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Arkivsak. Nr.:
2013/1070-7

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 50/13 26.08.2013

Lorns Olav Skjemstad, Søknad om fradeling av tilleggsareal fra Fjordglytt 

gnr. 85/7.

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om fradeling av tilleggsjord til hyttetomt på gnr. 85/96avslås med hjemmel i plan og 
bygningslovens § 20-1og jordlovens § 12. 

Avslaget begrunnes med at salg av tilleggsarealet vil medføre en større hyttetomt ut over det som er
regulert i Skjemstad hyttefelt. En fradeling kan skape presedens for senere saker og vil ikke være med på 
sikre bosetting eller gi en tjenlig bruksstruktur i landbruket.  

Vedlegg
1 Søknad om Fradeling av en parsell utmark, Lorns Olav Skjemstad - gnr 085 bnr 007 
2 Oversiktskart
3 Kart med omsøkt areal
4 Vedlegg til søknad om fradeling av utmark fra gnr 085 bnr 007, Lorns O. Skjemstad

Bakgrunn
Lorns Skjemstad søker om å fradele en parsell på ca. 2,2 dekar utmark som grenser til hyttetomten gnr. 
85/96. Eierne av hyttetomten ønsker å kjøpe omsøkt areal som tilleggsareal til sin hytte. De ønsker å 
hogge ned skog og vedlikeholde området med samme formål som i dag med litt grønnsakdyrking i 
tillegg. Arealet er i dag registrert som skog med middels bonitet.

I søknaden er det vedlagt kart som viser omsøkt areal. Dette arealet er oppmålt på kart til ca. 2, 5 
dekar. Siden omsøkt areal er over 2 dekar og ubebygd, er det krav konsesjon for kjøper av arealet. 
Kjøper har søkt konsesjon. Siden innvilgning av konsesjon er avhengig av at arealet blir fradelt, 
behandles begge sakene samtidig. 

Eiendommen Fjordglytt er registrert med et areal på 36 dekar. Landbruksenheten består av kun 1 dekar 
fulldyrka jord og 30 dekar produktiv skog mens resten er registrert som annet areal. Mye av 



landbruksarealet er i dag regulert til hytteformål. Tunet er tidligere fradelt landbruksenheten. Omsøkt 
areal er en del av et sammenhengende skogområde som omgir deler av Skjemstadaunet hyttefelt med 
44 regulerte hyttetomter.

Aktuell kjøper av arealet eier i dag hyttetomten gnr. 85/96 som ligger sørøst i hyttefeltet. Tomten er i 
dag på 1, 3 dekar. Med å kjøpe tilleggsarealet, vil fremtidig hyttetomt bli på 3,5 dekar og grense til 
naboeiendommene med en felles tursti gjennom området. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20- 1, m, som gjelder arealoverføring og 
jordlovens § 12 som gjelder deling av landbrukseiendom. Det trengs ikke dispensasjon fra plan siden 
formålet ikke skal endres.  

Vurdering
Ved behandling etter plan og bygningslovens § 20-1, m, skal følgende vurderes: 

Gjeldende plan: 
Omsøkt areal ligger innenfor kommuneplanens areadel med LNF-formål. Det grenser inntil vedtatt 
reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt. Kjøper av arealet ønsker å beholde området som landbruk-, 
natur- og friluftsformål, det vil si at det kan ikke gjøres noen tiltak uten drift og vedlikehold av 
skogsområdet. Det er lov med vedlikehold av tilrettelagt kultursti som går gjennom en mindre del av 
søknadsarealet.

Det prinsipielle spørsmålet er størrelsen på hyttetomter i kommunen, og om fritidseiendommer skal eie 
landbruksareal. Inderøy kommune har vært restriktive med å fradele tilleggsareal til hytter når dette går 
ut over det som er vanlig størrelse for hyttetomter i området. Det bør ikke utvikles en praksis med at 
etablerte hytteeiere kjøper areal inntil hyttetomtene for å unngå bebyggelse i nærheten. Resultat kan bli at
hyttefeltetene reelt strekker seg lang utover det som er avsatt i reguleringsplanen.

Nabovarsling: 
Søker har sendt nabovarsling etter plan og bygningslovens § 21-3 og det er ikke kommet inn noen 
merknader til fradelingssøknaden.

Infrastruktur: 
Fradeling av omsøkt areal vil ikke ha noen betydning for tilførsel av vann, avløp, vei eller 
samfunnssikkerhet all den tid arealet skal ha samme formål etter delingen. 

Ved behandling etter jordlovens § 12, er bestemmelsen knyttet til jordlovens formål om å sikre at 
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området. Det skal legges hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessige gode 
løsninger. Det er nye endringer i jordloven fra 01.07.13 som skal øke handlingsrommet til kommunen 
med å gjøre det enklere å dele fra areal dersom søknaden omfatter fradeling til tilleggsjord eller styrker 
bosetting i fraflyttingsområder. Det er kommet nytt rundskriv M- 1/2013 som gir retningslinjer for 
behandling av § 12 i jordloven. 

Følgende skal vurderes etter jordlovens § 12. 

Hensyn til vern av arealressursen: 
Fjordglytt er et mindre bruk der det meste er av arealet er regulert til byggeformål og tunet er fradelt 
landbruksenheten. Det er i dag en urasjonell driftsenhet som knapt kan defineres som en egen driftsenhet. 
En fradeling av et mindre areal til hyttenabo gjør at denne blir tatt ut av landbrukseiendommen og at den 
i praksis overføres til fritidsformål uten noe bruksendring. Omsøkt areal er såpass stort at det burde heller 
vært regulert til en ny hyttetomt i eksisterende reguleringsplan eller solgt som utmarksareal til naboer for 
å få en mer tjenlig bruksstruktur i området. 



Driftsmessig god løsning: 
Omsøkt areal ligger i et hjørne av utmarksarealet til Fjordglytt men vil dele skogsarealet i to teiger. Nå er 
landbrukseiendommen såpass liten så delingen vil ha liten betydning for arrondering og drift av arealet. 
Ved fradeling av landbruksareal til nabogård vil en bruksrasjonalisering ofte gi driftsmessige og 
kostnadsmessige gode løsninger, men denne fradelingen kun blir en stor tomt som benyttes til 
fritidsformål. 

Drifts- og miljømessige ulemper: 
Fradeling av et såpass lite tilleggsareal vil i utgangspunktet ikke ha noe betydning for landbruksdriften i 
området som i dette tilfellet er skogsdrift. Det vil ikke ha miljømessig betydning for området så lenge 
tilleggsarealet har LNF-formål med allmenn ferdsel og bruk av tilrettelagt sti. 

Ut fra et helhetshensyn vil omsøkt fradeling ikke sikre en tjenlig bruksstruktur for fremtiden eller sikre 
ny bosetting i området.      

Konklusjon

Inderøy kommune har vært restriktive ved utviding av hyttetomter utover det som er nødvendig for selve 
hytta. En fradeling kan være med å skape presedens både for nye hyttetomter og for søknader om
tilleggsareal til eksisterende hytter. Fradeling av tilleggsjord til hyttetomt er i ikke i tråd med jordlovens 
formål, om at arealressursene skal sikre bosetting og driftsmessige gode løsninger. Da bør omsøkt areal 
enten reguleres til hytteformål eller selges som et ledd i bruksrasjonalisering. 



IIIILorns Olav Skjemstad, Konstknektveien 21, 7374 Røros, 14.05.2013
Tlf 97501876 / 72412346 lorns roros.net II

038688

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Søknad om fradeling av en parsell utmark fra utmark ved Fjordsyn Hyttegrend

Jeg søker med dette om å få fradelt en parsell utmark fra utmarka på min eiendom
med gnr./bnr. 85R slik vist ned rødt omriss på vedlagt kart. Parsellen grenser mot
hyttetomt med gnr/bnr 85/96, eid av Torill Saursaunet Strand og Bjørnar Strand. Det
er de som ønsker å kjøpe omsøkte parsell og vil bruke området som et fortsatt LNF-
område, men stelle det mer som et parkområde og hvis mulig dyrke litt grønnsaker.

Omsøkte parsell er i dag en del av min skogeiendom. Det står igjen noen høye
grantrær på parsellen, men i samsvar med vedtektene i Fjordsyn Hytteforening skal
etter hvert disse felles for å gi bedre solforhold i den mørke årstiden.

Vennlig hilsen

Lorns Olav Skjemstad

Vedlegg: Kart

Kopi: Torill Saursaunet Strand og Bjørnar Strand
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Torill o B'ornar Strand
Postboks 49. 7671INDERØY. Tif 95168290. Mail: bjornar.strand@vktv.no

03897

Inderøy 23. Mai 2013.

INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

VEDLEGG TIL SØKNAD OM FRADELING AV UTMARK FRA Gnr 85/7 Lorns Olav Skjemstad.

Vi viser til søknad 14. mai fra Lorns Olav Skjemstad omfradeling av en parsell av hans eiendom 85/7, til
undertegnede.

Det synes naturlig å forklare litt om våre planer med området.
Dette er en liten parsell av Skjemstads eiendom som hovedsakelig består av mindre lauvskog, gammelt stormfall,
og grenser inn mot kulturstien som befolkningen benytter når de skal til Skjemstadvatnet, og tilliggende stier.

Som områdetfremstår i dag er det svært lite pent å se til, og våre planer er således å beholde området som et
LNF område, men rydde opp i gammel og nyere vegetasjon og gjøre området til et penere sted til glede for oss i
hyttefeltet og bygdas befolkning.
Det vil trolig bli opparbeidet et stykke til litt poteter og grønnsaker.

Vi håper på en velvillig behandling av søknaden, og vil gjøre vårt beste for at området skal bli penere å se på for
alle som ferdes langs naturstien.

Med vennlig hilsen
."1

_)r)
Torill S. Strand

\W's\kk

Bjørnar rand
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Arkivsak. Nr.:
2013/1226-3

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 51/13 26.08.2013

Jo Halvard Braseth, søknad om fradeling av en teig på gnr. 337, bnr. 2

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknaden om fradeling av tilleggsareal på Sandberg gnr. 337/2 avslås med hjemmel i plan og 
bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 12. 

Avslaget begrunnes med en fradeling vanskeliggjør gjennomføring av vedtatt reguleringsplan samt at 
landbruksenheten Sandhaug ikke bør deles med formål å øke tomtearealet på en privat fritidseiendom. 
Vedlegg
1 Søknad om fradeling av del av eiendommen gnr 337 bnr 002 (Joe H Braseth) og sammenføyning 

med eiendom 337/012 ved Sandberg i Mosvik.
2 Kart over eiendommen
3 Reguleringsplan for Sandberg hyttefelt

Bakgrunn
Bjørn Tore Saltvik er eier av fritidseiendommen gnr. 337/12 og ønsker å kjøpe en del av eiendommen 
Sandberg gnr. 337/2 som er eid av Joe Halvard Bratseth. Arealet ligger mellom sjøen og fylkesveg 755 
og grenser til Saltviks eiendom.

Eiendommen Sandberg ligger ca. 650 m fra Skarsundbrua og er oppdelt i tre teiger, der to av teigene er 
regulert i reguleringsplanen for Sandberg hyttefelt. Det omsøkte arealet er regulert til fritidsformål 
(hytte og naust), landbruk (dyrka areal), friluftsområde mot sjø og privat veg med felles parkeringsplass. 
Eiendommen Sandberg er på til sammen 27,7 dekar og består av 1,1 dekar dyrka areal, 18,3 dekar 
produktiv skog og 2,3 dekar annet areal. Saltvik sin fritidseiendom er i dag på 1,5 dekar.

Joe Halvard Braseth søker nå om å dele fra teigen ved sjøen som er på til sammen 4,8 dekar og består 
av 1,1 dekar dyrka jord og 1,4 dekar produktiv skog. Arealet har en strandlinje på ca. 100m. Ved 
befaring den 10.07.13 var omsøkt areal delvis grodd igjen med skog, og det dyrka arealet har ikke vært i 
drift på flere år. 



Braseth og Saltvik inngikk en avtale om salg av omsøkt teig i 1998. Det har senere vært uenighet 
vedrørende avtalen som er behandlet i tingretten der Saltvik fikk medhold.  Denne dommen er av helt 
privatrettslig karakter og vil ikke ha innvirkning på kommunens behandling av fradelingen etter 
gjeldende lovverk. 

Det opplyses i søknaden at fradelingen ikke skal medføre endret bruk av arealet. Arealformålene er alt 
fastlagt i reguleringsplanen for Sandberg, vedtatt den 15.03.07.

Søknaden skal behandles etter jordlovens § 12, deling, og plan og bygningslovens § 20- 1, m som gjelder 
arealoverføring. Det trengs ikke dispensasjonssøknad da vedtatt reguleringsplan fremdeles skal gjelde
for området. Omsøkt areal er over 2 dekar men er bebygd med naust, så kjøper trenger ikke søke 
konsesjon. Saken blir behandlet politisk siden søknaden inneholder prinsipielle spørsmål om størrelse 
på hytteeiendommer, oppdeling av en landbruksenhet og tilgang til sjøen.

Vurdering
Ved behandling etter plan og bygningslovens § 20-1, m skal følgende vurderes: 

Gjeldende plan:
Omsøkt areal ligger i sin helhet innenfor reguleringsplanen Sandberg. Arealet inneholder landbruksareal 
og kjøper av arealet opplyser at jordbruksarealet vil bli holdt i drift med tilplanting av frukttrær og 
bærbusker. Det prinsipielle spørsmålet dreier seg om størrelsen på hytteeiendommer, og om 
fritidseiendommer skal tillegges landbruksareal. Inderøy kommune har vært restriktiv med å fradele 
store hytteeiendommer når dette har gått langt ut over det som er tradisjonell størrelse på hyttetomter 
i kommunen. I tillegg har en sett en fare i at utviding av hyttetomter kan medføre ytterlig privatisering 
av strandsonen.

I reguleringsplanen for Sandberg hyttefelt er det planlagt ti hytter langs Duklettvegen som skal ha 
tilgang til sjøen gjennom felles parkering og friluftsområde på land. Skal reguleringsplanen 
gjennomføres, sikres dette best gjennom at begge de regulerte arealene i planen har samme eier. 

Nabovarsling: 
Det er sendt rekommandert nabovarsling til alle berørte parter. Inderøy kommune har ikke mottatt 
noen merknader innen fristen så kravene for nabovarsling i PBL § 21-3 regnes som oppfylt. Inderøy 
kommune mottok søknaden den 18.06.13. 

Infrastruktur: 
Søknad om fradeling vil ikke ha betydning for infrastrukturen i området. Arealformålene ligger fast i 
reguleringsplanen. Det er kommunalt vann i området, privat kloakk og arealet ligger tett til fylkesvegen. 

Bestemmelsen om deling i jordloven er knyttet til lovens formål om å sikre at arealressursene blir 
disponert på en måte som gir tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området. Det 
skal legges hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det er nye endringer i 
jordloven fra 01.07.13 som skal øke handlingsrommet til kommunen med å gjøre det enklere å dele fra 
dersom søknaden omfatter fradeling av tilleggsjord til landbruksdrift eller bosetting. Dette er omtalt i 
nytt rundskriv M-1/2013.

Ved behandling etter jordlovens § 12, skal følgende vurderes:

Hensyn til vern av arealressursen: 
Sandberg er et mindre bruk der mesteparten av arealet er regulert til fritidsformål. Det er en lite 
rasjonell driftsenhet med tre teiger og omsøkt areal er i dag preget av liten aktivitet og drift. En 
fradeling til hyttenabo kan være med å vedlikeholde arealet bedre men samtidig vil det bli varig tatt ut 
av landbruksenheten og benyttes til fritidsformål. Det må gjøres en vesentlig reguleringsendring
dersom arealet skal endre formål.



Driftsmessig god løsning: 
Arealet har liten betydning ut fra tanken om en driftsmessig god løsning, siden dyrka arealet er såpass 
lite, med dårlig arrondering og dårlig drift. Tidligere har det vært drevet sammen med naboarealet som 
er ca. 5 dekar dyrka og har felles grenser. Oftest vil fradeling med tanke på bruksrasjonalisering gi en 
driftsmessig god løsning og kostnadseffektiv drift, men fradelingen i dette tilfellet vil heller danne et 
nytt lite småbruk som benyttes som fritidseiendom.

Drifts- og miljømessige ulemper:
Omsøkt areal er såpass lite at denne konkrete saken vanskelig skaper drifts- og miljømessige ulemper 
for landbruket i området. Arealet ved siden av er et landbruksareal med en annen eier. Dette arealet 
skal drives uansett med tanke på arrondering, beitebruk, lukt og støy. Drifts- og miljømessige ulemper 
vil normalt vektlegges tyngre når det gjelder fradeling til boligtomter. 

Ut fra et helhetshensyn vil omsøkt fradeling hverken sikre en tjenlig bruksstruktur eller sikre 
bosettingen på best mulig måte da omsøkt fradeling ikke vil styrke landbruksdriften i området, og ny 
eier har alt en fritidseiendom med forholdsvis stor tomt.  

Konklusjon

Inderøy kommune har vært restriktive ved utviding av hyttetomter. Ny eier av omsøkt areal vil få en 
tomt på ca. 6 dekar. Rådmannen mener fradeling vil kunne skape presedens for fremtidige hyttetomter 
og lignende søknader om tilleggsareal til eksisterende hytter. 

En fradeling vil ikke tjene bruksstrukturen i området og kan også medføre økt privatisering av 
strandsonen. En fradeling vil også vanskeliggjøre gjennomføring av vedtatt reguleringsplan hvor 
opparbeidelse av parkering og friluftsområdet mot sjøen er en del av helheten for utbyggingen.
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Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670 INDERØY

Skudeneshavn,23. november 2012

Søknad fra hjemmelshaver om fradeling av del av eiendom 337/2 og
sammenføyning til eiendom 337/12 ved Sandberg i Mosvik

Jeg er hjemmelshaver til eiendommen 337/2 i Inderøy kommune og søker herved om
fradeling av den del av eiendommen som ligger på nedsiden av riksvei 755 i Mosvik. På
kommunens kart er eiendommen omtalt som 337/2-1. Eiendommen søkes fradelt og
sammenføyd med naboeiendommen 337/12. Vedlagt følger et kart som viser området,
og den delen som ønskes fradelt.

Bak nnen for søknaden:

I mai 2008 inngikk jeg en avtale med Bjørn Tore Saltvik, eier av eiendommen 337/12,
om salg av den del av 337/2 som ligger på nedsiden av riksveien. Verken salget eller
denne søknaden om fradeling berører derfor de øvrige 2 teiger/parseller som jeg eier på
oversiden av riksveien.

Ulike omstendigheter førte til at fradelingsprosessen ikke ble iverksatt som forutsatt
etter inngåelse av avtalen i mai 2008. Saltvik presset etter hvert på for å få handelen
gjennomført og det viste seg da at han og undertegnede ikke var omforente om hvor stor
del av arealet avtalen omfattet. Dette førte til forliksklage og behandling i Mosvik
forliksråd med påfølgende stevning. Hovedforhandling fant sted i Inntrøndelag Tingrett
i juni i år (2012). Domsslutningen fra retten var klar og entydig på det vis at Saltvik fikk
fullt gjennomslag for sin påstand. Dommen ble ikke anket og er derfor rettskraftig.
Dommen følger vedlagt denne søknaden.

Grunnla for søknaden:

Den solgte parsellen/teigen består av et areal som opprinnelig tilhørte 337/12 slik at
fradelingen i realiteten er en tilbakeføring av tidligere fradelt areal fra 337/12.
Fradelingen vil gi en fornuftig og naturlig avgrensning av 337/12.

Det aktuelle tomteområdet består av småkratt, en del trær av ulik art, et jordareal på ca.
1 mål (ikke dyrket mark, men avsatt til landbruksareal i reguleringsplanen), samt et
eldre, ubebodd og falleferdig hus som eies av min bror, Torbjørn Braseth, og hans kone.

Det aktuelle arealet er i dag avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel og avsatt
som landbruksområde og friluftsområde i gjeldende reguleringsplan. En fradeling som
omsøkt vil ikke endre formålet, og fradelingen vil være i samsvar med formålet i
kommuneplan og i reguleringsplan. Redegjørelsen nedenfor om fradeling etter



jordloven § 12 annet ledd viser også at fradelingen ikke vil føre til driftsmessige eller
miljømessige ulemper for landbruket, jf kommuneplanens arealplan - LNF punkt 2-5.

Etter det vi kan se, er det dermed ikke grunnlag for å avslå søknaden, og det er heller
ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Dersom
kommunen vurderer dette spørsmålet på en annen måte, ber jeg om en tilbakemelding
før søknaden behandles.

Saltvik har opplyst at hans motivasjon for å kjøpe eiendommen er å hindre at den
bebygges mer enn allerede vedtatt. Jorden dyrkes ikke i dag, men Saltvik har plan om å
benytte deler av arealet til dyrking av frukt og bær. For øvrig ønsker han at området skal
være uten inngrep så langt råd er, jf. vedtatt reguleringsplan for området.

Videre har Saltvik opplyst at han på litt sikt har planer om å oppgradere bolig på 337/12
slik at denne kan fungere som helårsbolig og bli hans permanente adresse.

Forholdet til 'ordloven:

Omsøkt fradeling synes ikke å være avhengig av delingstillatelse etter jordloven § 12.
For at fradelingen skal være avhengig av slik tillatelse, kreves det at eiendommen
bnikes eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk. Eiendommen brukes ikke i dag til
jordbruk eller skogbruk, og jordbrukspotensialet er neppe særlig stort.

En fradeling vil uansett være forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen
eiendommen kan gi. Som det fremgår av redegjørelsen foran, er Saltviks motivasjon å
hindre at eiendommen bebygges videre. Saltvik ønsker å plante bærbusker på deler av
eiendommen som i dag ikke er dyrket mark. Denne dyrkingen vil neppe gi stor
avkastning, men den vi i alle fall bli større enn dagens avkastning. I et landbruks- og
miljøperspektiv, vil altså fradelingen ha konkrete positive konsekvenser. Fradelingen vil
videre være i samsvar med arealbruken etter plan- og bygningsloven, og den vil føre til
en standardheving av området og dermed gi et positivt bidrag til kulturlandskapet.

Viderekontakt:


Både jeg og Bjørn Tore Saltvik stiller oss til disposisjon ved behov for utfyllende
informasjon.

Min kontaktinformasjon er:

Joe Hallvard Braseth

Trodlaskarvegen 9b

4280 Skudeneshavn

Tlf: 934 56 177

E-post: joe@haugnett.no

2



Saltvikskontaktinformasjoner:

Bjørn Tore Saltvik

Dukenveien10

3133 Duken

Tlf: 971 99 288

e-post: bjorn.tore.saltvik@bdo.no

neshavn, 23. november 2012

Joe Ha ard Bras

Vedlegg:

Kart

Dom 12-012000TVI-INTRav 26.6.2012

Signertenabovarse4

Kvittering for nabovarsel

3
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Arkivsak. Nr.:
2013/1403-2

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 52/13 26.08.2013

Torill og Bjørnar Strand, Søknad om konsesjon på del av gnr. 85/7

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om konsesjon på del av Fjordglytt gnr. 85/7 avslås med hjemmel i 

konsesjonslovens § 1, formål og § 9, særlige forhold for landbrukseiendommer. 

Avslaget grunngis ut fra for høy avtalt pris på skogbruksareal av middels bonitet. Kjøpet av tilleggsareal 
til hytteeiendom vil ikke medføre en helhetlig landbruksforvaltning på lang sikt. 

Vedlegg
1 Søknad om konsesjon - Bjørnar og Torill Strand.
2 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom + rettledning
3 Oversiktskart

Bakgrunn

Lorns Skjemstad søker fradeling av et areal på ca. 2,2 dekar som tilleggsareal til hytteeiendommen gnr. 
85/96. Siden arealet er ubebygd og over 2 dekar, må kjøper av arealet søke konsesjon. Grunnlaget for 
behandling av saken bortfaller dersom fradelingen av det aktuelle arealet blir avslått, jfr. vedrørende 
dette.

Det søkes konsesjon på oppmålt areal på 2,5 dekar skogsmark med middels bonitet til en pris på kr. 
70.000.-

Fradeling av areal med eget gnr/bnr gjøres vanligvis når arealet skal være en egen grunneiendom og har 
endret formål fra LNF til bygg- og anleggsformål i kommuneplanens arealdel eller i en reguleringsplan. 

Konsesjonssøknaden skal behandles etter konsesjonslovens § 1, formål og § 9, særlige forhold som 
gjelder landbrukseiendommer. 



Vurdering
Konsesjonsloven skal regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern 
om landbrukets produksjonsareal og ha slik eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.
Følgende momenter skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål: 

Avtalt pris: 
Omsøkt areal skal fremdeles nyttes til landbruksformål. Den avtalte prisen på kr. 70.000.- er ikke i 
nærheten av det som en vanlig pris ved salg av skogeiendommer i området men ligger nærmere en pris 
på ikke opparbeidd hyttetomt. Gjennomsnittlig pris på skogsmark til landbruksformål ligger på ca. kr. 
1000- 3000 pr. dekar, så høyeste anbefalte pris på omsøkt areal settes til kr. 7500.-

Ivareta bosetting: 
Kjøp av arealet vil ikke skape endring i bosetting for området all den tid søknaden gjelder tilleggsareal til 
en hytteeiendom. 

Driftsmessig god løsning: 
Det vises til formålsparagrafen i konsesjonsloven som legger til grunn eier- og bruksforhold som er mest 
tjenlige for samfunnet som helhet, og elles til vurderingene etter jordlovens § 12 i fradelingssøknaden 
av samme areal. 

Erverver er skikket til å drive landbrukseiendommen: 
Kjøperne har tidligere vært eier av gård. 

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Det vises til søknaden om fradeling der vern av arealene og drifts/miljømessige er vurdert. Omsøkt 
areal skal fremdeles være landbruksareal men eies av nabo med hytteeiendom. Dersom arealet blir 
tillagt en hytteeiendom, vil dette stri med jordlovens og konsesjonslovens formål om at arealressursen 
bør disponeres på en måte som gir tjenlig bruksstruktur med hovedvekt på bosetting, arbeid og 
driftsmessige gode løsninger. 

Konklusjon

Søknad på konsesjon på del av arealet på Fjordglytt gnr. 85/7 vurderes i sammenheng med søknad om 
fradeling av samme areal. Søknad om konsesjon behandles kun dersom søknad om fradeling blir 
innvilget.

Søknad om konsesjon tilrådes ikke med bakgrunn i at kjøpesummen ligger langt over tilrådd pris samt 
at deling av en landbrukseiendom ikke medfører en driftsmessige og helhetlig arealforvaltning. En 
hytteeier i området vil bli ny eier av landbruksarealet som på sikt kan slås sammen med 
hytteeiendommen til en stor fritidstomt som er langt ut over det som er vanlig for størrelse av 
hytteeiendommer.
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043102IITorill o B'ørnar Strand

Postboks49
7671 INDERØY
Tlf:Mobil: 0047 95168290

II
Mail: bjornar.strand@vktv.no

Til INDERØY KOMMUNE
V/ Planlegger Kristin Volden
7670 INDERØY

VEDR:SØKNADOMFRADELING.

Jeg viser til korrespondanse på mail mellom Lorns Olav Skjemstad og deg gjennom sommeren om muligheten
for fradeling av et lite LNF område på noe i overkant av 2000 m2 som grenser til tomten vår i Skjemstadmarka.

Etter en samtale med Skjemstad nå i ferien ble det enighet om å sende inn en påkrevet konsesjonssøknad med
tanke på å kunne overta det omtalte område. Gjeme i form av et eget gnr og bnr, hvis det forenkler
saksbehandlingen.

Årsaken til denne søknaden er ikke å berike oss, og bli eier av en uvanlig stor hyttetomt. Etter at vi tok i bruk
eiendommen har det dessverre vist seg at det er to forhold som plager oss, og delvis andre i tomtefeltet:

På grunn av at området ligger lavt i terrenget i et fuktig søkk i terrenget yngler det med blenning, klegg,
mygg og knott. Lauvskogen må kultiveres og området bør dreneres / fylles opp litt. På den måten blir
plagene vesentlig mindre for alle i tomtefeltet.

2: På grunn av at det ligger flere generasjoner med stormfall, (gammel granskog), som delvis er nedgrodd
og i ferd med å gå i forråtnelse i det omtalte området, er det et problem med stokkmaur i området. Dette
har trolig sitt utspring i de gamle trærne som ligger å utgjør både bolig og næring til stokkmauren.
Dette forholdet ønsker vi å bruke tid og krefter på å rydde opp i. Vi ønsker å bidra til en velholdt og
ryddig skogbotn, noe som kan bidra til større trivsel i området både for hytteeieme og til de som ferdes
på den flotte turstien som er anlagt ved siden av det omtalte området.

Deler av område vil vi benytte til poteter og grønnsaker, resten vil forbli et friområde slik vi gjeme ønsker det.

Imidlertid er det vanskelig å se for seg å legge ned en så betydelig arbeidsinnsats på området uten å ha et
eierforhold til det, og en fremtidig kontroll over hva området skal brukes til.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Inderøy 17.juli 2013.

Med vennlig hilsen
7 ,7

)

Torill Strand.

 

Bj ar Strand.
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IIIIIIIIIIStatens landbruksforvaltning

Før søknadenfyllesut, bør det undersøkesomervervet
er konsesjonsfritt,jf. rettledningenpå side3 og4.

Søknadomkonsesjonpåer
1henhold til konsesjonsloven a
nr. 98
Dette skjemaet er påbudt brukt ved

Til ordføreren i INDERØY
(denkommunedereiendommenligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over
eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder.
Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i originaleller bekreftet avskrift i den utstrekning slike
dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Fødselsnr. (11 siffer)

22045242106
Organisasjonsnr. (9 siffer)

•

Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

1 STRAND, Bjørnar Ingvald
Adresse

2 Skjemstadmarka 16, 7670 INDERØY
Telefonnr. (8 siffer) E-postadresse

3 95168290 bjornar.strand@vktv.no
Overdragerens navn

4 SKJEMSTAD, Lorns Olav
Adresse

5 Konstknektveien 21, 7374 RØROS

Fødselsnr. (11 siffer)

10034045335
Organisasjonsnr. (9 siffer)

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr e I )

En parsell av eiendommen 85/7 i henhold til vedlagte kartutsnitt.

Kjøpesum/ leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kår av 5-årlig verdi Kjøpesum for løsøre

7 Kr 70.000,-

Kommune Fylke
8 Inderøy Nord Trøndelag

Arealets størrelse Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal

9 Ca 2 mål. Ikke oppmålt. Hovesaklig krattsog av lauvtre,
samt 5 - 10 grantrær.

Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse I-V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog

10 Ikke relevant.

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.I.)

11)

Bygning (type) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Ingen bygninger på området
Bygning (type) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

SLF-359 B Elektronisk utgave av 07.09

Bygning (type)

Bygning (type)

11
Bygning (type)

Bygning (type)

Bygning (type)

Annen bebyggelse

Statenslandbrubfwvabning
mom~~~~~~
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

Ingen
12

Eierellerleiersøkeren,hansektefelleellerbarnunder18 årannenfasteiendomi kommunen?

13 j Ja Itilfellehvilke:
Skjemstadmarka 16, som er naboeiendommen.

Nei
Eierellerleiersøkeren,hans ektefelleellerbarnunder18 årfasteiendomi andrekommuner?

14 I Ja Itilfellehvilke:
En hytte beliggende på Henningfjellet i Steinkjer kommune.

Nei
Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

Ingen drift.

15

Erververens planer for bruk av erendcmmen

Området ligger som en ytterkant av etablert fritidsboligområde og er
1, tilvokst av krattskog og skogbunnen består av en rekke gamle stormfall.

411	
Vår plan er å gjøre området ryddig og tiltalende. Det kommer til å bli
drenert og anlagte en potetåker, samt et grønnsakfelt i noe av området.

Spesieltforjord- og
Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på søkerens tidligere eiendom

17 Gnr 85 bnr 96. (0mrådet kan gjerne etableres med eget gnr og bnr hvis det
er ønskelig /nødvendig.
Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18 Var tidligere eiere av gården Saursaunet i Steinkjer.Gnr 220 bnr 1.

søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 —ett —år og deretter selv bebo eiendom men
i minst 5 —fem —år i sammenheng?

j Ja 111 Nei

Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes avmerdragelsen?

20 Ja I tilfelle hvilke:

Skjemstadmarka 16.
Nei

Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

ø Torill Saursaunet Strand, F. nr 25076133274. Gift med Bjørnar Strand.

Dato Dato

Overdragerens und22 Søkerensunderskrift

Underretning om avgjørelsen sendt:

Både overdrager og søker.

Bilagsfortegnelse

Kartutsnitt, Bilag nr 1.
Intensjonsavtale, Bilag nr 2.

Skjemaeter tilgjengeligpå intemett:www.slf.dep.nounder «Skjema» og k . s.d .
Spørsmål om utfyllingkan rettes til kommunen.

SLF-359 B 2-2
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Eventuelle tilleggsopplysninger:

•

•

•

RETTLEDNING

Generelt om konsesjonsloven
Konses'onslovenav 28. november 2003 bestemmer at alle erverv av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn
10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som
erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Et erverv er et fellesord for alle måter man kan få en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Konsesjoner en tillatelse fra staten.
Den som blir ny eier av eiendommen er erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktigerverv kan ikke tinglyses
med mindre konsesjoner gitt.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen,kan du henvende
deg til kommunen der eiendommen ligger.

Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven§§ 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfrihetmv. (fastsatt 8. desember2003) hvilkeervervsom er
unntatt fra konsesjonsplikten.Hovedregelener at du kan erverve bebygdeiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller
ikke har mer enn 25 dekar fulldyrket/overflatedyrketjord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og
fritidsformål, og annet ubebygd areal som er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra
nær familie og erververemed odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfrihetensom følger av reglene i § 4
første ledd nr. 1-4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring SLF-360. Skjemaet er
tilgjengelig på www.slf.dep.no under "Skjema". Egenerklæringenskal følge hjemmelsdokumentet (festekontrakt, skjøte eller
lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighetenesender erklæringen videre til kommunen, som fører
kontroll med konsesjonslovenblir fulgt.

Konsesjonsfrihetenpå grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendomover en viss størrelse
er betinget av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dettegjelder eiendommer som har mer enn
25 daa fulldyrket/overflatedyrketareal eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelsesom er eller har vært i
bruk som helårsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelseunder oppføring hvor
tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du ikke skal bosettedeg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon.Du må
da krysse av i felt 19 for å gjøre konsesjonsmyndigheteneoppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i alle konsesjonssaker.Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyreter klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på www.slf.dep.no og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr.Gebyret blir krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjonfordi
du ikke skal bosette deg på eiendommen.



•

•



C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere
saksbehandlingstidenog sikre at saken behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1-5
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer.Juridiske
personer (f.eks. aksjeselskaper)tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeretfås oppgitt ved henvendelsetil
Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse.

Feltene 6-11
Omfatter overdragelsenflere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal
festenummeret oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjonpå stiftelse eller overdragelseav andre rettigheter
over fast eiendom som medfører konsesjonspliktetter § 3 i konsesjonsloven,skal rettigheten beskrives (for eksempel
grusrettighet, utbyggingskontrakt o.I.).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal
leiesummen per år oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet
for dette. Hefter det kårytelser på eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnesborett
og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi.
Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som borett og lignende, bl.a. om påregneligvarighet, forutsettes å gå frem
av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningenunder behandlingenav konsesjonssøknaden.Dersom løsøre følger med
i overdragelsen,skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker
konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysninger om eiendommen(e)stotalareal fylles
ut. Gjelder ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens
areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord og overflatedyrketjord / gjødslet
beite. I feltet for produktiv skog føres skog med produksjonsevnepå minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som
annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i dagen 0.1.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumetfor
den produktive skogen.

I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks bolighus , kårbolig, hytte, driftsbygning,
forretningsbygg, industribygg, seter o.l.) I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeterog antall
etasjer. Hvis opplysninger om bygningenstekniske tilstand (f.eks. god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger, (f.eks. fra
takst over eiendommen) oppgis dette.

FeItene 12-16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen,skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheterer beiterett (f.eks. i
utmark), strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett 0.1.Dersom du, din ektefelleeller barn under 18 år
eier eller leier andre eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i
henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal det gis en beskrivelseav hvordan eiendommen blir brukt i dag. For
landbrukseiendommerskal det fremgå om eiendommen drives med husdyrhold, planteproduksjone.l. I felt 16 skal erververen
opplyse hva eiendommen skal brukestil. Eksempelpå slik bruk kan være erverv til fritidsformål, landbruksformål eller industri.

1111Feltene 17-21
Skal eiendommen du søker konsesjon på nyttes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og
bruksnummer på denne eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelseog praktisk erfaring innenjord-
og skogbruk du har.

Det trenger ikke å fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du
søker konsesjonfordi du ikke skal bosettedeg på eiendommen.

I felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosettedeg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst fem år i
sammenheng. Er ervervet i utgangspunketkonsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker
konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen,jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi
nærmere opplysninger om bakgrunnenfor hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle
tilleggsopplysninger, eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- og skogbrukseiendom,skal det i forbindelse med behandlingenav konsesjonssøknadenvurderes
om det er nødvendig med delingssamtykkeetter § 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). I felt 20 må det derfor
opplyses om overdragereneier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon
på samme landbrukseiendom,må det opplyses i felt 21 om søkerne er gift, samboere eller partnere.

Felt 22
Både du som erverver og overdragerenmå undertegnekonsesjonssøknaden.For umyndige - personer under 18 år eller
umyndiggjorte —må vergen undertegne.Advokater kan undertegnepå vegne av partenedersom fullmakt foreligger.
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Arkivsak. Nr.:
2013/1251-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 112/13 26.08.2013

Søknad fra Lars Lunnan Bolaas om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 

160 bnr 9 i Inderøy

Vedtak i henhold til fullmakt:
Lars Lunnan Bolaas gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr 160 bnr 9 i Inderøy i medhold av § 9, 
jfr. § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at konsesjonssøker har bopel på den utvidete 
driftsenheten og får boplikt i 5 år fra konsesjon blir gitt.

Bakgrunn
Lars Lunnan Bolaas, heretter kalt erverver, søker konsesjon for erverv av eiendommen gnr 160 bnr 9 i 
Inderøy. I kjøpekontrakten er det opplyst at 114 dekar vil bli fradelt eiendommen og ervervet av 
Inderøy kommune. Dette arealet omfattes derfor ikke av konsesjonssøknaden. Eiendommens totalareal 
etter dette er 141 dekar fulldyrka jord, 8 dekar skog og 30 dekar annet areal. Bygningsmassen på 
eiendommen består av våningshus, 100 kvm., byggeår 1927 i 2 etg. i middels god tilstand og 
Driftsbygning på 310 kvm, byggeår 1925 i dårlig tilstand. Avstand fra driftssentret/gårdstunet til 
erververs eiendom til omsøkt ervervet eiendom er ca 1 kilometer. Avtalt kjøpesum er 2.900.000 kr.

Vurdering
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, jfr 
§ 9 i konsesjonsloven, skal det legges vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:
Kjøpesummen er høy, men akseptabel fordi verdien av bolig som følger med på kjøpet ligger i et 
område med høy boverdi. Den fulldyrka jorda på eiendommen er lettbrukt god jord.

Hensynet til bosettingen i området:



Ervervet vil ikke endre bosettingen i området fordi selger fortsatt vil bo på egen eiendom og drive utleie 
av ervevet boli. Ervervet vil styrke grunnlaget for bosetting på erververs eiendom og i tillegg vil det bli 
satt vilkår om boplikt i 5 år på den utvidete driftsenheten i 5 år.

Driftsmessig god løsning:
Arealet som erverves ligger 1 km fra driftssentret til erververs eiendom og vil være en driftsmessig god 
løsning.

Erververs skikkethet:
Erverver er aktiv gårdbruker og anses skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Arealet som erverves har tidligere vært leiejord. Nytt eierskap sikrer helhetlig ressursforvaltning og har 
ellers ikke negativ innvirkning på kulturlandskapet.

Konklusjon
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven og oppfyller ellers de forhold som skal vektlegges ved 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom skal brukes til landbruksformål.



Arkivsak. Nr.:
2013/1083-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 113/13 26.08.2013

Søknad fra Ove Meldal om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 68 bnr 

3, 4 og 5 samt gnr 71 bnr 2 i Inderøy kommune.

Vedtak i henhold til fullmakt:
Ove Meldal gis konsesjon for erverv av eiendommene gnr 68 bnr 3, 4 og 5 samt gnr 71 bnr 2 i Inderøy 
kommune til avtalt kjøpesum kr 50.000,-  i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som 
vilkår at konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra konsesjon blir 
gitt.

Bakgrunn
Ove Meldal, heretter benevnt erverver, eier og driver landbrukseiendommen gnr 68 bnr 1 i Inderøy. 
Arealressurser på eiendommen er 148 dekar fulldyrka jord, 4 dekar innmarksbeite, 180 dekar produktiv 
skog og 17 dekar annet areal. Driftsform er kornproduksjon på eget og leid areal.  Erverver søker 
konsesjon for erverv av 4 tilgrensende eiendommer som tilleggsareal til sin eiendom. Avtalt kjøpesum er 
kr 50.000,-.

Vurdering
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, jfr 
§ 9 i konsesjonsloven, skal det legges vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:
Kjøpesummen er forsvarlig.

Hensynet til bosettingen i området:



Ervervet vil ikke endre bosettingen i området fordi selger fortsatt vil bo på tunet og ervervet vil styrke 
grunnlaget for bosetting på erververs eiendom og i tillegg vil det bli satt vilkår om boplikt i 5 år på den 
utvidete driftsenheten i 5 år.

Driftsmessig god løsning:
Arealet som erverves grenser til gnr 68 bnr 1 og vil være en driftsmessig god løsning.

Erververs skikkethet:
Erverver har drevet egen gård og ansees som godt skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Arealet som erverves har tidligere vært leiejord. Nytt eierskap sikrer helhetlig ressursforvaltning og har 
ellers ikke negativ innvirkning på kulturlandskapet.

Konklusjon
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven og oppfyller ellers de forhold som skal vektlegges ved 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom skal brukes til landbruksformål.



Vår dato Vår referanse

13.08.2013 2013/1017-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Norums Byggservice AS
Letnesvegen 417
7670  INDERØY

063/001 - Lokal godkjenning - Norums Byggservice AS

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 30.07.13.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

PRO/UTF – maskinbu og fyrrom 

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert og ansvarlig er Sissel Norum.


Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Norums Byggservice AS
av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av 
delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.720,- for fornyet lokal godkjenning uten endringer Jfr. Gjeldende
betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Jon Leira Letnesvegen 403 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

31.07.2013 2013/1270-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Sissel E Slapgård
Sundsnesvegen 20
7670  INDERØY

136/087 - Godkjent ombygging av garasje - tilbygg og takterrasse-
Sundsnesvegen 20

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/087

Adresse:
Sundsnesvegen 20, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Sissel E Slapgård                      

                    

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

Bruksareal i m2:
21,4            

Det vises til søknad om ombygging av garasje – tilbygg og takterrasse - registrert mottatt her 24.6.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til ombygging av garasje – tilbygg og takterrasse – på eiendom 136/087, 
Sundsnesvegen 20.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

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



, saksnr. 2013/1270-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Tilbygg til garasje BYA 25,5 m2/ BRA 21,4 m2

Endring av tak på garasje til takterrasse

Planstatus: Kommunedelplan – Straumen 25.06.12
Planformål: Bolig

Tegningsliste:

 Situasjonsplan
 Fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Tegninger av eksisterende situasjon var ikke vedlagt men bygningsmyndigheten har vært i 
byggesaksarkivet og funnet disse. 
Endringen innebærer at boden på toppen av eksisterende garasje fjernes og at ny bod bygges til i 
bakkant av garasjen. Det etableres takterrasse på bygningen. Tegningene viser at det etableres et 
«skjørt» med takflate som en del av rekkverket rundt terrassen og at annet rekkverk vil stikke opp fra 
dette. En slik utforming kan gi noen tekniske utfordringer og med tanke på framtidig vedlikehold kan 
enklere alternativer med fordel vurderes.

Nærmeste avstand til nabogrense i sør blir 1,6 meter og det er vedlagt erklæring fra nabo med samtykke 
til dette.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området og bygningsmyndigheten har ingen innvendinger 
til tiltaket. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.



, saksnr. 2013/1270-2

Side 3 av 3

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

31.07.2013 2013/1330-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Lars Kvam
Sandvollanvegen 513
7670  INDERØY

222/002 - Godkjent oppføring av garasje og utvidelse av veranda, 
Sandvollanvegen 513

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
222/002

Adresse:
Sandvollanvegen 513, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lars Kvam                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
55,44            

Det vises til søknad om oppføring av garasje og utvidelse av veranda registrert mottatt her 28.6.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje og utvidelse av veranda på eiendommen 222/002

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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



, saksnr. 2013/1330-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Oppføring av ny garasje BYA 58,5 m2/BRA 55,44 m2

Utvidelse av veranda
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse

Saksvurdering:

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

Garasje oppføres i vest med minste avstand til nabogrense på 1,5 meter. Det er vedlagt erklæring med 
samtykke fra nabo. Nærmeste avstand til privat veg blir 2 meter, avstand til vegmidte 3 meter.
Veranda utvides mot sør og vest.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

17.07.2013 2013/1068-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Gunnar Eriksen
Lerkehaugv 60
7711  STEINKJER

Eriksen Gunnar - 357/29 - Tilbygg - Hovdvegen 65

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/029

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Gunnar Eriksen                      

Tiltakets art:
  Tilbygg til fritidsbolig < 50 m2                                              

Bruksareal i m2:
   18 m2         

Det vises til søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig, dette i henhold til søknad med 
vedlegg registrert mottatt her 20.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig i samsvar 
med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om oppføring av et tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Tilbygget har et bebygd 
areal BYA på 19,7 m2, totalt bebygd areal for fritidsboligen etter utbygging er 80m2 BYA.

Planstatus: Reguleringsplan for Trongsundet. 
Planformål: Fritidsbebyggelse

Fritidseiendommen er i rundtømmer oppført i 1960. Samtidig med utbyggingen rives et eldre uthus på 
tomta. 
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Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
På tomta står et naust, nautet regnes ikke inn i totalt bebygd areal for eiendommen i henhold til 
reguleringsplanens bestemmelser for maksimal utnytting. Tiltaket er i samsvar med reguleringsplan.
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

17.07.2013 2013/1030-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Gran & Ekran as
Lensmyra 8
7670  INDERØY

Gran Marius og Elisabeth Sæther- 12/7 - Søknad om tillatelse til tiltak -
Utøyvegen 369 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
12/7

Adresse:
             Utøyvegen 369            

Tiltakshaver:
Marius Gran

Ansvarlig søker:
Gran & Ekran as                                          

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus mot sør og nord                                               

Bruksareal i m2:
           38 m2

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende bolighus, dette i samsvar med søknad og vedlegg
registrert mottatt her 15.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus 
i samsvar med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Ansvarlig foretak for prosjektering samt utførelsen oversendes snarest.

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:


Gran og Ekran AS, org.nr. 990427208, gis ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om tilbygg til eksisterende bolighus. Tilbygget består i nytt inngangsparti mot 
nord hvor eksisterende inngangsparti rives. Mot sør bygges tilbygg til stue, begge tilbyggene er på to 
plan.
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Tilbyggene har et bebygd areal BYA på 38 m2. Totalt bebygd areal for bolighuset etter utbygging er 260,8
m2 BYA.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.05.07. 
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler, ansvarlig foretak for prosjektering samt 
utførelse oversendes snarest etter at entreprenør er valgt. 

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Elisabeth Sæther og Marius Gran, Utøyvegen 369, 7670 Inderøy



Vår dato Vår referanse

15.07.2013 2013/1240-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Anstein Lyngstad
Vågavegen 424
7670  INDERØY

Lyngstad Anstein gnr. 067 bnr 001 - Vågavegen 424 - Redskapsbu - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
067/001

Adresse:
Vågavegen 424                         

Tiltakshaver:
Anstein Lyngstad                      

Tiltakets art:
Oppføring av driftsbygning, redskapshus                                                

Bruksareal i m2:
  166 m2          

Det vises til søknad om oppføring av nytt redspakshus til landbrukseiendom, dette i henhold til søknad
registrert mottatt her 19.06.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
oppføring av ny driftsbygning/landbruksgarasje, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter oppføring av ny driftsbygning, redskapshus/landbruksgarasje. 
Bygningen plasseres inntil avlingsvei, sør for tunet på gården. Redskapshuset har et bebygd areal BYA på 
169 m2.
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Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

05.07.2013 2013/957-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Tore Nilsen
Rognlivegen 1
7670  INDERØY

172/082 - Godkjent tilbygg - terrasse - Rognlivegen 1

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/082

Adresse:
Rognlivegen 1, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Tore Nilsen                      

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om utvidelse av eksisterende veranda registrert mottatt her 02.05.13.
Siste dokument til saken er tegninger mottatt 29.05.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til utvidelse av veranda som omsøkt

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Vi har ingen innvendinger til omsøkte tiltak.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

02.07.2013 2012/2678-7

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Bjørnar Strand
Kløverveien 72
7650  VERDAL

Strand Bjørnar - gnr 085 bnr 096 - Fritidsbolig - Skjemstadmarka 16 -
igangsettingstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/096

Adresse:
    Skjemstadmarka 16                     

Tiltakshaver:
Bjørnar Strand                      

Ansvarlig søker:
Bjørnar Strand                    

Tiltakets art:
Oppføring av fritidsbolig                                               

Bruksareal i m2:
   76 m2         

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig, 
tillatelsen er gitt med følgende vilkår:

Tiltaket utføres i samsvar med rammetillatelsen av 27.06.2012
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Bjørnar Strand, gis ansvarsrett i henhold til saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven 
SAK § 6-8 som ansvarlig søker samt ansvarlig for bygningstiltaket.

Saksopplysninger og vurderinger:

Tiltaket omfatter oppføring av fritidsbolig i Skjemstadmarka hyttefelt. Tiltaket er i samsvar med 
opplysninger og tegninger gitt i rammetillatelsen av 27.06.2012.
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Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§21-10. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

03.07.2013 2013/1185-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen

Viser til søknad fra Inderøy kommune som grunneiere om fradeling av grunneiendom til 
boligformål, gbnr. 197/20, dette i henhold til søknad mottatt her den 10.06.2013.

Gjeldende planstatus: 
Parsellen ligger innenfor Reguleringsplan Gangstadhaugen II, 
I henhold til reguleringsplan omfatter området i sin helhet område B4, avsatt til boligbebyggelse.

Den omsøkte parsellen er i sin helhet planlagt til boligformål, i henhold til 
reguleringsbestemmelsene sies følgende:
«For område B4 skal foreligge godkjent detaljreguleringsplan før utbygging kan finne
sted.»

Bygningsmyndigheten vurderer fradelingen til å være i samsvar med reguleringsplan, vedtatt den 
21.04.2010.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra m, (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 
26-1(opprettelse og endring av eiendom) godkjennes søknad om fradeling av parsellen B4 på ca 
3 m2 fra eiendommen gbnr. 197/20.
Ved fradeling må det tas hensyn til eksisterende avlingsvei/skogsbilveg. Endret plassering av 
avlingsvei/skogsbilveg må skje i samråd med grunneier Erlend Lynum. 

Den nye fradelingen omfatter i sin helhet fradeling til boligformål.  

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Erlend Lynum Sandvollanvegen 975 7670 INDERØY
Skje AS     Finnemarka 11           7603     LEVANGER



Vår dato Vår referanse

03.07.2013 2013/1185-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen

Viser til søknad fra Inderøy kommune som grunneiere om fradeling av grunneiendom til 
boligformål, gbnr. 197/20, dette i henhold til søknad mottatt her den 10.06.2013.

Gjeldende planstatus: 
Parsellen ligger innenfor Reguleringsplan Gangstadhaugen II, 
I henhold til reguleringsplan omfatter området i sin helhet område B4, avsatt til boligbebyggelse.

Den omsøkte parsellen er i sin helhet planlagt til boligformål, i henhold til 
reguleringsbestemmelsene sies følgende:
«For område B4 skal foreligge godkjent detaljreguleringsplan før utbygging kan finne
sted.»

Bygningsmyndigheten vurderer fradelingen til å være i samsvar med reguleringsplan, vedtatt den 
21.04.2010.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra m, (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 
26-1(opprettelse og endring av eiendom) godkjennes søknad om fradeling av parsellen B4 på ca 
3 m2 fra eiendommen gbnr. 197/20.
Ved fradeling må det tas hensyn til eksisterende avlingsvei/skogsbilveg. Endret plassering av 
avlingsvei/skogsbilveg må skje i samråd med grunneier Erlend Lynum. 

Den nye fradelingen omfatter i sin helhet fradeling til boligformål.  

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Erlend Lynum Sandvollanvegen 975 7670 INDERØY
Skje AS     Finnemarka 11           7603     LEVANGER



Vår dato Vår referanse

02.07.2013 2013/1041-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Espen Næss og Anita Sundet
Årfallvegen 24
7670  INDERØY

133/041- Godkjent tilbygg til Årfallvegen 24

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
133/041

Adresse:
Årfallvegen 24, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Espen Næss og Anita Sundet                      

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygg med dispensasjon for grad av utnytting registrert mottatt her 21.5.2013.
Tiltaket er søkt i ett-trinn uten at det er søkt ansvar i tiltaket. Bygningsmyndigheten har vurdert at 
tiltaket kan behandles som søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl § 20-2.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til eiendom 133/041. 
Det gis dispensasjon fra Kommunedelplan Straumen 25.06.12 og Bebyggelsesplan for Årfallvegen 
22.9.2008 vedrørende grad av utnytting.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Skriftlig erklæring fra eiere/sameie av eiendom 133/031 med samtykke til plassering av tilbygg 

nærmere nabogrense enn 4 meter ettersendes før igangsetting av tiltaket. Avstanden 
samtykket begrenser seg til skal være angitt.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak:
Tilbygg til enebolig
Inngangsparti nordøst 12,7 kvm
Bod og tak over terrasse nordvest 23,3
Tak langs fasade vest 8,2 kvm
Riving av eksisterende tak over inngang 4 kvm
Totalt nytt BYA 40,3 m2

Planstatus: Kommunedelplan Straumen 25.06.12
Bebyggelsesplan for Årfallvegen 22.09.2008
Planformål: Bolig

Det er søkt dispensasjon for grad av utnytting

Saksvurdering:

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

Avstand til nabogrense
Eiendommen grenser til en ca 2 m bred stripe - fellesområde (eiendom 133/31) - og nærmeste avstand 
til nabogrenseblir 0,5 meter Avstand til neste nabogrense 133/1 (Inderøy kommune) er angitt til 3,2 
meter. Jf. våre data vil denne avstanden bli 2,5 meter da tilbygget blir 1,5 meter nærmere enn boligen 
som er godkjent plassert 4 meter fra denne grensen.
Det er søkt dispensasjon for avstand til nabogrense. Bygningsmyndigheten ser det imidlertid som mer 
hensiktsmessig å be om et samtykke fra eiere/sameie til eiendom 133/31 slik at en 
dispensasjonsvurdering ikke er nødvendig.
Samtykke fra kommunen som eier av 133/1 til plassering 2,5 meter fra nabogrense anses ved dette som 
gitt.

Dispensasjon
Det opplyses at tiltaket medfører at eiendommen får en grad av utnytting på 37,46 % BYA og det er søkt 
om dispensasjon for dette.
Beregningen som gir en utnytting på 37,46 % BYA tar ikke hensyn til andeler i fellesareal. Ved å ta med 
disse andelene - minus areal avsatt til felles lek/opphold - medfører tiltaket at grad av utnytting blir 
31,58 % BYA, dette legges til grunn for behandling av dispensasjonen

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre uteoppholdsareal, lys og utsyn for beboerne samt hensynet til 
brannsmitte.
Fordelen med tiltaket er at beboerne får en definert og avskjermet uteplass godt tilpasset sine behov. 
Valgte løsning gir både eierne et bedre uteområde og er med på å gjøre fellesarealene mer tilgjengelige 
gjennom å skille mellom privat og halvprivat sone.
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Tilbygget ved inngangspartiet gir større tak med plass til blant annet barnevogn som står i stil med den 
øvrige tilbyggingen.
Tilbyggene oppføres i et nøkternt og tilpasset formspråk som underordner seg eksisterende bygning på 
en god måte. 

Utnyttingsgraden er noe høyere enn det planen åpner for og  i vurdering av planens intensjoner er 
tiltaket også sett i lys av ny kommunedelplan:
Ved behandling av bebyggelsesplanen for Årfallvegen ble utnyttingsgraden for området satt noe høyere 
enn det kommunedelplanen den gang hadde med den begrunnelse at nye regler for utregning av grad av 
utnytting krevde at felles lekeplass måtte tas ut ved beregningen for disse eiendommene.
Ny kommunedelplan for Straumen ble imidlertid vedtatt i 2012 - etter at bebyggelsesplanen ble vedtatt 
- og i denne er det lagt opp til en økt grad av utnytting fra 26% BYA til 30% BYA.  
Når det i ettertid er åpnet for en høyere utnytting i hele Straumen er ikke bestemmelsene om grad av 
utnytting for Årfallvegen justert opp. Ved å følge argumentasjonen fra planbehandlingen og å ta med 
1/8 av lekeplassen i beregningen vil tiltaket tilsvare en grad av utnytting på 28,22 % BYA og ikke komme i 
konflikt med kommuneplanens nyeste intensjoner om grad av utnytting:

Eiendom 133/40: 315,3 m2

2/10 av eiendom 133/32: 482,9 m2/5 = 96,58 m2

2/16 av eiendom 133/31: 693,8 m2/8 = 86,725 m2

Totalt areal for beregnet grad av utnytting for eiendom 133/40 blir da 498,61 m2

BYA eksisterende bolig:   78 m2

Nytt BYA (44,3 m2 - 4 m2 (rives)): = 40,3 m2

BYA på eiendom 133/32:  (67 m2 + 45 m2)/5 = 22,4 m2

Totalt BYA: 140,7

X % BYA =( (140,7*100)/498,65) % BYA = 28,22 % BYA

Bygningsmyndigheten kan som en følge av argumentasjonen over ikke se at tiltaket kommer i konflikt 
med planens intensjoner eller at det er andre ulemper som følge av tiltaket

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

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

02.07.2013. 2013/1037-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ketil Verdal
Årfallvegen 22
7670  INDERØY

133/040 - Godkjent tilbygg til enebolig i Årfallvegen 22

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
133/040

Adresse:
Årfallvegen 22, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ketil Verdal                      

                    

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig med dispensasjon for grad av utnytting registrert mottatt her
15.05.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – overbygd inngangsparti og overbygd terrasse med bod. Det gis dispensasjon 
fra Kommunedelplan Straumen 25.06.12 og Bebyggelsesplan for Årfallvegen 22.9.2008 vedrørende grad 
av utnytting.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
- Erklæring fra nabo i Årfallvegen 24 med samtykke til bygging 1 meter fra nabogrense 

ettersendes før igangsetting av tiltaket og tilsvarende erklæring fra eier av Årfall vegen 20 for en 
avstand på 2 meter.

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



, saksnr. 2013/1037-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til enebolig
Inngangsparti nordøst 14 kvm
Bod og tak over terrasse nordvest 17,5 kvm
Tak langs fasade vest 4 kvm
Riving av eksisterende tak over inngang 4 kvm
Totalt nytt BYA 31,5 m2

Planstatus:
Kommunedelplan Straumen 25.06.12
Bebyggelsesplan for Årfallvegen 22.09.2008
Planformål: Bolig

Det er søkt dispensasjon for grad av utnytting

Saksvurdering:

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

Det oppgis at eksisterende avstand til nabogrense er 2 meter og at nærmeste avstand til fra nabogrense 
til tilbygg blir 1 meter. Det er ikke vedlagt erklæring fra nabo med samtykke til plassering nærmere enn 4 
meter og tillatelsen gis på vilkår om at dette ettersendes.

Tiltaket er tilsvarende det som er søkt godkjent hos nærmeste nabo i vest.

Brann
Tiltaket regnes som en del av boligen og får en minste avstand fra nabohus i nordvest på 2,85 meter. 
Konstruksjonen mellom boden og boligen er imidlertid åpen og lett slik at brannenergien vil være liten 
og faren for brannsmitte fra disse delene ikke vurderes som vesentlig. 
Bygningsmyndigheten anbefaler likevel at omsøkte bod på 3 x 2,5 meter utføres med en brannmotstand 
på EI 30 for å minske risikoen for brannsmitte mellom boligene.

Dispensasjon
Tiltaket medfører at eiendommen får en grad av utnytting over 30 % BYA og det er søkt om dispensasjon 
for dette. 

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre uteoppholdsareal, lys og utsyn for beboerne samt hensynet til 
brannsmitte.
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Fordelen med tiltaket er at beboerne får en definert og avskjermet uteplass mot sørvest godt tilpasset 
sine behov. Valgte løsning gir både eierne et bedre uteområde og er med på å gjøre fellesarealene mer 
tilgjengelige gjennom å skille mellom privat og halvprivat sone. 
Tilbygget ved inngangspartiet gir større tak med plass til blant annet barnevogn.
Tilbyggene oppføres i et nøkternt og tilpasset formspråk som underordner seg eksisterende bygning på 
en god måte. 

Utnyttingsgraden er noe høyere enn det planen åpner for og i vurdering av planens intensjoner er 
tiltaket også sett i lys av ny kommunedelplan:
Ved behandling av bebyggelsesplanen for Årfallvegen ble utnyttingsgraden for området satt noe høyere 
enn det kommunedelplanen den gang hadde med den begrunnelse at nye regler for utregning av grad av 
utnytting krevde at felles lekeplass måtte tas ut ved beregningen for disse eiendommene.
Ny kommunedelplan for Straumen ble imidlertid vedtatt i 2012 -  etter at bebyggelsesplanen ble vedtatt 
-  og i denne er det lagt opp til en økt grad av utnytting fra 26% BYA til 30% BYA.  
Når det i ettertid er åpnet for en høyere utnytting i hele Straumen er ikke bestemmelsene om grad av 
utnytting for Årfallvegen justert opp. Ved å følge argumentasjonen fra planbehandlingen og å ta med 
1/8 av lekeplassen i beregningen vil tiltaket tilsvare en grad av utnytting på 30,68 % BYA og ikke komme i
konflikt med kommuneplanens intensjoner om grad av utnytting: 

Eiendom 133/40: 275,2 m2

2/10 av eiendom 133/32: 482,9 m2/5 = 96,58 m2

2/16 av eiendom 133/31: 693,8 m2/8 = 86,725 m2

Totalt areal for beregnet grad av utnytting for eiendom 133/40 blir da 485,51 m2

BYA eksisterende bolig: 78 m2

BYA på eiendom 133/33:67 m2 + 45 m2/5 = 22,4 m2

Nytt BYA: 44,3 - BYA som skal rives: 4 m2 = 31,5 m2

Totalt BYA: 131,9 m2

X % BYA =((131,9*100)/458,51) % BYA = 28,78 % BYA

Bygningsmyndigheten kan som en følge av dett ikke se at tiltaket kommer i konflikt med planens 
intensjoner eller at det er andre ulemper som følge av tiltaket 

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

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.
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Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1017-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Jon Leira
Letnesvegen 403
7670  INDERØY

063/001 - Godkjent oppføring av maskinbu med fyrrom, Letnesvegen 403

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
063/001

Adresse:
Letnesvegen 403 7670, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Jon Leira                      

Ansvarlig søker:
Norums Byggservice AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
158            

Det vises til søknad om maskinbu/fyrrom registrert mottatt her 14.5.13.
Siste dokument til saken er søknad om ansvarsretter mottatt 17.6.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av maskinbu og fyrrom som omsøkt.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Søknad om ansvar for funksjonen PRO – fyringsanlegg – ettersendes før igangsetting av tiltaket

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Norums Byggservice AS (976548027) for funksjonene: SØK kl. 1, UTF kl.1 tømrerarbeid

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

Tiltak: Oppføring av maskinbu/fyrrom BYA 170,4 m2/BRA 158 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område spredt boligbebyggelse
Ansvarsoppgaver:
Norums Byggservice AS (976548027) for funksjonene: SØK kl. 1, UTF kl.1 tømrerarbeid

Saksvurdering:

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

Ny maskinbu med fyrrom oppføres sørvest for tunet og varmeanlegget koples til våningshus, 
driftsbygning og nytt næringsbygg (overnatting). Avstand til nærmeste bygning blir ca. 15 meter.

Ansvar for prosjektering av tiltaket
Det er ikke søkt ansvar for prosjektering av bygningen og det forutsettes at søknad om dette ettersendes 
før igangsetting av tiltaket. Vi viser for øvrig til byggeveileder til gardsvarmeanlegg:

http://www.skogkurs.no/Prosjekter/byggeveileder/pdf/gardsvarme.pdf

Som blant annet sier følgende:
Fyrrom må utføres som branncelle, med branncellebegrensende bygningsdeler minimum EI 60 
bestående av begrenset brennbart materiale eller bedre. Innvendig kledning må være K10/A2-
s2,d0 [K1-A] overflate må være In1 anbrakt på begrenset brennbart materiale eller bedre. Dør til 
fyrrom må være EI 60-CSm/ A2-s1,d0 [A 60]. Det må være tilgjengelig plass for vedlikehold og 
rengjøring av varmeanlegget.

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv slokking av brann. Det skal være tilgang på
tilstrekkelig slokkemiddel.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-13

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Storli og Stornes AS
Nessetvegen 2010
7670  INDERØY

Att. Gunnar Storli

063/001 - Lokal godkjenning - Storli og Stornes AS

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 14.5.13.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

UTF kl.1 ildsteder og membran på bad

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Gunnar Storli.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Storli og Stornes AS av Inderøy 
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert myndighet etter 
kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.2200,- Jfr. Gjeldende betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-9

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Murmester Bjørnar Slålie AS
Otervegen 6
7670  INDERØY

063/001 - Lokal godkjenning - Murmester Bjørnar Slålie AS

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 1.7.13.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

 Uavhengig kontroll kl.1, våtrom. Kontroll av våtrom skal inneholde:
Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv
Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene 
benyttes korrekt

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Bjørnar Slålie.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.
Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Murmester Bjørnar Slålie AS
av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert myndighet 
etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.720,- for fornyet lokal godkjenning uten endringer Jfr. Gjeldende 
betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

25.06.2013 2013/350-7

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Wenche Skjevik
Halvor Bachkesgt.10
7505  STJØRDAL

081/032 - Godkjent endring av tillatelse vedr ansvarsretter

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
081/032

Adresse:
Vistventrøa 23, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Wenche Skjevik                      

Ansvarlig søker:
Sundli Plan                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
90,4            

Det vises til søknad om endring av tillatelse registrert mottatt her 2.5.2013.
Endringen gjelder ansvarsrett for oppføring av hytte – utvendig snekkerarbeid i kl.1
Saltdalsbygg AS utgår som ansvarshavende og ansvaret overtas av Wenche Skjevik som selbygger etter 
SAK § 6-8 på bakgrunn av bistand fra tømrer Tore Laugtug. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til at Saltdalsbygg AS utgår som ansvarshavende og at ansvaret for utvendig 
snekkerarbeid i kl.1 overtas av Wenche Skjevik som selbygger etter SAK § 6-8

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
For øvrig gjelder tillatelsen som i byggetillatelse av 11.3.2013 ref. 213/350-2
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Øvrige opplysninger:

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Saltdalsbygg AS Fornebuv. 5 1366 LYSAKER
Tore Laugtug Lillemovegen 5 7500 STJØRDAL



Vår dato Vår referanse

12.08.2013 2013/1272-5

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Per Andreas Overå Letnes
Inderøyvegen 696
7670  INDERØY

181/011 – Rammetillatelse for ombygging og tilbygg til både bolig og garasje, 
Inderøyvegen 696

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/011

Adresse:
Inderøyvegen 696, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Andreas Overå Letnes                      

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS                    

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

Bruksareal i m2:
76,5            

Det vises til søknad om rammetillatelse for ombygging og tilbygg til både bolig og garasje registrert 
mottatt her 1.7.2013
Siste dokument til saken er dispensasjon fra veglovens § 30 fra Statens Vegvesen mottatt 12.07.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis rammetillatelse til ombygging av og tilbygg til både bolig og garasje på eiendommen 181/011, 
Inderøyvegen 696.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Vedtak om dispensasjon og avkjørsel med vilkår - fra Statens Vegvesen – legges til grunn for 
tillatelsen

 Tiltaket kan ikke iverksettes før det foreligger igangsettingstillatelse 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Letnes arkitektkontor AS for funksjonene SØK kl.1 og PRO kl.1, arkitektur
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Tilbygg til bolig- entre og tak over inngangsparti-  BYA 16,8 m2 + 2,25 m2/ BRA 13,5 m2 + 2,25 m2

Tilbygg til bolig – terrasse – BYA 18,5 m2

Påbygg til bolig – takopplett/bad -  BYA uendret / BRA 3 m2

Riving – deler av eksisterende uthus – BYA 29 m2

Tilbygg uthus – carport -  BYA 37 m2

Planstatus: Kommunedelplan Røra/Hylla 08.03.10
Planformål: Bolig
Tegningsliste:

 Vedlegg E1-E3, plan- og fasadetegninger
 Vedlegg D1, situasjonsplan

Det er søkt og gitt dispensasjon fra Statens vegvesen for bygging nærmere veg enn angitt i veglovens § 
29. Videre har vegvesenet gitt tillatelse til omlegging av avkjørsel i henhold til søknad. 

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Nytt inngangsparti bygges til i nord, og ny terrasse i sør. 
Takopplett etableres mot øst.
Avkjørselen flyttes noe lenger nord.  Deler av eksisterende uthus blir stående mens carport bygges til 
denne i nord. Nærmeste avstand til nabogrense i nord blir 6,5 meter.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Vedlegg:

1. Byggegrense langs offentlig veg – vedtak fra Statens Vegvesen ref. 2013/080001-003
2. Tillatelse til å legge avkjørsel fra offentlig veg - vedtak fra Statens Vegvesen ref. 

2013/080001-004

Kopi uten vedlegg til:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL
Statens Vegvesen



Vår dato Vår referanse

05.08.2013 2013/1372-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Knut Olsen
Skippervegen 8
7670  INDERØY

085/059 - Godkjent tilbygg til bolig, Skippervegen 8

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/059

Adresse:
Skippervegen 8, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Knut Olsen                      

Ansvarlig søker:
                    

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

Bruksareal i m2:
6            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 12.7.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til Skippervegen 8

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til bolig – innbygging av terrasse
2,96 m x 2,96 m – BYA 8,76 m2/BRA ca. 6 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Skjemstadaunet 17.10.2005
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Tilbygget etableres i sørøstlige hjørne delvis i mur/leca og med store vinduer. Nærmeste avstand til 
nabogrense blir som terrasse og er over 4 meter.

Alle berørte naboer er varslet om tiltaket.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

17.06.2013 2013/1198-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Arve Vang
Utøyveien 1149
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Arve Vang. Innvilgning av søknad om fradeling boligtomt på gnr. 39, bnr. 1.

Bakgrunn:
Arve Vang, eier av Vang mellom, søker om fradeling av boligtomt på areal avsett til spredt 
boligbygging ved nedkjøring fra Nes mot Vangshylla. Tomten består av høy bonitet skogsmark. 
På fradelingsskjema mottatt den 31.05.13 er det sett opp 2000m2 tomt mens det er levert kart fra
arkitekt som viser ca. 1700 m2 tomt. Det forutsettes at det er dette kartet som er ønsket tomt med 
tanke på plassering av ny bolig og garasje. Området ikring har fra tidligere fire fradelte tomter 
både av eldre og nyere dato.   
Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1,m som gjelder opprettelse av 
grunneiendom.
Jordloven kommer ikke til anvendelse da omsøkt areal ikke har dyrka eller dyrkbar mark. 

Vurdering:
Ved vurdering etter plan og bygningslovens § 20-1, m skal følgende vurderes: 
Gjeldende plan: 
Fradeling av boligtomt på omsøkt areal er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealet ligger 
innenfor område avsett til spredt boligbygging og det trengs ingen dispensasjonssøknad. Det skal 
i utgangspunktet ikke bygges på høgbonitet skog, men på omsøkt tomt er berggrunn og består i 
dag av kratt og lauvskog.  

Nabovarsel: 
Søknaden er levert med aktuelle nabovarsler i samsvar med pbl § 21-3.

Infrastruktur:
Fradelingen ligger inntil god infrastruktur. Det er kommunal vannforsyning jfr. pbl. § 27-1, 
muligheter for å kople seg på godkjent avløpsledning jfr. pbl. § 27-2 og felles privat adkomst 
etter pbl.§ 27-4. Søknaden har vedlagt erklæring om veirett til tomta. Siden tomten ligger 
innenfor område for spredt boligbygging, anser en at avkjørsel til fylkesvei er avklart. Den 
omsøkte tomta vil ikke utløse noen fare for samfunnssikkerhet. Selve tomta ligger på berg, men 
delvis innenfor støysonen til fylkesvei 755. Ved plassering bolighus slik vedlagt kart viser, vil 
huset ligge utenfor støysonen. 

Naturmangfoldloven: 
Fradeling til endret formål skal vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12. Det er ingen 
registrerte eller lokal kjente naturmangfoldverdier på den omsøkte tomta. 
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Kulturminnelova: 
Det er ingen kjente eller registrerte kulturminner på tomta eller i nærområde. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak å fradele ca. 1700 m2 skogsmark til boligtomt 
på Vang mellom gnr. 30, bnr. 1. Fradeling av tomt og plassering av bygninger skal gjøres i 
henhold til vedlagt kart. 
Vedtaket gjøres etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder opprettelse av 
grunneiendom i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmålingsforretning av arealet.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- etter plan og bygningsloven faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart

Kopi til:
Lillian R og Roger Eilertsen Nessveet 41 7670 INDERØY
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Vår dato Vår referanse

13.06.2013 2013/1156-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Odd Staberg
Nernesvegen 21
7690  MOSVIK

Staberg Odd - gnr 318 bnr 121 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/121

Adresse:
  Nernesvegen 21                       

Tiltakshaver:
Odd Staberg                      

Tiltakets art:
Terasse til bolighus                                              

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om terrasse til bolighus, dette i samsvar med søknad registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse for terrasse til bolighus.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om oppføring av terrasse i en bredde av ca. 1,9m i gavlvegg mot sørøst.
Terrassen kommer nærmere eiendomsgrense til naboeiendom, gbnr 318/97.

Inderøy kommune godkjenner plassering av terrasse nærmere eiendomsgrense enn 4 meter i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 29-4, litra a).

Saksvurdering:

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

09.06.2013 2012/1419-14

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Enebakk Bygg DA
Postboks 552  Vestre Glemmen
1612  FREDRIKSTAD

Att. Magnus Enebakk

Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - Endringsmelding -
Markavegen 10

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/031

Adresse:
    Markavegen 10                     

Tiltakshaver:
Enebakk Bygg DA                      

Ansvarlig søker:
Enebakk Bygg DA                    

Tiltakets art:
Endring av husplassering                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til endringsmelding for plassering av bolighus registrert mottatt her 23.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse i henhold til endringsmelding for plassering av 
bolighus i samsvar med endringsmelding av 23.05.2013.

Saksopplysninger:

Et er mottatt endringsmelding i brev av 21.05.2013, hvor det under kontrollmåling for plassering ble 
avdekket avvik i forhold til byggesøknad.
Endringen følger i vedlagt rapport fra Norconsult AS.

I henhold til avviksrapport er huset vridd i forhold til situasjonskart i byggetillatelsen av 18.05.2012.
Endringen medfører at garasjen kommer nærmere vei, slik at garasje nå er 3,95 m fra eiendomsgrense 
mot stikkvei.

I henhold til generelle regler i boligstrøk er det gitt tillatelse for plassering av garasjer inntil 4m fra 
regulert veikant.
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For denne boligen ligger garasje høyere enn vei slik at ut- og inn kjøring fra garasje ikke vil komme 
direkte ut i veibane.

Tegningsliste:

 Grunnlag for utstikking av 27.03.12 med endring som bygd av 14.05.13.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten ser at det er endringen kan være uheldig i forhold til gårdsplass og plassering av 
garasje, men endringen vil ikke være vesentlig for trafikksituasjonen i den private boligveien.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Hege Helen Krokstad og Jørgen Sigvartsen 
Norconsult AS, Kongens gt. 27, 7713 Steinkjer 



Vår dato Vår referanse

28.05.2013 2013/1046-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Tor Magnus Naustvoll. Innvilgning av fradeling av punktfestet hyttetomt på
gnr. 87/1/9.

Fester: John Krogstad, Anton Jenssens veg 10, 7053 Ranheim 

Bakgrunn: 
Tor M Naustvoll søker om fradeling av hytte på eksisterende festetomt på gnr. 87/9/1. Tomten 
kreves innløst i henhold til bestemmelser i tomtefesteloven. Det søkes om fradeling av 1 dekar 
tomt til fritidseiendom der hytte med uthus skal ligge innenfor det fradelte arealet. 

Søknaden skal behandles etter Pan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder opprettelse 
av ny grunneiendom og jordlovens § 12, deling.

Vurdering:
Følgende skal vurderes ved fradeling av festetomt: 

Gjeldende plan: 
Omsøkt areal ligger innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Fradeling av 
eksisterende festetomt anses som fradeling til uendret bruk, og vurderes derfor ikke å være i strid 
med gjeldende plan. 

Nabovarsel:
Søknaden er levert med kvittering for nabovarsel etter plan og bygningslovens § 21-3 fra aktuelle 
naboer og de som blir berørt av tiltaket. 

Infrastruktur: 
Omsøkt fradeling medfører ingen endringer i forhold som berører vannforsyning (PBL § 27-1), 
avløp (PBL § 27-4 ), adkomst (§ 27-4) eller samfunnssikkerhet ( § 28-1). 

Vurdering i forhold til jordloven: 
Fradelingen vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for eiendommen. Naustvold har 
en del festetomter, men årlig festeavgift utgjør ingen vesentlig del av eiendommens driftsgrunn-
lag. Jordbruksarealet har vært bortleid over flere år. 
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Vedtak:
Det gis tillatelse til å dele fra 1 dekar hyttetomt på festenr. 87/1/9 som omsøkt. Vedtaket 
gjøres i medhold til plan og bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 12 i samsvar med 
Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 
Nye grenser for tomten bør trekkes ca. 5 m fra registrert kulturminne i henhold til vedlagt 
kart. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

Inderøy kommune ved oppmåling vil kalle inn til oppmålingsforretning av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- etter plan og bygningsloven og kr. 
1000.- etter jordloven faktureres sammen med gebyr for oppmåling. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 kart over ny tomt





Vår dato Vår referanse

04.06.2013 2013/1122-3

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Jo Lyng
Utøyvegen 780
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Jo M Lyng, innvilgning av fradeling av skogmark på gnr.43/1.

Kjøper: Letnes Eiendomsutvikling AS

Bakgrunn: 
Letnes eiendomsutvikling ønsker å kjøpe tilleggsareal fra Lyng gnr. 43/1 for utviding verkstedet 
på deres næringstomt. Jo Lyng søker derfor fradeling av ca.1700 m2 skogsareal som ligger som 
en spiss inn mot Letnes sin eiendom. Arealet tilhører en sammenhengende skogteig på Lyng og 
klassifisert til middels bonitet. 
Søknaden skal i tillegg behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder 
arealoverføring.

Vurdering: 
Følgende skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m:
Gjeldende plan.
Omsøkt areal ligger innenfor LNF- formålet i kommuneplanens arealdel og en fradeling med 
tanke på næringsformål, vil være i strid med planen i henhold til PBL § 11- 6, rettsvirkning av 
kommuneplanen. Derfor må det søkes dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-1 med 
grunngitt søknad. Dispensasjonssøknaden vurderes nedenfor. 

Nabovarsel.
Det er innlevert nabovarsel i samsvar med PBL § 21-3

Infrastruktur.
Fradeling til næringsformål vil ikke komme i konflikt med forhold som vannforsyning etter PBL 
§ 27-1, avløp etter PBL § 27-2, og adkomst etter PBL § 27-4 eller noen form for 
samfunnssikkerhet etter § 28-1.

Ved behandling av dispensasjon kreves det grunngitt søknad. Det opplyses om at Letnes 
Eiendomsutvikling har behov for mer areal i forbindelse med tilbygg til dagens verksted samtidig 
som det vil rette opp grensene mellom gården Lyng og næringsområde. 

Ved behandling av dispensasjonen etter PBL § 19-2, kan kommunen gi dispensasjon dersom 
formålet med bestemmelsen ikke blir tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering.
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Momenter som taler for en fradeling til næringsformål:
 Tiltaket berører ikke dyrka eller dyrkbar jord.
 Det er ingen registrerte naturverdier eller kulturminneverdier på arealet eller området 

kring.
 Omsøkt areal er en spiss mot Letnes sitt næringsareal, og etter fradeling vil 

næringsarealet få en enklere og rettere arrondering. 

Momenter som taler mot en fradeling til næringsformål: 
 Gården Lyng taper ca. 2 dekar skogsareal med middels bonitet, men dette utgjør ingen 

vesentlig del av ressursgrunnlaget på bruket Lyng med samlet areal på 340 dekar.  

Vedtak:
Inderøy kommune gir dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 for fradeling av 
1700 m2 skogsmark som omsøkt på Lyng gnr. 43/1. Vedtaket gjøres etter PBL § 11- 6, 
rettsvirkning av kommuneplanen og i tråd med PBL § 20-1, m arealoverføring.
Dispensasjonen er gitt med bakgrunn i at hensynet til formålet i kommuneplanen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt og at det er flere argumenter som taler for en dispensasjon enn mot.  

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmålingsforretning.

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- og dispensasjon uten høring på kr. 
1850.- vil bli fakturert sammen med gebyr for oppmåling. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart over eiendommen

Kopi til:
Letnes Eiendomsutvikling
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Vår dato Vår referanse

05.06.2013 2013/1133-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, «REF»

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

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak

Hilde og Arne Daling, Innvilgning av fradeling på fritidshus på gnr. 199, bnr. 
1

Kjøper: Astrid Vatn, Sakshaugvegen 4

Bakgrunn: 
Astrid Vatn kjøpte i 2011 fritidseiendommen gnr. 199/37. Tilhørende eiendommen er det et uthus 
som står på Hilde og Arne Daling sin eiendom. Nå ønsker A. Vatn å kjøpe grunnen til uthuset 
som tilleggsareal til sin eiendom. Vedlagt kart viser nye grenser med areal på ca. 75 m2, men 
siden grensen går tett ved uthus, innvilges fradelt areal med inntil 100 m2 slik at nye grenser kan 
tilpasses terreng ved oppmålingsforretningen. 
Fradelingsaken skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder 
arealoverføring.  

Vurdering:
Når det gjelder plan og bygningslovens § 20-1, skal følgende vurderes: 

Gjeldende plan: 
Omsøkt areal ligger i reguleringsplanen for Hustadlandet og er regulert til jordbruk/skogbruk. 
Fradeling av omsøkt areal med eksisterende uthus på, vil ikke komme i konflikt med gjeldende 
plan for området. 
Nabovarsel:
Søknaden er levert med nabovarsel fra aktuelle naboer i området i henhold til PBL. § 21-3.
Infrastruktur:
Fradelingen medfører ingen endringer i forhold som berører vannforsyning etter PBL § 27-1, 
avløp etter PBL § 27-2, adkomst etter PBL § 27—4 og samfunnssikkerhet etter PBL § 28-1.

Vedtak:
Det gis tillatelse til å dele fra inntil 100 m2 areal med eksisterende uthus fra gnr. 199/1 slik 
vedlagt kart viser. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, m i 
samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.  
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottal@inderoy.kommune.no.

Inderøy kommune vil foreta oppmålingsforretning etter avtale. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- etter plan og bygningsloven faktureres sammen 
med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart over eiendommen
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Vår dato Vår referanse

27.05.2013 2013/586-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Birgit Borgsø Siljestrøm
Viltstråket 3A
83254  Frøsøn, Sverige

Siljestrøm Birgit Borgsø -189/9 - naust Ålbergsveien

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
189/009

Adresse:
Ålbergvegen                         

Tiltakshaver:
Birgit Borgsø Siljestrøm                      

Tiltakets art:
Riving og oppføring av nytt naust                                                

Bruksareal i m2:
60 m2            

Det vises til søknad om riving av eksisterende naust for oppføring av nytt naust som omsøkes flyttet litt 
nord øst, dette i henhold til søknad registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dettesaksfremlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon 
fra plankrav gitt i kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune.

Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel samt 100-metersbeltet langs sjø for riving og 
flytting av eksisterende naust avslåes. 
Bygningsmyndigheten vil samtidig anbefale følgende: Nytt naust plasseres på samme sted som 
eksisterende naust.            

              

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter riving av eldre tømmernaust ved Ålbergsjøen. Eksisterende naust er i henhold til dårlig 
forfatning. 

Det søkes samtidig om å flytte naustet lenger opp fra sjøen for å unngå stormskader, i henhold til søknad 
omfatter dette en flytting ca. 11 meter lenger opp fra sjøen samt en flytting va ca. 3 m mot nord.
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Naustet ligger på egen utskilt eiendommen og er tilknyttet fritidseiendommen gbnr. 189/6.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune
Planformål: LNF-område
Dispensasjon:
I henhold til søknad er det eksisterende naustet i dårlig forfatning og trenger renovering. På grunn av at 
sjøen tidligere har gått helt inn i nedre del av naustet ønsker søker å løfte naustet lenger opp fra sjøen. 
På grunn av et lite berg bak eksisterende naust er nytt naust planlagt flyttet ca 3 meter lenger samtidig 
som naustet trekkes ca 10 meter lenger opp på land. Størrelse av nytt naust er tilnærmet ca 1m lenger 
enn det eksisterende naust.

Innvendinger til byggesøknad:
Bygningsmyndigheten har mottatt innvendinger til flytting- utvidelse av naust fra naboeiendommen, 
gbnr. 189/9. I henhold til brev fra Ingeborg Fjeldvær sies blant annet følgende:
«Nytt naust er tenkt flyttet ca 9m tilbake fra sjøen, og 2 meter høyere opp i terrenget, og et areal på 60 
m2.
Det vil bli flyttet ca. 7 meter nærmere vår tomtegrense, og på samme høyde som hytta vår, og vil synes 
veldig markant fra vår eiendom. 
Hadde det vært søkt om å sette opp et nytt naust, tilsvarende det gamle, på den opprinnelige tomta, ville 
det være helt greit for oss.»

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

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.

Momenter som taler for at dispensasjon kan gis:

 I henhold til tidligere saker om reoppføring av naust har kommunen praktisert å gi tillatelser til 
dette der det ikke kommer i konflikt med reguleringsplaner samt at det ikke foreligge vesentlige 
merknader fra overordnet myndighet.

 Bakgrunn for flytting er å ivareta naustet mot nye stormer og skader på bygningen fra sjøen.

Planlagt nytt naust
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Momenter som kan tale mot at dispensasjon gis:

 Nytt naust vil bli mer eksponert i terrenget, da det vil kommer betydelig høyere og i stor grad vil 
fjerne seg fra sjøen. Eksisterende naust ligger godt plassering i forhold til terrenget og fremstår 
tydelig som naust i landskapet.

 Den eksisterende nausttomta er godt tilpasset naustformålet. En flytting av naustet vil kunne 
skape press for flere naust i området.

 Det foreligger merknad for plassering fra nabo.

I henhold til vedlagte tegninger har nytt naust noe større utvendige mål enn eksisterende naust, i 
henhold til kartmålinger er eksisterende naust ca 50 m2. I forhold til nytt naust vil dette være en 
utvidelse på ca 10 m2. 
Nytt naust har en mønehøyde på 4,5m og raftehøyde på 2,4m, nytt naustet er planlagt med vindu over 
porten i front, ellers er det ikke vinduer i noen av fasadene.

I forhold til størrelse og utforming er dette i tråd med naust det tidligere er gitt tillatelse til i strandsonen 
på Inderøy, bygningsmyndigheten har ingen vesentlige merknader til bygningens utforming.

Det eksisterende naustet ligger på en egen utskilt nausteiendom, men det foreligger ingen 
planbestemmelser som gir muligheter for flere naust i området. Naustet ligger i dag godt tilbaketrukket 
og i forhold til naboeiendommen som er bygningenes plassering i forhold til funksjon godt tilpasser 
hverandre. Ved en flytting av naustet vil dette kunne gi et press på flere naust i området da det vil åpne 
seg ei godt tilrettelagt nausttomt.

Bygningsmyndigheten har forståelse for at det eksisterende naustet trenger renovering samt at man ved 
en utbedring også vil ta høyde for fremtidige stormer. 
Ved værutsatt plasseringer av naust er det tidligere gitt dispensasjon for heving av naust fra sjøen.
I forhold til det eksisterende naustets kote-høyde ligger dette på samme høyde som de øvrige naust i 
området. Bygningsmyndigheten ber derfor tiltakshaver vurderer å heve naustet ved ned eksisterende 
tomta, da det nåværende naustet står med fall ned mot sjøen.

Konklusjon:
Med bakgrunn i ovennevnte kommer kommunen til at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. pbl`s § 19-2(2)2 pkt.

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Ingeborg Fjeldvær Ole skolemestersv. 6 7081 SJETNEMARKA



Vår dato Vår referanse

28.05.2013 2013/1011-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Tore og Unn-Elisabeth Fjerstad
Gangstadmarka 49
7670  INDERØY

197/131 - Godkjent oppføring av garasje, Gangstadmarka 49

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/131

Adresse:
Gangstadmarka 49, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Tore og Unn-Elisabeth Fjerstad                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
46            

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 10.5.2013.
Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendom 197/131, Gangstadmarka 49

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Erklæring med samtykke til plassering nærmere nabogrense enn 4 meter fra eier av 197/132 

(Holmen) og eier av 205/002 (Lynum) ettersendes før igangsetting av tiltaket.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BYA 50 m2/BRA 46 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II sist revidert 21.04.2010
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Ny garasje medfører at eiendommen får to garasjer. Ny garasje plasseres i tomtas sørvestlige hjørne 
med en minste avstand til nabogrense på 1 meter.
Det er ikke vedlagt erklæring fra naboene med samtykke til dette, det settes som vilkår for tillatelsen at 
slikt samtykke innhentes fra de berørte naboer.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

28.05.2013 2013/765-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Pål Asklund
Bjørklivegen 37
7670  INDERØY

172/052 - Godkjent forstøtningsmur med dispensasjon for avstand til veg, 
Bjørklivegen 37

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/052

Adresse:
Bjørklivegen 37, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Pål Asklund                      

Ansvarlig søker:
Øien anlegg AS                    

Tiltakets art:
Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon                                                

            

Det vises til søknad om oppføring av forstøtningsmur registrert mottatt her 9.4.2013.
Siste dokument til saken er ny situasjonsplan, kvittering for nabovarsel og søknad om dispensasjon 
mottatt 13.5.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av mur med en minste avstand til vegskulder på 2,0 meter

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Muren vil delvis komme over eksisterende ledninger og det forutsettes at plasseringen og 

utformingen avklares med ledningseier v/teknisk etat i Inderøy kommune før igangsetting.
- Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Øien anlegg AS er gitt lokal godkjenning for alle funksjoner

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §19-2 dispensasjon og § 20-1 tiltak.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av mur, 27 meter lang med en høyde fra 0,8 til 3,2 meter
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla 8.3.2010
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver: Øien anlegg AS er gitt lokal godkjenning for alle funksjoner

Saksvurdering:

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

Forstøtningsmuren er vist med en minste avstand til vegskulder på 2 meter og avstand fra senterlinje 
veg ca. 4,5 meter. Tiltaket betinger dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende avstand til 
veg.

Tiltaket er vurdert i henhold til Kommunedelplan for Røra/Hylla og veglovens § 30.

Kommunedelplan for Røra/Hylla 8.3.2010, bestemmelsenes pkt 1-2, sier blant annet at:
Der byggegrensa er oppheva, gjeld 12,5m frå senterlinje veg til vegg
bustadhus.

Veglovens § 30 sier blant annet at:

Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve 
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29.

Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, 
for utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til 
leidningar som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje 
anna følgjer av §§ 44 flg.

Da tiltaket kommer 4,5 meter fra senterlinje veg betinger tiltaket dispensasjon. Det er mottatt kvittering 
for nabovarsel der naboene er opplyst om dispensasjonsbehovet. 
Muren etableres i en bratt skråning og vil være med på å stabilisere denne og sikre tiltakshavers 
eksisterende avkjørsel. Tiltaket har ingen innvirkning på siktforholdene på stedet.

Muren vil delvis komme over eksisterende ledninger og det forutsettes at plasseringen og utformingen 
avklares med ledningseier v/teknisk etat i Inderøy kommune før igangsetting. Kommunen må ha en 
sikkerhet mot at ledninger skades av byggearbeidet og ha rett til å utføre vedlikehold og tilsyn på 
ledningsanlegget uten at dette medfører urimelige kostnader.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon etter pbl. § 19-2.
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Øien anlegg AS Lidarheim 7600 LEVANGER
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Vår ref.: 2013/2736 Arkivnr: 423.1

22 MAI2013

Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten
Tlf. direkte: 74 16 80 26
E-post: fmntesl@fylkesmannen.no

Iht. adresseliste

Klage på kommunens vedtak om å innvilge byggetillatelse på
eiendommen gnr. 197, bnr. 116, Inderøy kommune - kommunens
vedtak stadfestes

Sammendrag
Saken gjelder om det skal gis dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde i
reguleringsplan Gangstadhaugen II, og om omsøkte terrengarbeider skal tillates. Det er
søkt om dispensasjon for å kunne oppføre to utbygg på huset. Monet på utbyggene blir
5,33 meter, mens reguleringsplanen tillater monehøyde opptil 4,5 meter. Kommunen ga
dispensasjon, og vedtaket ble påklaget av to av naboene. Fylkesmannen har kommet
fram til at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er til stede, og stadfester på denne
bakgrunn kommunens vedtak. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens
behandling av terrenginngrepene det søkes om, eller høydeplasseringen av bygget.

* * *

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes brev av 9. april 2013, hvor ovennente sak ble
oversendt for endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av
plan- og bygningsloven (pb1.) § 1-9 femte ledd og delegering fra Miljøverndepartementet og
Kommunal- og regionaldepartementet.

Sakens bakgrunn
Tiltakshaver Ander Våset søkte den 13. desember 2012 om oppføring av enebolig på
eiendommen Revkroken 10, gnr. 197, bnr. 116, i Inderøy kommune. Block Watne AS ved
Birger Braseth er oppført som ansvarlig søker. Av søknaden framgår det at det søkes om
dispensasjon fra pkt. 2.2 i reguleringsbestemmelsene for Gangstadhaugen II. Etter
bestemmelsen tillates det oppført bolig med gesimshøyde inntil 4,5 meter over
gjennornsnittlig planert terreng, mens han søkte om å oppføre bolig med ark, hvor
gesimshøyden på arkene blir ca 5,33 meter. Av tegninger vedlagt søknaden framgår det
hvordan huset vil bli plassert i terrenget. Kommunen opplyser å ha mottatt søknaden den
2. januar 2013.

Ved brev av 28. januar 2013 kom Lisbeth Vistven Thomassen og Jan Yngve Thomassen med
merknader til brev datert 15. januar 2013 fra kommunen, og brev fra Block Watne AS. De
stilte seg uforstående til at det var valgt en boligtype som ikke er i tråd med
reguleringsplanen. De viste til at Gangstadhaugen stort sett består av bebyggelse fra 1970-
tallet, og at husene som er oppført i blant annet Bjønnavegen 16-22, har kjeller og én etasje
med en takvinkel på 18-22 grader. Husene ligger i tillegg lavt i terrenget, og det vil derfor
virke unaturlig at foranliggende bebyggelse skal oppføres med totalhøyder som overstiger den
fastsatte høyden i den vedtatte reguleringsplanen, og dermed skjerme helt for eksisterende

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108 Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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bebyggelse. På denne bakgrunn ville de ikke akseptere at det oppføres boliger i Revkroken
som ikke er innenfor planen.

Dagmar og Arnold Aas kom med merknader til kommunens brev ved e-post av
januar 2013. Da det er flere ubebygde tomter i Revkroken, mente de at det ville skape

presedens dersom det ble gitt dispensasjon i denne saken. De ville derfor kun akseptere en
høydelinje inntil 4,5 m over bakken som følger en rett og ubrutt linje fra mønet på
Revkroken 6 til og med 12.

Ansvarlig søker kommenterte nabomerknadene til Dagmar og Arnold Aas ved brev av
januar 2013. Han anførte at boliger med to etasjer og ark, som søkt om i denne saken, vil

ofte ha en høyere gesimshøyde enn det som er tillatt i de fleste planbestemmelser. Den
omsøkte boligen er innenfor planbestemmelsene med tanke på mønehøyden, så
dispensasjonen for gesimshøyden på arkene vil etter ansvarlig søkers syn ikke få noen
betydning for boligene i Bjønnavegen.

Kommunen behandlet søknaden administrativt den 26. februar 2013. Kommunen la til grunn
at tiltaket medfører oppfylling av tomta, og at denne ut fra tegningene vil være ca 2,5 meter
på det meste. Kommunen har videre lagt til grunn for sin behandling at gesimshøyden ved ark
på tak skal beregnes fra toppen av arken, men at de fremskutte partiene på det omsøkte bygget
ikke kan defineres som ark og at oppgitt høyde på gesimsen da er riktig. Kommunen la til
grunn at de fremskutte partiene ikke ville ha noen betydning for utsikten til eierne av
Bjønnavegen 18 og 20, og fant at vilkårene for å kunne gi dispensasjon i pb1. § 19-2 var
oppfylt. Når det gjaldt terrenginngrepet, fant kommunen at dette ikke var i strid med
reguleringsplanen, og at bygget ville ligge på samme nivå som bygningen på nabotomta
Revkroken 12, med mønet ca 20 cm lavere enn denne.

Dagmar og Arnold Aas påklaget vedtaket ved e-post av 18. mars 2013. De anførte at
reguleringsplanen ikke gir tilstrekkelig infonnasjon eller grunnlag for å heve terrenget slik
som omsøkt. Dersom tomtene i Revkroken 8 og 10 fylles opp på samme måte, vil det virke
sterkt skjemmende for allmennheten sett fra vestsiden. Videre anførte de at kommunen
benytter dispensasjonsadgangen mer som en regel enn et unntak. De anførte også at grunnene
som kommunen anfører taler for dispensasjon er utilstrekkelige. Kommunens påstand om at
det er oppført mange boliger i feltet de siste årene er usann, og at det også er usant at det på
Gangstadhaugen er svært mange hus med ark, fremskutt parti eller vinkelbygg. Ulempene ved
å gi tillatelse til å bygge husene så høyt over opprinnelig terreng er at det vil påvirke trivselen
i området, og også påføre eksisterende eiendommer økonomiske tap. De ønsket på denne
bakgrunn å påklage kommunens vedtak både for terrengendringene/oppfylling,
reguleringsplanens innhold og dispensasjonsvedtakets begrunnelse.

Lisbeth Vistven Thomassen og Jan Yngve Thomassen påklaget også vedtaket ved brev av
19. mars 2013. De anførte at dispensasjon ikke kan gis på generelt grunnlag, men kun på
spesielt grunnlag i hver enkelt byggesak. Videre bør oppfylling skje i minst mulig grad, og at
det må vurderes om huset kan senkes noe. Den økte gesimshøyden gir mindre gevinst i
forhold til ulempene dette vil medføre for naboene. De anførte videre at det ikke er tatt
tilstrekkelig hensyn til eksisterende bebyggelse ved saksbehandlingen. Høyden på huset vil
virke unaturlig i forhold til eksisterende hus i Bjønnavegen, som ble oppført på 1970-tallet.
Gis det dispensasjon for Revkroken 10 og 8, vil det virke som en vegg foran eksisterende
bebyggelse, og de var derfor skeptisk til høyden.
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Hovedutvalg Natur behandlet klagen i møte den 8. april 2013. Av saksframlegget framgår det
at de omsøkte terrenginngrepene ikke er vurdert som uvanlig store, og at de heller ikke er i
strid med gjeldende reguleringsplan. Kommunen kunne ikke se at det var innkommet nye
opplysninger i saken som tilsa en annen vurdering enn det som ble gjort ved første
behandling, og tok på denne bakgrunn ikke klagene til følge.

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Arnold Aas sendte den 17. april 2013 e-post til kommunen. Av e-posten framgår det at
kommunens befaring den 8. april 2013 ble varslet først den 5. april 2013, og at dette var en alt
for kort frist. Han ga også beskjed om hverken de, eller naboene i Bjønnavegen 20, hadde
mottatt skriftlig vedtak av kommunens klagebehandling i saken, og han ønsket derfor at
kommunen oversendte vedtaket. Videre anførte Aas at de hadde bedt kommunen om å gi
oppsettende virkning, og at den siste anmodningen ble sendt kommunen ved e-post av
11. april 2013. Han kunne ikke se å ha mottatt bekreftelse eller svar på denne henvendelsen.
Endelig presiserte Aas at de ønsket at tomta ble senket én meter i forhold til veien i
Revkroken.

Fylkesmannen var på befaring på eiendommen den 6. mai 2013. Til stede på befaringen var
Inger Johanne Todal Morset fra Inderøy kommune, Birger Braseth fra Block Watne AS,
Lisbeth Vistven Thomassen, klager i saken, Arnold Aas, klager i saken, og tiltakshaverne
Lena K. Andersen og Anders Våset.

Fylkesmannen avgjorde ved brev av 8. mai 2013 at klagene ikke skulle gis oppsettende
virkning.

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

I fv1. § 34, annet ledd, siste punktum, er det imidlertid bestemt at statlig organ som er
klageinstans for kommunale vedtak skal vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn.

Planstatus
Etter kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune, vedtatt den 15. mai 2007, skal
reguleringsplan Gangstad II (Gangstadhaugen II), vedtatt første gang den 17. desember 1997,
fortsatt gjelde for det aktuelle området. Den aktuelle eiendommen er i reguleringsplanen
avsatt til boligformål, men maksimal tillatt tomteutnyttelse (TU) på 30 %. Av pkt. 2.2 i
bestemmelsene til reguleringsplanen framgår det at tillates gesimshøyde på inntil 4,5 meter
over gjennomsnittlig planert terreng, og mønehøyde på inntil 7 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
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Sakens tema
Huset som søkes oppsatt har to utbygg mot henholdsvis sørøst og nordvest. Av tegningene
vedlagt søknaden framgår det at gesimshøyden på utbyggene blir ca 5,4 meter. Det er søkt om
dispensasjon for gesimshøyden.

Av tegninger vedlagt søknaden framgår det at huset vil bli liggende på kote 25,8, mens det
laveste punktet på tomta ligger på ca kote 21,4. Dette nødvendiggjør at tomta fylles opp med
masse, slik at tomta blir planert. Oppfyllingen av masse vil på det meste bli ca 2,5 meter. Det
framgår av klagene at det i tillegg til dispensasjonen for gesimshøyde, også klages på
terrenginngrepene og byggets høydeplassering.

Dispensasjon for gesimshøyde vil bli behandlet først, deretter terrenginngrepene og byggets
høydeplassering.

Dispensasjon
Dispensasjon kan i følge pb1. § 19-2 bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke,
vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon.

De ulike planene har vanligvis blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er
vedtatt av kommunens øverste organ, kommunestyret. Det skal ikke være kurant å fravike
gjeldende plan. Kommunen må ikke bruke sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at den
undergraver planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det er viktig at betydelige
endringer i forhold til det som er fastsatt i planen, behandles etter reglene for
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Bakgrunnen for dette er hensynet til
offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen.

Vurderingen av om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, er i følge forarbeidene et
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. I den enkelte dispensasjonssak
må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken.

Dispensasjonsvurdering
Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at utbyggene vil gi en bedre utnyttelse av
loftsplanet, og at det vil være en relativt liten merkostnad. Klagerne har blant annet anført at
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.

Første vilkår for å kunne gi dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis, jf. pb1. § 19-2 andre ledd.

Reguleringsplanens bestemmelser om gesims- og mønehøyde er inntatt for å regulere
bygningers høyde og slik sikre kvaliteter som lys, luft, utsikt, solforhold og brannsikkerhet for
naboeiendommene. Tiltaket vil ikke medføre vesentlige ulemper for naboeiendommene, og
Fylkesmannen har på denne bakgrunn kommet til at hensynene bak reguleringsbestemmelsen
ikke blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis.

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være
klart større enn ulempene etter en konkret vurdering, jf. pb1. § 19-2.
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Kommunen har i sitt vedtak av 26. februar 2013 lagt til grunn at de to utbyggene klart
underordner seg bygningen for øvrig, og at dispensasjonen ikke vil medføre noen ulemper for
klagerne. På denne bakgrunn, og fordi en dispensasjon vil være positivt for tiltakshaver, og at
det er gitt dispensasjoner for tilsvarende bygg i nærheten tidligere, fant kommunen at vilkåret
om at fordelene må være klart større enn ulempene var oppfylt.

Utbyggene vil ikke medføre at klagerne, eller andre naboer, mister utsikt utover det
utsiktstapet de vil lide ved at bygget oppføres i henhold til reguleringsplanen. Fordelene ved å
gi dispensasjon fra gesimshøyden er at bygget vil få tilført areal, og at loftsetasjen vil kunne
utnyttes i større grad. Medregnet arealet som inngår i utbyggene, får huset et bruksareal på
ca 156 m2. Etter Fylkesmannens syn er det en fordel ved å gi dispensasjon at huset får tilført
areal slik at det kommer opp på en rimelig størrelsesstandard. Det vises til at alle bolighusene
i nærheten, med unntak av Bjønnavegen 18, har et bruksareal på 200 m2 eller mer.
Ved å gi dispensasjon vil boligen få et areal som ligger i nærheten av de øvrige boligene i
strøket. Fylkesmannen kan ikke se at klagerne, eller andre naboer, vil få noen ulemper ved at
det gis dispensasjon. Fylkesmannen har etter en helhetlig vurdering kommet fram til at
fordelen ved å gi dispensasjon anses som klart større enn ulempene.

Vilkårene for å kunne gi dispensasjon for gesimshøyden er således oppfylt, og Fylkesmannen
har ingen merknader til kommunens dispensasjonsvedtak.

Høydeplassering av bygget
Så lenge plasseringen ikke er tegnet inn med bindende virkning i reguleringsplanen, skal
tiltakets plassering godkjennes av kommunen. Det vises til pb1. § 29-4. Godkjenningen er
begrenset til å gjelde byggets høyde og plassering, og gir ikke hjemmel til å nedlegge forbud
mot bygging på den aktuelle eiendommen, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 231.
Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke
avgjørende grunner taler mot dette. Med avgjørende grunner siktes det særlig til plassering og
høyde som medfører betydelig ulempe for eksempel for naboer og omkringliggende miljø.
Også en rekke andre forhold innenfor de formål loven skal ivareta vil være relevant å
vektlegge ved kommunens utøvelse av sin skjønnsmessige kompetanse til å bestemme
plassering og høyde. Både offentlige interesser og hensynet til den enkeltes private interesser
kommer inn.

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

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

Klagerne har anført at høyden vil virke unaturlig i forhold til husene som er oppført på 70-
tallet. Dersom huset tillates oppført slik som omsøkt, vil det virke som en vegg foran
eksisterende bebyggelse. Klagerne mener på denne bakgrunn at huset bør senkes ned i
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terrenget i forhold til det omsøkte. Ved befaringen presiserte klagerne at det kun var høyden
på huset de klaget på, og ikke selve plasseringen av huset.

Fylkesmannen bemerker at det er relativt god plass mellom Revkroken 12 og der hvor det er
søkt om å oppføre bolig i foreliggende sak. På tegningene vedlagt søknaden er det inntegnet
en garasje mellom byggene, men denne vil bli vesentlig lavere enn bolighusene, og det er
heller ikke søkt om byggetillatelse for garasjen. Klagerne, som ikke grenser til tiltakshavers
eiendom, har god og luftig plass mot tiltaket. Fra Bjønnavegen 20 og fram til det omsøkte
tiltaket er det ca 50 meter. En senkning av huset vil ikke endre inntrykket, og vil heller ikke gi
klagerne noen vesentlig bedre utsikt. Det omsøkte tiltaket vil for klagerne i Bjønnavegen 20
medføre utsiktstap mot skog og bebyggelse i Småland, og for klagerne i Bjønnavegen 18 vil
tiltaket skjerme for noe av utsikten mot veien, samt mot jorder som ligger nordøst for tiltaket.
Dersom tiltaket senkes, vil ikke utsikten endre seg vesentlig for klagerne. Oppføres huset slik
som omsøkt, vil klagerne fortsatt ha et oversiktlig bilde mot sjøen og Småland.

Fylkesmannen har etter dette kommet fram til at den omsøkte høydeplasseringen ikke
medfører betydelige ulemper som skulle tilsi at man skulle kreve en annen plassering av det
omsøkte tiltaket, jf. pb1. § 29-4. Det bemerkes at mønehøyden på huset ligger innenfor
reguleringsplanens bestemmelser. Kommunens vedtak blir etter dette å stadfeste.

Terrenginngrep
Terrenginngrepene er ikke i strid med reguleringsplanen, og kommunen har lagt til grunn at
tomta etter terrengendringene vil bli liggende på samme nivå som nabotomta Revkroken 12,
med mønet ca 20 cm lavere enn denne. Tomta er i utgangspunktet ganske skrånende, og må
nødvendigvis planeres dersom den skal kunne bebygges uten sokkeletasje. Det er ikke omsøkt
å fylle opp på en slik måte at tomta blir høyere enn høyeste punkt på tomta, og det er kun
snakk om å fylle på masser slik at tomta blir plan i forhold til dette. Veien i Revkroken ligger
på ca kote 26,3, mens gulvet i huset blir liggende på ca kote 25,8. Fylkesmannen har ingen
merknader til kommunens skjønn om å tillate oppfyllingen slik som omsøkt.

* * *

På bakgrunn av det ovennevte fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 26. februar 2013, sak 4-10, stadfestes.

Klagene tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fv1. § 28.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Fung. kommunaldirektør Eirik Bøe Sletten
Kommunalavdelingen Rådgiver

Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Adresseliste:




Lisbeth Vistven Thomassen og Jan Yngve Bjønnavegen 20 7670 INDERØY
Thomassen




Block Watne AS Sjøfartsgata 12 7714 STEINKJER
Lena Kristin Andersen og Anders Våset




7710 SPARBU
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Arnold og Dagmar Aas Bjønnavegen 18 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

27.05.2013 2013/665-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bjørn Gunnes
Sølstadvn. 52 A
7088  HEIMDAL

186/006 - Godkjent tilbygg til hytte, Nessetvegen 764. Dispensasjon for gesims-
og mønehøyde.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
186/006

Adresse:
Nessetvegen 764, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørn Gunnes                      

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

Bruksareal i m2:
38           

Det vises til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte registrert mottatt her 21.3.2013.
Siste dokument til saken er mottatt e-post av 14.5.2013. Ytterligere avklaringer ble gjort over telefon 
den 21.5.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til eksisterende hytte. Det gis dispensasjon for gesims- og mønehøyde på hhv 
4,2 og 6 meter 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:
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Tiltak:
Tilbygg til hytte BYA 21 m2 (soverom og stue) + 9 m2 (veranda)
Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy 14.05.07
Planformål: LNF-område

Saksvurdering:

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

Dispensasjon
Tiltaket er vurdert i henhold til kommuneplanens arealdel bestemmelsenes pkt 2-2 som sier blant annet  
at:

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

gesimshøgd inntil 3,5m og mønehøgd inntil 5,5m.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Gesims- og mønehøyde
Det er søkt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for en høyde fra yttervegg til tak (gesimshøyde)
på 4,2 m og en høyde (mønehøyde ) på 6 m. Søknaden er begrunnet med at det nye taket ikke skal 
komme i konflikt med eksisterende tak og at tilbygget vil bli liggende tett inntil en høy og bratt ås. Videre 
framheves det at hytta ligger helt for seg selv i skogen og at den verken vil gi noen synlig silhuett eller 
være spesielt synlig i terrenget. 

Hensynet bak bestemmelsen vedrørende areal og gesims- og mønehøyde er å unngå store og ruvende 
bygg, bevare landskapskarakteren og forhindre gjenbygging av LNF-områdene.

Bygningsmyndigheten ser at tiltaket med fordel kunne vært bearbeidet med hensyn på estetikk, kanskje 
kunne en lavere mønehøyde og slakere takvinkel mer lik den på det opprinnelige volumet gitt noe bedre 
forhold mellom volumene. Etter tilbyggingen vil fritidsboligen bestå av tre svært volum med ulike 
vindustyper, det er imidlertid tillagt stor vekt at bygningen ligger for seg selv i skogen inntil stigende 
terreng og således ikke vil bli dominerende i terrenget.
Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon for gesims- og mønehøyde.

Det er søkt dispensasjon for et BYA på 91 m2

Bygningsmyndigheten har gjennomgått tegningsmaterialet og kommet til at selve hytta får et BYA på 
64,2 m2 I tillegg kommer eksisterende veranda på 3,5 x 3 m, som gir et BYA på 10,5 m2. Ny veranda 5 m x 
(3-1,2)m = 9 m2

I tillegg til dette kommer eksisterende  bod som er oppgitt med et BYA på 15 m2.

Dette gir et totalt BYA på 98,7 m2 hvorav 19,5m2 er uoverbygd. Parkering foregår utenfor tomtegrensen.
Det er ikke behov for dispensasjon for grad av utnytting, dette er derfor ikke behandlet her.

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

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Jan Olav Agle Nessetvegen 754 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

07.05.2013 2013/907-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Bjørn Arild Brevik
Øvernesvegen
11  7690

318/163 - Godkjent tilbygg garasje, Øvernesvegen 11

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/163

Adresse:
Øvernesvegen 11, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Bjørn Arild Brevik                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
17,5            

Det vises til søknad om tilbygg – garasje - registrert mottatt her 24.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – garasje – på eiendommen 318/163

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Erklæring fra de to berørte naboene med samtykke til plassering nærmere nabogrense enn 
4 meter ettersendes før igangsetting av tiltaket, avstanden samtykket begrenser seg til skal 
være oppgitt.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg garasje BRA 17,5 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Nesset 12.06.96
Planformål: Bolig

Saksvurdering:

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

Boligen bygges til med ny garasje mot sørvest. Nærmeste avstand til nabogrense er oppgitt til 2 meter. 
Det er ikke vedlagt erklæring med samtykke til dette fra de to berørte naboer. 
Tillatelsen gis under forutsetning av at slik erklæring er underskrevet og sendt kommunen før 
igangsetting av tiltaket. Vi viser til plan- og bygningslovens § 29-4 a).

Det er ikke søkt om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Vi gjør oppmerksom på at dersom 
eksisterende garasje skal benyttes som annet enn bod så skal dette søkes og godkjennes av 
bygningsmyndigheten. Tekniske krav til blant annet isolering og tetthet skal da oppfylles.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

05.08.2013 2013/1376-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Ole John Ystgård
Gartnerivegen 12
7670  INDERØY

134/060 - Godkjent tilbygg, vinterhage, Gartnerivegen 12.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/060

Adresse:
Gartnerivegen 12, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ole John Ystgård                      

                    

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

Bruksareal i m2:
14            

Det vises til søknad om tilbygg – vinterhage - registrert mottatt her 15.07.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg på eiendom 134/060, Gartnerivegen 12

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg – vinterhage- BYA 15,75 m2/BRA 14 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Straumen 25.06.12
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Ny vinterhage etableres i sørøst der det tidligere har vært terrasse. Grad av utnytting er ikke oppgitt 
men kommunen har med et raskt overslag - på bakgrunn av fasadetegninger og vårt kartgrunnlag -
kommet til at grad av utnytting ikke kommer over BYA 30 % som en følge av tiltaket. 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at tiltakshaver selv er ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av 
tiltaket og viser til Veiledning til tekniske krav til byggverk TEK § 14-1 som har følgende oppfordring:
For uoppvarmede arealer som senere kan gjøres om til en oppvarmet del av bygningen (uinnredet loft, 
uoppvarmet kjeller o.l.), bør konstruksjoner mot det fri isoleres iht. minstekravene i § 14-5 første og 
annet ledd. Dette gjelder også uoppvarmede glassgårder (uten varmeanlegg) som f.eks. vinterhager i 
tilknytning til småhus.
Se evt. http://byggeregler.dibk.no/# for byggeregler

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området.

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

17.04.2013 2013/668-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Asbjørn Berg
Vudduvegen 705
7670  INDERØY

Berg Asbjørn - gnr 092 bnr 003 - Tilbygg - Vudduvegen 705 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
092/003

Adresse:
Vudduvegen 705                         

Tiltakshaver:
Asbjørn Berg                      

Tiltakets art:
Tilbygg til enebolig                                              

Bruksareal i m2:
        9,0 m2    

Det vises til søknad om tilbygg til enebolig, dette i henhold til søknad med tegninger registrert mottatt 
her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus, dette i 
samsvar med tegninger av 25.02.2013. 

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende bolighus, tilbygget har et bebygd areal på BYA på 10,4 m2. 

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for inderøy kommune
Planformål: LNF-formål med spredt boligbygging

Saksvurdering:
Tiltaket er i samsvar med plan og tilhørende bestemmelser.
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til tiltaket.

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.05.2013 2013/557-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Inderøy kommune
Kommunalteknikk
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Inderøy kommune - gnr. 318 bnr. 139 - Strandhaugvegen 1-25 - godkjennes

Viser til søknad fra Inderøy kommune som grunneiere om fradeling av parsell til 
boligeiendommer, gbnr. 318/139, dette i henhold til søknad mottatt her den 08.03.2013.

Fradelingen omfatter følgende areal:
Parsellen ligger vest for omsorgsboligene og Sentrumsbygget. Parsellen ligger mellom gbnr. 
318/1 og ovenfor internvei til Sentrumsbygget, og mellom eiendommen mot sør gbnr. 318/170 
og veien opp sør for Sykeheimen. Eksisterende garasje til Sykeheimen inngår ikke i den omsøkte 
parsellen. 
Arealet er i henhold til kart beregnet til ca. 3211 m2.
Den omsøkte parsellen er i sin helhet planlagt til boligformål, i henhold til situasjonskart er 
området planlagt for min. 6 boenheter med tilhørende parkering og garasjer.

Arealet er i samsvar med kartvedlegg, av 27.05.2013.

Gjeldende planstatus: 
Det omsøkte arealet ligger innenfor «Reguleringsplan for Mosvik sentrum».
I henhold til planen er området regulert til boligformål, samt et areal for parkering.

Bygningsmyndigheten vurderer fradelingen til å være i samsvar med reguleringsplan, vedtatt den 
31.01.2001.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 litra m, (tiltak som krever søknad og tillatelse) og § 
26-1(opprettelse og endring av eiendom) godkjennes søknad om fradeling av en parsell på ca 
3211 m2 fra eiendommen gbnr. 318/139.
Den nye fradelingen omfatter i sin helhet fradeling til boligformål. 

Vedtaket fattes i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.05.2013 2013/964-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Kristian Ulstad
Nessveet 6
7670  INDERØY

135/025 - Godkjent tilbygg - veranda - Nessveet 6

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/026

Adresse:
Nessveet 6, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Kristian Ulstad                      

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om rehabilitering og tilbygg – veranda - registrert mottatt her 3.5.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til rehabilitering og tilbygg – veranda – på eiendommen 135/026, Nessveet 6.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Rehabilitering og utvidelse av veranda
Planstatus: Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.2009
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Eksisterende veranda i to etasjer er vist med nytt rekkverk. Samtidig utvides verandaen i 1 etasje mot 
vest med 15 m2.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området og bygningsmyndigheten har ingen innvendinger 
til omsøkte tiltak.

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

05.07.2013 2013/1282-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Geir K. Almlid
Kvitveisvegen 7
7670  INDERØY

136/133 - Godkjent utvidelse av veranda, Kvitveisvegen 7

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/133

Adresse:
Kvitveisvegen 7, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Geir K. Almlid                      

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

            

Det vises til søknad om utvidelse av veranda registrert mottatt her 26.06.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til utvidelse av veranda som omsøkt

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2
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Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

26.06.2013 2013/1254-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Åsmund Bratberg
Bindesvegen 15
7717  STEINKJER

Bratberg Åsmund gnr 187 bnr 009 - anneks - Tjuruhaugen 57 - avslag

Viser til byggesøknad for oppføring av anneks til eksisterende fritidsbolig på fritidseiendommen gbnr. 
187/9, mottatt her 23.06.2013.

I henhold til vedlagte situasjonskart er eksisterende fritidsbolig innlagt i kartet sammen med 
betongplatting for nytt anneks. Som det fremgår av kartet viser denne eiendomsgrensene i samsvar med 
målebrev og innmålte tiltak. Dette viser at deler av fritidsbolig samt nå hele annekset vil bli liggende 
utenfor deres eiendomsgrense.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 21-6, må de privatrettslige rettigheter være til stede før 
kommunen tar stilling til bygningstiltaket.
I samsvar med dette ber kommunen om en tilbakemelding på de faktiske forhold. 

Byggesøknaden av 23.06.2013 avslås med bakgrunn i at det ikke foreligger tilstrekkelige privatrettslige 
rettigheter og at tiltaket dermed ikke oppfyller vilkårene i samsvar med forskrift til plan og 
bygningsloven SAK § 3-1.     

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Vedlegg:
Situasjonskart med innmålt bygning

Kopi til:
Fredrik Hembre Vikan 45 A 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

04.07.2013 2013/89-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Letnes Arkitektkontor AS
Nordgata 28
7651  VERDAL

Storstad Unni - gnr 151 bnr 11 - Tilbygg bolig - Hyllavegen 93 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
151/011

Adresse:
     Hyllavegen 93                    

Tiltakshaver:
Unni Storstad

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS                                          

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                                

Bruksareal i m2:
    22 m2        

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til tegning med vedlegg registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra Kommunedelplan Røra/Hylla for tilbygg 
til eksisterende bolighus. 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) gis tillatelse til oppføring av 
tilbygg til bolighus på eiendommen, tillatelsen gis på følgende vilkår:


Tegninger i henhold til tegninger samt situasjonsplan av 13.09.2012 legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Letnes arkitetkontor AS, org.nr. 942321910, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for følgende 
funksjoner: ansvarlig søker for hele tiltaket, samt ansvarlig for prosjektering av tiltaket.

Mikael Wik AS, org.nr. 994788787, gis ansvarsrett for utføringen av tiltaket.
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende bolighus, bebygd areal for tilbygget er 20 m2 samt overbygd 
terrasse på 10,8 m2, totalt bebygd areal for tilbygget er BYA 30,8 m2.

Planstatus:
Bolighuset ligger i henhold til Kommunedelplan – Røra/Hylla, vedtatt 08.03.2012, innenfor området som 
i henhold til planen er regulert som «Sentrumsområde – Hylla (bevaring)».

I henhold til planbestemmelsene sier de følgende:
I området på Hylla med verneverdige bygg (B -1 på kartet), skal følgjande bestemmingar gjelde:
• Eksisterande bygningar innanfor området som er verneverdig, kan ikkje rivast. Eksisterande bygningar
innanfor det verneverdige området set maksimal møne- og gesimshøgd for kvar einskild tomt.
• I området på Hylla med formål sentrumsområde, er det ikkje lov med bruksendring av eksisterande
bygningar innanfor område B1.
• Oppattbygging skal vera i samsvar med eksisterande bygg når det gjeld plassering, og skal gjelde i
staden for plan og bygningslova sine generelle krav om 4m til naboeigedom.
• Takvinkel skal liggja mellom 15 og 30 grader.
• Ved restaurering/utskiftning av bygg, skal takform, fasadeutforming, materialbruk, vindauga og fargar
bli uendra eller harmonera med tradisjonell utforming innanfor området.

Dispensasjon:
I henhold til beskrivelse av bygget at familien trenger mer plass. Eksisterende bolig er renovert i med en 
grunnflate på 142 m2, og søkes utvidet med ca 29 m2. På eiendommen for øvrig står et uthus og en 
garasje.

Planlagt tilbygg kommer i en avstand fra nabogrense i øst på vel 4,0 meter. Avstand fra tilbygg til 
naboens bolig blir vel 8 meter.

Det er vanskelig å finne et enhetlig utrykk ved de omkringliggende boliger. Eiendommene er ganske 
store, men er også for en stor del bebygd med store eneboliger og tilsvarende garasjeanlegg. Prosjektert 
tilbygg vil i form og proporsjoner ikke skille seg negativt ut. Planlagt tilbygg er uten kjeller i en etasje. 
Tilbygget får flatt tak, tilsvarende eksisterende mellombygget i eksisterende bygningsmasse.

Saksvurdering:

Den eksisterende bygning består av hovedbygg samt bygningsdel som er utformet både i form og farge 
som et uthus til hovedbygget, disse to bygningsenhetene er knyttet sammen med et mellombygg med 
flatt tak. Tilbygget vil være tilbaketrukket i forhold til den delen som framstår som et ombygd uthus. Tak 
og utforming vil ikke gjøre tilbygget fremtredende i forhold til inntrykket av at bygningsmassen består av 
to hovedbygg. Tilbygget har flatt tak tilsvarende eksisterende mellombygg, i forhold til plassering og 
tilpassing til den eksisterende bygningsmassen kan dette være med på å fremheve tilbygget som en 
underordnet del til hovedbygningene. 

Intensjonen i reguleringsplanen ut fra å bevere dette særpreg og igjen å ivareta de estetisk hensyn som 
gjør at bebyggelse har den samhørighet som gir det spesielle miljøet på Hylla.

Bygningsmyndigheten mener at forutsetningene for planen dermed er ivaretatt da bygningsmiljø ikke 
blir vesentlig endret ved at nytt bygg innordner seg den eksisterende bebyggelsen.
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Bygningsmyndigheten vil samtidig bemerke at i utforming av rekkverk må også denne tilstrebe seg en 
utforming som ikke blir for dominerende.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Unni Storstad Hyllavegen 93 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

05.07.2013 2013/938-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Torgeir Wekre
Gjeilvolden 6
7650  VERDAL

347/001/008 - Godkjent tilbygg til hytte. Dispensasjon for grad av utnytting.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
347/001/008

Adresse:
Giplingstranda, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Torgeir Wekre                      

Ansvarlig søker:
                    

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

Bruksareal i m2:
8            

Det vises til søknad om tilbygg til hytte registrert mottatt her 30.4.2013.
Siste dokument til saken er søknad om dispensasjon for grad av utnytting mottatt 6.6.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til hytte på 10 m2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Gipling sist 
revidert 18.06.08, bestemmelsenes § 2.2 for grad av utnytting.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2 og § 20-2
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til hytte BYA 10 m2/BRA 8 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gipling 18.06.08
Planformål: Fritidsbebyggelse

I henhold til reguleringsbestemmelsene for området står følgende i § 2.2.:
«Det kan maksimalt plassere 3 bygninger innenfor hver tomt.
Tillatt bruksareal (T-BRA) for hver tomt er 100 m2.»

Saksvurdering:

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

Grad av utnytting
Det opplyses at totalt BRA etter tiltaket blir 108,63 m2

Det ser imidlertid ut til at utregningen av bruksareal delvis er gjort feil ved at det er trukket fra 1 meter 
takutstikk også innenfor søyler og videre at overbygd areal til anneks ikke er tatt med.

Bygningsmyndigheten har gått gjennom tegningene og kommet fram til følgende tall for bruksareal på 
eksisterende hytte:

Anneks:
Første etasje innvendig: 3,15 m x 3,15 m = 9,92 m2

Første etasje overbygd: 4,6 m x 3,65 m = 16,79 m2

Andre etasje innvendig: 4,3 m x 3 m = 12,9 m2

Hytte innvendig: 68 m2

Overbygd areal vest: 1,9 m x 5,35 m = 10,165 m2

Overbygd areal nord: 1,1 m x 5,1 m = 5,6 m2

Dette gir et T-BRA på eiendommen på 123,37 m2, T-BRA etter tiltaket vil da bli 131,6 m2

- Areal til parkering er ikke tatt med da det finnes felles parkering i planen; FP1.

Dispensasjon
Det er søkt dispensasjon for grad av utnytting.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at det nå vil bli vann og kloakk til hyttefeltet og at de 
derfor ønsker å bygge et bad til hytta.

Forhold som kan tale imot en dispensasjon:

 I strid med reguleringsoplanen

 Fare for presedens
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Forhold som kan tale for en dispensasjon

 Bygger til i areal mor eget anneks– ingen negative konsekvenser for hyttenaboer

 Hyttefeltet ligger gunstig til for høy grad av utnytting, både beliggenhet og infrastruktur tilsier at 
dette kunne vært et boligfelt

 En stor del av bruksarealet er tak over uteområder og bygningen gir dermed et vesentlig 
luftigere inntrykk enn det tallene skulle tilsi

 Dersom vi ser bort i fra åpent overbygd areal får eiendommen et bruksareal på 99 m2 – som er 
innenfor det planen åpner for

 Kommunen er kjent med at grunneier ønsker en endring i bestemmelsene for å legge til rette for 
en høyere utnytting av eiendommene.

 Det er gitt dispensasjon for andre i planområdet (eiendom 347/001/015 fikk dispensasjon i 
2012)

 Bebyggelsen på naboeiendom 347/001/006 er vesentlig større enn det som er søkt her

 Søker får bad på hytta med en hensiktsmessig plassering

Bygningsmyndigheten ser at tiltaket er klart i strid med gjeldende plan men kan ikke se at tiltaket vil få 
negative konsekvenser i forhold til de hensyn planen skal ivareta. 
Vi oppfordrer imidlertid grunneier om å foreta en snarlig revidering av gjeldende planbestemmelser.

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

Søknaden er for øvrig i samsvar med gjeldende plan for 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. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

13.08.2013 2013/1412-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Asgeir Lyngstad
Vågavegen 406
7670  INDERØY

067/012 - Godkjent riving/oppføring av uthus og tilbygg til bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
067/012

Adresse:
Vågavegen 406, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Asgeir Lyngstad                      

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

     Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2   
                                             

Bruksareal i m2:
260

          9           

Det vises til søknad om riving/oppføring av uthus og tilbygg til bolig registrert mottatt her 22.07.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving/oppføring av uthus og tilbygg til bolig på eiendommen 067/012, Vågavegen 406

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Riving av eksisterende driftsbygning BRA 195 m2. 
Oppføring av nytt uthus BRA 260 m2/BYA 144 m2

Tilbygg til bolig – inngangsparti - BYA 16 m2/ BRA 9 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
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Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Deler av eksisterende uthus vil bli stående til tiltaket er gjennomført men tiltakshaver opplyser at dette 
også vil bli revet. Bygningen har innlagt vann i dag.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

13.08.2013 2013/1247-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Sundsøya Eiendom AS
Sundsøya 12
7670  INDERØY

136/108 - Godkjent tilbygg for garasje, Sundsøya 12

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/108

Adresse:
Sundsøya 12, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Sundsøya Eiendom AS                      

Ansvarlig søker:
Gran & Ekran AS                    

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

Bruksareal i m2:
141            

Det vises til søknad om tilbygg for garasje registrert mottatt her 21.6.2013.
Siste dokument til saken er ny vurdering av tiltaksklasse mottatt 5.8.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg BYA 157 m2 på eiendom136/108

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Det forutsettes at tiltaket ikke kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven når det gjelder 
arbeidstakernes sikkerhet, helse eller velferd

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Gran & Ekran AS for funksjonene SØK kl.1, PRO/UTF kl.1 betongarbeider

 Røra Mek. Verksted AS for funksjonene PRO/UTF kl.1 stål- og tømmerkonstruksjoner

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

Tiltak: Tilbygg – garasje – BYA 157 m2/ BRA 141 m2

Planstatus: Kommunedelplan – Straumen 25.06.12
Planformål: Næring

Ansvarsoppgaver:

 Gran & Ekran AS -990427208-: SØK kl.1, PRO/UTF kl.1 betongarbeider

 Røra Mek. Verksted AS -994251848-: PRO/UTF kl.1 stål- og tømmerkonstruksjoner – Lokal godkjenning

Tegningsliste:

 Situasjonsplan
 Plantegning
 Fasadetegninger

Da tiltaket kun gjelder garasje er det ikke etterspurt samtykke fra arbeidstilsynet. Tiltakshaver er selv 
ansvarlig for at tiltaket ikke kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven.

Saksvurdering:

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

Årsaken til at det søkes om garasje er at det har vært problemer med innbrudd i kjøretøy.
Tiltaket var søkt med ansvar i tiltaksklasse 2 men søker har etter en nærmere vurdering kommet til at 
tiltaket kommer i tiltaksklasse 1.
Garasjen bygges til i eksisterende innhuk i nordvest. Nærmeste avstand til nabogrense blir 9 meter.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt 
giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Gran & Ekran AS Lensmyra 8 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

16.07.2013 2013/1237-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Byggmester Hovd AS
Hovdvegen 6
7690  MOSVIK

Hanssen Reidun F - 357/44 - tilbygg - Hovdvegen 71 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/44 

Adresse:
Hovdsvingen 71                         

Tiltakshaver:
Reidun Agnes Flatvald Hanssen

Ansvarlig søker:
Byggmester Hovd AS                                         

Tiltakets art:
  Tilbygg til fritidsbolig                                              

Bruksareal i m2:
     30 m2       

Det vises til søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig, dette i henhold til søknad med 
vedlegg registrert mottatt her 18.06.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig i samsvar 
med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:


Byggmester Hovd AS, org.nr. 998738881, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett som ansvarlig søker, 
ansvarlig for prosjektering samt utførelsen av alle bygningsmessige arbeider.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om oppføring av et tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Tilbygget har et bebygd 
areal på 30 m2, totalt bebygd areal for fritidsboligen etter utbygging er 77m2 BYA.

Planstatus: Reguleringsplan for Trongsundet. 
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Planformål: Fritidsbebyggelse

Fritidseiendommen er en eldre eiendom på ca 4,2 da, hvor eiendommen består av to separate 
fritidsbygg. Tilbygget er planlagt til Hovdsvingen 71, den eksisterende fritidsboligen lengst mot vest på 
eiendommen.

Nabovarsling:
Tiltaket er forelagt nærmeste nabo gbnr. 357/38, Stein Skånøy. I henhold til søknad kommer tiltaket 
4,8m fra felles grense til denne eiendommen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. 
Kommunen har godkjent søknaden da tiltaket i liten grad vil berøre de øvrige eiendommer som grenser 
opp til eiendommen, jfr. plan- og bygningsloven § 21- 3 andre ledd.

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

Ansvarsrett:
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Reidun F. Hanssen Havnegata 15 C 7125 VANVIKAN
Naboer i henhold til naboliste



Vår dato Vår referanse

16.07.2013 2013/1104-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Byggmester Stene AS
Dalavegen 96
7690  MOSVIK

Stene Utbygging AS – 318/204 - tomannsbolig Mosvik sentrum - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/204

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Stene Utbygging AS

Ansvarlig søker:
Byggmester Stene AS                                         

Tiltakets art:
  To-mannsbolig med garasje                                              

Bruksareal i m2:
     76,5 m2 + 58 m2       

Det vises til søknad om oppføring av en tomannsbolig med separat garasje, dette i henhold til søknad 
med vedlegg registrert mottatt her 23.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til oppføring av bolighus i samsvar med
søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:


Byggmester Stene AS, org.nr. 998793408, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering samt utførelsen av alle bygningsmessige arbeider.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om oppføring av en to-mannsbolig på ett plan med separat garasje. Totalt 
bebygd areal for bolighuset er 174 m2 BYA, garasjen har et bebygd areal på 64 m2 BYA.
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Adkomst til boligeiendommen er fra privatvei.

Planstatus: Reguleringsplan Mosvik sentrum, vedtatt 31.01.2001.
Planformål: Område for boliger

Saksvurdering:

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

Ansvarsrett:
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler.

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

02.07.2013 2013/1262-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Gran & Ekran Eiendom AS
Lensmyra 8
7670  INDERØY

Delegert vedtak

183/079 - Ferdigattest for lagertilbygg

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak.

Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan 
og bygningsloven. 
Dokumentasjon som grunnlag for drift og vedlikehold av bygningen er overlevert byggverkets eier.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i
samsvar med bestemmelser og igangsettingstillatelse gitt den 16.8.2011

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Gran & Ekran AS



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-10

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Norums Byggservice AS
Letnesvegen 417
7670  INDERØY

063/001 - Lokal godkjenning - Norums Byggservice AS

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 14.5.13.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

- SØK kl.1
- UTF kl.1, tømrerarbeid innvendig
-

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Sissel Norum.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Norums Byggservice AS av Inderøy 
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert myndighet etter 
kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.720,- Jfr. Gjeldende betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Lene og Jon Leira Letnesvegen 403 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.
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Vår dato Vår referanse

30.07.2013 2013/1087-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Byggmester Stene AS
Mosvikvegen 520
7690  MOSVIK

333/005 - Godkjent tilbygg til verksted i Mosvikvegen 520

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
333/005

Adresse:
Mosvikvegen 520, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Byggmester Stene AS                      

Ansvarlig søker:
Byggmester Stene AS                    

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

Bruksareal i m2:
39            

Det vises til søknad om tilbygg registrert mottatt her 23.5.2013.
Siste dokument til saken er vedtak om samtykke og gebyr fra Arbeidstilsynet mottatt 19.7.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg 4,5 m x 10 m på eiendom 333/005.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til verkstedsbygning – lager og salgslokale
BYA 45 m2

BRA 39 m2
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Planstatus: Reguleringsplan for Mosvik sentrum 31.1.2001
Planformål: Område for industri

Saksvurdering:

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

Tilbygget etableres mot nord og får en avstand til vegmidte – fylkesveg 755 - på 18 meter. Arealet er en 
utvidelse av eksisterende butikklokale.
Kommunen fritar tiltaket fra nabovarsling da deres interesser ikke berøres av tiltaket jf. pbl § 21-3, andre 
ledd.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

29.07.2013 2013/1246-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Norkring AS
Snarøyveien 30, Bygg M2f
1331  FORNEBU

Godkjent oppføring av teknisk rom - digitalt nødnett. Dispensasjon.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/001

Adresse:
Neset, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Norkring AS                      

                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
6            

Det vises til søknad om dispensasjon for oppføring av teknisk rom til utstyr i forbindelse med etablering 
av digitalt nødnett registrert mottatt her 20.6.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til plassering av bygning på 2,5 m x 3,3 m ved eksisterende mast på Neset. Det gis 
dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for plassering i LNF-område.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak:
Oppføring av teknisk rom til utstyr i forbindelse med etablering av digitalt nødnett
Bygning 2,5 m x 3,3 m, BYA 8,25 m2/BRA ca. 6 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel - Mosvik
Planformål: LNF-område

Det er søkt dispensasjon for bygging i LNF-område 

Saksvurdering:

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

Det er et nasjonalt mål at utbyggingen av landsdekkende Nødnett skal være ferdigstilt ved utgangen av 
2015 og kommunene er anmodet om å prioritere de byggesakene som Nødnett genererer jf. «Veiledning 
om behandling av byggesøknader for Nødnetts basestasjoner» datert 01.02.2013 og sendt til alle 
fylkeskommuner og kommuner fra justis- og beredskapsdepartementet (ref. 10/8003-SIH).

Dispensasjon
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Utbyggingen er viktig for bedre sikkerhet og beredskap i Norge og det er allerede etablert en mast på 
stedet. Bygningsmyndigheten kan ikke se at en oppføring av omsøkte bygning vil være til ytterligere 
hinder for bruk av området i henhold til formålet.

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

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
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er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Anton Mathias Jenssen Vinnavegen 70 7690 MOSVIK



- 4' 2013 IIII111
042658

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Deres ref.: Vår uw. uL3../ .Luio
Tlf. direkte: 74 16 80 38
E-post: fmnttjo@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5018 Arkivnr: 423.1

Roar Larsen
Furuliveien 25
7670 INDERØY

Inderøy kommune
Vennaliveien 7
7670 INDERØY

Klage på Inderøy kommunes vedtak om avvisning av klage på
byggetillatelse på eiendommen gnr/bnr 179/38 i Inderøy -
kommunens vedtak stadfestes

Saken gjelder klage på Inderøy kommunes avvisning av klage på vedtak i byggesak.
Etter en gjennomgang av saken, er Fylkesmannen enig i kommunens vurdering av at
vilkårene for å behandle klagen ikke er til stede, og stadfester kommunens
avvisningsvedtak.

Det vises til Inderøy kommunes oversending hit av 21.01.2013 hvor ovennevnte sak ble
oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pb1.) § 1-9 og delegering fra Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen beklager lang saksbehandlingstid.

Sakens bakgrunn:
I brev av 16.08.2012 adressert til Fylkesmannen klaget Roar Larsen på byggetillatelse gitt til
Aksel Støre, gnr/bnr 179/38, i Inderøy kommune. Fylkesmannen oversendte den 17.09.2012
klagen til Inderøy kommune for forberedende klagebehandling, jf. forvaltningsloven (fvl.)
§ 33.

Inderøy kommune behandlet klagen den 12.11.2012, hvor klagen ble avvist med hjemmel i
fv1. § 34. I vedtaket redegjøres det for at klagen gjelder byggetillatelse datert 22.08.2011, og
endring av tillatelse (plassering), datert 01.11.2011. Kommunen begrunner avvisningen av
klagen i at klagefristen etter fv1. § 29 har gått ut. Kommunen har også vurdert fristoppreisning
etter fv1. § 31, men kommet til at det ikke er grunnlag for dette. Det begrunnes i at klager hele
veien i prosessen har fått kopi av de aktuelle vedtak, og kommunen kan derfor ikke se at det
er noen andre enn klager selv som kunne ha påvirket at klagen ble sendt innen klagefristens
utløp. Kommunen kan ikke se at det foreligger noen særskilte grunner som gjør at det er
rimelig at klagen blir prøvd, og som går foran den beskyttelsen som tiltakshaver har krav på
gjennom fv1. § 29. Det gjentas at klager er varslet på alle punkt i prosessen, og i kommunens

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-post: fmntpost@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/nt
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vedtak av 01.11.2011 er nabomerknaden fra Larsen tatt med i vurderingen. Larsen ble tilsendt
kopi av vedtaket av 01.11.2011.

Roar Larsen påklaget i brev av 23.11.2012 avvisningen av klagen, og han uttrykker at han er
lite fornøyd med forklaringen på hans spørsmål i klagebrevet. Vedlagt klagen er en kopi av et
brev datert 28.06.2011 med spørsmål om plassering av bygningen.

Inderøy kommune behandlet klagen den 21.01.2013, hvor vedtaket av 12.11.2012 om
avvisning av klage ble opprettholdt. Kommunen viser i sin klagebehandling til klagens
vedlegg (kopi av innsigelse datert 28.06.2011), og sier at dette ikke er registrert mottatt av
kommunen i forbindelse med byggesaken. Kommunen bekrefter imidlertid å ha mottatt en
kvittering for nytt nabovarsel datert 29.06.2011, der plassering av bygningen framgår, og
momentene i innsigelsen av 28.06.2011 slik ble besvart. Det ble gitt byggetillatelse for tiltaket
den 22.08.2011, og denne tillatelsen ble ikke påklaget. I forbindelse med nabovarsling av
søknad om endring av tillatelsen, ble det mottatt en innsigelse fra Larsen datert 20.10.2011.
Denne innsigelsen ble vurdert i forbindelse med nytt vedtak datert 01.11.2011. Larsen fikk
kopi av vedtaket, og klage på dette vedtaket er mottatt nesten 10 måneder etter at vedtak ble
fattet. På bakgrunn av dette har kommunen funnet at klagen er for sent framsatt, jf. fv1. §§ 29,
31 og 34.

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

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

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

Saken gjelder klage på Inderøy kommunes avvisning av klage på vedtak i byggesak. Det er
klage på avvisningsvedtaket Fylkesmannen har til behandling, ikke klage på vedtak i selve
byggesaken. Spørsmålet er om kommunen hadde grunnlag for å avvise klage av 16.08.2012
på vedtak av 22.08.2011 og 01.11.2011, og det er dette Fylkesmannen behandler i det
følgende.

Inderøy kommune har avvist klagen med hjemmel i fv1. §§ 29, 31 og 33.

I fvl. § 33 andre ledd 3 pkt. heter det:

"Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken,
jf dog § 31."
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Fv1. § 29 gir regler om klagefrist, og i bestemmelsens første ledd heter det:

"Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommer frem til
vedkommende part." (Fylkesmannens utheving.)

Bestemmelsens andre ledd lyder:

"For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han
har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå
noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3
måneder fra det tidspunkt vedtaket er truffet." (Fylkesmannens utheving.)

Det ble gitt byggetillatelse for oppføring av enebolig den 22.08.2011, og i vedtak av
01.11.2011 ble det gitt tillatelse til endring av tidligere godkjent plassering av eneboligen.
Begge vedtakene ga tiltakshaver rett til å oppføre og plassere eneboligen som omsøkt, altså
vedtaket gikk ut på å "tilstå noen en rettighet". Larsen var ikke kopimottaker av vedtaket av
22.08.2011, men det var han for vedtaket av 01.11.2011. Dette innebærer at for vedtaket
datert den 22.08.2011 var det for han en absolutt klagefrist på 3 måneder, mens det for
vedtaket av 01.11.2011 var en klagefrist på 3 uker, jf. fv1. § 29. Klagen på byggesaken er
datert 16.08.2012, og dette betyr at både vedtaket av 22.08.2011 og vedtaket av 01.11.2012
ble påklaget ca. 9 måneder etter at klagefristen etter fv1. § 29 var utløpt. Dessuten framgår det
av sakens dokumenter at Larsen var kjent med vedtaket datert 22.08.2011 langt tidligere enn 3
måneder etter vedtaket var truffet.

Spørsmålet blir deretter om det er grunnlag for fristoppreisning etter fv1. § 31.

I fv1. § 31 heter det:
"Selv om klageren har oversittet klagefristen kan klagen tas under behandling såframt

a)parten eller hans .fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd
med klage etterpå, eller
b) det av scerlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om
endring av vedtak kan medføre skade eller ulempe for andre."

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at Larsen ikke kan lastes for ha oversittet
klagefristen, jf. fvl. 31, første ledd bokstav a. Han var kopimottaker av vedtaket av
01.11.2011, og hadde mottatt nabovarsler underveis i prosessen. Han var også i følge sakens
dokumenter godt kjent med byggesaken.

Når det gjelder oppreisningsadgangen etter alternativ b, er ikke denne kurant. Hensyn som
kan tale for oppreisning etter dette alternativet, er at saken er av særskilt stor betydning for
klageren, eller at den reiser et prinsippspørsmål som også forvaltningen er tjent med at det blir
tatt stilling til. Fylkesmannen kan ikke se at det er særlige grunner for at klagene blir prøvd i
denne saken. I denne vurderingen er det lagt betydelig vekt på at en eventuell endring av
vedtaket vil medføre skade eller ulempe for tiltakshaver. Tiltakshaver har innrettet seg etter
vedtaket, og tiltaket var ferdig oppført før vedtaket ble påklaget, jf. ferdigattest datert
09.07.2012.

Fylkesmannen er på grunnlag av dette kommet til at vilkårene i fv1. § 31 ikke er oppfylt, og er
således enig i kommunens vurdering av at klage på byggetillatelse gitt i vedtak av 22.08.2011,
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og endringer av tillatelse gitt i vedtak av 01.11.2011, skal avvises. Vilkårene for å behandle
klagen foreligger ikke.

På bakgrunn av det ovennevnte fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes avvisning av klage i vedtak av 12.11.2012 stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fv1. § 28.

Med hilsen

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

Trine Wold Johnsen
Seniorrådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifi

Kopi til:
Jorun og Aksel Støre Salberg 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

19.07.2013 2013/1060-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Margrete Jensen
Bartnesvegen 28
7670  INDERØY

Jensen Margrete - gnr 221 bnr 006 - Tilbygg - Bartnesvegen 28 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
221/006

Adresse:
Bartnesvegen 28                         

Tiltakshaver:
Margrete Jensen                      

Tiltakets art:
Tilbygg < 50 kvm                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om mindre tilbygg registrert mottatt her 21.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

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

 Tegninger i henhold til vedlegg til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:
Tilbygget omfatter mindre fasadeendring med innbygging av tidligere takoverbygg for inngangsdør. 
Endringen medfører ingen endring i bruksarealet, BRA eller av bebygd areal BYA.

Saksvurderinger:
Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være i tråd med plan.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

19.07.2013 2013/1390-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Mona Ellingen og Dagfinn Sundet
Gangstadmarka 37
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om tilleggsareal på Oppheim gnr. 205/9

Bakgrunn: 

Inderøy kommune har mottatt søknad fra Ellingsen/Sundet om kjøp av tilleggsareal til 
boligtomten gnr. 205/23 i Inderøy. Omsøkt areal består av tilvokset lauvskog og grenser til 
boligtomter på tre sider i Gangstad bustadfelt. Mot sørøst grenser arealet til Skjelvan nordre gnr. 
205/2. Arealet ligger innenfor plangrensen til reguleringsplanen og regulert til boligområde. 

Omsøkt areal ligger over maks. areal for grensejustering som er 5 % av minste eiendommen og 
derfor blir søknaden behandlet som vanlig delingssøknad. 
Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1,m arealoverføring. 

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1,m:
Gjeldende plan: 
Omsøkt areal ligger innenfor reguleringsplanen for Gangstadhaugen II, sist vedtatt i 2010 der 
arealet er regulert til boligformål og egner seg til å bli slått sammen med eksisterende tomt gnr. 
205/23. 
Nabovarsel: 
Siden tomten er en forlengelse av kjøpers tomt og er regulert til boligtomt, gis det fritak for krav 
om nabovarsel etter § 21- 3. Kjøper har orientert naboer om arealoverføringen. 
Infrastruktur: 
Arealoverføringen vil ikke ha betydning for vannforsyning etter PBL § 27-1, avløp etter PBL § 
27-2 og vei etter PBL § 27-4. Det er heller ingen samfunnsrisiko med salg av tilleggsarealet etter 
PBL § 28-1. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling inntil 530 m2 boligareal fra 
Oppheim gnr. 205/23. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, m i 
samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser arealet fradelingen gjelder. Dersom arealet avvikes fra vedlagt kart, må 
det søkes på nytt. 
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller 
postmottak@inderoy.kommune.no.

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmåling av tomten. 
Vi viser til e-post fra Pål Gauteplass om innkreving gebyr for saksbehandling og oppmåling. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart

Kopi til:
Elin Dragland og Leif Mjøsund Gangstadmarka 57 7670 INDERØY
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Vår dato Vår referanse

15.07.2013 2013/1267-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Morten Dragland
Nessetvegen 416
7670  INDERØY

Dragland Morten - 190/9 - Tilbygg - Nessetvegen 416 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
190/009

Adresse:
Nessetvegen 416                         

Tiltakshaver:
Morten Dragland                      

Tiltakets art:
  Tilbygg til bolighus <50 m2                                              

Bruksareal i m2:
       28 m2     

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med tegninger registrert mottatt 
her 21.06.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til tilbygg 
til bolighus, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter tilbygg med nytt inngangsparti mot øst av eksisterende bolig, det anlegges samtidig ny 
terrasse mot sør og vest. 
Nytt tilbygg har et bebygd areal BYA på 30 m2. 

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Øvrige opplysninger:
Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

15.07.2013 2013/997-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Brit Torill Grande og Willy Vang
Bjørklivegen 48
7670  INDERØY

Vang Willy - 172/118 - Tilbygg - Bjørklivegen 48 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/118

Adresse:
  Bjørklivegen 48                       

Tiltakshaver:
Willy Vang                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus < 50 m2                                               

Bruksareal i m2:
28 m2          

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med tegninger registrert mottatt 
her 08.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
oppføring av tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Kjøkken må tilfredsstille krav til lys i henhold til TEK10 § 13-12.

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter oppføring av tilbygg til bolighus, tilbygget er på ett plan i byggets første etasje. Tilbygget 
kommer på samme fasade mot sør-øst i forlengelse av eksisterende sokkelgarasje. 
Tilbygget har et bebygd areal BYA på 31 m2.

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Bygningsmyndigheten minner om at det ved rominndeling må utføres slik at kjøkken får tilfredstillende 
dagslys i henhold til TEK § 13-12.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for 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. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

                



Vår dato Vår referanse

15.07.2013 2013/1092-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Ottar Kiplesund
Skogstien 2
7562  HUNDHAMAREN

Kiplesund Ottar - 309/11 - Tilbygg hytte - Duksørvegen 100 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
309/011

Adresse:
Duksøra 100                        

Tiltakshaver:
Ottar Kiplesund                      

Tiltakets art:
Tilbygg fritidsbolig < 50 m2                                                

Bruksareal i m2:
36 m2           

Det vises til søknad om tilbygg til fritidsbolig, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt 
her 27.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
utvidelse av eksisterende fritidsbolig, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

 Plantegning med rominndeling oversendes bygningsmyndigheten snarest.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter utvidelse av eksisterende fritidsbolig, tilbygget er i henhold til tegning et vinkelbygg mot 
vest. Nytt tilbygg har et bebygd areal BYA på 36 m2. 
Etter utvidelsen har fritidsboligen et bebygd areal på 99 m2. 
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Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

09.07.2013 2013/1266-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av søknad om fradeling industriareal på gnr. 44, bnr. 9.

Bakgrunn: 

Kenneth Høstland driver i dag bilverksted på egen hjemgård i Ulvingrenda. Siden han skal utvide 
sin virksomhet, ønsker han å flytte virksomheten sin til et mer egnet område og ønsker å kjøpe 
ca, 4 dekar på kommunens industriområde på Utøy. I dag er det ca. 7- 8 dekar ledig areal på 
området. Omsøkt areal ligger lengst sør på industriområdet og grenser til skog/utmark mot øst og 
sør, mens det grenser til eksisterende industriområde mot vest og nord. 
Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder opprettelse 
av ny grunneiendom. Saken skal ikke behandles etter jordloven, siden det er godkjent 
reguleringsplan for området.  

Vurdering: 
Ved fradeling etter plan og bygningslovens § 20-1, skal følgende vurderes:
Gjeldende plan: 
Det omsøkte arealet ligger innfor reguleringsplanen til Utøy industriområde, godkjent 3.07.95 og 
fradeling til industriområde er i tråd med gjeldende plan. 
Nabovarsling: 
Det er sendt rekommandert nabovarsling med tilhørende vedlegg til naboer. Eier av gnr. 44/3 er 
tilsendt varsling den 09.07.13. Inderøy kommune har ikke mottatt merknader til delingen pr. 
23.07.13 og anser derfor at nabovarsling er oppfølgt etter plan og bygningslovens § 21-3.
Infrastruktur:
Det er lagt kommunal vann, vei og kloakk frem til eksisterende industri på arealet som enkelt kan 
påkoples, så fradelingen oppfyller kravene til PBL. § 27-1 og § 27-2. Det er avsett kommunal 
grunn for bygging vei inn til omsøkt areal slik at PBL § 27- 4 er oppfylt. Når det gjelder PBL § 
28-1 som gjelder byggegrunn og miljøforhold, ligger tomten på berggrunn og miljøforhold som 
lukt, støy og røyk er regulert gjennom reguleringsplanen. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av inntil 4 dekar skogsmark på 
Utøy industriområde gnr. 44/9. Det er godkjent reguleringsplan for området der omsøkt 
areal ligger som industriformål. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-
1,m i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
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Vedlagt kart viser tomten fradelingen gjelder. Dersom tomtearealet avvikes fra vedlagt 
kart, må det søkes om ny fradeling. 

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

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

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart over eiendommen

Kopi til:
Kenneth Høstland Fårsbakkan 141 7670 INDERØY
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Vår dato Vår referanse

05.07.2013 2013/984-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Åge Sivertsen
Nergt. 11
7670  INDERØY

Sivertsen Åge - 136/129 - Søknad om tillatelse til selvbyggertiltak - naust

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/129

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Åge Sivertsen                      

Tiltakets art:
Oppføring av naust                                               

Bruksareal i m2:
22,8 m2            

Det vises til søknad om oppføring av naust, dette i henhold til søknad med tegninger registrert mottatt 
her 07.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
oppføring va naust, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter oppføring av nytt naust, i henhold til vedlagt tegning har naustet et bebygd areal BYA på 
27,6 m2.

Naustet ligger i regulert Naustområde i henhold til «Kommunedelplan Straumen».

I henhold til vedlagte tegning er naustet i samsvar med den øvrige naustbebyggelsen i området. 
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.07.2013 2013/1155-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Tor Værdal
Sandvollanvegen 403
7670  INDERØY

Værdal Tor - gnr 124 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
124/001

Adresse:
     Sandvollanvegen 403                    

Tiltakshaver:
Tor Værdal                      

Tiltakets art:
Tilbygg garasje                                               

Bruksareal i m2:
38 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende garasje registrert mottatt her.
Siste dokument til saken 05.07.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
utvidelse av eksisterende garasje, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter utvidelse av eksisterende bilgarasje, garasje bygges til 6x7 meter mot nord.
Etter utvidelsen har garasjen et bebygd areal BYA på 138 m2.

Fornminner:
Tiltaket er forelagt Nord- Trøndelag fylkeskommune til uttalelse da tiltaket ligger i nærhet av alle 
fornminnene rundt tunet på gården.
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Inderøy kommune har mottatt følgende uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, brev av 05.07.13:
«Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Området er flere ganger befart 
av arkeolog i forbindelse med ulike tiltak på eiendommen. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn 
mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 
dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller 
byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Det oppfordres til bruk av http://askeladden.ra.no for kontroll om tiltak berører
kulturminner. Registrering av ikke kjente kulturminner kan skje via
http://www.mittkulturminne.no»

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.07.2013 2013/1260-7

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Michael Loraas
Nordtvetbk. 2
0952  OSLO

Delegert vedtak

Michael Loraas, Innvilgning av søknad på fradeling av myr/utmarksareal på
gnr. 160, bnr. 9.

Bakgrunn: 
Michael Loraas skal selge gården sin Loraas Søndre gnr. 160/9. I samband med salget, ønskes 
fradeling av 121 dekar myr og utmark som skal selges til Inderøy kommune med formål 
industriområde. 
Fradelingen skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m arealoverføring.
Det er ikke nødvendig med behandling etter jordloven, da omsøkt areal ikke lenger er LNF-
formål. 

Vurdering: 
Ved behandling etter plan og bygningslovens § 20-1, skal følgende vurderes: 
Gjeldende plan: 
Det omsøkte arealet ligger innenfor kommunedelplan Røra med formål industri. Planen ble 
vedtatt den 27.01.10.  Det er gitt følgende bestemmelse til området « For utviding av 
industriformål på Lensmyra, må det arbeides ut en bebyggelseplan før arealet blir tatt i bruk.
Deler av området kan benyttes til forretning/servicebygg.»

Siden plan og bygningsloven er endret, erstattes bebyggelseplan av detaljplan. 
Fradelingen er i tråd med gjeldende plan, og det settes krav om utforming av detaljplan for 
området. 

Nabovarsel: 
Det er sendt nabovarsel til de som grenser inntil eiendommen, og det er ikke kommet merknader 
til fradelingen innen fristen 17. juli 2013. 

Infrastruktur:
Det fradelte arealet ligger i nærheten av kommunal vann og avløpsnett, så fradelingen kan lett 
følge opp plan og bygningslovens krav til vannforsyning ( § 27-1) og kommunalt avløp ( § 27-2). 
Det er ikke regulert inn vei til omsøkt areal, så dette må avklares i detaljplan. Fradelingen 
godkjennes med den forutsetning av adkomst til arealet blir avklart i detaljplanen ( § 27-4).
Når det gjelder byggegrunn og miljøforhold, regner en med at dette vil bli vurdert og undersøkt 
ved utarbeidelsen av detaljplanen for området.( § 28 - 1). 
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Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 121 dekar myr/utmark på 
Loraas Søndre gnr. 160/9. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, m i 
samsvar med kommunens delegasjonsreglement. Det settes vilkår at det utarbeides 
reguleringsplan (detaljplan) med adkomst for fradelt areal før tiltak settes i verk. 
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Vedlagt kart viser arealet 
fradelingen gjelder. 

Saksbehandlingsgebyr på kr. 3000.- faktureres Inderøy kommune, tekniske tjenester og kreves 
inn sammen med oppmåling av arealet. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart over omsøkt område

Kopi til:
Inderøy kommune v / Jarle Rennan Vennalivege 7 7670 INDERØY





Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-11

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

KUUSAMO HIRSITALOT OY
Sossonniementie 22
93600  KUUSAMO FINLAND

Att. Arto Orjasnemi

063/001 - Lokal godkjenning - KUUSAMO HIRSITALOT OY

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 14.5.13.
Siste dokument til saken er dokumentasjon på firmaregistrering mottatt 26.6.2013

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

PRO kl.1, ingeniørarbeid og arkitektur

UTF kl.1 byggesett
Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Anto Orjasniemi.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til KUUSAMO HIRSITALOT OY
av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert 

myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.2200,- Jfr. Gjeldende betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Lene og Jon Leira
Letnesvegen 403
7670  INDERØY

063/001 - Godkjent oppføring av bygning for overnatting, Letnesvegen 403

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
063/001

Adresse:
Letnesvegen 403, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Lene og Jon Leira                      

Ansvarlig søker:
Norums Byggservice AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
220            

Det vises til søknad om oppføring av bygning for overnatting registrert mottatt her 14.5.13.
Siste dokument til saken er søknad om ansvar for uavhengig kontroll kl.1 våtrom 1.7.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av bygning til næring/overnatting – besøksgård- på eiendommen 
063/001

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Det skal godkjennes et ansvarlig foretak for funksjonen UTF kl. 1 betong før igangsetting av 

disse arbeidene

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
- Norums Byggservice AS (976548027) for funksjonene: SØK kl. 1, UTF kl.1 innvendig 

tømrerarbeid
- KUUSAMO HIRSITALOT OY (FI 08393128) for funksjonene: PRO kl.1 Ingeniørarbeid og 

arkitektur/ UTF kl.1 precut byggesett
- Krunvalli (1364386-5) for funksjonene: UTF kl.1 snekkerarbeid
- Anton Letnes AS (95827902) for funksjonene: UTF kl.1 Grunnarbeid og landskapsutforming
- Midt-Norsk VVS for funksjonene: UTF kl.1 VVS-installasjoner
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- Storli og Stornes AS (975862402) for funksjonene: UTF kl.1 ildsteder og membran på bad
- Malerfirma Lein AS (964585385) for funksjonene: UTF kl.1 membranbelegg våtrom
- Murmester Bjørnar Slålie AS (980649342) for funksjonen uavhengig kontroll av våtrom kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av bygning for overnatting (besøksgård og utleie) BYA 257,1 m2 BRA 219,9
Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område spredt boligbebyggelse

Tegningsliste:

 Plan – og fasadetegninger merket 110613 og mottatt kommunen den13.06.13

Det er gitt dispensasjon fra jordlovens § 9 for omdisponering av jordbruksareal (innmarksbeite) til 
oppføring av omsøkte bygning den 02.04.13 i sak 2013/325.

Saksvurdering:

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

På Snerting østre drives i dag Inn på Tunet aktiviteter og det er behov for mer plass. Det søkes om 
oppføring av et næringsbygg til overnatting og opphold, samt vei og parkering til bygget.

Bygningen plasseres vest for tunet i et område som i dag benyttes som innmarksbeite.

Bygningen oppføres som en enebolig i laft med alle hovedfunksjonene på inngangsplanet der svalgangen 
fra garasjen utgjør rampe til trinnfritt inngangsparti.
Bygningen oppføres i hovedsak i en etasje med et mindre løftet midtparti «oppstugu» med innvendig 
trapp og to soverom

Brannsikkerhet
Bygningen er av søker vurdert til risikoklasse 4 da det i hovedsak vil benyttes tilsvarende bolighus.
Bygningen vil bli benyttet til overnatting og opphold i forbindelse med besøksgård med ungdommer som 
kommer fast en helg pr mnd. hele året. Ungdommene vil delta i årlig brannøvelse og få opplæring om 
rømningsveger. 
I tillegg vil bygningen benyttes til turisme, i hovedsak familieopphold over flere dager, og besøkende vil 
bli orientert om rømningsveger og slokkeutstyr. 
Brannvarslingsanlegg koplet til resten av gården vil bli montert med føler og sirene på hvert soverom. 
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er behov for ytterligere brannsikkerhetstiltak jf. det som er 
beskrevet i søknaden: planlagt bruk og bygningens størrelse tatt i betraktning. 

Bygningen koples til eksisterende privat avløpsanlegg som hevdes å ha tilstrekkelig kapasitet for to 
boenheter.
Det etableres flisfyr på gården som sikrer oppvarming av bygningen.
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Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-12

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Malerfirma Lein AS
Myrav. 4
7710  SPARBU

Att. Knut Inge Lein

063/001 - Lokal godkjenning - Malerfirma Lein AS

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 14.5.13.

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

UTF kl.1 membranbelegg på våtrom

Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Knut Inge Lein.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Malerfirma Lein AS av Inderøy 
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert myndighet etter 
kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.720,- Jfr. Gjeldende betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

01.07.2013 2013/1018-7

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Krunvalli
Caliuksenkatu 2 C 57
00100  Helsinki FINLAND

Att. Jarkko Hellgren

063/001 - Lokal godkjenning - Krunvalli

Vi viser til Deres søknad mottatt og journalført den 14.5.13.
Siste dokument til saken er dokumentasjon på firmaregistrering mottatt 26.6.2013

Det søkes om lokal godkjenning av foretak for funksjonene:

UTF kl.1 utvendig snekkerarbeid
Nødvendige kvalifikasjoner og foretaksregistrering er dokumentert, ansvarlig er Jarkko Hellgren.
Godkjenningen gjelder kun for tiltak på eiendommen gnr.063, bnr.001, Letnesvegen 304, i Inderøy
kommune.

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett utstedes herved til Krunvalli av Inderøy 
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 22-3, i medhold av delegert 
myndighet
etter kommunelovens §§ 10 og 23.

Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Merknader/vilkår:
Gebyr for saksbehandling er kr.2200,- Jfr. Gjeldende betalingsregulativ for 2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Norums Byggservice AS Letnesvegen 417 7670 INDERØY

Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift.



Vår dato Vår referanse

13.06.2013 2013/1053-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Lasse Tiller
Åslivegen 12
7670  INDERØY

Tiller Lasse - 171/9 - Tilbygg Åslivegen 12 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
171/009

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Lasse Tiller                      

Tiltakets art:
Forlengelse av tak over veranda                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om takoverbygg over eksisterende veranda, dette i henhold til søknad registrert 
mottatt her 22.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til tilbygg til bolighus i samsvar med søknad og 
tegninger av 22.05.2013.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av takoverbygg for eksisterende terrasse.
Planstatus: Kommunedelplan Røra
Planformål: Boligområde

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

09.06.2013 2013/970-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Trine Følsatd Walderhaug
Gjellerååsvegen 75
7670  INDERØY

Walderhaug Trine Følstad- 169/2 - nybygg garasje - Gjellåsvegen 75

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
169/002

Adresse:
Gjelleråsvegen 75                        

Tiltakshaver:
Trine Følsatd Walderhaug                      

Tiltakets art:
  Oppføring av garasje til bolighus                                              

Bruksareal i m2:
    68 m2        

Det vises til søknad om oppføring av ny garasje til bolighus registrert mottatt her 06.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
Det gis tillatelse for oppføring av garasje på boligeiendom i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-2, 
tillatelse er gitt under følgende forutsetninger:

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med forskrift og bestemmelser til 
plan- og bygningsloven.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av ny garasje på boligeiendom, garasjen har et bebygd areal på 68 m2. I 
henhold til vedlagte situasjonsplan plasseres garasjen nærmere bolighus og eksisterende uthus enn 8 
meter.

Saksvurdering:

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

Bygningsmyndigheten viser til forskrift til TEK 10 § 11-6:
En preakseptabel løsning vil i henhold til forskrift være: 
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Avstanden mellom lave byggverk kan være mindre enn 8,0 m når byggverkene er skilt med 
branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av byggverkene, som til sammen gir 
samme brannmotstand.

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse jfr.pbl.§ 21-10. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ove Morten Grande Reinsholm 16 A 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

09.06.2013 2012/1419-15

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Jørgen Sigvartsen

7670  INDERØY

Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - støttemur - Markavegen 10

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/031

Adresse:
         Markavegen 10                

Tiltakshaver:
Jørgen Sigvartsen                      

Tiltakets art:
  Oppføring av støttemur

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av støttemur til boligeiendom, dette i henhold til søknad registrert 
mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til plassering av støttemur i eiendomsgrense i 
samsvar med søknad av 17.04.2013.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Tiltakshaver Jørgen Sigvaldsen gis ansvarsrett for tiltaket. 
Muren settes opp av foretak; Verdal Byggelement.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av støttemur mot privat vei. I henhold til søknaden er høyden av muren ca 
2m. Muren utføres i naturstein og plasseres i eiendomsgrense mot vei og gårdsplass til 
naboeiendommen Markavegen 9.
Det foreligger naboerklæring fra eier av Markavegen 9, Randi Snerting for plassering av mur i =m fra 
felles eiendomsgrense.
Plassering av tiltaket godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven § 29-4.
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Det søkes samtidig om oppføring av støttemur mellom bolighus og grense mot eiendommen Furuveien 6 
mot øst. Muren er ca. 2,5 meter høy og avsluttes i grense. Det foreligger samtykke fra eier av 
naboeiendommen Furuvegen 6, Oddny Østvang.

Saksvurdering:

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Saker�til�behandling



Saker�til�behandling



Arkivsak. Nr.:
2013/1416-3

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmes vedlagt forslag til detaljreguleringsplan for 
Strandaplassen med følgende endringer: 

- Krav om tilknytning til offentlig vannforsyning, strøm og renovasjon tas ut av bestemmelsene.
- Krav om laveste byggehøyde på kote 5 tas inn i bestemmelsene

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker og sendes på høring i samsvar med plan- og 
bygningslovens krav.

Vedlegg

1 Plankart

2 Planbeskrivelse

3 Reguleringsbestemmelser

Bakgrunn
Sweco AS har på vegne av grunneier Ivar Arnljot Pedersen og Herdis Hjelmbrekke fremmet 
reguleringsplan for eiendommene Stranda (2,9 daa) og deler av Vikaholmen (5,7 daa). Planområdet 
utgjør til sammen 8,6 daa.

Eiendommen Stranda er i dag bebygget med en eldre driftsbygning og et våningshus med to boenheter. 
Bygningene er ikke blitt vedlikeholdt de siste årene og er i dårlig forfatning.



Hensikten med planen er å rive dagens tun, og å bygge ut området med nye boliger rundt et felles tun 
med tradisjonell byggestil. Det er ikke oppgitt antall boenheter, men planen skisserer 4 boligbygg som 
antagelig vil gi rom for 6-8 boliger. Reguleringsplanen åpner for at det kan være en begrenset 
næringsvirksomhet i enkelte av bygningene.

Bygningene foreslås tillat i to fulle etasjer + loft og eventuell kjeller. Med ønske om å beholde dagens 
byggestil og takvinkel ca. som på eksisterende bygninger (43 grader) blir bygningshøydene relativt høy. 
Det foreslås at det tillates mønehøyde på inntil 9,5 m.

Området er i dag avsatt til LNF-område. Ca 2,8 daa er dyrkajord som er i drift. Dagens bebyggelse ligger 
ca. 50 m fra sjøen. I planen foreslås det tillatt ny bebyggelse inntil 30 m fra sjøen. 

Området har adkomst via felles privat veg, ca. 750 m fram til offentlig veg. Avstand til Sakshaug 
barneskole er ca. 4,5 km. 

Vurdering

Dyrkamark
Reguleringen medfører nedbygging av ca. 2,8 daa dyrkajord. Arealet ligger avstengt fra øvrig dyrkamark 
og har ut fra arronderingen liten verdi som landbruksjord.

Ut fra en helhetsvurdering av prosjektet, hvor en kan få høy boligutnyttelse og mulighet for attraktive 
landlige boliger, anbefale rådmannen at jordvernet her bør vike for den foreslåtte utbyggingen.

Byggeforbud langs sjøen.
Arealet består av bebyggelse og dyrkajord og er ikke tilgjengelig for allment friluftsliv. Rådmannen 
vurderer at utvidelsen av dagens tun - noe nærmere sjøen ikke vil komme vesentlig konflikt med 
verneverdiene i strandsonen. Et belte på ca. 30 m er satt av til grøntområde mellom sjøen og ny 
bebyggelse som vil være tilgjengelig for beboerne og allmennheten.

Adkomstforhold: 
Området har adkomst via ca. 750 m privat veg fram til Høsvegen. Dagens to boenheter har 
atkomstrettighet gjennom hevd, mens nye boenheter utover dette må få avtale om vegrettighet med 
grunneiere/veglag. 

Det beskrives en del oppgradering av eksiterende veg med møteplasser mm for å øke 
trafikksikkerheten, men dette er ikke foreslått som bestemmelse/forutsetning for gjennomføring av 
utbyggingen. Rådmannen mener heller ikke at utbyggingen genererer slike trafikkmengder at det er 
nødvendig å stille krav om dette. Krav som grunneier/veglag stiller til eventuell oppgradering av 
atkomstvegen for å gi tillatelse til flere boenheter vil være privatrettslige forhold som må avtales 
nærmere mellom de berørte.

Avstand fra boligene til Sakshaug skole er ca. 4,5 km. Eventuelle skolebarn vil dermed ha krav om fri 
skoleskyss. Utbyggingen samsvarer ikke med sentrale retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging, men er av såpass lite omfang at rådmannen ikke mener det er riktig å legge 
vesentlig vekt på dette. 

Høyde og utnyttingsgrad
Utnyttelsesgrad er satt til følgende i tabell: 



Utregnet til m2 bebygd areal blir tillat utnytting følgende: 

Tomt 1 – 854 m2 Tomt 4 – 536 m2

Tomt 2 – 148 m2 Tomt 5 - 716 m2

Tomt 3 – 176 m2 Tomt 6 - 710 m2

Til sammen blir dette 3140 m2 bebygd areal + parkering. Ut fra beskrivelsen av ønsket utbyggingsstil
synes dette å være unødig høyt. Rådmann foreslår at det før sluttbehandling gjøres en nærmere 
vurdering sammen med planfremmer, om omfanget av planlagt utbygging og en nærmere vurdering av 
bestemmelsene for utnyttingsgrad.

Mønehøyde på 9,5 m er angitt ut fra ønske om bebyggelse med utforming som vist på skissen.

Høyden tilsvarer ca. høyde på dagens driftsbygning, og rådmannen vurderer så langt i prosessen at 
dette er akseptabelt, så kan en eventuelt vurdere dette nærmere når en får høringsuttalelsene til 
planforslaget. 

Vurdering av generelle utredningskrav i plan- og bygningsloven:

§ 4-1 Planprogram.
Utbygging av området vurderes ikke å ha et slikt omfang at det får konsekvenser for miljø og samfunn 
som gjør at det kommer inn under krav om planprogram.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse med konsekvensutredninger utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Planbeskrivelsen inneholder vurdering av risiko og sårbarhetsforhold. 



I forhold til springflo er det i beskrivelsen satt at laveste byggegrunn skal settes til minimum kote 5, 
men dette er ikke tatt inn i de juridiske bestemmelsene. Rådmannen foreslår at dette blir tas inn i 
bestemmelsene før utlegging til offentlig ettersyn.

Området er i kvartærgeologisk kart registrert med marine strandavsetninger. Ut fra grunneiers 
lokalkunnskap er det vist til oppstikkende fjell på flere steder, bl.a. i eksisterende kjellere. Byggetomta 
vurderes på denne bakgrunn å bestå av solid byggegrunn. 

Ut fra veileder og sjekkliste for risiko og sårbarhet, vurderes det ikke at utbyggingsområdet eller 
utbyggingen vil ha eller medføre vesentlig fare eller risiko. 

§ 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet skriftlig om planarbeidet gjennom felles 
varsling for Haugen, Kjilen og Strandaplassan. Det er holdt flere møter både med kommunen og 
overordna myndigheter i planleggingsfasen. 

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

Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12): 
Området er ikke registrert med spesielle verdier i biologisk mangfoldkartleggingen. Det vurderes ikke at 
tiltakene vil utgjøre noen samlet belastning for økosystemet. Rådmannen vurderer ikke at tiltakene vil 
være i strid med retningslinjene i naturmangfoldloven.

Konklusjon

Arealet vurderes i prinsippet å være en stor boligtomt og rådmannen mener det er akseptabelt at den 
kan utnyttes slik som foreslått. 

Før utlegging til offentlig ettersyn foreslås det at det settes inn krav om en minimumshøyde for gulvnivå 
på ny bebyggelse som er sikker i forhold til springflo, og at bindende krav om tilknytning til offentlig 
vannforsyning tas ut da det er ikke er anledning gjennom reguleringsplan å pålegge kjøp av tjenester fra
en spesiell leverandør. 
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1 SAMMENDRAG  

 

Planområdet Strandaplassan 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 var tidligere bebygd med to husmannsplasser – Stranda og Stranden. Det 

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

LNF-formål. 

 

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

 Fradeling av flere attraktive tomter  

 Forbedring av bokvalitet og bomiljø 

 Fornying og oppgradering av områdets tekniske infrastruktur (trafikk, vann, avløp, 

energi / strøm og tele) til tidsmessige standarder 

 Reduksjon av ROS-risikoers sannsynligheter og konsekvenser 

 

Forslagsstillerne ønsker også å legge til rette for private uteoppholdsarealer i samsvar 

med områdets LNF-formål, turmuligheter og landskapskvaliteter. 

 

Strandaplassan foreslås utbygd med et konsentrert tun bestående av 2 boliger og flere 

kombinerte bolig- / nærings-bygg med felles hagemark i tilknytning til disse. 

 

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: 

 Beskrivelse (dette dokumentet) 

 Plankart 1:1000   

 Reguleringsbestemmelser  

 Vedlegg til planen datert 11. november 2012 

2.2 Formål 

 

Planens formål er å flytte eksisterende tun på Stranda, samt oppgradere dette til tidsmes-

sige standarder. 

 

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

i og inntil planområdet. 

 

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, jf. også beskrivelse av det samlede planforslaget Haugen-

Kjilen-Strandaplassan fremsendt som innspill til kommunens revidering av Inderøys 

arealplan. 

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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2.4 Tidligere vedtak i saken  

 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i selve plansaken. 

2.5 Parter  

 

Forslagsstillere er Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen, Astri Hjelmbrekke og 

Ingvil Hjelmbrekke, samt NORIGON Eiendom AS. 

 

Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen er eiere av eiendommene Vikaholmen 

(141 / 3) og Stranda (141 / 20). De eier 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 Jorulv Liaklev. 

2.6 Vedlegg 

 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger eget hefte omfattende felles vedlegg for flere 

planforslag: 

 Reguleringsplan Haugen 

 Reguleringsplan Strandaplassan 

 Reguleringsplan Småholmene (naust) 

 Innspill til kommunedelplan – Utkast til reguleringsplan med beskrivelser for 

Haugen, Kjilen og Strandaplassan 

 

De deler av eiendommene Roel Øvre (138 / 1), Vikaholmen (141 / 3) og Stranda (141 / 

20) som omfattes av dette samlede planforslaget, er utarbeidet med formål å sikre en 

helhetlig utforming og utbygging av planområdet, samt oppgradere dette med tids-

messig infrastruktur. 
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3 PLANPROSESSEN  

 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger – som innspill til kommunens igangværende 

revidering av Inderøys arealplan – eget utkast til reguleringsplan for Haugen, Kjilen og 

Strandaplassan. Utkastet beskriver i kapittel 3 planprosessen: 

 Utførte forberedelser, herunder:  

 Forhåndskontakt med Inderøy kommune  

 Befaring  

 Gjennomført oppstartsmøte 27. april 2012. 

 Varsling om oppstart av planprosessen i ht. PBL § 12-8.  

 Kunngjøring av oppstart  

 Videre planarbeid  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Kommuneplanens arealdel  

 

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

i ht. PBLs § 20-4, jf. planens kapittel 6.3.5 (landbruks-, natur- og friluftsområder), jf. 

plankartet nedenfor og kommunestyrets vedtak av 14. mai 2007. 

 

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

den tilstøtende eiendommen Roel Øvre (138 / 1), jf. også eget forslag til reguleringsplan 

fremsendt Inderøy kommune for «Haugen». 

 

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

nås på lenke: 

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

 

4.2 Gjeldende planer  

 

Det foreligger ingen godkjente reguleringsplaner for planområdet.  

 

Det foreligger flere saker ved Inderøy kommune og planer med betydning for 

reguleringsforslaget. Disse gjelder: 

 Vikaholmen (141 / 3): 

 Sakene 2007 / 01046, 2007 / 01266 og 2008 / 1297, samt sak 2009 / 989 ved 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vedrørende omlegging og utbedring av adkomst-

vei og avlingsveger på Vikaholmen med tilhørende godkjenninger 

 Sak 2009 / 2238 i Inderøy og sak 2008 / 5043 ved Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag vedrørende rammesøknad Vikaholmen (riving / Oppsetting av naust, 

bolig og driftsbygning) med tilhørende godkjenninger 

 Stranda (141 / 20): 

 Søknad i ht. PBL § 93j (anlegg av veg eller plass) om sideveis flytting av vei, 

bruk av tidligere vei til møteplass (Dispensasjon fra PBL 17-2 (byggeforbud i 

100-meters-sonen), jf. PBL § 7 og Dispensasjon fra PBL 20-6 (virkninger av 

kommuneplan), jf. PBL § 7), jf. sak 2007 / 01266 og etterfølgende korre-

spondanse 

 Forslag om tunflytting og fradeling, jf. sak 2008 / 00624 og bla. forhåndskonfe-

ranse mandag 21. juli 2008 med tilhørende referat og etterfølgende korrespon-

danse 

 

Det foreligger også avgjørelser ved Nord- og Sør-Trøndelag Jordskifterett med betyd-

ning for reguleringsforslaget. Disse er: 

 Sak 1700-2007-0007 vedrørende makeskifte ved Nord-Trøndelag Jordskifterett 

mellom eiendommene Roel Øvre (138 / 1) og Vikaholmen (141 / 3) 

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


 

 

 

11 

Reguleringsplan Strandaplassan, Inderøy Kommune 

 

 Sak 1700-2008-0002 Vikaholmen med rettskraftige grenser for så vidt gjelder mot 

naboeiendommene 

 Vika (141 / 1) (gjelder kun grense mot sør)  

 Rognhaugen (141 / 17) 

4.3 Temaplaner  

 

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 

 

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://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
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 Strandaplassan 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 kart og foto nedenfor: 

 

 

 
 

 

I planområdet inngår de arealer som er funnet egnet for ny bebyggelse, adkomster, samt 

uteoppholdsarealer med formål å tilrettelegge for opphold og aktivitet (jf. også areal-

tabellen på neste side): 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 3,7 daa 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 1,0 daa 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 3,9 daa 
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5.2 Historisk bruk av området  

 

Området var tidligere bebygd med flere husmannsplasser. Disse var: 

 Haugen 

 Kjilen 

 Stranden og Stranda 

 

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 husmannsplassene var: 

 Jordbruk 

 Fjordfiske og foredling av fisk 

 Snekkerverksted for bla. dører og vinduer 

 

5.3 Arealbruk  

 

Planområdet er i dag LNF-område med spredt boligbebyggelse. 

 

I og inntil planområdet ligger arealer som i dag er LNF-område med spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse. Eksisterende bebyggelse 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.  
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Eksisterende bygninger i planområdet gjelder trøndertunet på eiendommen Stranda (141 

/ 20). Tunet ruver i terrenget og ligger eksponert til for innsyn mv. Bygningsmassen er 

erklært kondemnabel, jf. rapport vedrørende tilstandsvurdering av 19. januar 2006, jf. 

VEDLEGG 3 til felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. 

 

Bebyggelsens dimensjoner fremgår også av samme vedlegg. 

 

Eksisterende trøndertun på eiendommen Stranda er registrert med to boenheter, jf. 

eiendomsskattetakst mv. av 21. april 2008, jf. VEDLEGG 4 til felles forslag til 

regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. 

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. 

 

Landskapet er i dag skjemmet av en steintipp anlagt i fm. utsprenging av boligtomten 

Strandhaugen (Høsvegen 107) (141 / 19). Steintippen er anlagt ulovlig. Den antas å 

skjule deponert skrot fra både landbruk og næringsfiske.  

 

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 er godt synlig fra Flagvegen, dvs. den delen av «Den Gyldne Omvei» som 

løper over Flaget.  

 

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 

 

Planområdets grunnforhold er nærmere behandlet i kapittel 5.5, jf. også vedleggene 5 

og 6, til felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. Jf. også 

kapittel 5.10 som beskriver løsmassene i området: 

 Åkerholmer, fjell i dagen og grunne løsmasser over fast fjell 

 Høyt innhold av grovt materiale i løsmassene 

 

De nye tomtene og den nye bebyggelsen blir i hovedsak lokalisert på en bergrygg som 

løper gjennom planområdet fra nordøst mot nordvest.  

 

Noe sprengningsarbeid må påregnes. Årsaken til dette er at kjeller under bolig og 

fraukjeller under driftsbygning i eksisterende tun, flere steder har berg stikkende opp av 

betonggulv og jordgulv. I fm. med drenering av åker beliggende sørøst for planområdet, 

ble det nødvendig å sprenge trase for stikkrenner mv. gjennom den aktuelle bergryggen 

og under vegen frem til utløpet mot Strandabukta. 
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5.6 Øvrige forhold 

 

Øvrige forhold er beskrevet i felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og 

Strandaplassan med vedlegg, jf.:  

 Kapittel 5.6 vedrørende kulturminner og kulturmiljø, jf. også vedlegg 8 

 Kapittel 5.7 vedrørende natur- og rekreasjons-verdier 

 Kapittel 5.8 vedrørende trafikkforhold, jf. også vedlegg 10  

 Kapittel 5.9 vedrørende teknisk infrastruktur, jf. også vedlegg 11 

 Kapittel 5.10 vedrørende landbruk og øvrig næring 

5.7 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 

 Vind – hard belastning på bygninger og risiko for at trær som kan velte 

 Radon i grunnen  

 Sammenbrudd infrastruktur – primært strømforsyning i fm. velt av strømstolper 

under storm  

 Trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg mv.) – risiko for ulykker som følge av 

smal vei, manglende møteplasser og stedvis manglende vegskulder mv. 

 Sårbarhet 

 Risiko for skjemmende landskapsbilde som følge av kondemnabel bygningsmasse 

på eiendommen Stranda 

 Risiko for silhuettvirkning fra eksisterende bygningsmasses på Stranda  

 Risiko for redusert rekreasjons- og friluftsverdi som følge av kondemnabel 

bygningsmasse på eiendommen Stranda mv. 

 Byggegrunn – risiko for dårlig egnethet 

 

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

tabellen nedenfor: 
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ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

Betydelig  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd infrastruktur  Sannsynlig Alvorlig  

4 Trafikksikkerhet  Svært 

sannsynlig 

Farlig  

5 Landskapsbilde Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

6 Silhuettvirkning Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

7 Rekreasjons- og frilufts-

interesser 

Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

8 Uegnet byggegrunn Lite 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 PLANEN  

6.1 Planen  

 

Plannavnet er ”Reguleringsplan Strandaplassan, Inderøy Kommune”. Planen består av 

 Beskrivelse (dette dokumentet) 

 Plankart 1:1000  

 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.  

 

Forslagsstillerne ønsker at området bygges ut med tomter i en konsentrert tunbebyg-

gelse. Tilgangen til sjø for de nye tomtene foreslås sikret ved hagemark og uteopp-

holdsarealer grensende til sjø. Planen representerer i hovedsak en flytting og fortetting 

av eksisterende bebyggelse.  

 

Forslagsstillernes 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.  

 

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

området. Planen er i det alt vesentlige i ht. kommunens arealplan. 

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

 

Et annet hovedgrep er å bygge ut området med tidsmessige og fremtidsrettede løsninger 

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

 

Flere av dagens løsninger uhensiktsmessige og utdaterte. De er heller ikke i ht. 

gjeldende regler, normer og standarder, og heller ikke bærekraftige i ft. dagens 

miljøkrav. Dette gjelder generelt, men spesielt for vei, avløp, energiforsyning og tele. 
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6.3 Planlagt arealbruk  

6.3.1 Reguleringsformål  

 

Det regulerte området er vist på plantegningen nedenfor med reguleringsgrense. 

Reguleringsformålene er, jf. også reguleringsplankartet nedenfor: 

 

 

 
 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse (1,6 daa) 

 Kombinert bolig og næringsbebyggelse (1,4 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg (0,7 daa) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (0,1 daa) 

 Gangveg / Gangareal (0,4 daa) 

 Parkeringsplasser (0,3 daa) 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 

 landbruksformål (3,9 daa) 

6.3.2 Byggegrenser  

 

Byggegrenser mot regulert veg er som vist på plankartet. Som retningslinje for 

dispensasjonsbehandling kan garasje, anlegg for post, renovasjon og lignende – 
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uavhengig av byggegrense – plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke 

representerer noen trafikkrisiko. 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming  

6.4.1 Eiendomsforhold  

 

Nye tomter ligger alle på grunn tilhørende forslagsstillerne. 

6.4.2 Terrengtilpasning  

 

Byggelinjer er foreslått lokalisert slik at det er god sikt fra veger og fra bakenforlig-

gende terreng. Strandaplassan er plassert i et klassisk arrondert gårdstun i hovedsak i 

samsvar til eksisterende løsning, men flyttet mot nord og øst. 

 

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 grunnmur for alle enhetene. 

6.4.3 Tomtenes utforming  

 

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

ikke nedbygges – boligtomtene legger ikke større beslag på dyrket mark enn i dag. Alle 

tomtene er en del av ett og samme tun. Til tunet ligger hagemark. Felles for alle tomtene 

er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

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

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

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

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

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

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

 

 

Tomt  Areal Formål BYA  

( % ) 

Etasjer Tak-

vinkel 

Møne- / 

Tak-høyde 

1 1,139 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

2 0,198 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

3 0,235 Kombinert bolig / næring 75 2 35 - 45 9,5 

4 0,715 Kombinert bolig / næring 75 2 0 - 45 9,5 

5 1,433 Bolig  50 2 35 - 45 9,5 

6 1,421 Bolig  50 2 0 - 45 9,5 

 



 

 

 

21 

Reguleringsplan Strandaplassan, Inderøy Kommune 

 

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. 

6.4.4 Bebyggelsens lokalisering  

 

Bebyggelsens mulige lokalisering fremgår av aksonometrien fra Lyngstad Arkitekter 

AS nedenfor: 

 

 
 

 

Bebyggelsens endelige lokalisering på tomtene besluttes i fm. søknad om byggetil-

latelse. Det samme gjelder lokalisering av uthus / garasjer / carporter. Plankartets 

lokalisering av de enkelte bygningene er kun ment som illustrasjon. Det samme gjelder 

aksonometrien ovenfor. 

6.4.5 Bebyggelsens utforming  

 

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

bestemmelsene. 
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Bebyggelsens mulige utforming fremgår av fasadetegningene fra Lyngstad Arkitekter 

AS nedenfor: 

 

 
 

Bebyggelsens utforming ovenfor er kun ment som illustrasjon. 

 

Det er ønskelig at alle tunets bygninger har tilnærmet lik takutforming. Det viktigste er 

imidlertid at bygningene tilpasses hverandre mht. material- og fargebruk.  

 

Det er stilt krav om at bebyggelsen skal oppføres med ytterkledning av tre, murpuss, 

betong eller glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 
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6.4.6 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer  

 

Tidligere bruk av driftsbygningen på eiendommen Stranda (141 / 20) til verksted, 

garasje og lager, samt eksisterende bruk av samme for selskapene NORIGON AS og 

NORIGON Eiendom AS, videreføres i ny tunbebyggelse. 

6.4.7 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, samt garasjer i kombinerte bolig- og næringsbygg beliggende på tomtene 

2, 3 og 4.  

 

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. 

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. 

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 

 

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

grunn tilhørende forslagsstillerne. 

6.6.2 Adkomst  

 

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

etter eksisterende trasé, jf. kapittel 5. 

6.6.3 Kjøreveger og plasser  

 

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

 

Langs kjørevegene er det avsatt arealer til møteplasser, snuplasser og oppstillingsplasser 

for LNF-formål. 

 

Veger, møte- og oppstillingsplasser er lagt slik at de i størst mulig grad tar hensyn til 

eksisterende terreng og trasé for å begrense omfanget av terrenginngrep, samt skjærin-

ger og fyllinger.  

 

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 grunneierne / forslags-

stillerne. 

 

Kjørbare gangveger for adkomst til og fra tomtene skal opparbeides som vist på 

plankartet.  

 

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

og / eller opparbeiding viser behov for dette. 

 

Parkeringsplassene f_P1 og f_P2 er felles for eiendommene innenfor plangrensa og 

tillates benyttet av allmennheten i forbindelse med turer / rekreasjon langs fjæra. 

Område f_P2 er også adkomst til parkering innenfor område for bolig / næring, som vist 

på plankart. 

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. Ingen veier i planområdet har 

stigninger ut over dette kravet. 
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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.  

 

Foreslått trafikkløsning med veger, møteplasser og oppstillingsplasser for LNF-formål 

gjelder for kjørende, syklende og gående.  

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 feltet.  

 

Adkomster og knytning til eksisterende veinett legger også føringer for arealdisponerin-

gen 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. 

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  

 

Grunnarbeid skal gjennomføres samlet slik at det blir god terrengmessig sammenheng 

mellom tomtene. 

 

Grunnarbeid for kjøreveger og kjørbare gangveger, samt møteplasser, parkerings-

plasser og oppstillingsplasser for LNF-formål 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 PLANEN  

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. 

 

Reguleringsplan er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel i og med at reguleringen: 

 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. 

 Representerer ingen bruksendring av eksisterende driftsbygninger i LNF-område. 

Tunet på eiendommen Stranda med driftsbygninger er allerede godkjent fradelt som 

bolig. 

 Stiller krav om gesims- og mønehøyder som vedtatt i kommuneplanens arealdel. 

 Er i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedrørende spredt 

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

tilstøtende bebyggelse mv. 

 Oppgraderer veg til nye boliger og øvrig bebyggelse fra eksisterende veg tilknyttet 

offentlig vegnett  

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

avkjørsel. 

 Hindrer ikke – men tilrettelegger for – fri ferdsel langs sjøen 

 Sikrer gode forhold for friluftsliv, rekreasjon og leik for mindre barn nær heimen 

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

regelverk 

7.2 Landskap  

 

Planen representerer i hovedsak flytting av et eksisterende tun, en ønsket oppgradering 

av infrastruktur, samt ønsket reduksjon av ROS-risikoer. Stedets karakter som LNF-

område med spredt landbruks-, bolig- og fritidsbebyggelse med naust vil ikke endres, 

men forsterkes, som følge av planen.  

 

Eiendommen Stranda (141 / 20) er erklært kondemnabel, jf. VEDLEGG 3 til felles 

forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. Bebyggelsen bærer preg av 
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forfall. Områdets estetiske uttrykk vil bedres vesentlig ved sanering av eksisterende 

bebyggelse og bygging av nytt tun på Stranda. 

 

En ulovlig anlagt steintipp ligger inntil planområdet. Tippen er allerede godkjent fjernet 

og steinmassene allerede godkjent anvendt til veikropp i fm. omlegging av gårdsvei til 

eiendommen Vikaholmen (141 / 3) og omlegging av vei under Stranda Veilag. 

Godkjent fjerning av steintipp og veiomlegging vil representere en forskjønning av 

området. 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte kulturminner. Disse ligger 

alle utenfor planområdet. 

7.4 Forholdet til kravene i kapittel II i naturmangfoldloven 

 

Planen 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. Planen 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. 

 

Foreslått trafikkløsning representerer en ikke uvesentlig oppgradering og forbedring i ft. 

eksisterende forhold. Veibredden utøkes og kjørevegen anlegges med veiskulder og 

grøfter i ht. gjeldende vegnormaler. I tillegg anlegges flere møteplasser og oppstillings-

plasser for LNF-formål langs vegen som alle kan benyttes av kjørende, syklende og 

gående i fm. møtende trafikk mv. 

 

Omfanget av avkjørsler vil riktignok økes. Det samme gjelder mengden trafikk. Avstan-

den mellom adkomstene til tomtene er imidlertid stor. Adkomsten til tunbebyggelsen på 

Stranda vil dessuten være konsentrert og ligge i tilknytning til oppstillingsplass for  

LNF-formål. I tillegg er det utkjøring fra området både mot syd til offentlig veg Høslan-

det og mot nord til offentlig veg Høsvegen. 
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For å oppnå gode terrengløsninger  skal grunnarbeidet utføres samlet. Dette vil også 

bidra til at mye av anleggstrafikken i området vil være avsluttet tidligere enn hvis hver 

enkelt tomtekjøper var ansvarlig for opparbeidelsen av egen tomtegrunn. 

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  

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Skolekapasitet 

 Barnehagekapasitet 

 Andre forhold vedrørende sosial infrastruktur 

7.9 Tilgjengelighet  

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for områdets tilgjengelighet. 

7.10 Teknisk infrastruktur  

 

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

kapittel 6. 

 

Planen representerer i hovedsak en ønsket teknisk oppgradering av området med tanke 

på energi- og tele-infrastruktur. 

7.11 Jordressurser / landbruk  

 

Planen innebærer noe omdisponering av jordbruksareal til boligtomter og hagemark.  

 

Planen innebærer slik sett ingen vesentlige negative konsekvenser for områdets stilling i 

LNF-sammenheng. 

7.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

 

Planen har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for Inderøy kommune. 

7.13 Konsekvenser for næringsinteresser  

 

Planen har ingen nevneverdige næringsinteresser ut over at det vesentlig bedre enn i dag 

tilrettelegger for etablert bruk av eiendommene Vikaholmen (141 / 3) og Stranda (141 / 

20).  
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7.14 Interessemotsetninger 

 

Planen har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 

7.15 ROS  

7.15.1 Generelt  

 

Eksisterende situasjon er nærmere beskrevet i kapittel 5. 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.  

7.15.2 Naturrisiko  

 

Konsekvenser av planen med betydning for naturrisikoene gjelder i hovedsak: 

 Springflo:  

 Risiko for ødeleggelser og skade på bygninger og anlegg vil reduseres ved at 

laveste byggegrunn settes til kote 5 meter over sjøkartnull (jf. lenka: 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8kartnull) 

 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. 

 Radon i grunnen:  

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

forskrift § 13.5 

7.15.3 Risiko for tomter og infrastruktur  

 

Konsekvenser av planen med betydning for tomtene og infrastrukturen gjelder i 

hovedsak: 

 Tomter:  

 Risiko for uegnet byggegrunn – dersom slik mot formodning avdekkes – 

reduseres ved utskifting av masser 

 Infrastruktur:  

 Risiko for sammenbrudd i strømforsyning mv vil reduseres vesentlig som følge av 

foreslått oppgradering av eksisterende infrastruktur, samt redusert naturrisiko  

7.15.4 Trafikksikkerhet  
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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 foreslått oppgradering av 

eksisterende vei som løper gjennom planområdet 
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7.15.5 Sårbarhet  

 

Konsekvenser av planen med betydning for Sårbarhet gjelder i hovedsak: 

 Landskapsbilde  

 Risiko for skjemmende landskapsbilde reduseres vesentlig som følge av at 

kondemnabel bygningsmasse på eiendommen Stranda saneres 

 Silhuettvirkning  

 Risiko for silhuetter i landskapet fra ny bebyggelse reduseres vesentlig ved 

sanering av eksisterende bygningsmasse på Stranda og arrondering av nye 

boligtomter med hagemark  

 Siluettvirkning fra eksisterende bolig og fritidseiendom beliggende inntil 

planområdet reduseres imidlertid ikke 

 Rekreasjons- og friluftsverdi  

 Områdets rekreasjons- og friluftsverdi bedres ved sanering av kondemnabel 

bygningsmasse på eiendommen Stranda, samt fjerning av ulovlig anlagt steintipp 

7.15.6 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 Landskapsbilde Lite sannsynlig Ubetydelig  

6 Silhuettvirkning Lite sannsynlig Ubetydelig  

7 Rekreasjons- og frilufts-

interesser 

Lite sannsynlig Ubetydelig  

8 Uegnet byggegrunn Lite sannsynlig Farlig  

 

Sannsynligheter og konsekvenser er gradert som angitt under kapittel 5 ovenfor. 

7.16 Avveining av virkninger  

 

Planen er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser 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  
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 Risiko for infrastruktur  

 Trafikksikkerhet  

 Sårbarhet  

 

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

og naust vil ikke endres som følge av Planen.  

 

Planen har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 
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1 GENERELT 

1.1 Planformål 

 

Planen er en privat reguleringsplan og omfatter flytting av eksisterende trøndertun på 

eiendommen Stranda (141 / 20). 

 

Intensjonen med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge til rette for 

boliger og næring i LNF-område. 

 

Formålet med planen er å regulere områdets 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. 

Reguleringsformålene er, jf. også reguleringsplankartet nedenfor: 

 

 
 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse (1,6 daa) 

 Kombinert bolig og næringsbebyggelse (1,4 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg (0,7 daa) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (0,1 daa) 

 Gangveg / Gangareal (0,4 daa) 

 Parkeringsplasser (0,3 daa) 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 

 Jordbruk (3,9 daa) 

2.2 Landskap  

 

Tomtene i feltet Strandaplassan skal opparbeides med hagemark beliggende nord og 

vest for gårdstunet. 
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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 opparbeidet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Ny vegetasjon 

anlegges med formål å bedre kulturlandskapets kvaliteter. 

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 mot regulert veg 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 risiko for 

trafikkavviklingen. 

2.5 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. 

2.6  Rekkefølgebestemmelser  

2.6.1 Før igangsettingstillatelse  

 

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

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

2.6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal opparbeides samtidig for hver tomt. 
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Alle tomter skal tilknyttes offentlig vannforsyning, strøm og renovasjon. 

 

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

mest mulig langs adkomstveger. 

2.6.3 Før midlertidig brukstillatelse / ferdigattest  

 

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

ferdigattest: 

 Uteareal skal være opparbeidet. 

 Parkerings- og oppstillingsplass for LNF-formål, samt møteplass skal være 

opparbeidet. 

2.7 Terrengbehandling  

 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 

 

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

3.1 Generelt  

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale møne- / tak-høyder 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  

 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 over grunnmur. 

 

Takvinkler gjeldende hver enkelt tomt fremgår av egen tabell nedenfor.  

 

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 sportsut-

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

ster til og fra tomtene. 

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. Plankartets lokalisering 

av de enkelte bygningene er kun ment som illustrasjon. Det samme gjelder regulerings-

beskrivelsens aksonometri. 

3.2 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.  

 



 

 

9 

Reguleringsplan Strandaplassan, Inderøy Kommune 

 

Garasjer – én pr. boenhet – er lokalisert i første etasje av kombinerte bolig- og 

næringsbygg beliggende på tomtene 2, 3 og 4. Øvrige parkeringsplasser ligger alle på 

felles område for parkering lokalisert nord og sør for det nye tunet. 

 

 

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

repareres slik at preget av kulturlandskap i området opprettholdes. 

3.3 Felt Strandaplassan  

 

Tomtene i felt STRANDAPLASSAN kan bebygges med maksimale verdier i ht. 

tabellen nedenfor: 

 

 

 

Tomt  Areal Formål BYA  

( % ) 

Etasjer Tak-

vinkel 

Møne- / 

Tak-høyde 

1 0,589 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

2 0,162 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

3 0,220 Kombinert bolig / næring 75 2 35 - 45 9,5 

4 0,433 Kombinert bolig / næring 75 2 0 - 45 9,5 

5 0,869   Bolig  50 2 35 - 45 9,5 

6 0,763 Bolig  50 2 0 - 45 9,5 

 

3.4 Boligbebyggelse, kode 1110  

 

Området tillates benyttet til bolig. 

3.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, kode 1800 

 

Området tillates benyttet til bolig i kombinasjon med næringsvirksomhet som ikke 

medfører forurensning eller sjenanse for beboere i området. 
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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.  

4.2 Felles, kjørbar gangveg, kode 2016 

 

Kjørbar gangveg for adkomst til og fra tomtene skal opparbeides som vist på plankartet.  

4.3 Felles parkeringsområde, kode 2082 

 

Felles parkeringsområder for tomtene skal opparbeides som vist på plankartet. 

Områdene tillates benyttet av beboerne i området samt allmennheten i forbindelse med 

turer / rekreasjon langs sjøen. 

4.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg, kode 2018 

 

Områdene sikrer grunn til framføring av teknisk infrastruktur, som VA-anlegg og kabel-

anlegg. 

 

 

  


	Forside 
	Saksliste 
	Saker til behandling
	PS 50/13 Lorns Skjemstad, Søknad om fradeling av tilleggsareal på Fjordglytt gnr. 85/7.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Skjemstad Lorns Olav - gnr 085 bnr 007 - Søknad om Fradeling av en parsell utmark - Fjordsyn Hyttegrend
	Oversiktskart
	Kart med omsøkt areal
	Vedlegg til søknad om fradeling av utmark fra gnr 085 bnr 007, Lorns O. Skjemstad


	PS 51/13 Jo Halvard Braseth, søknad om fradeling av en  teig på gnr. 337, bnr. 2 .
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Braseth Joe H. gnr 337 bnr 002 - søknad om fradeling av del av eiendommen og sammenføyning til eiendom 337/012 ved Sandberg i Mosvik
	Kart over eiendommen
	Sandberg hyttefelt


	PS 52/13 Torill og Bjørnar Strand, Søknad om konsesjon på dela av gnr. 85/7
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Strand Bjørnar og Torill - Gnr 085 bnr 007 - Vedr. Søknad om konsesjon
	Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom + rettledning
	Oversiktskart


	PS 53/13 Temasak/orientering: Kommunale bygg - vedlikehold
	PS 54/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker
	RS 112/13 Søknad fra Lars Lunnan Bolaas om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 160 bnr 9 i Inderøy
	Saksfremlegg

	RS 113/13 Søknad fra Ove Meldal om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 68 bnr 3, 4 og 5 samt gnr 71 bnr 2 i Inderøy kommune.
	Saksfremlegg

	RS 114/13 Letnesvegen 403-Norums Byggservice AS. Lokal godkjenning, 063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Norums Byggservice AS

	RS 115/13 Sundsnesvegen 20-Slapgård. Godkjent ombygging av garasje - tilbygg og takterrasse- 136/087
	136/087 - Godkjent ombygging av garasje - tilbygg og takterrasse- Sundsnesvegen 20

	RS 116/13 Sandvollanvegen 513 -Kvam/Mandelid. Godkjent oppføring av garasje og utvidelse av veranda,222/002
	222/002 - Godkjent oppføring av garasje og utvidelse av veranda, Sandvollanvegen 513

	RS 117/13 Eriksen Gunnar - 357/29 - Tilbygg - Hovdvegen 65
	Eriksen Gunnar - 357/29 - Tilbygg - Hovdvegen 65

	RS 118/13 Gran Marius - 12/7 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utøyvegen 369 - godkjennes
	Gran Marius - 12/7 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utøyvegen 369 - godkjennes

	RS 119/13 Lyngstad Anstein gnr. 067 bnr 001 - Vågavegen 424 - Redskapsbu - godkjennes
	Lyngstad Anstein gnr. 067 bnr 001 - Vågavegen 424 - Redskapsbu - godkjennes

	RS 120/13 Rognlivegen 1- Nilsen.  Godkjent tilbygg - terrasse - 172/082
	172/082 - Godkjent tilbygg - terrasse - Rognlivegen 1

	RS 121/13 Strand Bjørnar - gnr 085 bnr 096 - Fritidsbolig - Skjemstadmarka 16 - igangsettingstillatelse
	Strand Bjørnar - gnr 085 bnr 096 - Fritidsbolig - Skjemstadmarka 16 - igangsettingstillatelse

	RS 122/13 Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen
	Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen

	RS 123/13 Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen
	Inderøy kommune - 197/20 - Fradeling boligområde B4 Gangstadhaugen

	RS 124/13 Årfallvegen 24 - Næss og Sundet. Godkjent tilbygg 133/041, dispensasjon
	133/041- Godkjent tilbygg til Årfallvegen 24

	RS 125/13 Årfallvegen 22- Verdal/Mathiesen. Godkjent tilbygg til enebolig i  133/040, dispensasjon.
	133/040 - Godkjent tilbygg til enebolig i Årfallvegen 22

	RS 126/13 Letnesvegen 403 -Leira.  Godkjent oppføring av maskinbu med fyrrom,  063/001
	063/001 - Godkjent oppføring av maskinbu med fyrrom, Letnesvegen 403

	RS 127/13 Letnesvegen 403 -Storli og Stornes AS. Lokal godkjenning -  063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Storli og Stornes AS

	RS 128/13 Letnesvegen 403 - Murmester Bjørnar Slålie AS. Lokal godkjenning - 063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Murmester Bjørnar Slålie AS

	RS 129/13 By-Vistveen-Skjevik. Godkjent endring av tillatelse vedr ansvarsretter, 081/032
	081/032 - Godkjent endring av tillatelse vedr ansvarsretter

	RS 130/13 Inderøyvegen 696 -Letnes.  Rammetillatelse for ombygging og tilbygg til både bolig og garasje,  181/011
	181/011 - Rammetillatelse for ombygging og tilbygg til både bolig og garasje, Inderøyvegen 696

	RS 131/13 Skippervegen 8 - Olsen. Godkjent tilbygg til bolig, 085/059
	085/059 - Godkjent tilbygg til bolig, Skippervegen 8

	RS 132/13 Arve Vang. Innvilgning av søknad på fradeling boligtomt på gnr. 39, bnr. 1.
	Arve Vang. Innvilgning av søknad om fradeling boligtomt på gnr. 39, bnr. 1.
	Vedlegg
	Kart


	RS 133/13 Staberg Odd - gnr 318 bnr 121 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - godkjennes
	Staberg Odd - gnr 318 bnr 121 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - godkjennes

	RS 134/13 Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - Endringsmelding - Markavegen 10
	Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - Endringsmelding - Markavegen 10

	RS 135/13 Tor Magnus Naustvoll. Innvilgning av fradeling av punktfestet hyttetomt på gnr. 87/1/9.
	Tor Magnus Naustvoll. Innvilgning av fradeling av punktfestet hyttetomt på gnr. 87/1/9.
	Vedlegg
	kart over ny tomt


	RS 136/13 Jo M Lyng, innvilgning av fradeling av skogmark på gnr.43/1
	Jo M Lyng, innvilgning av fradeling av skogmark på gnr.43/1
	Vedlegg
	Kart over eiendommen


	RS 137/13 Hilde og Arne Daling, Innvilgning av fradeling på fritidshus på gnr. 199, bnr. 1
	Hilde og Arne Daling, Innvilgning av fradeling på fritidshus på gnr. 199, bnr. 1
	Vedlegg
	Kart over eiendommen


	RS 138/13 Siljestrøm Birgit Borgsø -189/9 - naust Ålbergsveien
	Siljestrøm Birgit Borgsø -189/9 - naust Ålbergsveien

	RS 139/13 Gangstadmarka 49 -Fjerstad. Godkjent oppføring av garasje, 197/131
	197/131 - Godkjent oppføring av garasje, Gangstadmarka 49

	RS 140/13 Bjørklivegen 37 -Asklund.  Godkjent forstøtningsmur med dispensasjon for avstand til veg, 172/052
	172/052 - Godkjent forstøtningsmur med dispensasjon for avstand til veg, Bjørklivegen 37

	RS 141/13 Revkroken 10 - Fylkesmannen. Stadfestelse av kommunens vedtak om å innvilge byggetillatelse -  gnr 197 bnr 116
	Klage på kommunens vedtak om å innvilge byggetillatelse -  gnr 197 bnr 116

	RS 142/13 Nessetvegen 764 -Gunnes. Godkjent tilbygg til hytte, 186/006 . Dispensasjon for gesims- og mønehøyde
	186/006 - Godkjent tilbygg til hytte, Nessetvegen 764. Dispensasjon for gesims- og mønehøyde

	RS 143/13 Øvernesvegen 11-Brevik.  Godkjent tilbygging av garasje,  318/163 -
	318/163 - Godkjent tilbygging av garasje, Øvernesvegen 11

	RS 144/13 Gartnerivegen 12 - Ystgård. Godkjent tilbygg, vinterhage, 134/060.
	134/060 - Godkjent tilbygg, vinterhage, Gartnerivegen 12.

	RS 145/13 Berg Asbjørn - gnr 092 bnr 003 - Tilbygg - Vudduvegen 705 - godkjennes
	Berg Asbjørn - gnr 092 bnr 003 - Tilbygg - Vudduvegen 705 - godkjennes

	RS 146/13 Inderøy kommune - gnr. 318 bnr. 139 - Strandhaugvegen 1-25 - godkjennes
	Inderøy kommune - gnr. 318 bnr. 139 - Strandhaugvegen 1-25 - godkjennes

	RS 147/13 Nessveet 6 -Ulstad. Godkjent tilbygg - veranda - 135/025
	135/025 - Godkjent tilbygg - veranda - Nessveet 6

	RS 148/13 Kvitveisvegen 7  - Almlid. Godkjent utvidelse av veranda, 136/133
	136/133 - Godkjent utvidelse av veranda, Kvitveisvegen 7

	RS 149/13 Bratberg Åsmund gnr 187 bnr 009 - anneks - Tjuruhaugen 57
	Bratberg Åsmund gnr 187 bnr 009 - anneks - Tjuruhaugen 57

	RS 150/13 Storstad Unni - gnr 151 bnr 11 - Tilbygg bolig - Hyllavegen 93
	Storstad Unni - gnr 151 bnr 11 - Tilbygg bolig - Hyllavegen 93

	RS 151/13 Giplingstranda - Wekre. Godkjent tilbygg til hytte 347/001/008. Dispensasjon for grad av utnytting.
	347/001/008 - Godkjent tilbygg til hytte. Dispensasjon for grad av utnytting.

	RS 152/13 Vågavegen 406-Lyngstad. Godkjent riving/oppføring av uthus og tilbygg til bolig 067/012
	067/012 - Godkjent riving/oppføring av uthus og tilbygg til bolig

	RS 153/13 Sundsøya 12 -Sundsøya Eiendom. Godkjent tilbygg for garasje,136/108
	136/108 - Godkjent tilbygg for garasje, Sundsøya 12

	RS 154/13 Hanssen Reidun T - 357/44 - tilbygg - Hovdvegen 71 - godkjennes
	Hanssen Reidun T - 357/44 - tilbygg - Hovdvegen 71 - godkjennes

	RS 155/13 Stene Utbygging AS - 2-mannsbolig Mosvik sentrum - godkjennes
	Stene Utbygging AS - 2-mannsbolig Mosvik sentrum - godkjennes

	RS 156/13 Lensmyra 8 - Gran & Ekran Eiendom AS - Ferdigattest for lagertilbygg 183/079
	183/079 - Ferdigattest for lagertilbygg

	RS 157/13 Letnesvegen 403 -Norums Byggservice AS. Lokal godkjenning - 063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Norums Byggservice AS

	RS 158/13 Mosvikvegen 520  - Byggmester Stene AS. Godkjent tilbygg til verksted 333/005
	333/005 - Godkjent tilbygg til verksted i Mosvikvegen 520

	RS 159/13 Neset - Norkring AS. Godkjent oppføring av teknisk rom - digitalt nødnett - 318/1. Dispensasjon.
	Godkjent oppføring av teknisk rom - digitalt nødnett. Dispensasjon.

	RS 160/13 Klage på Inderøy kommunes vedtak om avvisning av klage på byggetillatelse på eiendommen gnr/bnr 179/38 - kommunens vedtak stadfestes
	Klage på Inderøy kommunes vedtak om avvisning av klage på byggetillatelse på eiendommen gnr/bnr 179/38 - kommunens vedtak stadfestes

	RS 161/13 Jensen Margrete - gnr 221 bnr 006 - Tilbygg - Bartnesvegen 28 - godkjennes
	Jensen Margrete - gnr 221 bnr 006 - Tilbygg - Bartnesvegen 28 - godkjennes

	RS 162/13 Innvilgning av søknad om tilleggsareal på Oppheim gnr. 205/9
	Innvilgning av søknad om tilleggsareal på Oppheim gnr. 205/9
	Vedlegg
	Kart


	RS 163/13 Dagland Morten - 190/9 - Tilbygg - Nessetvegen 416 - godkjennes
	Dagland Morten - 190/9 - Tilbygg - Nessetvegen 416 - godkjennes

	RS 164/13 Vang Willy - 172/118 - Tilbygg - Bjørklivegen 48 - godkjennes
	Vang Willy - 172/118 - Tilbygg - Bjørklivegen 48 - godkjennes

	RS 165/13 Kiplesund Ottar - 309/11 - Tilbygg hytte - Duksørvegen 100 - godkjennes
	Kiplesund Ottar - 309/11 - Tilbygg hytte - Duksørvegen 100 - godkjennes

	RS 166/13 Innvilgning av søknad om fradeling industriareal på gnr. 44, bnr. 9.
	Innvilgning av søknad om fradeling industriareal på gnr. 44, bnr. 9.
	Vedlegg
	Kart over eiendommen


	RS 167/13 Sivertsen Åge - 136/129 - Søknad om tillatelse til selvbyggertiltak - naust
	Sivertsen Åge - 136/129 - Søknad om tillatelse til selvbyggertiltak - naust

	RS 168/13 Værdal Tor - gnr 124 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - godkjennes
	Værdal Tor - gnr 124 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - godkjennes

	RS 169/13 Michael Loraas, Iinnvilgning av søknad på fradeling av myr/utmarksareal på gnr. 160, bnr. 9.
	Michael Loraas, Innvilgning av søknad på fradeling av myr/utmarksareal på gnr. 160, bnr. 9.
	Vedlegg
	Kart over omsøkt område


	RS 170/13 Letnesvegen 403 - KUUSAMO HIRSITALOT OY. Lokal godkjenning -063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - KUUSAMO HIRSITALOT OY

	RS 171/13 Letnesvegen 403 -Leira. Godkjent oppføring av bygning for overnatting, 063/001
	063/001 - Godkjent oppføring av bygning for overnatting, Letnesvegen 403

	RS 172/13 Letnesvegen 403 - Malerfirma Lein AS. Lokal godkjenning - 063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Malerfirma Lein AS

	RS 173/13 Letnesvegen 403 -Krunvalli. Lokal godkjenning av foretak- 063/001
	063/001 - Lokal godkjenning - Krunvalli

	RS 174/13 Tiller Lasse - 171/9 - Tilbygg Åslivegen 12 - godkjennes
	Tiller Lasse - 171/9 - Tilbygg Åslivegen 12 - godkjennes

	RS 175/13 Walderhaug Trine Følstad- 169/2 - nybygg garasje - Gjellåsvegen 75
	Walderhaug Trine Følstad- 169/2 - nybygg garasje - Gjellåsvegen 75

	RS 176/13 Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - støttemur - Markavegen 10
	Krokstad Hege Helen og Sigvartsen Jørgen - 134/31 - støttemur - Markavegen 10

	Saker til behandling
	PS 55/13 Ordføreren orienterer
	PS 56/13 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Plankart
	Planbeskrivelse
	Reguleringsbestemmelser



