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Saker til behandling

PS 39/13 Detaljreguleringsplan for Hellemslia - behandling etter høring.

PS 40/13 Detaljreguleringsplan for Haugen - utlegging til offentlig 
ettersyn.

PS 41/13 Børging Eiendom - gnr 136 bnr 140 - Boliger - Blåklokkevegen 7

PS 42/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - seksjonering av 
leiligheter, Skarnsundet fjordsenter.

PS 43/13 Åsen boligfelt - revidert plankart og oppdaterte 
reguleringsbestemmelser.

PS 44/13 Moberg Hilde og Overrein Anders - 60/10 - Sauvika -
Dispensasjon fra reguleringsplanen og 100-meters beltet

PS 45/13 Godkjenning av bestandsplaner for hjortevilt for periopden 
2013-2015.

PS 46/13 Haugan Stein - 37/13 - søknad om dispensasjon for vei til 
fritidsbolig - Skarnsundvegen 13 - klage

PS 47/13 Aas Odd Gunnar  - gnr 187 bnr 005 - Ulovlig tiltak i strandsonen

PS 48/13 Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og 
bankplassen

PS 49/13 Reguleringsplan for Kjerknesvågen



Saker til behandling

PS 39/13 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013:

Omforent forslag:
Strekpunkt 2 i rådmannens forslag strykes.

Votering:
Omforent forslag enstemmig

Avstemming:

Rådmannens forslag, med endring fremkommet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.

- 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.



PS 40/13 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. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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. 

PS 41/13 Børging 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.

PS 42/13 Søknad om dispensason fra reguleringsplan - seksjonering 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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

PS 43/13 Åsen boligfelt - revidert plankart og opdaterte 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.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013:

Ole Anders Iversen foreslo slikt tillegg til forslag til vedtak:
Utnyttelsesgraden for tomtene økes til 40 % av bebygd areal.

Votering:
Ole Anders Iversen sitt forslag til tillegg, enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med tilleggsforslag, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.  

Utnyttelsesgraden for tomtene økes til 40 % av bebygd areal.

PS 44/13 Moberg Hilde og Overrein Anders - 60/10 - Sauvika - Dispensasjon fra
reguleringsplanen og 100-meters beltet

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.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.

PS 45/13 Godkjenning av bestandsplaner for hjortevilt for periopden 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Kjetil Helgesen tok opp spørsmålet om sin habilitet for behandling av saken da han er medlem i 
Røra grunneierlag.  Han ble erklært habil for behandling av saken.



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.

PS 46/13 Haugan Stein - 37/13 - søknad om dispensasjon for vei til fritisbolig -
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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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.



PS 47/13 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Izabella Vang ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

SP, V og H v/Izabella Vang foreslo slik endring i pkt. 1 og 2:
Pkt. 1. ------ ned og mot strandsonen.
Pkt. 2. ------ mur fjernes innen 1. oktober 2013.

Bjarne Kvistad foreslo slikt tillegg til pkt. 2:
Området tilbakeføres til sin opprinnelige form.

Votering:
Izabella Vang sitt endringsforslag i pkt. 1 og 2, enstemmig.
Bjarne Kvistad sitt tilleggsforslag, enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med endring fremkommet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

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 og mot strandsonen. 

2. Bygningsmyndigheten gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 pålegg om at 
eksisterende mur fjernes innen 1. oktober 2013.

Området tilbakeføres til sin opprinnelige form.

PS 48/13 Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Rådmannens forslag til vedtak

1) Sentrumstomta – Nessjordet



a) Inderøy kommune aksepterer at sentrumstomta utvides mot fylkesvegen under følgende 
forutsetninger:

- Bredde mellom allerede etablert mur langs fylkesvegen og eiendomsgrense til 
sentrumstomta skal være minimum 5 m.

- Grande eiendom dekker omkostninger med grensejusteringen.
- Grande eiendom dekker kostnader med å flytte allerede etablerte anlegg for gangveg, 

kabler og lyspunkt som følge av endringen.

b) Vedlagt utomhusplan for sentrumstomta på Nessjordet godkjennes med følgende endringer og 
føringer: 

- Plankartet justeres i forhold til pkt. 1.
- Støttemurer på siden mot fylkesvegen skal utføres som tørrmur med steintype og kvalitet 

tilsvarende som gjennom undergangen og langs fylkesvegen.
- Gang-/sykkelveg mot undergangen skal ha minimum 3 m bredde.

c) I forhold til økonomiske prioriteringer innenfor arammen av 3 millioner kr. gir Inderøy 
kommune følgende føring: 

- De sentrale områdene, torg og areal mot undergangen gis prioritet foran mindre sentrale 
deler som gangvegen mot Nessveet.

- Utforming av faste anlegg med lang levetid som f.eks. støttemurer og etablering av 
gangadkomster skal prioriteres før anlegg som enklere kan oppgraderes senere, som 
materialbruk i torget, møblering etc. 



2) Bankplassen/brannstasjonstomta:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for opparbeides 
av midlertidig parkering på brannstasjonstomta og diverse mindre avvik fra reguleringsplan i 
samsvar med vedlagt detaljplan for bankplassen. 

3) Det delegeres til rådmannen å godkjenne mindre endringer i utforming av detaljplanene i 
forbindelse med videre prosjektering og eventuelle innspill som kommer inn under videre 
behandling. Det forutsettes at Eldres råd og Rådet for likestilling og funksjonshemmede 
konsulteres før iverksetting.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 

Kostnadsoverslag av 19.06.13 på utomhusarbeider, fra Grande Eiendom, ble lagt fram i møtet.

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

1.   Sentrumstomta – Nessjordet

      a)  Inderøy kommune aksepterer at sentrumstomta utvides mot fylkesvegen under 
           følgende forutsetninger:

- Bredde mellom allerede etablert mur langs fylkesvegen og eiendomsgrense til 
sentrumstomta skal være minimum 5 m.

- Grande eiendom dekker omkostninger med grensejusteringen.
- Grande eiendom dekker kostnader med å flytte allerede etablerte anlegg for gangveg, 

kabler og lyspunkt som følge av endringen.

       b)  Vedlagt utomhusplan for sentrumstomta på Nessjordet godkjennes med følgende 
             endringer og føringer: 

- Plankartet justeres i forhold til pkt. 1.
- Støttemurer på siden mot fylkesvegen skal utføres som tørrmur med steintype og kvalitet 

tilsvarende som gjennom undergangen og langs fylkesvegen.
- Gang-/sykkelveg mot undergangen skal ha minimum 3 m bredde.

c) I forhold til økonomiske prioriteringer innenfor arammen av 3 millioner kr. gir Inderøy 
    kommune følgende føring: 

- De sentrale områdene, torg og areal mot undergangen gis prioritet foran mindre sentrale 
deler som gangvegen mot Nessveet.

- Utforming av faste anlegg med lang levetid som f.eks. støttemurer og etablering av 
gangadkomster skal prioriteres før anlegg som enklere kan oppgraderes senere, som 
materialbruk i torget, møblering etc. 



2. Bankplassen/brannstasjonstomta:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for opparbeides 
av midlertidig parkering på brannstasjonstomta og diverse mindre avvik fra reguleringsplan i 
samsvar med vedlagt detaljplan for bankplassen. 

3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne mindre endringer i utforming av detaljplanene i 
    forbindelse med videre prosjektering og eventuelle innspill som kommer inn under videre 
    behandling. Det forutsettes at Eldres råd og Rådet for likestilling og funksjonshemmede 
    konsulteres før iverksetting.

PS 49/13 Regueringsplan for Kjerknesvågen

Rådmannens forslag til vedtak

1. Hovedutvalg natur støtter hovedgrepene i rådmannens foreløpig forslag til reguleringsplan for 
Kjerknesvågen. På bakgrunn av innspill til planarbeidet gis følgende føringer for videre arbeid 
med planen: 

- Reguleringsplanen videreføres med tilrettelegging av tomter som foreslått, med 
vegframføring via Kjerknesvågen sentrum og Randavegen.

- For å imøtekomme noen av innspillene tas tomt nr. 12 og 14 ut av planen og tomt nr. 10 
trekkes lenger unna eksisterende tomter.

- Den nordlige delen av planforslaget, med krysset Randavegen/Nessetvegen, eiendommen 
83/49, tomt nr 20 og hyttetomta 83/70 trekkes helt ut av reguleringsplanen.

- Tomt nr. 6 trekkes ut som selvstendig byggetomt og området avsettes til felles 
lekeplass/friareal.

- Eiendommen 83/16 reguleres til kombinert bolig/næringsareal.

2. Det delegeres til rådmann å ferdigstille plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og gjøre 
vedtak om utlegging til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013:

Omforent forslag:

Nytt strekpunkt, under pkt. 1:
- Stripet areal, bolig/landbruk, tas ut av planen.

Votering:
Nytt strekpunkt 6 under pkt. 1, enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag, samt forslag på nytt strekpunkt, enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013

1.   Hovedutvalg natur støtter hovedgrepene i rådmannens foreløpig forslag til 
       reguleringsplan for Kjerknesvågen. På bakgrunn av innspill til planarbeidet gis følgende 
       føringer for videre arbeid med planen: 

- Reguleringsplanen videreføres med tilrettelegging av tomter som foreslått, med 
vegframføring via Kjerknesvågen sentrum og Randavegen.

- For å imøtekomme noen av innspillene tas tomt nr. 12 og 14 ut av planen og tomt nr. 10 
trekkes lenger unna eksisterende tomter.

- Den nordlige delen av planforslaget, med krysset Randavegen/Nessetvegen, eiendommen 
83/49, tomt nr 20 og hyttetomta 83/70 trekkes helt ut av reguleringsplanen.

- Tomt nr. 6 trekkes ut som selvstendig byggetomt og området avsettes til felles
lekeplass/friareal.

- Eiendommen 83/16 reguleres til kombinert bolig/næringsareal.

- Stripet areal, bolig/landbruk, tas ut av planen.

2.   Det delegeres til rådmann å ferdigstille plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og gjøre 
      vedtak om utlegging til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10


