med berørte naboer og veieier, men 
kommunen ser ikke at dette i seg selv gir grunn til å avvise reguleringsforslaget.

Plan- og bygningsloven § 12-8, Kunngjøring av planarbeid:
Reguleringsendringen er varslet med annonse i lokalavisa og på kommunens nettside. 

Naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12): 
Det er ikke registrert spesielle forhold gjennom av biologiskmangfoldkartlegging for de to 
tomtene. Det vurderes ikke at tiltakene vil medføre noen samlet belastning for økosystemet. 
Rådmannen vurderer at tiltakene ikke vil være i strid med retningslinjene i naturmangfoldloven.

Konklusjon

Forslaget til reguleringsplan har omfattende og gjennomarbeidede dokumenter. Det er imidlertid noen
forhold opp mot naboeiendommen 141/12 som med fordel kunne vært mer avklart. 

Rådmannen vil likevel anbefale at planforslaget sendes på høring slik at problemstillinger opp mot 
overordna myndigheter kan avklares og planprosessen kommer videre. 

Rådmannen vil vurdere innstramminger i byggehøyde etter høringsperioden, men håper prosessen 
videre kanskje kan gi mulighet for dialog om løsninger som begge parter kan akseptere. 
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§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens 

formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 

området. 

 

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en 

særskilt vurdering og beskrivelse -konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. 

 

Kongen kan gi forskrift om planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredninger, herunder om 

behandling av planer med grenseoverskridende virkninger.  

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 

bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
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1  SAMMENDRAG  

 

Planområdet Haugen ligger om lag 2,5 kilometer (målt i luftlinje) sør for Straumen. Det 

ligger i akseptabel avstand til kommunens sentrumsfunksjoner og til skoler, barnehager 

og idrettsanlegg.  

 

Området ligger i område som i kommunens arealplan for perioden 2007 – 2020 er 

regulert til byggeområde (”byggefelt”) i ht. PBLs § 20-4 

 

Forslagsstiller ønsker i ht. kommunens arealplan bla. å legge til rette for: 

 Fradeling av to attraktive tomter  

 Forbedring av områdets bokvalitet og bomiljø 

 Fornying og oppgradering av tekniske infrastruktur (trafikk, vann, avløp, energi / 

strøm og tele) til tidsmessige standarder  

 Reduksjon av ROS-risikoers sannsynligheter og konsekvenser 

 

Haugen foreslås utbygd med 2 spredte boliger. Begge boligtomtene er allerede 

godkjent. 

 

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning og sammenheng med dagens løsninger og 

eksisterende planer for tilstøtende områder. Forslaget til reguleringsplan er i det alt 

vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
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2 BAKGRUNN  

2.1 Planen  

Planen er en privat reguleringsplan. 

 

Planforslaget er dokumentert som: 

 Utkast til beskrivelse (dette dokumentet) 

 Utkast til plankart 1:1000 (A1)  

 Utkast til reguleringsbestemmelser  

 Vedlegg til planforslaget datert 11. november 2012 

2.2 Formål 

Planen representerer en fortetting av eksisterende bolig- og LNF-bebyggelse belig-

gende i og inntil planområdet, samt en realisering av allerede godkjent byggeområde 

(”byggefelt” Vikalandet) i ht. PBLs § 20-4. 

 

Formålet med reguleringsendringen er å regulere planområdets formål, byggegrenser, 

byggehøyder og bygningsvolumer. Hensikten er videre å legge til rette for tidsmessige 

og fremtidsrettede løsninger for trafikk, vann, avløp, energi / strøm og tele. 

2.3 Rammer for planarbeidet  

Planen er utarbeidet i ht. gjeldende veiledere for arealplanlegging. De mest sentrale er 

(lenke til veilederne er opplyst i parentes): 

 

 Veileder reguleringsplan fra Miljøverndepartement 

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveiled

er.html?id=613879) 

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.p

df) 

 

Flere avsnitt i reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartement er utelatt i samråd 

med Inderøy kommune.  

2.4 Vedlegg 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger eget hefte omfattende felles vedlegg for 

følgende planforslag: 

 Reguleringsplan Haugen 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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 Reguleringsplan Strandaplassan 

 Reguleringsplan Småholmene (naust) 

 Innspill til kommunedelplan – Utkast til regulseringsplan med beskrivelser for 

Haugen, Kjilen og Strandaplassan 

2.5 Parter  

Forslagsstiller er Jakob Olav Wibe. Han er eier av eiendommen Roel Øvre (138 / 1) og 

all grunn som de nye fradelte tomtene, samt den nye og oppgraderte tekniske 

infrastrukturen blir liggende på.  

 

Planen er utarbeidet av rådgivende ingeniør Sweco Norge AS.  

 

Planen er utformet av fagkyndig person Bjørn Stubbe i ht. PBL § 12.3. andre ledd. Den 

er videre kvalitetssikret av fagkyndig person Jorulf Liaklev. 

2.6 Tidligere vedtak i saken  

Det foreligger ingen tidligere vedtak i selve plansaken. 

 

Det foreligger imidlertid vedtak om etablering av nytt byggeområde (”byggefelt”) 

”Vikalandet” i kommunens arealplan for perioden 2007 – 2020, jf. kapittel 4 nedenfor. 
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3 PLANPROSESSEN  

3.1 Utførte forberedelser  

Forslagsstiller og Sweco Norge AS (tidligere Planstyring AS) har gjennomført flere 

møter for avklaring av forhold med betydning for planen. Sweco Norge AS har orientert 

forslagsstillerne om hvilken plansituasjon som gjelder i området, samt hvilke 

muligheter og begrensninger som gjelder med betydning for utformingen av planen. I 

møter mellom forslagsstillerne og Sweco Norge AS er eiendomsforholdene til det 

aktuelle planområdet avklart. Sweco Norge AS har orientert om berørte parters 

rettigheter og kommet med forslag til hvordan medvirkning skal sikres.  

 

Forslagsstiller og Sweco Norge AS har hatt forhåndskontakt med Inderøy kommune 

og gjennomført befaring 10. februar 2012 fra 10:00. Forhåndskontakten har avklart 

flere forhold med betydning for planprosessen og planen. Møtene med Inderøy kom-

mune har avklart om det er nødvendig å regulere. Kravet om at det skal foreligge 

reguleringsplan før det kan gis tillatelse til å gjennomføre større bygge- og anleggs-

arbeider, følger av PBL. § 12-1. 

 

Det følger av forarbeidene til kommunens gjeldende arealplan at det skal foreligge 

bebyggelsesplan for det nye byggeområdet ”Vikalandet” (i denne planen omtalt som 

«Haugen») før fradeling kan gjennomføres. Nærværende reguleringsplan dekker dette 

behovet. 

3.2 Gjennomført oppstartsmøte  

Oppstartsmøte med Inderøy kommune ble bestilt av Planstyring 25. april 2012.  

 

Oppstartsmøte ble gjennomført 27. april 2012. 

 

Oppstartsmøtet behandlet: 

 Kartgrunnlag (topografi, vann, strøm mv.) 

 Statlige planretningslinjer som berører planforslaget 

 Gjeldende plansituasjon – Overordnede planer (fylkesplan, kommuneplan, 

kommunedelplan og tilsvarende reguleringsplaner) 

 Forslag til planbetegnelse: Kommune / gårdsnavn / Gnr / Bnr 

 Reguleringsformål 

 Byggeformålenes omfang (overslag over næringsareal i kvm, antall boenheter) 

 Forventede problemstillinger i planen (Byggehøyder, tomteutnyttelse, trafikk, støy) 

 Miljøfaglige forhold, privat kloakkløsning mv. 

 Om planformålene er i tråd med kommuneplanens arealdel eller annen overordnet 

plan 

 Behov for utredninger / undersøkelser (jf. § 12-9) inkludert om planen omfattes av 

forskriften om konsekvensutredninger  
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 Firma, navn, telefonnummer og epostadresse på forslagsstillere og plankonsulent 

 Forslag / krav til hvordan hensynet til aktiv medvirkning skal ivaretas 

 Hvilke utredningstema som skal med i planbeskrivelsen eller vedlegges denne 

 Avklaring av hvorvidt oppstart anbefales eller ikke 

3.3 Varsling om oppstart  

Planstyring har varslet oppstart av planprosessen i ht. PBL § 12-8.  

 

Oversikt over varslede interessenter og naboer fremgår av VEDLEGG 1 

3.4 Kunngjøring av oppstart  

Planstyring har kunngjort oppstart av planprosessen i lokalavisa Inderøyningen i egen 

ekspedisjon av 23. oktober 2012. 

3.5 Videre planarbeid  

Det vil underveis i planarbeidet bli gjennomført flere møter mellom forslagstillerne, 

Planstyring AS og Inderøy kommune for å diskutere utkast til tomteplan, løsninger for 

teknisk infrastruktur mv.  

 

Det samme vil gjelde energi-, miljø- og kulturminnemyndighetene. Det vil også bli 

gjennomført et orienteringsmøte for interessenter listet i VEDLEGG 1. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 

Området er i ht. kommunens arealplan for perioden 2007 – 2020 regulert til bygge-

område (”byggefelt”) i ht. PBLs § 20-4, jf. planens kapittel 6.3.1 (byggeområde, 

bustadbygging) og 6.3.5 (landbruks-, natur- og friluftsområder), jf. plankartet nedenfor 

og kommunestyrets vedtak av 14. mai 2007: 

 

 
 

 

Byggeområdet er benevnt ”Vikalandet” og sokner til Sakshaug. Det er vedtatt som nytt 

byggeområde og er i denne planen benevnt «Haugen».  

 

Gjeldende bestemmelser i kommunens arealplan med relevans for forslaget til 

reguleringsplan er inntatt i VEDLEGG 2, jf. kapitlene: 

 7 Planbestemmingar 

 8 Retningsliner, utfylling av planbestemmingane 

 9 Saksbehandlingsregler 

 

Kommunens arealplan for perioden 2007 – 2020 (beskrivelse, bestemmelser, kart) kan 

nås på lenke: 

 http://www.inderoy.kommune.no/index.php?id=4522468 

 

Spesifiserte temakart er tilgjengelige i Arealis, jf. lenke: 

 

 http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/S

pesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips 

 

http://www.inderoy.kommune.no/index.php?id=4522468
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips
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Det foreligger ingen spesifiserte temakart (kulturminner, landbruk, landskap, natur, 

rekreasjon) som berører eller er relevante for forslaget til reguleringsplan.  

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har utviklet flere spesielle karttjenester som 

kombinerer data registrert i DNs fagsystemer med data fra andre institusjoner og etater. 

Slike er tilgjengelige på lenke: 

 

 http://dnweb12.dirnat.no/kultur/ 

 

Det foreligger ingen informasjon om prioriterte naturtyper, kulturlandskap eller andre 

naturtyper som berører eller er relevante for forslaget til reguleringsplan.  

 

Inderøy kommune har utarbeidet og vedtatt kommunedelplan sjø. Delplanen er 

tilgjengelig på lenke: 

 

 http://www.inderoy.kommune.no/kommuneplan-gjeldende-arealdel-og-

delplaner.4522468-137928.html 

 

Forslaget til reguleringsplan omfatter ikke tiltak som berører eller er relevante for 

kommunedelplan sjø med unntak av løsning for privat kloakk.  

 

http://dnweb12.dirnat.no/kultur/
http://www.inderoy.kommune.no/kommuneplan-gjeldende-arealdel-og-delplaner.4522468-137928.html
http://www.inderoy.kommune.no/kommuneplan-gjeldende-arealdel-og-delplaner.4522468-137928.html
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, 

EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse  

Planområdet Haugen ligger om lag 2,5 kilometer (målt i luftlinje) sør for Straumen. Det 

ligger i akseptabel avstand fra kommunesenteret med skoler, barnehager og 

idrettsanlegg. Planområdets lokalisering fremgår av kapittel 4 ovenfor. 

 

I planområdet inngår de arealer som er funnet egnet for ny bebyggelse og adkomster. 

 

Planområdets størrelse er om lag 4,9 daa. Av dette foreslås arealet regulert til følgende 

reguleringsformål i ht. PBL 2008: 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse (4,6 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg (0,3 daa) 

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

5.2 Historisk bruk av området  

Haugen og tilliggende områder var tidligere bebygd med flere husmannsplasser. Disse 

var: 

 Haugen 

 Kjilen 

 Stranden / Stranda 

 Granlund 

 

Husmannsplassene er nærmere beskrevet i flere ulike publikasjoner. De viktigste er: 

 Ingvald Sakshaug i samarbeid med Andreas Ystad: Inderøyboka bind II av 1937 (Ei 

bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan – Gardshistoria) (LL Inntrøndelagens 

prenteverk, Steinkjer) 

 Andreas Ystad: Inderøyboka bind III av 1964 (Soga om husmenn, plassar og 

strandbuarar) (Aksjeselskapet Trykk, Trondheim)  

 Reidar Gran og Petter Klepp: Spor i Landskapet (Registrering av husmannsplassar, 

buplassar, bekkekverner, sagbruk og anna verksemd, samt gamle ferdselsvegar i 

Inderøy) (Inderøy Museums- og Historielag)  

 

Tidligere bruk av den sammenslåtte eiendommen Haugen / Stranda var: 

 Jordbruk 

 Fjordfiske og foredling av fisk 

 Snekkerverksted for bla. dører og vinduer 
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5.3 Arealbruk  

Planområdet ligger i dag i LNF-område med spredt boligbebyggelse. 

 

Eksisterende bebyggelse i og inntil planområdet består av flere ulike enheter. Disse er: 

 Gårdsbruk 

 Vika (Høsvegen 90 B) (141 / 1) med naust på Småholmene 

 Roel Øvre (Flagvegen 132 A) (138 / 1) 

 Tidligere gårdsbruk 

 Stranda (Høsvegen 109) (141 / 20) med naust på Småholmene 

 Småbruk 

 Vikaholmen (Høsvegen 95) (141/ 3) med flere båtoppstillingsplasser og to naust 

 Granlund (Høsvegen 115) (141 / 10) 

 Frittliggende eneboliger: 

 Strandhaugen (Høsvegen 107) (141 / 19) 

 Fritidsboliger 

 Snipa (Høsvegen 91) (141 / 13) med naust Robu (141 / 16) 

 Rognhaugen (Høsvegen 101) (141 / 17) med naust på egen tomt 

 Strandstua (Høsvegen 103) (141 / 12)  

 Solstua (Høsvegen 119) (141 / 18) 

 

Tilstøtende bebyggelse (grønn sirkel) og tomter allerede godkjent for fradeling og / eller 

bygging (gul sirkel), fremgår av kart og flyfoto nedenfor.  

 

 

 
 

 

5.4 Landskap mv. 

Områdets karakter er spredt landbruks-, bolig- og fritids-bebyggelse lokalisert i LNF-

område. Størrelsen på eksisterende tomter beliggende i og inntil planområdet varierer 

mye (alle tall i daa): 

 Boligtomtene varierer fra om lag 1,6 (Strandhaugen) til 2,9 (Stranda) daa 

 Fritidstomtene varierer fra om lag 0,6 (Solstua) til 6,4 daa (Snipa) 
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Eksisterende bebyggelse beliggende i og inntil planområdet varierer også i størrelse 

(alle tall i m2 BYA med tillegg av naust, uthus mv.): 

 Bolighusene varierer fra 75 (Granlund) til 135 (Strandhaugen)  

 Fritidsbebyggelsen varierer fra 55 m2 (Rognhaugen) til over 200 m2 (Snipa) 

 

Topografien og landskapet for øvrig gjør at eksisterende bolig- og fritids-bebyggelse 

ligger eksponert til på hauger og knauser inntil planområdet.  

 

Planområdet grenser til Strandabukta. Det ligger delvis i skråning med svak helning mot 

vest. Området ligger lavt i terrenget, delvis skjermet bak eksisterende bebyggelse og 

delvis i le for vær og vind. Det har god utsikt mot vest over Strandabukta. 

 

Mellom Strandabukta og den foreslåtte bebyggelsen løper en privat adkomstvei 

gjennom planområdet. 

 

Planområdet har svært gode solforhold. Gode solforhold forklarer delvis områdets 

attraktivitet for fritidsbebyggelse beliggende inntil området. 

 

Planområdet har svært godt lokal- og mikro-klima. Dette gjelder generelt, men spesielt 

i sommerhalvåret. Godt lokalklima forklarer delvis områdets attraktivitet for bolig-

bebyggelse. 

 

Planområdet ligger delvis i le av skog og er mindre synlig fra Flagvegen, dvs. den delen 

av «Den Gyldne Omvei» som løper over Flaget. Unntak gjelder fritidseiendom 

beliggende inntil planområdet. 

 

Planområdets kulturelle verdi er behandlet ovenfor, jf. kapittel 5.2 vedrørende hus-

mannsplassene Haugen, Kjilen og Strandaplassan, samt kombinasjonsbruken jord-

fjordfiske-håndtverk. 

5.5 Grunnforhold  

Geologien og kvartærgeologien i planområdet fremgår av VEDLEGG 5.  

 

Topografien i planområdet er nærmere behandlet i VEDLEGG 6. 

 

Deler av planområdet oversvømmes med ujevne mellomrom av overvann. Dette gjelder 

både i sommer- og vinter-halvåret.  

 

I 2011 var det eksempelvis flom 21. og 22. mars, samt 14. og 15. september.  

 

Overvannsproblemene skyldes i hovedsak underdimensjonert ledning anlagt gjennom 

dyrkamark på eiendommen Vika (141 / 1).  

 

Vern mot overvannsproblemene er provisorisk løst ved anlegg av temporær jordvoll og 

stikkrenner på eiendommen Vikaholmen (141 / 1).  
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Overvannsproblemene er nærmere dokumentert i VEDLEGG 7. 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Forut for godkjenning av omlegging av gårdsvei til Vikaholmen og omlegging av felles 

adkomstvei underlagt Stranda Veilag ble det 2. og 3. november 2009 gjennomført 

arkeologisk forundersøkelse i regi av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Forunder-

søkelsen omfattet graving av til sammen 8 sjakter. Ingen arkeologiske strukturer ble 

påvist. 

 

Rapporten fra forundersøkelsen følger vedlagt som VEDLEGG 8.  

 

Kulturvernfaglige uttalelser fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune følger i samme 

vedlegg. Uttalelsene er alle positive og gjelder: 

 Flytting og utbedring av veg på eiendommen Stranda (141 / 20) 

 Anlegg av ridebane på eiendommen Granlund (141 / 10) 

 

Det er gjennomført flere møter med Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Disse har avklart 

at det ikke foreligger krav om arkeologisk forundersøkelse på arealer som planforslaget 

Haugen omfatter. 

5.7 Natur- og rekreasjons-verdier 

Sørligste del av Vikaleiret fuglefredningsområde ligger i underkant av 100 meter fra 

planområdets nordligste del. Mellom planområdet og fuglefredningsområdet ligger 

LNF-arealer, bolig- og fritidsbebyggelse, samt kjørevei underlagt Stranda Veilag. 

 

Det foreligger verken i planområdet eller på eiendommer grensende til dette, noen felles 

arealer tilrettelagt for rekreasjon, lek og andre utomhusaktiviteter. Alle slike er private 

og kun tilgjengelig for privat bruk. Dette gjelder generelt, men også spesielt for barn og 

ungdom. 

5.8 Trafikkforhold  

Det går en privat vei gjennom området som benyttes av eierne av boliger, fritidseien-

dommer og gårdbrukere i området, samt turgåere fra kommunesenteret og nærmiljøet 

omkring. Vegen er allerede godkjent lagt om i ht. planforslaget, jf. VEDLEGG 10. 

 

Kjøreadkomst fra offentlig vei er fra kryss med offentlig (kommunal) vei ved tunet på 

eiendommen Vika (141/1) og fra kryss med offentlig veg (kommunal) Høslandet. 

Veirett er sikret ved fradeling fra eksisterende eiendommer med veirett. Fra tidspunkt 

for fradeling følger pliktig medlemskap i Stranda Veilag i ht. Veglovens § 53, jf. 54. 
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Trafikkmengden i området er moderat. Den gjelder primært trafikk til og fra eksiste-

rende bebyggelse og jordbruksarealer grensende til området. Det er lite gjennomgangs-

trafikk. 

 

Det er ikke kjent at det skal ha vært trafikkulykker med personskade i planområdet. Det 

har imidlertid vært kjøreuhell i fm. utgraving av vei i perioder med flom og overvann, 

jf. ovenfor. 

 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ikke spesielt ivaretatt i og med at eksisterende 

vei inn til og gjennom planområdet er smal og mangler stedvis vegskulder og møte-

plasser, jf. VEDLEGG 10. 

 

Trønderbilene kjører skolerute fra Røra 07:35 via Flaget, Høsvegen og Vika til 

Straumen. Retur er fra Inderøy Ungdomsskole 13:55. 

5.9 Teknisk infrastruktur  

Gjennom området løper en kommunal vannledning. Vannledningens lokalisering 

fremgår av VEDLEGG 11. 

 

Det er ingen kommunal eller privat avløpsledning i eller inntil planområdet. Avløp er 

på eksisterende og tilstøtende tomter løst ved bruk av septiktanker på flere av eiendom-

mene og utedo på andre, jf. fotomontasje i VEDLEGG 11. 

 

Til området er det ført frem høyspent. Denne ender i en trafo av eldre dato. Innen 

området løper ledningsnett for strøm. Nettet er dels ført frem over stolper av eldre dato, 

dels i grunnen. Ledningsnettet for strøm er ikke i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Strømnettets lokalisering fremgår av VEDLEGG 11. 

 

Innen området løper ledningsnett for tele. Nettet er ført frem i grunnen og er av eldre 

dato. Telenettets lokalisering fremgår av VEDLEGG 11. 

5.10 Landbruk og øvrig næring  

5.10.1 Landbruk  

Forslagsstiller Jakob Olav Wibe driver landbrukseiendommen Roel Øvre (138 / 1). 

Eiendommen har landbruksarealer inntil planområdet.  

 

Kvaliteten på jordveiene fremgår av kartutsnittet nedenfor: 

 

 Svært god jordkvalitet er angitt med rødt 

 God jordkvalitet er angitt med oransje 

 Mindre god jordkvalitet er angitt med gult 
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Som det fremgår av figuren ovenfor, ligger feltet «Haugen på grunn med mindre god 

jordkvalitet. 

 

Driftstekniske begrensninger fremgår av kartutsnittet fra nettstedet Skogoglandskap 

nedenfor: 

 

 Ingen begrensninger er angitt med rødt og oransje 

 Moderate begrensninger er angitt med gult 

 Store begrensninger er angitt med lyst gult 
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Som det fremgår av figuren ovenfor, ligger feltet «Haugen» på grunn med store 

driftstekniske begrensninger.  

 

Årsaken til begrensningene gjelder: 

 Åkerholmer, fjell i dagen og dybde til fjell 

 Høyt innhold av grovt materiale i løsmassene 

5.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Sjekklister for vurdering av risiko- og sårbarhet er gjennomgått i forbindelse med 

reguleringsplanen. Følgende hovedtema er funnet å være relevante for dagens situasjon 

i planområdet: 

 Naturrisiko 

 Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur 

 Sårbarhet 

 

Naturrisiko gjelder: 

 Belastning på bygninger og velting av trær i fm. storm 

 Radon i grunnen  

 

Når det gjelder risiko for radon i grunnen foreligger rapport for bolighuset på Vika-

holmen av 17. mai 2001. Rapporten viser en årsmiddelverdi på 20 Bq/m3, jf. VED-

LEGG 12. Gammadata anbefaler at det bør gjennomføres enkle og billige tiltak i 
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boliger med en radonkonsentrasjon (årsmiddelverdi) mellom 200 og 400 Bq/m3 – altså 

mellom 10 og 20 ganger over de målte radonverdiene på Vikaholmen. 

 

Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur gjelder: 

 Sammenbrudd vei: Risiko for utgraving og utglidning av vei i fm. flom 

 Sammenbrudd infrastruktur: Risiko for underminering og utglidning av infrastruktur 

– gjelder primært vei, samt strømforsyning og tele – i fm. flom, samt risiko for velt 

av stolper for fremføring av strøm under storm  

 

Trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg mv.) gjelder: 

 Risiko for ulykker som følge av smal vei, manglende møteplasser og stedvis 

manglende vegskulder mv. 

 

Samlet oversikt over områdets risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) fremgår av 

tabellen nedenfor: 

 

ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

Betydelig  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd vei Sannsynlig Alvorlig  

4 Sammenbrudd infrastruktur  Sannsynlig Alvorlig  

5 Trafikksikkerhet  Svært 

sannsynlig 

Farlig  

 

 

Risikovurderingen i tabellen ovenfor er basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskaps veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

6.1 Planforslaget  

Plannavnet er ”Reguleringsplan Haugen, Inderøy Kommune”. 

 

Utkastet til planforslag består av 

 Utkast til beskrivelse (dette dokumentet) 

 Utkast til plankart 1:1000 (A1)  

 Utkast til reguleringsbestemmelser 

6.2 Hovedgrep  

6.2.1 Boligtomter, tun og naust med tilhørende infrastruktur  

Det planlegges og selges for tiden leilighetskomplekser, rekkehus og eneboliger på små 

tomter nærmere Inderøy sentrum og nært andre kommunesentre på Innherred. Det 

lokale tilbudet av konsentrerte boligtyper blir godt dekket av andre påstartede prosjek-

ter. 

 

Det er samtidig etterspørsel etter andre tomtetyper og andre bokvaliteter enn disse.  

 

Store, romslige tomter med gode solforhold, med akseptable avstander til barnehager, 

skoler, sentrumsfunksjoner mv., samt rikelige muligheter til hagemark på egen grunn, 

dekkes i mindre grad av andre prosjekter. Dette gjør området attraktivt, ikke minst for 

barnefamilier og boligsøkere med interesser i retning av natur, kulturlandskap, rekrea-

sjon og fritid.  

 

Forslagsstiller ønsker at området bygges ut med 2 romslige, frittliggende boligtomter: 

 

Planen representerer i hovedsak en fortetting av eksisterende bebyggelse.  

 

Forslagsstillers ønske er i tråd med områdets historiske tradisjoner etter husmanns-

plassene Haugen, Kjilen, Stranden og Stranda. Disse var hjem for familier med 

næringsgrunnlag fra kombinert jordbruk og fjordfiske, samt håndverk.  

 

Målsettingen for forslagsstiller har ikke vært å få inn flest mulig, mindre eneboligtom-

ter, rekkehus el. Små tomter gir riktignok flere enheter. Men slike tomter er ikke 

attraktive hos målgruppen forslagsstillerne ønsker å nå. De gir heller ikke mulighet til 

gode plasseringer i terrenget og heller ikke muligheter for romslige, landlige hager. 

 

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning og sammenheng med eksisterende planer for 

området. Forslaget er i det alt vesentlige i ht. kommunens arealplan. 
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Småkupert, berglendt terreng og store tomter gir i utgangspunktet store muligheter for 

lek i egen hage.  

6.2.2 Nye løsninger for trafikk, vann, avløp, energi / strøm og tele 

Et annet hovedgrep er å bygge ut området og tilgrensende arealer med tidsmessige og 

fremtidsrettede løsninger for trafikk, vann, avløp, energi / strøm og tele.  

 

Som gjennomgått i kapitlene 5.9 vedrørende teknisk infrastruktur og 5.11 vedrørende 

risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon), er flere av dagens løsninger uhensiktsmes-

sige og utdaterte.  

 

Flere er dessuten ikke i ht. gjeldende regler, normer og standarder, og heller ikke 

bærekraftige i ft. dagens miljøkrav. Dette gjelder generelt, men spesielt for avløp, trafo, 

energiforsyning og tele. 

6.3 Planlagt arealbruk  

6.3.1 Kart  

Utkast til reguleringsformål fremgår av reguleringsplankartet nedenfor: 
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6.3.2 Byggegrenser  

Utkast til byggegrenser mot regulert veg er som vist på plankartet.  

 

Som retningslinje for dispensasjonsbehandling kan garasje, anlegg for post, renovasjon 

og lignende – uavhengig av byggegrense – plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt 

plassering ikke representerer noen trafikkrisiko. 

6.3.3 Reguleringsformål  

Innenfor reguleringsgrensen er arealet regulert til følgende reguleringsformål i ht. PBL 

2008: 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse (4,6 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg (0,3 daa) 

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming  

6.4.1 Eiendomsforhold  

Nye tomter ligger alle på grunn tilhørende forslagsstiller. 

6.4.2 Terrengtilpasning  

Byggelinjer er foreslått lokalisert slik at det er god sikt mellom husene fra veger og fra 

bakenforliggende terreng. Dette gjelder generelt, men spesielt i ft. bakenforliggende 

fritidsbolig. Sone for utsikt er som vist på figuren nedenfor. 
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I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at utomhusarealene på boligtomtene skal 

opparbeides med hagemark.  

 

Det er i planbestemmelsene angitt høyder for maksimale gesims- / mønehøyder over 

midlere planert terreng for alle enhetene. 

6.4.3 Tomtenes utnytting mv.  

Tomtene kan bebygges med maksimale verdier i ht. tabellen nedenfor: 

 

Tomt  Areal Formål %-BYA Etasjer Møne- / Tak-

høyde 

1 2,4 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

2 2,2 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

 

Maksimal byggehøyde innenfor byggegrense er kote 18,0 meter, dvs. samme høyde 

som bakenforliggende fritidsbolig. 
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I utsiktssone for bakenforliggende fritidseiendom er maksimal byggehøyde kote 14,5 

meter. 

 

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

 I tillegg til maksimalt antall etasjer som angitt i tabellene nedenfor, kommer: 

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

 Eventuelt loft på bygning (bolig / garasje) med saltak, pulttak, eller bygg med ark 

/ takoppløft som utgjør mindre enn 1/3-del av hovedtakets lengde 

 Eventuell takterrasse på bygning (bolig / garasje / uthus) med flatt tak 

 Angitte byggehøyder og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrif-

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

Høydeverdiene i tabellene nedenfor gjelder til gjennomsnittlig planert terreng.  

 

Takvinkel skal være mellom 0 og 45 grader.  

6.4.4 Tomtenes utforming  

Det er lagt vesentlig vekt på at eksisterende jordbruksarealer disponeres til hagemark og 

ikke nedbygges. 
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Det er lagt vekt på at masser som tas ut, vil bli benyttet på tomtene og / eller der det er 

behov for grønnstruktur inntil veger og plasser. Eventuelle overskuddsmasser vil bli 

kjørt bort fra området. 

6.4.5 Bebyggelsens lokalisering og utforming  

Bolig og garasje / uthus skal i størst mulig grad ha samme materialvalg og takvinkel. 

Bebyggelsen skal oppføres med ytterkledning av tre, murpuss, betong, stål og / eller 

glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

Bebyggelsen tillates oppført med flate tak, pulttak eller saltak som nærmere angitt i 

bestemmelsene. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 

 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om tilstrekkelig bodareal for ved, sykler og 

sportsutstyr, samt utstyr for opparbeiding, drift og vedlikehold av hager og adkomster til 

tomtene. 

 

For bygninger som enten kan gi silhuettvirkning eller ta utsikt fra bakenforliggende 

fritidsbolig, kan takhøyden begrenses, bygninger kan anlegges med flate tak, alternativt 

plasseres slik på tomta at ulempene begrenses.  

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. 

6.4.6 Parkering og oppstilling  

Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning pr. 

boligtomt:  

 

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet. 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om parkeringsplasser for eventuelle hybler 

og leiligheter.  

6.5 Teknisk infrastruktur 

6.5.1 Eiendomsforhold  

Foreslått lokalisering av vannledninger, ledningsnett for avløp, samt ledningsnett for 

strøm og tele ligger i sin helhet på grunn tilhørende forslagsstillerne. 
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6.5.2 Vann og avløp 

Tomtene knyttes til eksisterende kommunal vannledning som allerede løper gjennom 

planområdet og ny privat avløpsledning, alternativt septik. 

6.5.3 Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme med mer 

Ny trafo anlegges i bakkant til erstatning for eksisterende trafo av eldre dato.  

 

Nytt ledningsnett for strøm og tele anlegges til erstatning for eksisterende av eldre dato.  

 

Tilknytning til strøm og tele skjer fra egen anleggsgate for infrastruktur beliggende i og 

inntil privat vei som løper gjennom planområdet. 

6.6 Trafikkløsning  

6.6.1 Eiendomsforhold  

Foreslått lokalisering av kjøreveger, møte- og oppstillingsplasser ligger i sin helhet på 

grunn tilhørende forslagsstiller. 

6.6.2 Adkomst  

Området har tilknytning til offentlig vegnett etter privat vei underlagt Stranda Veilag 

etter eksisterende trasé justert for allerede godkjente omlegginger og utvidelser, jf. 

kapittel 5.8. 

6.6.3 Kjøreveger og plasser  

Kjøreveger er som vist på plankartet og følger i det alt vesentlige eksisterende traséer.  

 

Allerede godkjent omlegging av ny adkomst til Vikaholmen og omlegging av vei under 

Stranda Veilag, ligger til grunn for planforslaget. 

 

Kjøreveg er regulert som privat veg med tilhørende avkjørsler til tomtene.  

 

Kjøreveger skal anlegges med bredder til vegbane og skulder som vist på plankartet.  

 

Arealet i en sone på 2 m på hver side av vegkant skal disponeres til veggrøft / vegfyl-

ling og snøoppsamling ved brøyting, samt til annen veggrunn (grøntareal). I dette beltet 

skal det ikke gjenbygges eller beplantes uten etter avtale med grunneier. 

 

Det kan gjøres mindre justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering 

og / eller opparbeiding viser behov for dette. 
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6.6.4 Terrengtilpasning og utforming  

Høyder på kjøreveger og plasser er avstemt i forhold til høyder ved inngang for 

boligene.  

 

Maksimalkrav om stigning på kjøreveger er normalt 1:10. Eksisterende adkomst til 

fritidsboligen Strandstua (141 / 12) er over en håndfull meter og over et bergfremspring, 

brattere enn kravet 1:10. Det foreligger ingen øvrige avvik fra vegnormalen.  

6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende  

Det er ikke anlagt gang- og sykkelveger langs privat kjøreveg.  

6.7 Universell utforming  

Krav om universell utforming av adkomst fra garasjer / parkering inn til boligene legger 

føringer for plassering av enhetene i terrenget og utforming av feltene. Adkomster og 

knytning til eksisterende veinett legger også føringer for arealdisponeringen innen 

planområdet. 

6.8 Dispensasjon fra gjeldende planer  

Ved bygge- og fradelingssaker som ligger utenfor rammene av vedtatte arealplaner, kan 

det søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 19. Forelig-

gende planforslag utløser ingen dispensasjonssaker. 

6.9 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med byggearbeider i planområdet påtreffes automatisk fredede 

kulturminner gjelder Kulturminneloven og arbeidet skal stoppes og kulturminne-

myndigheten varsles. 

6.10 Rekkefølgebestemmelser  

Grunnarbeider skal gjennomføres samlet slik at det blir god terrengmessig sammenheng 

mellom tomtene. 

 

Grunnarbeid for kjøreveger og plasser skal opparbeides samlet slik at det blir god 

terrengmessig sammenheng mellom disse og tomtene. 

 

Det er lagt vekt på at masser som tas ut, vil bli benyttet på tomtene og / eller der det er 

behov for grønnstruktur inntil veger og plasser. Eventuelle overskuddsmasser vil bli 

kjørt bort fra området. 
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7 VIRKNINGER / KONSEKVENSER AV 

PLANFORSLAGET  

7.1 Overordnede planer  

Virkninger og konsekvenser av planen er analysert og vurdert i ft. overordnede planer 

og tilstøtende planer. Dette gjelder generelt, men spesielt for så vidt gjelder: 

 Fradeling av boligtomter i området, jf. vedtak i Inderøy kommune vedrørende 

kommunens arealplan 

 Omlegging av veier i området, jf. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine ulike vedtak 

vedrørende Vikaholmen (relokalisering av gårdstun og sjøtun, omlegging av veier 

mv.) og omlegging av vei underlagt Stranda Veglag. 

 

Forslaget til reguleringsplan er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestem-

melser i kommuneplanens arealdel i og med at reguleringen: 

 Dekker kravet til bebyggelsesplan for godkjent fradeling av 2 boliger i felt 

«Vikalandet». Alle boligtomtene reguleres med en utnyttingsgrad under 26 % BYA 

som vedtatt i kommuneplanens arealdel. 

 Stiller krav om god byggeskikk og tilpasning til kulturlandskapet i området. 

 Representerer en fortetting av eksisterende bebygde områder 

 Legger vekt på at nye bygninger skal tilpasses resten av bygningsmassen. Dette 

gjelder bygningsvolum, høyde, takform og materialbruk. 

 Stiller krav om gesims- og mønehøyder på bygninger som vedtatt i kommune-

planens arealdel. 

 Er i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedrørende spredt 

bosetting, nybygg i LNF-områder, tomtestørrelser, tilpasning til kulturlandskap og 

tilstøtende bebyggelse mv. 

 Sikrer at adkomster til boliger og øvrig bebyggelse er i samsvar med rammeplan for 

avkjørsel. 

 Tilrettelegger for at teknisk infrastruktur er i samsvar med kommunens praksis og 

regelverk 

7.2 Landskap  

Forslaget representerer i hovedsak en ønsket fortetting av eksisterende bebyggelse, en 

ønsket oppgradering av infrastruktur, samt ønsket reduksjon av ROS-risikoer. Stedets 

karakter som LNF-område med spredt landbruks-, bolig- og fritidsbebyggelse og naust 

vil ikke endres, men forsterkes, som følge av planforslaget.  
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7.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte kulturminner. Disse 

ligger alle utenfor planområdet. 

7.4 Forholdet til kravene i kapittel II i naturmangfoldloven 

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte naturverdier, 

biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner. 

Slike ligger alle utenfor planområdet. 

7.5 Rekreasjon 

Planområdet og tilstøtende områder mangler i dag tilrettelagte arealer for friluftsliv, 

rekreasjon og uteaktiviteter. Forslaget representerer i hovedsak et ønsket løft av området 

med tanke på aktivitet og bomiljø, adkomst for gående og syklende, samt tilrettelagte 

uteområder og arealer egnet for utomhusaktiviteter. 

7.6 Trafikkforhold  

Eksisterende trafikkløsning er nærmere beskrevet i kapittel 5. Ny løsning er beskrevet i 

kapittel 6. 

 

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Vegstandarder og trafikkvolumer 

 Møteplasser og oppstillingsplasser   

 Syklende og gående 

7.7 Barns interesser  

Barns sikkerhet vil bli ivaretatt gjennom krav til sikkerhetsgjerder under anleggsperio-

den og gjerder mot trafikkarealer etter ferdigstillelse når slike behov foreligger. 

7.8 Sosial infrastruktur  

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Skolekapasitet 

 Barnehagekapasitet 

 Andre forhold vedrørende sosial infrastruktur 

7.9 Tilgjengelighet  

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for områdets tilgjengelighet. 
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7.10 Teknisk infrastruktur  

Eksisterende situasjon er nærmere beskrevet i kapittel 5. Ny løsning er beskrevet i 

kapittel 6. 

 

Forslaget representerer i hovedsak en ønsket teknisk oppgradering av området med 

tanke på energi- og tele-infrastruktur. 

7.11 Jordressurser / landbruk  

Forslaget innebærer noe omdisponering av jordbruksareal til boligtomter. Tomtene 

foreslås imidlertid arrondert med hagemark og dermed mer intensiv bruk. Samtidig 

benyttes åkerholmer og berg i dagen som byggegrunn. 

 

Forslaget innebærer slik sett ingen vesentlige negative konsekvenser for områdets 

stilling i LNF-sammenheng. 

7.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Planforslaget har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for Inderøy kommune. 

7.13 Interessemotsetninger 

Planforslaget har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 

7.14 ROS  

7.14.1 Generelt  

Eksisterende situasjon er nærmere beskrevet i kapittel 5 Risiko- og sårbarhet. Ny, 

samlet løsning er beskrevet i kapittel 6.  

Sjekklister for vurdering av risiko- og sårbarhet er gjennomgått med tanke på konse-

kvensene av reguleringsplanen, jf. nedenfor.  

7.14.2 Naturrisiko  

Konsekvenser av planen med betydning for naturrisikoene gjelder i hovedsak: 

 Vind:  

 Risiko for ødeleggelser og skade på bygninger og vegetasjon vil reduseres 

gjennom hensiktsmessig utforming av terreng, bygningsvolumer og valg av 

takform 

 For å unngå velt av trær bevares og plantes grupper av trær fremfor enkelttrær. 

Terrenginngrep nær trær som tenkes bevart, skal hensynta trærnes behov for 

tilstrekkelig jordsmonn. 
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 Radon i grunnen:  

 Radon fra grunnen hindres ved bruk av radonsperre for alle bolighus i ht. Teknisk 

forskrift § 13.5 

7.14.3 Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur  

Konsekvenser av planen med betydning for virksomhetsrisiko / risiko for infrastruktur 

gjelder i hovedsak: 

 Infrastruktur:  

 Risiko for sammenbrudd i strømforsyning, tele og avløp pga. underminering og 

utglidning vei vil reduseres vesentlig som følge av foreslått oppgradering av 

eksisterende infrastruktur, samt redusert naturrisiko  

7.14.4 Trafikksikkerhet  

Konsekvenser av planen med betydning for trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg 

mv.) gjelder i hovedsak: 

 Trafikkulykker:  

 Risiko for ulykker som følge av smal vei, manglende møteplasser og stedvis 

manglende vegskulder mv. reduseres vesentlig med godkjent oppgradering av 

eksisterende vei som løper inntil planområdet 

7.14.5 Sårbarhet  

Konsekvenser av planen med betydning for Sårbarhet gjelder i hovedsak: 

 Silhuettvirkning  

 Risiko for silhuetter i landskapet fra ny bebyggelse reduseres ved arrondering av 

nye boligtomter med hagemark  

 Siluettvirkning fra eksisterende fritidseiendom beliggende inntil planområdet 

reduseres imidlertid ikke 

7.14.6 Konklusjon  

Samlet oversikt over områdets risiko- og sårbarhet (fremtidig situasjon) fremgår av 

tabellen nedenfor: 

 

ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

En viss fare  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd infrastruktur  Lite sannsynlig Alvorlig  

4 Trafikksikkerhet  Lite sannsynlig En viss fare  

5 Silhuettvirkning Lite sannsynlig Ubetydelig  

 

Sannsynligheter og konsekvenser er gradert som angitt under kapittel 5.11 ovenfor. 
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7.15 Avveining av virkninger  

Forslaget til reguleringsplan er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestem-

melser i kommuneplanens arealdel. 

 

Det representerer i hovedsak en ønsket fortetting av eksisterende bebyggelse, en ønsket 

oppgradering av infrastruktur, samt ønsket reduksjon av ROS-risikoer. Dette gjelder 

generelt, men spesielt for så vidt gjelder: 

 Naturrisiko  

 Risiko for infrastruktur  

 Trafikksikkerhet  

 Sårbarhet  

 

Stedets karakter som LNF-område med spredt landbruks-, bolig- og fritidsbebyggelse 

og naust vil ikke endres som følge av planforslaget.  

 

Planforslaget har ingen nevneverdige interessemotsetninger ut over utsikt fra baken-

forliggende fritidsbolig. Dette er hensyntatt ved byggegrenser og byggehøyder, samt 

bestemmelser som bygningsmassens utforming. 
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§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens 

formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 

området. 

 

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en 

særskilt vurdering og beskrivelse -konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. 

 

Kongen kan gi forskrift om planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredninger, herunder om 

behandling av planer med grenseoverskridende virkninger.  

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 

bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
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1 GENERELT 

1.1 Planformål 

 

Planen er en privat reguleringsplan for byggeområdet Haugen (”byggefeltet” 

Vikalandet). 

 

Byggeområdet er allerede godkjent etablert i ht. PBLs § 20-4. 

 

Formålet med planen er å regulere infrastruktur, byggegrenser, byggehøyder og 

bygningsvolumer. 

1.2 Tidligere planvedtak  

 

Reguleringsplanen gjelder foran Kommunedelplan Inderøy vedtatt 14. mai 2007. 
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2 FELLESBESTEMMELSER (pbl § 12-7)  

2.1 Reguleringsformål  

 

Det regulerte området er vist på plantegningen nedenfor med reguleringsgrense. 

 

 

 

 

Innenfor reguleringsgrensen er arealet regulert til følgende reguleringsformål i ht. PBL 

2008: 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse (4,6 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg (0,3 daa) 

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

2.2 Landskap  

 

Utomhusarealene på boligtomtene i feltet Haugen skal opparbeides med hagemark.  

 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.  

 

Eksisterende vegetasjon kan ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 

bygningene og teknisk infrastruktur. Ny vegetasjon anlegges med formål å bedre kultur-

landskapets kvaliteter. 
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2.3 Automatisk fredede kulturminner 

 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet kulturminner som ikke er kjent, 

skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone 

på 5 meter, jf. lov om kulturminner § 8.2. Melding skal snarest sendes til kulturminne-

myndighetene i Nord–Trøndelag fylkeskommune for vurdering.  

2.4  Byggegrenser 

 

Byggegrenser er som vist på plankartet.  

 

Bebyggelse og anlegg skal ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra vegkant 

 

Garasje, anlegg for post, renovasjon og lignende kan – uavhengig av byggegrense – 

plasseres inntil 2 meter fra vegkant såfremt plassering ikke representerer trafikkrisiko. 

2.5 Utsiktssone 

 

Sone for utsikt fra bakenforliggende fritidseiendom er som vist på figuren nedenfor. 
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2.6 Detaljplaner og dokumentasjon ved søknad om 

byggetillatelse  

 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 

1: 500 som viser plassering av bygninger og adkomst.  

 

I tillegg til tegninger og situasjonsplan skal det følge med et snitt som viser bygningers 

plassering i forhold til terreng.  

 

Grunnmurs-, gesims- og mønehøyder skal være påført tegningene. 

2.7  Rekkefølgebestemmelser  

2.7.1 Før igangsettingstillatelse  

 

Matjordlaget fra jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite og 

hagemark) som blir utbygd, skal sikres videre bruk, primært til jordbruksformål. 

2.7.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal opparbeides samtidig slik at de er klare 

til bruk når feltet er byggeklart. 

 

Høgspentlinje skal være lagt om slik at den ikke kommer i konflikt med uteareal eller 

bygninger i planområdet. 

 

Alle tomter skal tilknyttes offentlig vannforsyning, strøm og renovasjon. 

 

Kabler skal fortrinnsvis legges i jordgrøfter. Strømkabler utenfor tomtene skal legges 

mest mulig langs atkomstveger. 

2.7.3 Før midlertidig brukstillatelse / ferdigattest  

 

Følgende tiltak må være utført før det kan bli gitt midlertidig brukstillatelse / 

ferdigattest: 

 Uteareal skal være opparbeidd. 

2.8 Terrengbehandling  

 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 

 

Unødvendig utsprenging eller oppfylling skal unngås. 

 

God massebalanse skal vektlegges. 
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 12-5 nr. 1) 

3.1 Boligbebyggelse, kode 1110  

3.1.1 Generelt  

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

 I tillegg til maksimalt antall etasjer som angitt i tabellene nedenfor, kommer: 

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

 Eventuelt loft på bygning (bolig / garasje) med saltak, pulttak, eller bygg med ark 

/ takoppløft som utgjør mindre enn 1/3-del av hovedtakets lengde 

 Eventuell takterrasse på bygning (bolig / garasje / uthus) med flatt tak 

 Angitte byggehøyder og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrif-

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

Høydeverdiene i tabellene nedenfor gjelder til gjennomsnittlig planert terreng. Det 

aksepteres avvik på inntil 1,0 meter. 

 

Takvinkel skal være mellom 0 og 45 grader.  

 

Bolig og garasje / uthus skal i størst mulig grad ha samme materialvalg og takvinkel. 

Bebyggelsen skal oppføres med ytterkledning av tre, murpuss, betong, stål og / eller 

glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 

 

Bolig og garasje / uthus skal romme tilstrekkelig bodareal for ved, sykler og sports-

utstyr, samt utstyr for opparbeiding, drift og vedlikehold av utomhusarealer og adkom-

ster til tomtene. 

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. 

3.1.2 Krav til parkeringsdekning  

 

Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning pr. 

boligtomt:  

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

Parkeringsplasser for eventuelle hybler og leiligheter kommer i tillegg med 1 plass pr. 

boenhet.  
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Parkeringsplassene skal alle ligge på egen tomt hvorav den ene skal være i carport / 

garasje.  

 

Terrenginngrep skal ved anlegg av parkeringsplasser foretas mest mulig skånsomt, og 

repareres slik at preget av kulturlandskap i området opprettholdes. 

3.1.3 Felt Haugen  

 

Tomtene i felt Haugen kan bebygges med maksimale verdier i ht. tabellen nedenfor: 

 

Tomt  Areal Formål %-BYA Etasjer Møne- / Tak-

høyde 

1 2,4 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

2 2,2 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

 

Maksimal byggehøyde innenfor byggegrense er kote 18,0 meter, dvs. samme høyde 

som bakenforliggende fritidsbolig, jf. terrengsnitt som vist i figuren nedenfor: 

 

 
 

 

I utsiktssone for bakenforliggende fritidseiendom er maksimal byggehøyde kote 14,5 

meter. 
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRA-

STRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)  

4.1 Kjøreveg, kode 2010 

 

Kjøreveg, adkomster og annen veggrunn / grøntarealer skal opparbeides som vist på 

plankartet.  
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5 HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 

5.1 Sikringssone – frisikt, kode 140 

 

Primærvegens kjørebane, sett fra sekundærvegen, skal være synlig i hele sikttrekanten.  

 

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over 

primærvegens kjørebanenivå. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt i 

sekundærvegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for hindringer. 

 

Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå i sikttrekanten. 

 



0 6 JUN12013

Alexander Vogt
Borgenveien 37
0370 Oslo

I
039718

flflII
Inderøy kommune Oslo 04.06.2013
Vennaliveien 7
7670 Inderøy

Forslagtil detaljreguleringsplanfor Haugen

Jeg viser til Inderøy kommunes brev av 10.05.2013 vedlagt forslag til detaljreguleringsplan for to
tomter som grenser til vår eiendom.

Vi har følgende merknader til forslaget:

Tegningene viser en fri siktssone fra vår eiendom der det ikke er utsikt til sjøen. Med ny vegetasjon
er vi heller ikke garantert særlig utsikt. Dette er til stor ulempe for oss.

Bygningene er altfor høye og vil virke ruvende sett fra vår eiendom. Det bør ikke tillates mer enn en
etasje.

Kjørevei til de to tomtene bør legges nærmere «hovedveien» for at bilkjøring foretas så langt bort
fra vår hytte som det er mulig.

Vår vei går bl.a. langs den ene tomten. Som jeg har pekt på før, parkerer vi på veien. Tegningen
viser en avkjøring til vår eiendom der vi i dag har en gangvei og sitteplass med utepeis. Det er ikke
aktuelt med noen innkjøring på vår eiendom.

Vi har tidligere tilbudt Jacob Olav Vibe å kjøpe den ene tomten, bl.a. fordi det var meningen at vår
eiendom også skulle omfatte denne delen da den i sin tid ble kjøpt av Jacob Ferstad. Vi har hele
tiden hatt et sterkt ønske om å bevare kulturlandskapet og det var også vår hensikt med et eventuelt
kjøp.

Etter det vi kan forstå er det ikke avklart om Vibe får veirett for tomtene. Tatt i betraktning en slik
usikkerhet, ville det være en bedre løsning om vi fikk kjøpe begge tomtene. Fordi vi i så fall ville
bevare kulturlandskapet uten rett til å bygge, ville vi heller ikke ha behov for veirett. Vibe ville
derved få risikofri gevinst av tomtene selv om han eventuelt skulle mangle veirett.

Vennlig hilsen ,

«tit
Alexander Vogt



Arkivsak. Nr.:
2012/1978-10

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 41/13 24.06.2013

Børgin Eiendom - gnr 136 bnr 140 - Boliger - Blåklokkevegen 7

Rådmannens forslag til vedtak
1. Under forutsetning av at asfaltert vegbredde på den kjørbare strekningen økes til minimum 3 

m, gis det i medhold av veglovens § 40 tillatelse til utvidet bruk av atkomst til Blåklokkevegen 
for inntil 3 boenheter på eiendommen gbnr. 136/140. 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra kommunedelplanen Straumen 
for plassering av garasje nærmere Blåklokkevegen enn byggegrense angitt i 
planbestemmelsene.

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 gis rammetillatelse til oppføring av tre boenheter i 
samsvar med søknad på eiendommen gbnr. 136/140. Det skal ikke gis brukstillatelse for nye 
boliger før vilkåret vedtatt i pkt. 1 er gjennomført.

Bakgrunn
Tiltaket omfatter søknad om rammetillatelse fra Børgin Eiendom AS for oppføring av tre eneboliger i 
rekke med tilhørende garasjer på boligeiendom innenfor regulert område, søknaden fremmes av 
ansvarlig søker Letnes Arkitektkontor AS.

Planstatus:
Eiendommen ligger innenfor avsatt boligformål i Kommunedelplan Straumen, vedtatt 25.06.2012



Gjeldende planbestemmelser er følgende (pkt. 1-2:
«Fortetting i eksisterande bygeområde er lov. Ved nybygg innan eksisterande byggeområde, skal det 
leggjast vekt på at nye bygningar er tilpassa resten av bygningsmassen/nabohus. Dette gjeld høgde, 
volum, takform og materialbruk. Byggegrense gjeld 12,5 m frå senterlinje kommunal veg til vegg på 
bustadhus. Det kan byggjast bustadar med mønehøgd inntil 7,5 meter, takvinkel mellom 15-30 grader. 
Tomteutnytting er sett til 30 % BYA.»

Garasjar i eksisterande felt skal ikkje overstiga 3,5 m i gesimshøgd.»

utsnitt fra kart og Kom.delplan Straumen

I henhold til søknad av 08.04.2013 er blant annet følgende punkter presisert i søknaden:

Adkomst:
Vi forutsetter å bruke Blåklokkevegen(via Sundsnessvegen) som adkomst til eiendommen både i 
byggefasen og bruksfase. Forslag om adkomst til Kvitveisvegen som ble forelagt i første søknad 
bortfaller dermed.

Plassering av bygget:
Det søkes om dispensasjon for at garasje til bolig lengst mot sør er plassert innenfor byggegrense til 
Blåklokkeveien. Tilsvarende er blant annet gjennomført ved andre utbygginger i samme område.

Parkering/BYA
Vi har tidligere beregnet BYA etter at hver bolig har hatt 2 parkeringsplasser. Det er nå avklart at en kan 
beregne 1,5 plasser pr.bolig.
BYA for boligene er nå 30 %, og det er ikke behov for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.



Situasjonsplan vedlagt søknad, revidert av 13.03.13

Nabomerknader:
Byggeprosjektet ble først omsøkt 13.02.2013, men søknaden ble returnert fra kommunen den 
28.02.2013 med bakgrunn i mangler ved søknaden. En av disse mangler omfatter manglende søknad 
om dispensasjon for utnyttelsesgraden. I ny søknad er tiltaket endret, og søknad om utvidet BYA er 
trukket tilbake.

Det er kommet tre nabomerknader for prosjektet:
Den første merknaden fra gbnr. 136/87 fra Sissel E. Slappgård og Magne Rotmo, i brev av 14.februar,
går i det vesentlige på merknad til søknad om dispensasjon for utnyttelsesgraden.
Med ny søknad hvor søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden er trukket vil denne i det vesentlige 
ikke være relevant for den nye søknad.

Den andre merknaden er fra naboene i gbnr. 136/70, Aud og Per Holmern, i brev av 13.februar og 25. 
mars, innsigelsen har følgende hovedpunkter:

«Dagens adkomst til eiendommen er fra Blåklokkevegen som er gangveg med tillatt kjøring til 
eiendommene. Dette oppfattes som en tillatelse gitt i gjeldende reguleringsplan på det tidspunkt øvrig 
bebyggelse ble etablert på 1970-tallet. Gjeldende eiendom var da tenkt utbygd som en enebolig. I dag er 
forslaget tre boenheter.
Atkomsten til de nye boligene vil kreve en atkomstveg av riktig standard samtidig som gangvegen 
ivaretas. Som beboere Av Sundnesvegen 24 ønsker vi at Blåklokkevegen opp eller ned blir beholdt om 
gangveg. Den er et viktig trivsels og trygghetselement for beboerne og for turgåere. Blåklokkevegen er 
uegnet som adkomstveg til boligenhetene som skal bygges – den er bratt og har en skarp sving og er et 
vanskelig uoversiktlig/farlig kryss. Den andre delen av Blåklokkevegen mot Kvitveisvegen er relativ flat 
og med en utvidelse av krysset Blåklokkevegen/Kvitveisvegen er dette en bedre trafikal løsning. Dette 
krever erverv av ny veggrunn.
Betydningen av å beholde gangvegen må tillegges stor vekt ved etablering av ny vegtrase.

Ingen anleggstrafikk må tillates på eksisterende gangveg.

Vi ber kommunen ikke gi byggetillatelse før atkomstforholdene er avklart med alle berørte parter.»

I nytt brev fra 25.mars fremkommer det at er merknaden i brev av 13. februar opprettholdes.
Det bemerkes at det i brev fra ansvarlig søker vises til kommunal veg. Den riktige betegnelse er 
kommunal gangveg. 



«Boligutbygging kan ikke iverksettes før ny vegløsning til boligene er sikret på en forsvarlig måte. 
Eksisterende gangveg er etter vårt syn ikke en slik atkomst!
Vi mener at utbyggingen må avvente en løsning av vegspørsmålet før kommunal godkjenning finner 
sted.» 

Den tredje nabomerknaden av 11.02.2013 kommer fra naboene i Blåklokkevegen 2, Anne Margrete 
Johnsen og Jan Welde, samt naboene i og Kvitveisvegen 3, Bente Waaler og Arnfinn Sund. I henhold til 
brev er følgende bemerket:

 «Adkomst fra Blåklokkevegen 2 fra Kvitveisvegen er tenkt bare for den eiendommen 
opprinnelig. Storparten av vegen eies av undertegnede.

 Veien er ikke opparbeidet til å tåle tung trafikk i anleggsperioden eller stor trafikk ellers. Smal er 
den også.

 Vegen går nesten ved husveggen til Blåklokkevegen 2, og vil føre til stor belastning for beboerne 
der. Leikende barnebarn for eksempel.

 Det kan bemerkes at innkjøring gjennom Kvitveisvegen går ved siden av leikeplassen på toppen 
av Sundsnesset.»

Vurdering
I henhold til plan- og bygningsloven § 27-4, første ledd, har denne følgende bestemmelser om adkomst:

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

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske 
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.»

Utsnitt av opprinnelig reguleringsplan Sundsneset

Den tidligere reguleringsplan for Sundsnesset, stadfestet 30.oktober 1970, er opphevet gjennom vedtak 
av Kommunedelplan for Straumen.

Adkomst:
I forhold til innkomne merknader gjelder disse i det vesentlige bekymringer for trafikksituasjonen og 
adkomst til tomta. Dette gjelder både for anleggstrafikk i byggeperioden og brukstrafikken for de tre 
nye boenhetene som er omsøkt oppført i Blåklokkevegen 7. 

I tidligere reguleringsplan for Sundsnesset, er Blåklokkevegen anmerket som midlertidig vei i 
strekningen fra Sundsnesvegen opp til eiendommen Strømsnæs, gbnr. 136/2. Den midlertidige veien 



var i bruk som adkomst til de opprinnelige bolig- og fritidseiendommene langs sjøen inntil 
Sundsnesvegen ble ferdig opparbeidet. 

I henhold til opprinnelig reguleringsplan er Blåklokkevegen fra Kvitveisvegen planlagt opparbeidet med 
en større veibredde enn hva som er tilfellet i dag.  Kartet viser veibredden regulert til 4,0 m, men ut fra 
beregninger i kartet er asfaltert veibredde i dag ca. 2,8 m.

I kartutsnitt er eiendomsgrensene angitt med grønt. 

Blåklokkeveien er i henhold til vedtatt skiltplan angitt som gang- og sykkelveg med adkomst til de 
tilliggende eiendommene. 

Den eksisterende trafikken i Blåklokkevegen har fram til i dag kun vært for de to boligeiendommene 
som har adkomst via denne vegen. Dette gjelder Sundsnesvegen 24 fra nedsiden og Kvitveisvegen 2 fra 
oversiden. Beboerne i begge disse boligene er, jfr. vedlagte merknader, bekymret økt trafikk til de tre 
nye boenhetene.

Slik det foreligger er ingen av partene interessert i at veien åpnes for ytterligere trafikk. Dette med 
bakgrunn i følgende hovedpunkter:

 Veien er smal og går tett inntil eiendommene. Dette med fare for lekende barn i området.

 Den er i dag angitt som gang- og sykkelvei, hvor en trafikkøkning til tre nye boenheter oppfattes 
som vesentlig. 

 Adkomsten fra Blåklokkevegen ned mot Sundsnesvegen sees på som uoversiktlig og farlig 
spesielt om vinteren.

Rådmannen har forståelse for den bekymring de nærmeste naboene har for trafikksituasjonen i 
Blåklokkevegen og ser behovet for at adkomst til Blåklokkevegen 7 blir klart definert før byggetillatelsen 
for den nye boligeiendommen blir gitt. 

Det foreligger en avtale av 28.05.73 mellom kommunen og tidligere eier av Kvitveisvegen 2 om at 
«gangsti» kan få ligge på eiendommen gbnr. 136/21 for å bevare trærne på naboeiendommen. Ut fra 
denne avtalen kan det se ut til at adkomst til Blåklokkevegen 7 på dette tidspunktet var avklart og 
tiltenkt fra nedsiden og Sundsnesvegen.

Det ble i opprinnelig byggesøknad søkt med adkomst fra Kvitveisevegen. Dette alternativet ble forkastet 
fordi en må krysse privat grunn, og søker ikke hadde inngått noen avtale om vegrett i denne traseen.



Slik rådmannen tolker gjeldende og tidligere plan, samt inngåtte avtaler, er den eksisterende gangvei 
fra nedsiden planlagt brukt som adkomstvei for Blåklokkevegen 7. Så lenge ikke søker har framlagt noen
avtale om vegrett eller ønske om å komme fram med veg fra Kvitveisvegen, er adkomst fra nedsiden 
det eneste vegalternativet i behandling av denne søknaden. Det er ikke aktuelt for kommunen å 
erverve eller ekspropriere areal for at den private utbyggingen skal få en oppgradert adkomst via 
Kvitveisvegen, selv om atkomst fra denne siden ideelt sett hadde vært den beste løsningen.

For å kunne godkjenne en søknad om ny bebyggelse må forutsetningene plan- og bygningsloven § 27-4 
andre ledd være oppfylt. Det skal både foreligge avtale om vegrett fram til offentlig veg og en godkjent 
avkjøringstillatelse fra vegeier.

Denne tomta ligger inntil kommunal veg i Blåklokkevegen og har direkte tilgang til kommunal veg. Selv 
om denne er regulert som gangveg er den skiltet med tillat kjøring til eiendommene. Ut fra forhistorien 
må en anta at tomta var tiltenkt adkomst fra Blåklokkevegen og at det i dette også ligger en 
avkjøringstillatelse til den kommunale vegen. 

Tolker en intensjon i planen videre må en anta at opprinnelig avkjøringstillatelsen gjelder for en 
enebolig slik det er inntegnet i reguleringsplanen, og at det må vurderes en utvidet avkjøringstillatelse 
dersom det skal bygges tre boliger på tomta. Det er kommunen selv som på kommunal veg vurderer og 
godkjenner utvidet avkjøringstillatelse etter Veglovens § 40. 

Dagens kryss mellom Blåklokkevegen/Sundsnesvegen tilfredsstiller vegnormalens krav siktforhold.
Blåklokkevegen er imidlertid smal, ender bratt ut i Sundsnesvegen og kommer inn i noe vanskelig 
vinkel. I forhold til dette oppfyller ikke utkjøringen standardkravene for en avkjørsel. 

Avkjøringen har ikke på noen måte optimal utforming og er ingen optimal vegløsning. Hovedspørsmålet 
som må vurderes er imidlertid om 4 boenheters bruk av avkjørselen gir vesentlig dårligere 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling enn om 2 boenheter benytter den.

Ut fra at det er lav fartsgrense og relativt god sikt vurderer rådmannen at 2 ekstra boenheter trolig har
marginale konsekvenser for trafikksikkerheten. Veid opp mot de positive sidene med økt 
boligtilrettelegging og bedre utnytting av et eksisterende boligområde anbefaler rådmann, under tvil, at 
det gis utvidet avkjøringstillatelse.

En forutsetning for dette bør imidlertid være at vegbredden utvides til minimum 3 m så lenge den skal 
fungere både som gang-/sykkelveg og atkomst for 4 boliger. 



Plassering av bygget:
Det søkes om dispensasjon for plassering av garasje nærmere Blåklokkevegen enn den angitte 
byggegrense i kartet. I Kommunedelplan for Straumen er det for plassering av garasjer gitt 
bemerkninger til utforming og konkret gitt bestemmelser til gesimshøyde. Etter 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 klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I reguleringsplaner for sammenlignbare boligfelt er det gitt åpning for at garasje som er plassert 
parallelt med veg kan plasseres inntil 2,0m fra veg- eller gangvegkant så fremt plassering ikke hindrer 
sikt for trafikkavvikling. I dette tilfellet søkes garasje bygd sammen med huset, men dette vurderes ikke 
at dette forholdet gir grunn for en annen praktisering. 

Denne praksisens er også gjennomført på Sundsnesset og tidligere også mot Blåklokkevegen. Det
vurderes ikke at dette konkrete tilfellet er til hinder eller ulempe for trafikkavviklingen, og anbefales at 
det gis dispensasjon for plassering av garasje.

Estetikk
I henhold til reguleringsbestemmelsen samt plan- og bygningsloven § 29-1 og 29-2, stilles det krav til 
tiltakets visuell utforming i seg selv og i forhold til omgivelsene.
Det omsøkte tiltaket består av tre boenheter på to plan hvor taket er flatt, delvis med pulttak. Den 
øvrige bygningsmasse i området består i hovedsak av eneboligbebyggelse på inntil to plan med saltak. 
Innenfor området er det imidlertid også flere eksempler på eneboligbebyggelse med pulttak.

Omsøkt bygg består av tre likeverdige boenheter med mellomliggende garasjebygg. Dette fraviker fra 
den relativt homogene eneboligbebyggelsen i området. Selve tomta ligger imidlertid noe tilbaketrukket 
og ikke i direkte i rekke med de øvrige tomtene. Byggenes størrelse og oppdeling gjør at dimensjonen er 
rimelig godt tilpasset et eneboligområde. Tiltaket oppfyller krav til parkeringsareal, lekearealer og 
utnyttelsesgrad i kommunedelplan for Straumen.

Rådmannen vurderer at tiltaket i seg selv og i sammenheng med omgivelsene er funksjonelt tilpasset 
tomta og i rimelig grad tilpasset den øvrige bebyggelsen i området.

Konklusjon
Søknaden er innenfor rammen som kommunedelplan Straumen gir for fortetting av eksisterende 
boligområder. Hovedspørsmålet her er derfor om den aktuelle vegatkomsten er god nok til å fungere 
som en framtidig løsning for boligfeltet og de tre omsøkte boligene eller ikke.

Konsekvensen av å si nei til en utvidet avkjøringstillatelse vil være at søker enten må bygge en enebolig 
på tomta i samsvar med opprinnelig reguleringsplan, eller å jobbe videre med å få til avtale om atkomst 
over privat grunn fra oversiden via Kvitveisvegen.

Rådmannen ser at det ikke er en optimal atkomstløsning for de tre omsøkte boligene, men tror ikke de 
to ekstra boenheter skaper noen vesentlig forverret situasjon med hensyn til trafikksikkerhet. 

Rådmann velger her å legge størst vekt på de positive konsekvensene økt boligtilrettelegging på 
Straumen har, men synes det er riktig at det stilles krav at vegbredde på Blåklokkevegen økes til 
minimum 3 m asfaltert bredde før boligene tas i bruk.
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Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan – seksjonering/salg av 

leiligheter, Skarnsundet fjordsenter.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for å kunne 
fradele/seksjonere Skarnsundet fjordsenter til fritidsleiligheter.

Vedlegg

1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Vangshylla

Bakgrunn

Skarnsundet fjordsenter søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne fradele eller 

seksjonere dagens leiligheter for salg. 

Bakgrunnen for søknaden er at fjordsenteret sliter med å holde driften i gang, og ønsker en annen
modell for videre drift. De ønsker å sikre kapital for videre satsing gjennom å selge leilighetene med 
kontrakter om tilbakeleie til driftsselskapet, etter modell fra bl.a. Skistar i Åre.

Modellen som skisseres i søknaden tolker rådmannen ikke å være stride mot reguleringsplanen. 
Dersom leilighetene fradeles med egne seksjonsnummer åpner imidlertid dette for at anlegget kan 
omgjøres til rent private fritidsboliger uten noen ytterligere søknad til kommunen. Dette vil i så fall 
være i strid med reguleringsplanen.

På bakgrunn av dette er fjordsenteret bedt om å utforme en dispensasjonssøknad slik at saken blir 
vurdert og behandlet politisk. 



Enten leilighetene blir eid av Skarnsundet Fjordsenter eller av privatpersoner endrer ikke dette selve 
bruken av anlegget i forhold til omgivelsene. Det er derfor vurdert at det ikke er nødvendig med 
nabovarsel eller høring til overordna myndigheter i saken.

Kjernen i saken dreier seg mer om kommunal næringspolitikk enn om vurderinger etter plan- og 
bygningsloven.

Vurdering

Ved behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19 skal det vurderes om hensynene 
bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dersom anlegget deles opp og selges uten noen videre turistsatsing vil dette helt klart være negativt. 
Dersom en seksjonering medfører bedre økonomi for en videre drift som turistbedrift er det like klart 
positivt. 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en turistbedrift med utleie, og tar en
utgangspunkt i Skarnsundet fjordsenters egen beskrivelse av den videre driften for anlegget vil dette 
fortsatt være i samsvar med reguleringsformålet.

Gitt at det skjer en videre turistsatsing i anlegget vurderes derfor plan- og bygningslovens forutsetning 
for å kunne innvilge dispensasjon å være oppfylt.

Innvilgning av søknaden vil ikke endre selve bruken av fritidsleilighetene, og det tiltaket vurderes ikke å 
komme i strid med retningslinjene i naturmangfoldloven.

Konklusjon
Det er ønskelig fra kommunens side at Skarnsundet fjordsenter med tilhørende driftsselskap har en 
intensiv utleiedrift som fortsatt bidrar til å trekke turister og å skape aktivitet i Inderøy.

På den annen side er driften til en hver tid prisgitt markedskreftene, og kommunen kan ikke tvinge 
noen til å fortsette en næringsdrift som ikke går med overskudd.

Selv om seksjonering rent juridisk åpner for at eierne også kan nedlegge og selge ut verdiene i anlegget, 
ser ikke rådmannen at alternativet med å nekte seksjonering er noen god løsning. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunen imøtekommer søknaden og håper at dette vil gi bedre 
økonomisk grunnlag for fortsatt drift med turisme og utleie.
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Søknad om dispensasjon fra " Reguleringsbestemmelser for
reguleringsplan for Vangshylla"

Vi søker om dispensasjon for området B5 i "Reguleringsplan -
Vangshylla"

ønsket endring er til "Kombinert formål, bolig/ forretning"

Bakgrunn

Fjordsenteret ble etablert i 1997. Det har vært en drift preget av dårlig
økonomi. Eierne har underveis gått inn med likvide midler. Det er også lagt
ned et enormt antall dugnadstimer i forbindelse med utviklingen av
anlegget.

Etter drift i egen regi i starten ble anlegget utleid til et eget
driftselskap, Creative Fishing. De sa takk for seg ved utløp av år 2012. Da
overtok Nordic Sport Fishing som drifter anlegget pr. i dag.
Driftselskapene sliter med å levere en leie tilsvarende det som er et
minimum for å kunne holde Skarnsundet Fjordsenter i drift.

Det har vært en utfordring i å få god nok lønnsomhet i anlegget for å kunne
ivareta vedlikehold og utvikling på en god måte. I vinter er alle
leilighetene pusset opp, dette finansiert med lån fra aksjonærene.

For å kunne få en driftform som kan sikre en langsiktig trygg drift for
utleie/service på destinasjonen Skarnsundet ser vi for oss flg. modell:

Leilighetene selges på det åpne markedet.

Utleie driftes av Nordic Sport Fishing mot provisjon til hver enkelt
eier i sameiet. Dette selskapet tilbyr da fullservice utleie, samt at
de tilbyr guiding, båtutleie samt har en vertskapsrolle på
destinasjon Skarnsundet. Modellen er basert på samme opplegg som
Åre/Skistar mtp.utleie av objektene. Hver eier inngår en avtale med
Nordic Sport Fishing for utleie.

Nordic Sport Fishing vil kunne videreutvikle sine tjenester m.t.p
naturopplevelser, guiding og båtutleie når de blir frigjort det tunge
finansielle ansvaret som leie av anlegget utgjør.

Dette muliggjør et langsiktig og aktivt eierskap, hvor det også
genereres midler til et godt vedlikeholdt anlegg.

Det vil også synliggjøre et evt behov for utvidelse av anlegget.



Dagens eier håper å kunne sikre videre drift med dette. Dagens
inntekter er dessverre ikke tilstrekkelig å kunne ivareta vedlikehold
og utvikling uten tilførsel av eksterne midler.

Denne modellen vil kunne gjøre det mulig for et aktivt bruk av
leilighetene både av eiere og leiere. Det vil også muliggjøre kjøp av
fritidsbolig uten alt for store kostnader for nye eiere, da det
ligger et profesjonelt utleiekonsept tilgjengelig for anlegget.

Med dette ser vi for oss å kunne sørge for at Skarnsundet fortsatt blir en
destinasjon med turisme fra fjern og nær, med økt uvikling og nyskaping i

urism å Inderøy.
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Åsen boligfelt - revidert plankart og oppdaterte reguleringsbestemmelser.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 14-2 vedtas endring av plankart og bestemmelser for Åsen 
boligfelt som vedlagt. 

Det delegeres til rådmann å ferdigstille plankartet ved å angi maks kotehøyde for bebyggelse på den 
enkelte tomt, og supplere plankartet med nødvendig tegnforklaring, teksting og eventuelt mindre 
justering og supplering av kartet.  

Vedlegg
1 Forslag til nytt plankart - foreløpig.
2 Forslag til nye reguleringsbestemmelser for Åsen boligfelt
3 Gjeldende reguleringskart - 1986
4 Gjeldende reguleringsbestemmelser 1986

Bakgrunn
Inderøy kommune bygger ut Åsen boligfelt etter en reguleringsplan som ble godkjent i 1986. 

Reguleringsbestemmelsene oppfyller ikke gjeldende plan- og bygningslovs krav til innhold og er 
generelt foreldet. Det foreligger f.eks. hverken regler for utnyttelsesgrad på tomtene eller regler tillat 
byggehøyde.

I plankartet er det nødvendig å gjøre en del mindre justeringer bl.a. som følge av endrede yttergrense 
mot nabo og ønske om justering i plassering av snuplasser, fellesparkeringer og lekeplasser.

Ingen av tomtene i området er solgt, og det vurderes ikke at det er naboer eller overordna myndigheter 
som blir børt av de foreslåtte endringene og som har krav på varsling om endringsforslaget.

Vurdering



Reguleringsbestemmelser: 
Reguleringsbestemmelsene er utformet etter samme mal som for andre nye boligfelter i kommunen. 
De viktigste bestemmelsene for tomtene er: 

- Utnyttelsesgrad for tomtene er foreslått til 30 %-BYA.
- Tillat byggehøyde 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng for boliger med saltak og valmtak.
- Maks tillat fasadehøyde på 6 m for bygninger med flatt tak eller pulttak.
- Byggegrense 10 m fra senter på hovedveger og 8 m fra senter på småveger.
- Tillat med garasjeplassering utenfor regulert byggegrense på gitte vilkår.

I tillegg til maksimal mønehøyde på 7,5 m ønsker rådmannen at det settes inn en maks kotehøyde for 
bebyggelsen på den enkelte tomt, for å unngå store oppfyllinger spesielt for tomtene på nedsiden av 
vegen. 

Prinsippet som rådmannen vil foreslå er at det tas utgangspunkt i høyden på vegene. For tomter på 
nedsiden av vegen settes maks kotehøyde til ca. 5,5 m over vegnivå, mens det for tomter på oversiden 
av vegen settes til ca. 9,5 m over vegnivå.

Prinsippskisse:

Det gir mulighet til å fylle seg opp til vegnivå dersom en bygger i en etasje, mens en er nødt til å lage 
avkjøring ca 2 m ned dersom en skal bygge et hus på 1,5 eller 2 etasjer. 

Siden vegene ikke er ferdigbygd, og en slik detaljert styring krever vurdering av hver enkelt tomt ønsker 
rådmannen å få mer tid til å fastsette endelig kotehøyde til anleggsarbeidet har kommet noe lenger. 
Det foreslås derfor at fastsettelsen av maks kotehøyde, angis på plankartet og fastsettelse av dette 
delegeres til rådmannen. 

Plankart:

I plankartet er det foreslått følgende endringer:

- Trase for gangveg fra Hellemshaugan er justert slik at den stemmer med eksisterende gårdsveg.
- Små lekeplasser inneklemt mellom tomterekkene er tatt ut av planen (FR2, Fr 3, Fr 5). Små 

nærlekeplasser i et eneboligområde med store tomter blir ofte liggende igjen som ubrukte 
restarealer. Boligfeltet har dessuten store friområder innregulert som kan benyttes til 
plassering av balløkke, akebakke og litt større lekeplasser som rådmannen mener kan gi en vel 
så god løsning. 

- Plassering av felles parkering og snuplass ved P2 og P3 er flyttet for at det skal tilpasses bedre 
til terreng og vegføringer.

- Planens yttergrense er justert i samsvar med oppmålte eiendomsgrenser. Det medfører at 
tomtene i B6 og B5 har blitt litt blitt noe større enn før.

Veg +100

Møne +105,5

Møne +109,5



- Regulerte tomtegrenser er justert slik at alle tomtene skal få en rimelig størrelse og være 
byggbar.

- Regulert fortau langs atkomstvegene i området er tatt ut siden disse ikke er aktuell å bygge.
- Regulert framtidig veg i nordenden av området er justert slik at stigningsforholdene holder seg 

innenfor ca. 10 % stigning.

Konklusjon

Det er ønskelig å starte tomtesalg i Åsen så fort som mulig og før sommeren. Det er viktig at 
tomtekjøperne vet hva slags tomtestørrelse de kan forholde seg til, og hvilke muligheter og 
begrensninger som ligger på tomten de kjøper. 

Rådmann ønsker derfor at hovedutvalg Natur gjør vedtak på plankart og bestemmelser selv om det 
gjenstår noe arbeid på selve plankartet. 
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Reguleringsbestemmelser for Åsen Side 1

REGULERINGSPLAN FOR ÅSEN BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER

Bestemmelsene sist revidert 17.06.2013

1 GENERELT

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

 Boligbebyggelse 

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

 Kjøreveg

 Gang-/sykkelveg

 Annen veggrunn – grøntareal

 Gjesteparkeringsplasser

Grønnstruktur (§12-5 pkt 3)

 Grønnstruktur/friområder

Hensynssoner

 Sikringssone – frisikt

 Sikringssone - høyspentledning

2 FELLES BESTEMMELSER

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

2.2 Trafikkstøy:
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres 
bindende for planområdet. 

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

Garasje kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra veg- eller gangvegkant. 
Garasje plassert parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra veg- eller gangvegkant 
såfremt plassering ikke hindrer sikt for trafikkavviklingen.

For byggegrense mot eiendomsgrense gjelder plan- og bygningslovens generelle regler.



Reguleringsbestemmelser for Åsen Side 2

2.4 Krav til parkeringsdekning: 
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning: 

Boligenheter over 100 m2 BRA 2 plasser pr boenhet.
Boligenheter under 100 m2 BRA 1, 5 plasser pr boenhet
Boligenhet/hybel under 60 m2 BRA 1 plass pr boenhet.

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL:

3.1 Bebyggelse og anlegg

3.1.1 Byggehøyde og utnyttelsesgrad:

Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til plan- og 
bygningslovens kap III.  

Det er angitt en bindende kotehøyde for maksimal tillat bygningshøyde for den enkelt tomt 
på plankartet. 

For øvrig kan tomtene bebygges innenfor følgende begrensninger: 

- Maksimal tillat utnyttelsesgrad er 30 % BYA.

- Maksimal mønehøyde 7,5 m for målt til gjennomsnittlig planert terreng.

- Bygninger med flatt tak eller pulttak kan ha maksimalt 6 m gesimshøyde.

- Garasje tillates oppført med maks mønehøyde 5,5 m og gesimshøyde 4 m målt til 
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje og bolighus skal i størst mulig grad ha 
samme materialvalg og byggestil.

Symbol som angir tomtenes avkjøring på plankartet er bindende for til hvilken veg tomtene 
skal ha atkomst til, men veiledende i forhold til plassering langsmed angitt veg. 

3.1.2 Lekeplass
Felles lekeplass, balløkke akebakke eller lignende kan opparbeides i områdene avsatt til 
grøntstruktur/friområde. 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.2.1 Kjøreveg
Kjøreveger skal anlegges med den bredde som er vist på plankartet. Det kan gjøres mindre 
justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering viser behov for dette.



Reguleringsbestemmelser for Åsen Side 3

3.2.2 Parkeringsplasser
Områdene er felles parkeringsplasser og skal fungere som gjesteparkering for boligfeltet.

3.3 Hensynssoner

3.3.1 Sikringssone - frisikt
Området skal være fritt for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over 
vegenes kjørebanenivå.

Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten.
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Arkivsak. Nr.:
2013/693-5

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 44/13 24.06.2013

Hilde Moberg og Anders Overrein – Gbnr. 60/10 - Sauvika 

Dispensasjon fra reguleringsplan for Letneslandet.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å 
kunne bebygge eiendommen gbnr. 60/10 med inntil 146 m2 BYA. Det stilles følgende vilkår for 
dispensasjonen: 

- Eksisterende våningshus bevares med opprinnelige form og arkitektur og bruksendres til 
anneks/uthus. Terrasse ved denne bygningen fjernes.

- Eksiterende uthus tillates bruksendret og ombygd til fritidsbolig. Bygningen skal beholde 
hovedformen som uthuset har i dag slik at den nye fritidsboligen underordner seg den 
opprinnelige bygningskulturen i tunet.

Det gis tillatelse til rivning av eksiterende naust og dispensasjon for oppføring av nytt naust med justert 
plassering i forhold til reguleringsplanen. Størrelse på naustet skal være innenfor gjeldende 
reguleringsbestemmelser.

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon med foreløpige tegninger

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra eiere av 
Sauvika, gbnr. 60/10 på Letnesvågen. 

Det søkes om ombygging av eksisterende uthus til ny hovedhytte og at eksisterende våningshus 
omgjøres til uthus/anneks. 



Planstatus
Reguleringsplan for området er «Letneslandet», vedtatt 02.05.2011. Tunet på tomta er regulert til 
fritidsbebyggelse.

Reguleringsbestemmelsene til planen angir følgende om arealbegrensningene:

I hytteområde nr. 1, nr. 3 og nr. 4 kan det settes opp hytte og uthus inntil et samlet T-BYA =80m2. I 
tillegg kan det bygges uoverbygd anlegg og parkering med inntil T-BYA = 20m2. Hyttene kan ha en 
gesimshøyde på inntil 3,5m og mønehøyde inntil 5,5m. 

Dispensasjonssøknad:
Søknad om dispensasjon fra Hilde Moldberg og Anders Overrein omfatter følgende:

1. Eksisterende våningshus ønskes endret til uthus/anneks. Og uthus ønskes til hytte.

2. Ved at uthus tas i bruk til hytte ønskes denne utvidet fra 46 m2 til 95 m2, (dette arealet er 
inklusivt overbygget terrasse).
Total utvidelse av (BYA) er fra 97 m2 til 146m2.

3. Endret plassering med utvidelse av eksisterende naust:
Renovering med endret takvinkel og utvidelse av areal til samme areal som nabonaust. Vri 
naustet med mulighet for direkte båtopptrekk fra sjøen til naustet.

Begrunnelsen for søknad om dispensasjon er blant annet følgende:
«Sauvika» er en fritidseiendom på Letnesvågen. Den består av våningshus, uthus, naust og brygge. 
Eiendommen er planlagt utviklet videre som fritidseiendom med moderne bofasiliteter, men der vi 
ønsker å ivareta særpreg, tun og bygningsmasse.



Våningshuset er delvis fra 1870, har gammel sjarmerende stil og utvendig godt vedlikehold. Den er på 
ca. 40-45 m2 BRA, og har ikke innlagt vann.
Uthuset er også på ca. 40-45 m2 BRA, og er antatt bygd ca. 1946. Det er vedlikeholdsmessig i vesentlig 
dårligere stand.

Det søkes nå om bruksendring for våningshuset til anneks/uthus, og bruksendring på uthus til hytte, 
samt økt areal på ny hytte. Dette begrunnes slik:

 Det er ikke mulig å oppnå en normal hyttekomfort m/bad og andre normale fasiliteter i 
våningshuset, uten at dette byggets historiske- og kulturhistoriske verdi forringes. I praksis vil 
det kreve vesentlig ombygging og utbygging.

 Tilgengelig areal (ca. 40 m2 BRA) er for lite for vår familie. Det er gjort en vurdering av mulig 
løsninger, men konkluderes som praktisk umulig i det lille huset.

 Det gamle huset er imidlertid egnet som anneks, og da kan det bevares og tilbakeføres 
ytterligere i «historisk riktig stil».

 Uthuset må uansett gjennom en renovering, det kan ombygges/utbygges uten at eiendommen 
forringes.

Eksisterende lille uthus på drøyt 4X10 m kan med ombygging og utbygging bli en moderne hytte, der 
man beholder dagens formspråk, men bygger ut innenfor eksisterende formålsgrenser. Det lar seg også 
gjøre i en retning som er lite «iøyenfallende».

For å oppnå normal moderne standard og plass, må hytta være ca 80 m2 (BRA), inkl. noe utvidet 
overbygget areal som vil gi ønsket BYA på 95 m2. Dette er ikke en hytte i et tett hyttefelt, men en stor 
eiendom på ca 5,5 da uten nære naboer, så vi mener mulig fremtidig bruk og bevaring av eiendommen 
bør veie tyngre enn krav til BYA.

Kommunen har gitt føringer på at vi ikke kan ha mer enn ett hyttebygg på eiendommen, noe som gjør 
det uaktuelt å dele bofasilitetene i to bygg ut over at deler av det gamle våningshuset kan fungere som 
anneks. To separate små bygg ville dessuten være svært upraktisk.

Uten en løsning som er skissert og omsøkt, vil vi måtte vurdere å rive begge byggene, og heller bygge ei 
ny moderne hytte innenfor arealkravene, men da forsvinner særegenheten og den kulturhistoriske 
verdien av eiendommen.

Naust:
Bakgrunn for søknad om tiltak naust, er at eksisterende naust er ca. 3 X5 m. Det søkes om å utvide 
størrelsen av naustet som nabonaustet som står vegg-i-vegg: 4,6 X 8 m. I tillegg søkes om å justere 
plasseringen noe, for å forberede båtopptrekk.
Det søkes om å etablere en enkel skinnegang/båtopptrekk opp til naust. Dette utformes i materiale og 
på slik måte at det vises minst mulig i terrenget, samt ikke være til hinder for nabonaust.»

Overordnede myndigheter:
Tiltaket er forlagt overordnede myndigheter til uttalelse:
Fra Plan- og miljø ved Nord-Trøndelag Fylkeskommune sies følgende ut fra plan- og friluftslivforhold:

«Søknaden gjelder bruksendring av eksisterende bygning, et tiltak som vurderes å ikke ha stor effekt når 
det gjelder økt privatisering av strandsonen i området. Vi har på denne bakgrunn ingen merknader til 
søknaden.»

Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er det kommet følgende merknader:
Landbruksavdelingen:
«Landbruksavdelingen slutter seg til kommunens vurdering av betydningen eksisterende bebyggelse har 
for eiendommen og historien i området. Det er på denne bakgrunn viktig at kommunen gjør en 



vurdering av betydningen eksisterende bygningskultur har for kulturlandskapet, og i tillegg hvilken 
presedens et eventuelt slikt tiltak kan ha. Dersom det åpnes for at formspråk i tillegg til eksisterende 
bygningsmasse er det viktig at det nye tiltaket underordner seg eksisterende bygningskultur og at det 
sikres en god harmoni tross ulike formspråk. Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale 
jordverninteresser ingen øvrige merknader til søknaden.»

Miljøvernavdelingen:
«Ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til bytte av 
bruksformål på eksisterende bebyggelse, og utvidelse av bruksareal på det som blir ny fritidsbolig. Det 
samme gjelder for riving og oppføring av nytt naust som omsøkt.»

Kommunalavdelingen:
«Fylkesmannen minner på generelt grunnlag om at nødvendig samfunnssikkerhetshensyn, inkludert 
tilpasning til et endret klima, skal vurdere i hht pbl. §§ 4-3 og 19-2 3.ledd.»

Vurdering
Naust:
Når det gjelder flytting og utvidelse av naust er det i henhold til tidligere praksis gitt tillatelse til 
reoppføring av naust med mindre endringer. 

Naustet er i reguleringsplanen regulert til naust. Reguleringsbestemmelsene for naust sier følgende:

Det planlagte naustet vil ha et bebygd areal BYA på 36,8 m2. Rådmannen vurderer at re-oppføring av 
naust som beskrevet i søknad ligger innenfor bestemmelsene i reguleringsplan, selv om nytt naust blir 
liggende delvis utenfor område som på kartet er avsatt til naust.

Bruksendring og arealgrenser (BYA):
Jfr. 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.

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer 
og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional- eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om 
søknaden.

Momenter som kan tale for at dispensasjon kan gis:

 Det foreligger ingen merknader fra overordnet myndighet.

 Bakgrunn for bruksendring er for å ivareta den eksisterende bygningsmasse på tunet i størst
mulig grad. Kommunen ser positivt på at bygningsmiljøet blir ivaretatt som en del av 
kulturlandskapet.

 En bruksendring med utvidelse i henhold til søknaden vil ikke medføre økt privatisering av 
strandsonen eller ha særlige negative konsekvenser for landskapet.

 En alternativ løsning med riving og re-oppføring av ny fritidsbolig innenfor eiendommens 
eksisterende bebygde areal vil være mer uheldig for kulturlandskapet.

 Eiendommen er opprinnelig et småbruk med boligfunksjon. Det er reguleringsplanen som ved 
sist revidering definerer eiendommen som fritidsbolig med arealbegrensing på 80 m2. Inderøy 



kommune har i andre saker godkjent omgjøring fra fritidsbolig til bolig ved søknad om å øke 
byggeareal utover gjeldende standard for fritidsboliger. 

Momenter som kan tale mot at dispensasjon kan gis:

 Kommunen har vært svært restriktiv til at arealutvidelse ut over maksimalt bebygdareal i 
kommuneplanens arealdel og her i særdeleshet tiltak innenfor 100-metersbeltet.

Eksisterende våningshus har i dag en terrasse. Det er en forutsetning ved en eventuell bruksendring at 
denne rives.

Konklusjon
Rådmannen har vurdert søknaden og funnet at fordelene med å gi dispensasjon i dette tilfellet vil være
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon i henhold 
til pbl`s § 19-2, 2.pkt. er derfor oppfylt.

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon for bruksendring hvor uthus renoveres/ombygges til ny 
fritidsbolig og eksisterende våningshus beholdes og bruksendres til anneks/uthus. Eksisterende 
våningshus har i dag en terrasse. Det er en forutsetning ved en eventuell bruksendring at denne rives.

Et vilkår for å gi dispensasjon er at den nye fritidsboligen i uttrykk og bygningsform ivaretar bygningens 
opprinnelige funksjon, og at ny fritidsbolig underordner seg den opprinnelige bygningskulturen fra 
tunet. 

Søknad om igangsettingstillatelse med endelige tegninger for utforming av bygningene vil bli behandlet 
administrativt etter de føringer som gjøres ved den politiske behandlingen.









Arkivsak. Nr.:
2012/2081-12

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 45/13 24.06.2013

Godkjenning av bestandsplaner for hjortevilt for perioden 2013-2015.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Mosvik Utmarkslags bestandsplan for hjortevilt for perioden 2013-2016 godkjennes med årlige 

kvoter på inntil 140 elg, 12 hjort og kvotefri rådyrjakt. 
2. Inderøy Grunneierlags bestandsplan for elg for perioden 2013-2016 godkjennes med en årlig 

kvote på inntil 80 dyr.
3. Inderøy Grunneierlag bes innarbeide forvaltningen av rådyr i bestandsplanen innen 01. mai 

2014, jfr. pkt. 2.
4. Inderøy Grunneierlag tildeles kvotefri rådyrjakt for 2013. 
5. Sandvollan Grunneierlags bestandsplan godkjennes ikke. Grunneierlaget bes utarbeide et nytt 

planforslag for elg og rådyr innen 01. mai 2014.
6. Sandvollan Grunneierlag tildeles fri elgkvote på inntil 24 elg for jaktåret 2013.
7. Sandvollan Grunneierlag tildeles kvotefri rådyrjakt for 2013.
8. Røra Grunneierlag bes utarbeide en fullstendig bestandsplan for elg og rådyr innen 01. mai 

2014.
9. Røra Grunneierlag tildeles fri elgkvote på inntil 16 elg for jaktåret 2013.
10. Røra Grunneierlag tildeles kvotefri rådyrjakt for 2013.

Vedlegg
1 Avskytingsplan for elg og rådyr
2 Søknad om godkjenning av bestandsplan hjortevilt
3 Søknad om godkjenning av bestandsplan hjortevilt - referat årsmøtet 2013
4 Elgjakt 2013

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt følgende søknader om godkjenning av planer:

- Mosvik Utmarkslag søker om godkjenning av bestandsplan for elg, hjort og rådyr for perioden 
2013-2016. 

- Inderøy Grunneierlag søker om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden 2013-2016.



- Sandvollan Grunneierlag søker om godkjenning av bestandsplan for elgstammen for perioden 
2013-2017

- Røra Grunneierlag søker om godkjenning av avskytingsplan for elg og rådyr for perioden 2012-
2015.

Ihht hjorteviltforskriftens §19, kan kommunen godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for 
et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg/og eller hjort, og som disponerer et areal 
på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan 
for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planen skal være i samsvar med 
kommunenes mål for å bli godkjent. 
For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig 
fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet 
fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.
Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig 
uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, 
herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn og alder.

Følgende bestandsplanområder er godkjent i Inderøy kommune:
- Mosvik Utmarkslag – 205200 da – minsteareal pr dyr 1500 da
- Inderøy Grunneierlag – 70800 da – minsteareal pr dyr 1000 da
- Sandvollan Grunneierlag – 21600 da – minsteareal pr dyr 1000 da
- Røra grunneierlag – 21500 da – minsteareal pr dyr 1000 da

Inderøy kommune vedtok mål for hjorteviltforvaltningen i Hovedutvalg for Natur-sak 83/12.
1. Det skal bygges opp bærekraftige hjorteviltstammer
2. Reduksjon – med 0-visjon – for elgpåkjørsler på veg og jernbane
3. Reduksjon i beiteskader på granskog
4. Beite og tråkkskader på dyrket mark skal være innenfor et akseptabelt nivå.

Vurdering
Mosvik Utmarkslags planforslag tilfredsstiller de krav hjorteviltforskriften stiller til planen, både med 
hensyn til målsetting og avskytingsplaner. For planperioden 2012-2016 ønsker Mosvik Utmarkslag å 
kunne disponere årlige kvoter på inntil 140 elg, 12 hjort og kvotefri rådyrjakt. Bestandsplanen er 
behandlet av Årsmøtet i Mosvik Utmarkslag, og er vedtatt gjort bindende for alle rettighetshavere i 
bestandsplanområdet. Planen anbefales godkjent for både elg, hjort og rådyr.

Inderøy Grunneierlags planforslag tilfredsstiller de krav hjorteviltforskriften stiller til planen, både med 
hensyn til målsetting og avskytingsplan for elg. Grunneierlaget ønsker å disponere en årlig kvote på 
inntil 80 elg. Planen omfatter ikke rådyr, noe som betyr at kommunen må fatte vedtak om tildeling av 
rådyr for inneværende års jakt, jfr. hjorteviltforskriften §21 om målrettet avskyting. Inderøy Grunneierlag 
bes om å utarbeide planforslag for rådyr for perioden 2014-2016, innen 01. mai 2014.

Sandvollan Grunneierlags planforslag tilfredsstiller ikke hjorteviltforskriftens krav med hensyn til
målsetting. De kommunale målene er til dels drøftet, men det er ikke fastsatt konkrete mål. 
Avskytingsplanen viser at grunneierlaget ønsker å disponere inntil 24 elg pr. år i planperioden 2013-
2017. Planen omfatter ikke rådyr, noe som betyr at kommunen må fatte eget vedtak om tildeling av rådyr 
for inneværende års jakt, jfr. hjorteviltforskriften §21 om målrettet avskyting. Sandvollan Grunneierlag 
bes utarbeide nytt planforslag for elg og rådyr for perioden 2014-2016, innen 01. mai 2014.

Røra Grunneierlag har kun søkt om godkjenning av en avskytingsplan for elg og rådyr for perioden 
2013-2015. I følge planen ønsker de en tildeling på inntil 16 elg pr. år. Grunneierlaget ønsker fortsatt 
kvotefri rådyrjakt. Planen omfatter ikke mål for hjorteviltforvaltningen. Røra Grunneierlag bes utarbeide 
en fullstendig bestandsplan for elg og rådyr for perioden 2014-2016, innen 01. mai 2014. For inne-



værende års jakt må det fattes vedtak om tildeling av elg og rådyr med grunnlag i hjorteviltforskriften
§21 om målrettet avskyting.

For detaljer i planene vises til vedlagte planer.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.































































Arkivsak. Nr.:
2012/3933-26

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 46/13 24.06.2013

Haugan Stein - 37/13 - søknad om dispensasjon for vei til fritidsbolig -

Skarnsundvegen 13 - klage

Rådmannens forslag til vedtak

1. Klagen fra Berit Storli og Rune Wold Storli på vedtak i Hovedutvalg Natur 04.03.2013  tas ikke 
til følge. 

2. Klage fra Berit Storli og Rune Wold Storli på byggetillatelse for ny atkomstvei/dispensasjon 
etter plan- og bygningsloven, av 29.04.13, tas ikke til følge. 

3. Begge vedtakene opprettholdes og oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig 
avgjørelse.

1 Klage på vedtak i Hovedutvalg Natur, sak 9-13

2 Kommunens vurdering av oppsettende virkning

3 Byggetillatelse av ny adkomstvei-utslippstilletelse

4 Klage på vedtak om byggetillatelse for ny adkomstvei

5 Fotodokumentasjon til klage

Bakgrunn

Saken gjelder klage på innvilget dispensasjon for Stein og May Haugan om opparbeidelse av ny kjørbar 
vei for bil til eksisterende fritidsbolig, gnr/bnr. 37/13 i Skarnsundvegen 18 på Vangshylla. Det er også 
senere klaget på innvilget byggetillatelse for opparbeidelse av vei og søknad om utslippstillatelse.

Klagene behandles i samme sak siden de gjelder det samme tiltaket. 

I innvilget tillatelse skal vegen følge samme trase som inntegnet sti/kjerrevei i kartet. Veibredde var i 
henhold til søknad satt til en bredde av 3 m. 



Reguleringsplan:
I henhold til kommuneplanenes arealdel av 14.05.2007 ligger fritidseiendommen innenfor området 
avsatt til: LNF-område.

Fritidsbebyggelsen i dette området er utbygd etter en disposisjonsplan utviklet av Regionplankontoret i 
1971.

Klagefrist på første vedtak i sak 9/13
Søknad om dispensasjon ble behandlet av Hovedutvalg Natur med vedtak den 04.03.2013. Utskrift av 
vedtak ble utsendt tiltakshaver Stein Haugan samt nabo og grunneier av gbnr. 37/1, Rune Wold Storli, i 
brev av 05.04.2013. 

Kommunen mottok klage på at vedtak ikke var utsendt til begge eiere av gnr/bnr 37/1. Nytt vedtak med 
vedlegg ble oversendt Berit Storli, i epost av 21.03.2013. Det ble samtidig gitt ny klagefrist på 3 uker fra 
denne dato.

Klage på vedtak i Hovedutvalg Natur er mottatt fra Berit Storli og Rune Wold Storli i brev av 09.04.2013.
Kommunen godkjenner klagen som innkommet rett-tidig, jfr. forvaltningsloven § 30. 

Oppstart av arbeidene:
Inderøy kommune ble gjort kjent med at arbeidene var igangsatt tirsdag den 16.03. Tiltakshaver hadde 
oppfattet vedtaket i Hovedutvalg natur som en byggetillatelse. Klager Berit Storli og Rune Wold Storli 
ba Inderøy kommune om å stanse iverksetting av tiltaket ved at klagen blir gitt oppsettende virkning.

Bygningsmyndigheten vurderte dette og det ble konkludert med at tiltaket ikke gis oppsettende 
virkning, jfr. brev av 16.04.2013. Det ble i den forbindelse lagt til grunn at Hovedutvalg Natur formelt 
hadde innvilget både dispensasjon og byggetillatelse ved behandlingen i mars. 

Byggetillatelse etter plan- og bygningsloven:
Ved gjennomgang av klagen på Hovedutvalg Naturs vedtak om dispensasjon av 04.03.2013, viste denne 
at det ikke var gitt tillatelse til opparbeidelse av vei samt godkjenning av ansvarsretter for utførelse av 
arbeidene; jfr. pbl`s §§ 20-1 og 23-1. 
I dispensasjonsbehandlingen er det ikke formulert en byggetillatelse i hverken innstilling eller vedtak, 
selv om dette var åpenbart naturlig ut fra saksgrunnlaget. Anleggsarbeidet skulle derfor av formelle 
grunner blitt stoppet. Når dette først ikke skjedde, har bygningsmyndigheten ikke funnet det riktig og 
innføre byggestopp ettersom byggearbeidene var så godt som sluttført, samt at realitetsbehandling av 
dette ble gjort i vurderingen av å gi tiltaket oppsettelig virkning.
Byggetillatelse for ny atkomstveg/utslippstillatelse i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 ble gitt i 
administrativt vedtak den 29.04.2013.



Vedtak om byggetillatelse er oversendt partene i saken og Inderøy kommune mottatt ny klage fra eiere 
av gbnr. 37/1, Berit Storli og Rune Wold Storli, på byggetillatelse for ny atkomstvei/utslippstillatelse for 
gbnr. 37/13, i brev av 24.05.2013.

Klagen av 24.05.2013 er vedlagt i sin helhet sammen med fotodokumentasjon. Det vises her til vedlegg 
4 i saken.

Vurdering

Klage på vedtak sak 9/13 (innvilget dispensasjon)
I brev fra Berit Storli og Rune Wold Storli for klage på vedtak i hovedutvalg Natur den 04.03.2013 er det 
gitt en utfyllende situasjonsbeskrivelse av blant annet de privatrettslige interesser i saken.

Klagen er for øvrig inndelt i følgende hovedpunkter:

1. Vedtaket om godkjenning av planlagt fylling inntil 1,5meter i en lengde av 10 meter, påklages.
2. Mangelfull søknad.
3. Det er ikke presisert i hovedutvalgets vedtak at omsøkte vei gjelder kun som adkomst til gnr. 37 

bnr. 13.
4. Vedtaket om dispensasjon fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag – landbruksavdelingen og 

miljøvernavdelingen, påklages – feil i faktaopplysningene ved oversendelse av saken fra Inderøy 
kommune.

5. Saksbehandlingen.

Privatrettslige forhold.
I PBLs § 21-9 framgår det at bygningsmyndigheten ikke skal ta stilling til de privatrettslige forhold ved 
behandling av byggesøknader med mindre det framstår som «klart» at tiltakshaver ikke har de 
rettigheter søknaden forutsetter.  Da kan søknaden avvises. En eventuell tillatelse til tiltak innebærer 
ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 

Dersom tiltakshaver kan sannsynliggjøre at han har de rettigheter som søknaden forutsetter, må 
bygningsmyndigheten realitetsvurdere saken, men uten å ta stilling til eventuelle privatrettslige tvister 
som måtte foreligge. Det påpekes at i så fall må det framgå av vedtaket at dette ikke innebærer noen 
avgjørelse av den privatrettslige tvisten. 

I forhold til de privatrettslige forhold er dette vurdert i saksutredning i sak 9/13 med følgende:

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

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

I forbindelse med dispensasjonsbehandlingen ble det ikke bestridt at det forelå en vegrett for 
hyttetomta etter at den gamle avtalen fra skjøtet ble framlagt.

Vurdering av pkt 1 og 2 i klagen
Godkjenning av planlagt fylling og mangelfull søknad.
I klagen er det vist til manglende skjønn i kommunens vurdering av planlagt fylling samt at søknaden er 
mangelfull i forhold til veibeskrivelse. 



Det er i klagen påpekt mangler ved søknaden da det i kartskissen mangler senterlinjen, lengdeprofil, og 
tverrprofil av vei, samt manglende masseberegninger med beskrivelse av stikkrenner og opprydding 
etter anleggsarbeidene. Det vises til at dette er mangler som skal vedlegges ved utbygging av 
landbruksveier, det vises her til krav for normaler til landbruksveier.

Bygningsmyndigheten har vurdert at dette er en enkel vei til eksisterende fritidsbolig, hovedsakelig for 
personbiler. Veien er hverken omsøkt eller godkjent som landbruksvei. Bygningsmyndigheten ser det 
ikke som påkrevet med samme dokumentasjon til tiltaket som det kreves i søknader for landbruksveier.

I beskrivelse og kart framgår det at veien krever oppfylling over en strekning av ca. 10 meter. I et 
kortere parti vil fyllingshøyden være inntil 1,5 meter.

Inderøy kommune har oversendt klage med grunneiers anmerkninger til tiltakshaver i brev av 
09.04.2013. I tilsvar har tiltakshaver begrunnet at fyllingen må bli i denne størrelse for å unngå en 
større fjellskjæring.

Inderøy kommune har ved vurdering av å gi klage oppsettende virkning påpekt følgende til
tiltakshaver, i brev av 16.04.2013: 

«Bygningsmyndigheten vil ut ifra dette henstille til at tiltakshaver tar
hensyn til momenter i klagen ved de arbeidene som er igangsatt, og vi vil spesielt henstille til at
anmerkninger og vurderinger for høyden og fylling for vei blir utført mest mulig skånsomt, dette som en
estetisk utforming av veien i terrenget samt for klagers eiendom eiendommen gbnr. 37/1.»

Vurdering av pkt. 3 i klagen.
Biloppstillingsplass for eiendommene gbnr. 37/45 og gbnr. 37/46.
I henhold til vedtak i sak 9/13 ble vurdering av biloppstillingsplasser for disse to fritidseiendommer tatt 
ut av saken. I saksframlegget til vedtaket er ikke biloppstillingsplassene for eiendommene gnr/bnr. 
37/45 og gnr/bnr. 37/46 direkte vurdert. 

Bygningsmyndigheten har for disse anbefalt at de privatrettslige forhold omkring veirett først er 
nærmere avklart. De privatrettslige rettigheter til en vei ligger ikke innenfor området som skal vurderes 
etter plan- og bygningsloven. 

At gnr/bnr 37/13 bygger veg i henhold til sin tinglyste rettighet, gir ikke andre eiendommer 
privatrettslig rettighet til å bruke vegen, selv om den samtidig gir en naturlig vegutløsning også for 
andre eiendommer. Eventuelt bygging av biloppstillingsplasser for disse tomtene, dersom de får avtale 
om vegrett, krever vurdering etter plan- og bygningsloven vil bli eventuelt behandlet som en egen 
byggesak.

Vurdering av pkt 4 og 5 i klagen.
Presisering av vedtak og feil i faktaopplysninger ved oversendelsesbrev til Fylkesmannen:
I klagen er det under flere av punktene påpekt at vedtaket kun skal omfatte opparbeidelse av vei for 
fritidseiendommen i Skarnsundet 18, eiendommen gnr/bnr 37/13.

I henhold til søknad om vei til gnr/bnr 37/13 er det i søknaden inntegnet parkering/biloppstillingsplass 
for to tilliggende fritidseiendommer, eiendommene gnr/bnr 37/45 og gnr/bnr 37/46.

I Inderøy kommune sitt oversendelsesbrev av 31.01.2013 til Fylkesmannen i Nord Trøndelag samt Nord
Trøndelag fylkeskommune er det i redegjørelsen av saken vist til at veien vil kunne dekke ny parkering 
og oppstilling for bil også for de to tilliggende eiendommer.



Som det fremgår av vedtaket i sak 9/13 er disse to parkeringsplassene tatt ut av den videre behandling 
av saken.

Bygningsmyndigheten har ikke vektlagt dette momentet da dette inngrep ikke er vesentlig og uansett 
vil være underordnet dispensasjonsbehandlingen av veien. Hvem som måtte ha veirett er heller ikke 
vurdert som vesentlig i forhold til tiltaket, og vil ikke ligge til grunn for de overordene myndigheters 
vurdering av inngrepet i LNF-området. 

Vurdering av pkt. 5 i klagen - saksbehandlingen:
I forarbeidene til sak 9/13 er tiltaket vurdert i forhold til Naturmangfoldloven, det ble ikke funnet
grunnlag for å avslå eller endre tiltaket ut ifra artsmangfold eller vernehensyn.

Saksbehandler har som beskrevet i saksfremlegget vært på befaring på stedet i forbindelse med 
forarbeidene til dispensasjonsbehandlingen, dette for å vurdere trasevalg etter den eksisterende 
sti/kjerreveien og terrenginngripen som omsøkt. Det var ved denne anledning ikke gjort avtaler hverken 
med tiltakshaver eller grunneier av eiendommen gnr/bnr. 37/1.

Ved behandling av saken i Hovedutvalg Natur den 04.03.2013 ble det ikke foretatt befaring. Ved en 
eventuell befaring i forbindelse med klagebehandlingen vil de involverte i saken bli invitert til å være 
med i samsvar med god forvaltningsskikk.

I henhold til klage er det også vist til at bygningsmyndigheten er gjort kjent med brev fra grunneiere 
Berit Storli og Rune Wold Storli til tiltakshavers advokat, hvor det etter klagers vurdering har utelatt de
anmerkninger grunneier hadde til tiltaket.

Saksbehandler mottok dette brevet som forespørsel på nabovarsel. Innholdet i brevet ble vurdert å 
være i det vesentlige av privatrettslig art. De merknader som gikk på utforming av vei samt merknader 
til parkering ble vurdert i saken.

Adkomst til parsell av eiendommen gbnr. 37/1.

Teig av eiendommen gnr/bnr. 37/1

Klager har i telefon påpekt de problemer fyllinga vil få for en fremtidig adkomst til egen parsell av 
eiendommen gnr/bnr. 37/1 etter at veien er ferdig opparbeidet. Denne parsellen er ubebygd, og den 
ligger slik til i landskapet at den har vanskelig tilgjengelighet fra noen andre sider enn fra eiendommen 
gnr/bnr. 37/13. 

Inderøy kommune gir grunneier medhold i at opparbeidelse av vei fremdeles må gjøre det mulig på en 
forsvarlig måte å komme til egen del av eiendommen gnr/bnr 37/1. Ved opparbeidelse av veien må det 



tas hensyn til alle de tilliggende eiendommer, og tiltakshaver bør ivareta grunneiers interesser til 
adkomst til eiendommen ved fremtidig skjøtsel av parsellen. Oppfyllingen berører imidlertid bare deler 
av denne parsellen og rådmannen vurderer ikke at den har blitt utilgjengelig for å gjennomføre ordinær 
skogsdrift. Eventuelle tilpasninger for å bedre atkomsten må eventuelt avtales mellom partene. 

Klage på vedtak om byggetillatelse for ny atkomstvei/dispensasjon, av 24.05.13

Klagen er delt inn i tre hovedpunkter:
1. Tillatelsen er gitt til et skjemmende inngrep i naturen ut over det som er nødvendig for at gbnr. 

037/013 skal kunne anlegge tilfredsstillende atkomstveg til sin hytte/fritidseiendom. Det stilles 
samtidig spørsmålstegn ved kommunens vurdering når det gjelder omfanget av den tinglyste 
veirett.

2. Veiarbeidet er langt større enn hva som er omsøkt og hva det er gitt byggetillatelse til.
3. Veien slik den er utformet er en fullstendig hindring for utnyttelse av egen eiendom nedenfor 

veien.

Klage i forhold til Forvaltningslovens bestemmelser:
I tillegg til de angitte tre hovedpunkter mener klager at det i denne saken foreligger saksbehandlingsfeil, 
etter forvaltningslovens §§ 11 og 16 – veiledningsplikt (jfr. også forvaltningsforskriften § 2) og krav til 
forhåndsvarsling, som har hatt avgjørende betydning for Inderøy kommunes avgjørelse i saken. Samt at 
forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt ikke er overholdt, jfr. forvaltningsloven § 17.

1. Estetikk og rett til adkomstvei
I klagen oppsummeres at eiendommen er anlagt i henhold til gjeldende disposisjonsplan av 11.9.71. Og 
klager bestrider ikke at det foreligger en tinglyst rett til adkomstveg over gbnr 37/1, men at det er 
tvilsomt at denne atkomstrett omfatter kjøreveg. Ut fra at det innenfor hyttefeltet er anlagt sentrale 
parkeringsplasser for området, menes klager at atkomstrett i henhold til gjeldende rett viser til rett til 
gangsti, og ikke kjøreveg. Det foreligger ikke i henhold til klager rettigheter i henhold til plan- og 
bygningsloven § 21-6.

Til første punkt i klagen vises det til at tiltaket er omsøkt og gitt tillatelse til i forhold en vei på inntil 3 
meters bredde og med en fylling på inntil 1,5 m i en lengde på ca 10m. Det påpekes at veien kunne vært 
planlagt bedre i terrenget, med en bedre utforming og lavere fylling. Det er gitt en utførlig 
fotodokumentasjon for området før og etter at tiltaket er utført, samt en kommentar til utførelsen ved 
ulike plasseringer.

Det påpekes at det i tilknytning til veibygging er opprettet parkeringsareal for gbnr 37/13 samt for 
fritidseiendommene gbnr. 37/21 og gbnr. 37/46. I klagen vises det her til de generelle bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel hvor det i tilknytning til hytteområde sies: «uoverbygget anlegg og parkering 
inntil T-BYA =20m2» og at parkering utover dette regnes sammen med bebygd areal. Det vises til at 
parkeringsplassen for gbnr. 37/13 er på ca 7 x 8,5 meter uten at veibredde er medregnet. 

2. Omfang av veiarbeider
Det vises blant annet til at veien etter at den nå er ferdig utbygd har et langt større omfang enn hva 
som er omsøkt. 
I henhold til målinger utført av klager er veibredden varierene mellom 3,2m til 4,4m. I henhold til 
søknad er denne omsøkt til 3,0m.
Fyllingsfoten er høyere enn angitt i søknad, da det ved grunneiers eiendom er en fyllingsfot på ca. 1,8-2 
meter.
Det er foretatt sprengning for parkeringsareal i starten av ny vei. Samt at det et er opparbeidet 
parkeringsareal for gbnr. 37/21. Parkering som sådan påklages ikke, men endringene skulle i henhold til 
klager vært omsøkt.



Klager påpeker at tiltaket må begrenses i omfang og veien må bedre tilpasses terreng samt bedre 
adkomst til klagers eiendom,  gbnr. 37/1.  

Vurdering av klage av 24.05.2013:
Rådmannen vil beklage at det umiddelbart etter dispensasjonsvedtaket i sak 9/13 ikke ble gitt en 
byggetillatelse med ansvarsrett i samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 og § 23-1. Rådmannen vil 
likevel vurdere saksutredningen og behandlingen til å være i samsvar med bestemmelsene i 
Forvaltningsloven, slik at forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt er overholdt, jfr. 
forvaltningsloven § 17.

Plan- og bygningsloven § 21-6 
De privatrettslige rettigheter til adkomst er vurdert og utredet i tidligere punkt. Rådmannen vurderer, 
som tidligere, at søknaden om vei er forenelig med den dokumentasjon av privatrettslige avtaler som er 
framlagt, og forutsettes etter plan- og bygningsloven § 26-1:

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndigheten ikke ta stilling til privatrettslige 
forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som klart for bygningsmyndigheten at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.» 

Bygningsmyndigheten har vurdert tiltaket i henhold til de øvrige bestemmelser for søknad om tiltak i 
LNF-området i kommuneplanens arealdel og strandsonen.

Estetikk og omfang av tiltaket:
Det er gjort vurderinger av dette i tidligere saksbehandling. Rådmannen vil i forhold til klagers 
merknader til omfanget at tiltaket først påpeke at opprusting og renovering av eksisterende vei ikke er 
tiltak som er søknadspliktig, jfr. forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 4-1.

I forhold til anmerkninger fra klager til to parkeringsplasser til de tilliggende fritidseiendommene, som 
ikke omfattes av søknaden, vil bygningsmyndigheten vise til at disse vil bli vurdert for seg. Dersom de 
skal brukes til biloppstilling er de i prinsippet søknadspliktig, er det planering av terreng for lagerplass 
eller annet er det ikke søknadspliktig. I samsvar med tidligere vurdering omfattes disse ikke av den gitte 
tillatelsen.

Det vises til brev fra eier av fritidseiendommen gbnr. 37/46, av 22.04.13, til Berit Storli og Rune Wold 
Storli hvor det sies følgende:

«Her er det tatt en beslutning som ikke stemmer. Vi skal ikke delta i byggingen av veien til
fritidseiendommen til Stein Haugan.
Vi har lagt fram ønsker om at skjæringen ned til veien fra vår eiendom ikke blir laget slik at den blir for 
høy. Vi har også fremmet ønsker om at en dyp grøft mellom veien og vår eiendom blir fylt opp og
planert slik at terrenget blir i samme høyde som veien.
Vi har all tillit til at Stein Haugan legger veien best mulig i terrenget, og vi stoler på at dette blir utført på 
en profesjonell måte.»

I forhold til merknad i klagen om høyden av fyllingsfoten har bygningsmyndigheten vurdert tiltaket til å 
være i innenfor de avvik som bygningsmyndigheten kan akseptere i jfr. rundskriv til plan- og 
bygningsloven H-18/90.

Når det gjelder adkomst til parsell av eiendommen gbnr. 37/1 omfattes denne ikke av tillatelsen. 
Rådmannen vil samtidig påpeke at tiltaket skal gjennomføres slik at dette kan være mulig på et senere 
tidspunkt. 



Når det gjelder størrelsen av parkeringsplassen vil dette forholdet bli vurdert opp mot bestemmelsene 
til kommuneplanens arealdel. Det ble ved sist revidering av kommuneplanen angitt et tilligg i 
bestemmelsen slik at parkeringsareal generelt blir holdt utenfor beregning av selve hytta.

«Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det byggjast
uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA=20m2.»

Til merknaden for bredden av veien kan det være vanskelig å vurdere denne konkret for en nylig 
opparbeidet vei. Etter at vegetasjon har tatt seg igjen vil alltid inngrepet virke mindre dominerende når 
skråninger og oppfyllinger gror til med naturlig vegetasjon. Vegbredden i byggetillatelsen gjelder selve 
kjørebanen, mens skråninger og skjæringer naturlig nok må falle utenfor 3 m bredden. Rådmannen 
vurderer ikke at vegen i dag framstår som unødig bred for en hytteveg og i henhold til rundskriv H 
18/90 skal det kunne aksepteres noe avvik i forhold til det som er inntegnet på søknaden.

Konklusjon
I denne type saker er det viktig at kommunen skiller mellom forhold som går på privatrettslig uenighet, 
og forhold som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som kommunen skal ta stilling til. 

Kommunen må i hovedsak vurdere følgende: 

- Er det framkommet nye opplysninger i saken som innebærer at Haugane ikke burde ha fått 
innvilget dispensasjon og byggetillatelse, eller at det mangler vilkår i dispensasjonen som 
kommunen burde ha stilt for å innvilge tillatelse?

- Er saksbehandlingen gjort på korrekt måte slik at bl.a. alle berørte parter har fått mulighet til å 
uttale seg i saken?

- Er arbeidene utført tilstrekkelig i samsvar med byggetillatelsen, eller er det utført arbeid som 
gjør at kommunen bør pålegge retting/endring av de utførte arbeidene?

Rådmannen har vurdert de to klagene og kan ikke se at det foreligger vesentlige nye argumenter som 
gir grunnlag for å endre vedtaket om dispensasjon fra 04.03.2013 eller vedtak om byggetillatelse fra 
29.04.2013. Selv om kommunen tidligere dessverre overså at det manglet nødvendig 
igangsettingstillatelse, er dette forholdet ordnet opp i slik at saksbehandlingen er fullført i samsvar med 
plan- og bygningsloven.  

Etter at vegen er gruset opp med lys pukk er den blitt svært synlig og rådmannen har forståelse for at 
det reageres på dette.  Selve anleggsarbeidet vurderes imidlertid å være i samsvar med den tillatelsen 
som er gitt og beskrivelsen av tiltaket i hovedutvalgets dispensasjonsbehandling.

Forhold som vedrører selve gjennomføringen, med oppfylling av sideterreng, rensk i fjellskjeringer, eller 
oppgradering og grusing av eksisterende og ny veg vurderer rådmannen at er privatrettslig forhold som 
må ordnes opp i direkte mellom tiltakshaver/ansvarlig utførende og de grunneierne som eventuelt er 
misfornøyd med gjennomføringen.

I samsvar med vurderinger gitt ovenfor anbefaler rådmannen at vedtak i sak 9/13 samt tillatelse gitt i 
vedtak av 29.04.2013 opprettholdes og klages oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til 
sluttbehandling.
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7712  STEINKJER

Haugan Stein - 37/13 - ang. vedtak i Hovedutvalg Natur av 04.03.2013

Det vises til gitte tillatelse til opparbeidelse av vei til fritidsbolig på Vangshylla, gbnr. 37/13, dette i 

henhold til gitte vedtak i Hovedutvalg Natur, sak 9/13 av 04.03.2013. 

Kommunen har siden mottatt klage på vedtaket fra grunneiere Berit Storli og Rune Wold Storli, gbnr. 

37/1, dette i brev av 09.04.2013. 

Klagen er gjort kjent for tiltakshaver og oversendt tiltakshaver fra Inderøy kommune på epost den 

12.04.2013.

Bygningsmyndigheten er i dag gjort kjent med at byggearbeidene for utføring av vei til fritidsbolig er 

igangsatt og tiltaket er vurdert i forhold om klagen skal gis oppsettende virkning.

Vurdering om å gi klagen oppsettende virkning:

Utgangspunktet er at vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven, kan iverksettes straks de er 

truffet og meddelt partene. Når et vedtak er påklaget, kan imidlertid underinstansen beslutte at et 

vedtak ikke kan iverksettes før klagen er endelig avgjort, dette i henhold til forvaltningsloven § 42.

Denne avgjørelsen vil være en helhetsvurdering basert på skjønn etter en foreløpig vurdering av klagens 

innhold og de virkninger iverksettingen av tiltaket vil gi. Det sentrale for vurderingen er i hvor stor grad 

tiltaket i seg selv vil kunne være reversibelt, og en avveining av de fordeler og ulemper en beslutning om 

utsatt iverksetting vil gi. 

I dette tilfellet vil tiltaket medføre inngrep i terrenget. Bygningsmyndigheten vurderer likevel 

terrenginngrepet til å være i den grad at området kan tilbakeføres til tilnærmet dagens forhold. 

Bygningsmyndigheten vurderer dermed at vedtaket ikke er gitt oppsettelig virkning til klagen er 

endelig behandlet. Denne avgjørelsen etter Forvaltningsloven § 42 er en prosessledende beslutning og 

kan ikke påklages.

Bygningsmyndigheten vil allikevel påpeke at klagen ikke er endelig politisk behandlet i kommunen, samt 

at en kan anta at den endelige stadfesting av det kommunale vedtak i kommunen vil kunne bli avgjort av 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. De øvrige overinstanser som skal behandle klagen vil på eget grunnlag 

vurdere saken og klagen for endelig behandling.

Bygningsmyndigheten vil ut ifra dette henstille til at tiltakshaver tar hensyn til momenter i klagen ved de 

arbeidene som er igangsatt, og vi vil spesielt henstille til at anmerkninger og vurderinger for høyden og 
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fylling for vei blir utført mest mulig skånsomt, dette som en estetisk utforming av veien i terrenget samt 

for klagers eiendom eiendommen gbnr. 37/1.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan

Byggesaksbehandler

Kopi til:

Berit Storli og Rune Wold Storli Vangshylla 132 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

29.04.2013 2012/3933-20

Saksbehandler Deres referanse

Pål Gauteplass, 

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

Stein Haugan
Jotunvegen 1
7712  STEINKJER

Byggetillatelse for ny atkomstveg / Utslippstillatelse 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
037/013

Adresse:
Skarnsundvegen 18                       

Tiltakshaver:
Stein Haugan                      

Ansvarlig søker:
Bjørn Kåre Grongstad AS                    

Tiltakets art:
Bygging av veg / Utslippstillatelse                                                

Bruksareal i m2:
            -

Bakgrunn: 

Hovedutvalg Natur behandlet dispensasjons for bygging av adkomstveg den 04.03.2013.  I forbindelse 
med at dispensasjonssøknaden ble innvilget, ble ikke selve byggesøknaden behandlet. Det er derfor ikke 
gitt noen formell igangsettingstillatelse for tiltaket selv om dispensasjon var innvilget. 

Søker har gått ut fra at fullstendig godkjenning var gitt, i og med hovedutvalgets vedtak om 
dispensasjon, og bygging av vegen ble igangsatt. Dispensasjonsvedtaket var påklaget av nabo Berit 
Storlig og Rune Vold Stornes, og kommunen vurderte i forbindelse med anleggsoppstart om klagen 
skulle medføre utsatt iverksetting av tiltaket.

Kommunen vurderte at vegbyggingen ikke var av en slik art klagen ble gitt oppsettende virkning. 
Dessverre ble det oversett at tiltaket manglet igangsettingstillatelse. Det burde ha ført til at 
anleggsarbeidet ble stoppet. 

Vegen var grovplanert og så godt som etablert da dette forholdet ble oppdaget. Inderøy kommune har 
informert tiltakshaver og ansvarlig søker om den manglende tillatelsen, men ser ikke at det har noen 
hensikt å sanksjonere mot det gjenstående anleggsarbeidet. 

Bygningsmyndigheten har forståelse for at tiltakshaver var i god tro da anlegget ble igangsatt, siden det 
ikke ble gitt spesifisert i informasjon om at tillatelsen var ufullstendig fra kommunen. Det vurderes 
derfor ikke som aktuelt å forfølge det som i etterkant viser seg å være brudd på plan- og bygningsloven.

Kommune tar byggesaken omgående under behandling slik at formalitetene i saken kommer på plass, og 
berørte naboer blir gitt anledning til å eventuelt klage på både dispensasjon og byggesak.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Bygging av adkomstveg i samsvar med innvilget dispensasjon.
Etablering av septiktank med utslipp i sjø/Utslippstillatelse

Ansvarsoppgaver:

SØK: Bjørn Kåre Grongstad AS
PRO/KPR: Bjørn Kåre Grongstad AS
UTF/FUT Bjørn Kåre Grongstad AS

Tegningsliste:

- Situasjonskart 
- Innmålt veg /bilder

Saksvurdering:

Søknaden er i samsvar med innvilget dispensasjon gitt i Hovedutvalg Natur den 04.03.2013. 
Dispensasjonsvedtaket er påklaget, og det er i brev av 16.04.2013 vurdert at klagen ikke gis oppsettende 
virkning. Anleggsarbeidet er gjennomført og byggesøknaden behandles i etterkant av gjennomført 
bygging.

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

Mottatt klage på innvilget dispensasjon vil senere bli behandlet i hovedutvalg Natur og eventuelt hos 
Fylkesmannen. Punktene i klagen som vedrører byggesaken vurderes her som innspill.

Nabovarsling: 
Søknaden er vedlagt dokumentasjon på nabovarsel til tre naboer berørt av tiltaket. 

Eiere av gnr. 37 bnr. 1 ansees som dokumentert varslet gjennom korrespondanse i forbindelse med 
søknaden og spørsmål omkring vegrett.

Øvrige naboer som grenser til gnr 37 bnr 13 vurderes ikke å bli berørt av tiltaket og fritas for 
nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3.

Ansvarsforhold:
Firmaet Bjørn Kåre Grongstad AS er oppgitt som ansvarlig søker og ansvarlig firma for prosjektering og 
utføring av anlegget. Firmaet har sentral godkjenning som ansvarlig søker, for prosjektering av vann og 
avløpsanlegg, og for utføring av grunnarbeid og landskapsutforming.

Det foreligger ikke sentral godkjenning for prosjektering av vegarbeid, men bygningsmyndigheten 
vurderer denne delen av anlegget som såpass enkel at det kan innvilges lokal godkjenning for dette ut 
fra firmaets øvrige sentrale godkjenninger.

Privatrettslige forhold: 
Tiltakshaver Stein Haugan har framlagt skjøte hvor det framgår at han har tinglyst rett til atkomstveg 
over gnr. 37 bnr. 1.
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Bygningsmyndighetene vurder at tiltakshaver gjennom dette har dokumentert privatrettslig rettighet til 
å anlegge vegen i henhold til plan- og bygningsloven § 21-9. Grunneier av gnr 37 bnr 1 har ikke bestridt 
at det foreligger en slik rettighet.

Tinglyst rettighet overføres automatisk på senere fradelte tomter, og eiere av de andre berørte tomtene 
har heller ikke motsatt seg at vegen blir liggende delvis over deres eiendom.

At de tilliggende tomter, som nå får mulighet til veg fram på tomta, mangler vegrett er ikke et forhold 
som gir grunnlag for å avslå byggesaken. Bygging av veg til gnr. 37 bnr. 13 endrer ikke 
rettighetsforholdene mellom de andre grunneierne i området. 

Innspill om mangelfull søknad og klage på planlagt oppfylling:
Søknaden er vedlagt situasjonskart som viser plassering av vegen, beskrivelse av vegbredde og 
beskrivelse hvor det er nødvendig med oppfylling/skjæring. 

I klagen på dispensasjonssøknaden har eier av gnr 37 bnr 1 etterlyst bedre tegninger med bl.a. lengde-
og tverrprofil, og er kritisk til beskrevet fylling på ca. 1,5 m som de mener vil bli skjemmende og gjøre det 
vanskelig å komme til deres egen eiendom.

Bygningsmyndigheten er enig i at det kunne vært laget et bedre tegningsgrunnlag, men det er en helt 
enkel hyttevei med relativt små terrenginngrep det her er snakk om. Tegningsgrunnlaget med 
beskrivelse vurderes å gi et rimelig godt bilde av den planlagte vegen. Slik situasjonen er blitt er det nå 
også mulig å vurdere vegen slik den faktisk er lagt i terrenget. Innmåling viser at den er bygget i samsvar 
med beskrivelsen i søknaden. Med innmåling og bilder som dokumentasjon vurderes det ikke som 
relevant å kreve mer detaljerte tegninger.

Høyeste fylling er som beskrevet ca. 1,5 meter over opprinnelig terreng. Det er brukt steinmasse i 
vegoppbyggingen slik at skråningsutslaget er minimalt. Oppfyllingen framstår ikke som spesielt 
skjemmende og det er fortsatt mulig å komme til området på nedsiden av vegen.

I følge rundskriv fra kommunaldepartementet (H18-90) skal byggherrens ønskede om plassering og 
høyde imøtekommes dersom ikke avgjørende grunner taler i mot det, slik som f.eks. unødig store 
ulemper for nabo eller andre. Bestemmelsen kan ikke brukes til å helt avslå et tiltak, men kan brukes til å 
pålegge en annen plassering eller utforming. Forutsetningen er at en endret plassering må ha relativt 
små ulemper for tiltakshaver i forhold til den fordel/nytte nabo/omkringliggende miljø vil ha av 
løsningen.

Slik som vegen er anlagt mener bygningsmyndighetene at den er rimelig godt terrengtilpasset, og at 
ulempene for naboeiendommen ikke framstår som så stor at det er grunnlag for å pålegge en ytterligere 
senkning av vegen.

Utslippstillatelse: 
Det søkes om etablering av septiktank med utslipp i sjø. Tanken er planlagt plassert 3-4 m nord-vest for 
hytta med utslippsledning på egen grunn ut i sjøen til 2-3 m dyp.

Skarnsundet har svært stor vannutskifting og er en uproblematisk resipient for et mindre utslipp. 

Etablering av septiktanken forutsetter at det bygges veg, og at plassering i avstand og høyde fra veg blir 
slik at tømming med sugebil lar seg gjennomføre.



, saksnr. 2012/3933-20

Side 4 av 4

Vedtak:
               

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse til bygging av veg i 
samsvar med mottatt søknad. Byggetillatelse gis under følgende forutsetninger:

 Tiltaket skal utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

 Oppfylling av vegen tillates maksimalt 1 m over opprinnelig terreng.

2. Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 (Krav til utslipp av sanitærvann fra bolighus, 
hytter og lignende)og plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og 
tillatelse) godkjennes utslippssøknad under følgende forutsetninger:

 Plassering av septiktank må være i henhold til krav fra Innherred Renovasjon i forhold 
til avstand fra vei og mulige løftehøyder.

 Utslippspunkt i sjø skal ligge min. 2m under laveste vannstand.

 Om utslippsledningen krever vesentlige terrenginngrep må gjennomføring av dette 
søkes om i henhold til plan- og bygningsloven. 

Bjørn Tore Grongtad AS, org.nr. 976683552, gis ansvarsrett som ansvarlig søker og som 
ansvarlig for prosjektering av avløpsanlegg og utførelsen av vei og avløpsanlegg i samsvar med 
sentral godkjenning. 

Det innvilges lokal godkjenning for prosjektering av veg i samsvar med plan- og bygningsloven § 
22-3.

Det gjøres oppmerksom på at innvilget byggetillatelse ikke endrer privatrettslige forhold mellom 
grunneierne i området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift.

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 tilsendt 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.
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Med hilsen

Pål Gauteplass
Leder Plan, byggesak og oppmåling

Kopi til:
Berit Storli og Rune Wold Storli Vangshylla 132 7670 INDERØY





















































Arkivsak. Nr.:
2012/3587-9

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 47/13 24.06.2013

Aas Odd Gunnar  - gnr 187 bnr 005 - Ulovlig tiltak i strandsonen

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og byggeforbudet etter plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 1-8 for 
plassering av nyoppført mur utenfor eiendomsgrense ned mot strandsonen. 

2. Bygningsmyndigheten gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegg om at 
eksisterende mur flyttes innen 1. oktober 2013.

Bakgrunn

Bygningsmyndigheten ble i forbindelse med opprettingsarbeider etter stormen «Dagmar» gjort kjent 
med at det ble oppsatt ny mur nedenfor eksisterende fritidseiendom til gbnr. 187/5 ved Vikan.

Inderøy kommune skrev 10.10.2012 brev til tiltakshaver Odd Gunnar Aas med følgende merknader:

«Kommunen foretok befaring i området sammen med grunneier den 10. oktober. Befaringen viste at



det, i forbindelse med tiltak på eiendommen gnr. 187, bnr. 5 er gjennomført terrenginngrep som berører 
strandsonen langt utenfor eiendommens grenser. I henhold til Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.06.2008, nr. 71, §§ 1-8, 20-1 er graving og masseforflytning i strandsonen 
forbudt med mindre man har en skriftlig tillatelse fra kommunen. Tiltakene vurderes også å være i strid 
med Lov om friluftslivet av 28.06.1957, nr. 16, §§ 1, 13.

Inngrepene er også skjemmende ved at strandsonen har mistet sitt naturlige preg over en strekning på
ca 100 meter. I tillegg har faren for erosjon økt betydelig ved at steinfjæra er gravd bort. Det økende
erosjonsproblemet er allerede godt synlig.

På denne bakgrunn ber Inderøy kommune om en skriftlig redegjørelse for hvorfor tiltakshaver har valgt 
å overse lovens

- krav til søknadsplikt i slike saker
- strenge holdning til tiltak i strandsonen
- krav til å ta hensyn til friluftslivet og allmenhetens adgang til strandområdene»

Tiltakshaver ble også tilskrevet fra Levangeradvokatene, på vegne av grunneier Fredrik Hembre hvor 
det i brev av 18.10.2012 blant annet er skrevet følgende fra advokat Per Solem:

«Det utførte arbeidet kan påføre tilliggende arealer og strandsonen ubotelig skade. Som følge
av at fjærestein er fjernet over et stort område, er det fare for korrosjon og utglidning. Store
mengder sand og leire er allerede vasket bort.
Fredrik Hembre aksepterer ikke det som er gjort og pålegger deg å gjenopprette strandsonen
slik den var, ved å tilføre området nye steinmasser. Du pålegges også å flytte steinmuren inn på 
din festetomt slik det ble avtalt. Videre må adkomstvegen og parkeringsplassen tilbakeføres til 
opprinnelig standard.»

I beskrivelse fra tiltakshavers advokat Rolf Christensen i epost av 07.11.12 står blant annet følgende 
bemerkninger til tiltaket:

«Bakgrunnen for tiltaket er at stormen Dagmar sist vinter raserte og undergrov tidligere 
naturlige forbygning med ”kuppelstein” nedenfor hans opparbeidede tomt og mot sjøen. For å 
unngå fremtidig erosjon mot egen tomt engasjerte han entreprenør for å få anlagt ny 
forstøtningsmur mot sjøen. Aas innser i ettertid at tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og 
bygningsloven § 20-1, men tenkte ikke over dette på tiltakstidspunktet i det ny mur bare er til 
erstatning for tidligere forstøtning av ”kuppelstein”. Plassering av ny mur ble for øvrig også 
foretatt i forståelse med både tidligere (Karstein Vikan) og ny grunneier (Fredrik Hembre). 
Sistnevnte var således også på stedet under oppføring av ny mur hvor forholdet til
eiendomsgrensen ble diskutert og han hadde ingen innsigelser mot plasseringen.



For så vidt gjelder spørsmålet om hinder av ferdsel i strandsonen etter friluftsloven § 13 
bemerkes at oppføring av ny mur ikke vanskeliggjør ferdselen i forhold til slik forholdene var før 
oppføring av forstøtningsmur.

I det min klient erkjenner at tiltaket er søknadspliktig vil det nå bli innsendt byggesøknad hvor 
det vil bli gjort rede for tiltaket og hvordan dette er utført samt begrunnet hvorfor det er 
gjennomført. Ved kommunens behandling av saken vil det bli krevd gjennomføring av befaring 
på stedet og forholdene ”før og nå” vil bli illustrert ved fremleggelse av fotografier. Jeg 
oppfatter det slik at Aas vil gjøre gjeldende at området etter tiltaket er blitt penere til glede også 
for allmenheten og at området ikke er mer erosjonsutsatt enn tidligere.
Det vil også bli vist til at allmenhetens mulighet for fri ferdsel i strandsonen heller ikke er 
vanskeliggjort.»

Tiltaket ble i søknad av 15.11.2012 omsøkt etter plan- og bygningsloven § 20-1.

I søknaden av 15.11.2012 er tiltaket dokumentert med bilder før igangsetting av arbeidene samt, 
skisser med utførlig beskrivelse for oppføring av mur til fast grunn samt bilder av tiltaket etter ferdig 
arbeid. 

Bilder som viser stranda etter stormene «Berit» og «Dagmar», samt ferdig ny mur med trapp.

Sammen med søknaden foreligger søknad om dispensasjon for tiltak i strandsonen, i denne står blant 
annet følgende:

«Det ble gjennomført en befaring, der det ble avdekket at fast fjell var oppe i dagen i den 
venstre enden samt midt på planlagt natursteinsmur. Det ble besluttet å grave seg ned til fjellet 
i hele murens lengde og fylle gropa med fjærestein.

Natursteins mur ble oppsatt og knust stein fjell/pukk 20-120 ble benyttet bak muren. Anleggsvei 
ble fjernet og massene ble benyttet til forsterkning av veiskulder mot naust. Det ble litt lite stein 
til dette så overflatestein ble skrapt fra tangbåndet nedenfor muren. All oppgravd sand ble 
deretter fordelt over området som det ble fjernet overflate stein i fra.» 

Inderøy kommune ved Bjørn Ingolv Bakkhaug og Brit Alvhild Haugan var på befaring på stedet sammen 
med grunneier Fredrik Hembre og Carstein Vikan og tiltakshaver Odd Gunnar Aas den 07.05.2012 for å 
vurdere tiltaket etter vinteren. Situasjonen var ikke vesentlig endret fra bildet fra i høst. Som det 
fremgår av søknaden er en stor del av overflatestein fra fjæra fjernet i et stykke over ca 60 meter i 
strandlinja. Sjøen har ytterligere vasket bort nedre del av det planerte areal nedenfor vei til fritidsbolig 
samt at sti ned til sjøen er borte den siste meteren. Muren i seg selv står godt, og det er tydelig at sjøen 
går helt opp til muren ved høy flo.



Vurdering
Plassering av tiltaket:
I henhold til innmålinger av tiltaket ligger muren på hovedbølet gbnr. 187/1, Vikan.
Bygningsmyndigheten konstaterer at det i jfr. til tidligere utsagn ikke foreligger skriftlig godkjenning til 
plassering i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4.

Bygningsmyndigheten vil ut over dette fokuserer på tiltaket i seg selv og i hvilken grad det foreligger 
dispensasjon for plassering av mur i tilknytning til eksisterende fritidseiendom. Eiendommen er i til 
kommuneplanens arealdel regulert som LNF-område og ligger i strandsonen.

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.

Jfr. plan- og bygningsloven § 19-1 skal en dispensasjon behandles etter søknad. Det foreligger søknad 
om dispensasjon som vedlegg til byggesøknaden av 15.11. 2012. Sammen med utredningen med 
begrunnelsen for igangsetting av tiltaket i vedlegg fra advokat Rolf Kristiansen, av 07.11.2012, gir dette 
en utførende begrunnelse for søknad om dispensasjon. 

Momenter som kan tale for at det kan gis dispensasjon:

 Det har tidligere vært en kuppelsteins mur i skillet mellom fritidseiendommen og fjæra.
Kommunen har i andre tilfeller ved rehabilitering etter stormskader gitt tillatelse til re-
etablering av eksisterende forhold også innenfor strandsonen. 

 Strandsonen er allerede endret ved at utgraving og anleggsarbeidet er utført.

Momenter som kan tale mot at det gis dispensasjon:

 Muren står utenfor eiendomsgrensen og ned mot strandområdet, hvor den tidvis er helt i 
sjøkanten.

 Ved en eventuell fradelingssøknad om erverv av arealet som muren står på vil dette være 
søknadspliktig med søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 1-8. Inderøy 
kommune har streng praksis på i forhold til å tillate utvidelse av hyttetomter ned i strandsonen.

 Den nye muren kan ha konsekvenser for ferdselen langs fjæra ut til tangen, litt avhengig av
høyden på tidevannet, jfr. friluftsloven § 13.

Slik den nåværende muren er utformet ser denne ut til å være vesentlig større enn den opprinnelige 
muren. Høyden og plassering av ny mur har gjort at terrenget ned mot sjøen er hevet betydelig i 
forhold til det naturlige terrenget. 

I forhold til den anlagte nye stien ser den ut til å ha blitt noe brattere ned mot sjøen. Utvasking fra sjøen 
har også gjort at den naturlige overgangen mellom fjære og sjø er blitt ett til to trinn. En kan forvente at 
denne erosjonen vil fortsette da de nyanlagte massene er løse.



Slik den nye muren er plassert er den tydelig eksponert i terrenget, og spesielt ut fra den naturlige 
gressbakken i friområdet vest for eiendommen. 

Forholdet til at det tidligere har stått en mur her samt at fritidseiendommen disponerer grunnen ned 
mot fjæra vil være momenter som tilsier at det kan re-oppføres en ny mur på eiendommen ned mot 
sjøen. 

Konklusjon
Rådmannen har med bakgrunn i ovennevnte argumentasjon kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon for oppføring av ny mur slik den fremstår i dag ikke er «klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering». Rådmannen mener at muren slik den fremstår setter til side loven 
formålsbestemmelse i LNF-området. Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at det pålegges riving 
av eksisterende mur.

Rådmannen vurderer det samtidig slik at det foreligger grunner til at det oppføres ny mur som 
erstatning for den gamle muren. En slik mur bør ikke påvirke den allmenne ferdsel i strandsonen, og 
den bør underordne seg det naturlige terrenget i større grad enn den som står der i dag. Rådmannen vil 
ut fra denne vurdering anbefale at eksisterende mur bør flyttes godt inn på egen eiendom for å åpne 
for en god ferdsel langs stranda uavhengig av tidevannet. 

Det vil sannsynligvis kunne gis tillatelse til plassering av mur etter ny søknad sammen med søknad om 
dispensasjon for tiltak i strandsonen.
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