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Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 med 
følgende presisering:

- Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Vedlegg
1 Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 - 2025 - Høringsutkast
2 Kastvollen Rehabiliteringssenter - høringsuttalelse
3 LLI - Høringsuttalelse Strategisk næringsplan 2013-2015

Bakgrunn

Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi for Inderøy kommune.

Gamle Inderøy kommune vedtok sin næringsplan i 2005. Det har vært en gjennomgående forutsetning i 
arbeidet med samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan. 
Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i Inderøy 
med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.04.2012 oppstart og planprogram for strategisk 
næringsplan 2013-2025.

I planprogrammet for Strategisk næringsplan er det presisert at Strategisk næringsplan skal omfatte alt 
næringsliv i Inderøy kommune. Planen skal være konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og 
strategier. Næringsplanen skal inneholde en egen handlingsdel som rulleres årlig.



Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet Best -  i lag, har vært 
hovedstrategi for planarbeidet

Prosessen knytta til utviklingen av høringsutkastet har skjedd i tett samarbeid med næringslivet i 
kommunen.  Styret for Inderøy Næringsforening bidro med et skriftlig innspill tidlig i prosessen. 
Kommunen orienterte om arbeidet med næringsplanen på næringsforeningens miniseminar 12. februar 
og det ble arrangert et åpent møte 29. april. Næringsforeninga og landbrukets organisasjoner har også 
hatt mulighet til å komme med innspill i andre sammenhenger. Det har også kommet innspill fra 
bedrifter og enkeltpersoner.

Formannskapet har som styringsgruppe fulgt prosessen fortløpende og kommet med mange konkrete 
innspill til planen underveis.

Formannskapet vedtok den 05.06.13 etter plan og bygningslovens § 11 – 14, å legge utkast til strategisk 
næringsplan 2013-2025 ut til offentlig høring. Høringsfristen ble satt til 15. september.

Vurdering

Ved en glipp ble høringsfristen satt slik at fristdato ble satt to dager etter utsendingsfrist for saker til 
septembermøtene i hovedutvalgene. Planen har vært og få saken sluttbehandlet i oktobermøtet i 
kommunestyret. 

To dager før høringsfristen går ut, har det ikke kommet inn noen skriftlige høringsuttalelser til strategisk 
næringsplan.  Rådmannen har vært i kontakt med Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei. De 
bekrefter at de ikke vil komme med en skriftlig uttalelse. Begge organisasjonene begrunner dette med 
at de mener at de gjennom prosessen før planen vart lagt ut på høring, har fått gode mulighet til å 
komme med nødvendige innspill. Dessuten har det i høringsperioden kommet inn flere gode 
tilbakemeldinger på høringsutkastet.  

For å muliggjøre en sluttbehandling i kommunestyret i oktober, velger rådmannen og tilrå saken satt 
opp på sakskartet for hovedutvalg og formannskap i september. Vi har mange planprosesser på gang og 
vi har behov for å få ført ting frem til avslutning. Eventuelle høringsuttalelser vil bli ettersendt. 
Rådmannens innstilling er da avgitt med forbehold om endring dersom høringsuttalelser ved fristens 
utløp gir grunnlag for det.

Rådmannen presiserer at strategisk næringsplan er en tematisk kommunaldelplan og skal behandles i 
tråd med plan og bygningslovens kap. 11. 

Ved utvikling av planen er det lagt vekt på at planen skal være et strategisk dokument – en overordnet 
plan som er konkret og egnet til bruk. 

Avslutningsvis vil rådmannen opplyse at forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond, bli lagt 
fram til politisk behandling i oktober. 

Det foreslås på denne bakgrunn – og med forbehold som angitt – ingen endringer i utkastet til 
næringsplan. Med ett unntak. Rådmannen finner det formålstjenlig at kommuneplanens hovedvisjon, 
føringer og verdier innarbeides/synliggjøres innledningsvis.

Konklusjon



Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 legges fram til politisk ferdigbehandling i henhold til plan og 
bygningslovens § 11-15. Det er ikke gjort endringer i høringsutkastet etter at utkastet ble lagt ut til 
høring. Det foreslås at kommunens visjon/slagord  og verdier refereres innledningsvis.
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1.	Innledning

1.1.	Bakgrunn	og	planprosess
Gamle Inderøy kommune vedtok sin siste næringsplan i 2005. Mosvik kommune hadde ikke 

en egen næringsplan. Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med 

samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et 

arbeid som ble satt på vent på grunn av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 

Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i 

Inderøy med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.4.2012 oppstart og planprogram

for Strategisk næringsplan 2013 – 2025.

Sysselsetting blant innbyggere i 1756 Inderøy

1756 Inderøy Sysselsatte

Jordbruk, skogbruk og fiske 323

Bergverksdrift og utvinning 41

Industri 360

Elektrisitet, vann og renovasjon 45

Bygge og anleggsvirksomhet 313

Varehandel, motorvognreparasjoner 385

Transport og lagring 149

Overnatting og serveringsvirksomhet 55

Informasjon og kommunikasjon 42

Finansiering og forsikring 37

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118

Forretningsmessige tjenesteyting 96

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 225

Undervisning 347

Helse og sosialforsikring 699

Personlig tjenesteyting 108

ikke oppgitt 19

SUM 3362
Kilde: SSB 4. kvartal 2011.

1.2.	Forankring

1.2.1.	Kommunal	forankring

Arbeidet med Strategisk næringsplan har gått delvis parallelt med utarbeidelsen av 

samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette er i tråd med de tidsplaner for planlegging i 

kommunestyreperioden som ble vedtatt i gjeldende planstrategi. Hovedmål og delmål for 

området verdiskaping og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel (kap. 3.2.) gjenspeiles 

direkte i strategisk næringsplan. Kommunen skal ved hjelp av kommunalt næringsfond bidra 
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til næringsutvikling i tidligfase av nyetableringer og utvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet inklusiv Landbruk. Kommunen har også en rolle i forhold til rådgiving i 

tidligfase, samt et forvaltningsansvar for landbruk

1.2.2.	Regional	forankring

Regional planstrategi, Regionalt utviklingsprogram og Strategi for landbruksbasert 

næringsutvikling i Nord-Trøndelag utgjør det regionale planfundamentet i Strategisk 

næringsplan for Inderøy. I tillegg har Inderøy kommune selv gjort aktive valg i forhold 

samarbeid på næringsområdet, både gjennom samarbeidet med Steinkjer og Verran om 

Inntrøndelag regionalt næringsfond og en fortsatt aktiv satsing på et felles destinasjonsselskap 

for reisemålsutviklingen på Innherred.

 Regionalt næringsprogram for Nord Trøndelag 2013 - 2016

1.2.3	Nasjonal	forankring

Det er fra nasjonale myndigheter lagt et bredt sett av både føringer og insentiver på 

næringsområdet. Det er likevel to stortingsmeldinger som har spesiell betydning for det 

kommunale næringsarbeidet:

 St.meld. nr. 22 (2011-2012). Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

 Meld. St. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og matpolitikken 

Innovasjon Norge har spisset sitt innovasjonsfokus ytterligere, og de er også tydelige på at det 

er bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt markedsfokus som de skal løfte fram. St. meld. 

nr 22 sier videre at SIVA i fremtiden kan bidra til utvikling av flere store eiendomsprosjekter 

av lokal, regional og nasjonal betydning.

2.	Status	og	utfordringer

2.1	Landbruket	i	Inderøy
Inderøy har tradisjonelt vært sterke på landbruk og næringsmiddelproduksjon. De generelle 

strukturendringene i landbruket har også gjort seg gjeldende i vår kommune, men Inderøy har 

for flere produksjoner styrket sin relative posisjon i forhold til kommuner som det er naturlig 

å sammenlikne seg med. De større næringsmiddelbedriftene har også klart seg bra innenfor en 
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bransje meg tøft prispress og små marginer. ”Mulighetens landbruk” har vært gjennomført 

som et av de sentrale prosjektene innenfor samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000-tallet er den posisjonen 

kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei har 

blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er medlemmer 

øker fra år til år. Den Gyldne Omvei har på den måten blitt en omdømmeskaper med en 

betydning for kommunen som går langt ut over den omsetningen og sysselsettingseffekten 

som medlemsbedriftene også skaper. 

Hoved utfordringer

 Opprettholde melk og kjøttproduksjonen 

 Rekruttering til gårdbrukeryrket.

 Kompetanse utvikling 

 Fokus på avvirkning, ungskogpleie og bioenergitiltak

 Utvikle kulturlandskapet

 Økte miljøkrav 

2.2	Øvrige	Næringsliv
Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv. Kommunen er ikke 

avhengig av utviklingen i noen få hjørnesteinsbedrifter, og Inderøy kommune er selv den klart 

største arbeidsgiveren i kommunen med rundt 600 ansatte. Med en utpendling på om lag 

halvparten av de yrkesaktive, er det også slik at endringer utenfor kommunen vil ha like stor 

betydning for sysselsettingen som utviklingen for næringslivet internt i kommunen.

Et annet karaktertrekk ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har 

eierskap og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god 

lønnsomhet. Med et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, ser det ut til å være 

gode utsikter for ei fortsatt positiv utvikling i bygge- og anleggsbransjen.

Inderøy kommune ligger lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr innbygger, og

pilen har pekt svakt nedover de siste årene. Dette har å gjøre med det relativt begrensede 
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antallet handelsbedrifter innefor kommunens grenser, men kanskje enda mer med den massive 

satsingen på handel i nabokommuner som Steinkjer.   

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre 

aktivitet innenfor kommunens grenser. Det arbeides med å klarlegge om det kan være 

økonomisk bærekraftig å opparbeide og utvikle et større område i tilknytning til de 

eksisterende næringsarealene på Lensmyra, Røra. I kommunesenteret er det lagt ut arealer for 

handelsaktivitet på Nessjordet, og COOP har også planer om å flytte ut av gamle Straumen. 

For å motvirke at det gamle sentrumet blir liggende med lite handels- og serviceaktivitet, er 

det gjennomført et sentrumsutviklingsprosjekt.

Hoved utfordringer:

 Attraktive arealer regulert til næringsformål 

 Opprettholde og utvikle eksisterende næringsliv

 Utvikle opplevelse- og reiselivet i kommunen

 Sentrumsutvikling i Straumen og i grendesentrene

 Skape arbeidsplasser

 Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift i kommunen 

3.	Overordnet	strategi	og	mål
Formannskapet har vedtatt planprogram for strategisk næringsplan og sagt at planen skal være 

konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og strategier. Denne sentrale føringen er fulgt 

i planprosessen. Dette innebærer at det er gjort en tydelig prioriteringer når det gjelder de mål 

og tiltak som er med i planen, der hovedkriteriet er at alle tiltak skal være mulige å 

gjennomføre innenfor rammen av det kommunale næringsarbeidet, i samarbeid med 

næringslivet og regionalt virkemiddelapparat.

3.1.	Overordnet	strategi
Strategisk næringsplan bygger på mottoet for Inderøy kommune som ble formulert ved 

etableringen av ny kommune. Dette passer også godt med den grunnleggende tanken om at 

effektiv næringsutvikling bare kan skje i et tett samarbeid mellom næringslivet og kommunen. 
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Den overordnede strategien for arbeidet med næringsplanen er med basis i dette formulert 

slik:

Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet – Best i lag –

3.2.	Hovedmål	for	næringsarbeidet
 Inderøy kommune skal være en attraktiv kommune for etablert næringsliv og 

nyetablerere.

 Gjennom aktiv veiledning og bruk av næringsfond, bidra til økt verdiskaping med 

vekt på lokale ressurser.

 Oppfølging av sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket.

3.3.	Delmål	for	næringsarbeidet

 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets 

behov

 Legge til rette for at alle næringer som går godt fortsatt skal få videreutvikle seg

 Inderøy - et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser i Midt-Norge

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt 

perspektiv

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy

 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv

 Utvikle vei og annen infrastruktur (bredbånd)
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4.	Prioriterte	tiltak	for	næringsarbeidet	i	Inderøy

4.1.	Samhandling	kommune/næringsliv

4.1.1	Effektiv	og	høy	serviceevne	i	kommunale	tjenester

 Inderøy kommune har fra 1.1.2013 organisert næringsarbeidet i en ny næringsenhet.

 Direkte utadrettet arbeid overfor næringslivet skal tilsvare minimum 1000 timer pr 

år. Dette skal skje som en kombinasjon av økt utadrettet innsats fra kommunens 

næringsenhet, og ved kjøp av førstelinjetjenester for minimum kr 200.000 pr år fra 

aktuelle utviklingsmiljø.

 Kommunen skal aktivt og på eget initiativ trekke næringslivet tidlig inn i både 

planprosesser og utviklingsprosjekter som angår næringslivet.

 Det skal settes ytre grenser for saksbehandlingstiden i saker som berører næringslivet 

(både for næring, plan og byggesak). 

 Kommunen skal hjelpe gründere og andre næringsaktører videre til det regionale 

virkemiddelapparatet dersom dette gir best effekt.

 Kommunen skal tilby miljøfyrtårn sertifisering

4.1.2	Inderøy	som	næringsmessig	knutepunkt

 Inderøy kommune skal være en aktiv deltaker i Inntrøndelagssamarbeidet

 Samarbeidsrelasjonene både sørover på Innherred og på Fosen skal videreutvikles.

 Knytte seg til Trainee- ordningen og videreutvikle Ungt entreprenørskap 

4.2.	Inderøy	som	tyngdepunkt	for	natur- og	kulturbaserte	opplevelser

4.2.1.	Den	Gyldne	Omvei	som	kommunens	viktigste	merkevare	og	

omdømmebygger

Inderøy kommune skal ha to faste møter i året med Den Gyldne Omvei. Markedsstrategier og 

potensielle utviklingsprosjekter skal være hovedfokuset i disse møtene. 
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4.2.2.	Bygge	videre	på	Inderøy	som	kulturkommune	i	et	næringsperspektiv

Kultur og næring er et eget innsatsområde i Kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025, 

der det er satt som egen målformulering at ”kunst og kultur skal bidra positivt til 

næringsutviklingen i Inderøy”. 

 Det skal gis rådgivning innenfor kulturbasert næringsliv til kulturgründere.

 Det skal satses videre på festivaler og folkelivsarrangement som har sitt 

hovedfundament i lokalt kulturliv.

4.2.3.	Inderøy	som	en	spydspiss	innenfor	reiselivsutvikling

Opplevelse og reiseliv er et eget satsingsområde under samfunnsutviklingsprogrammet 

”Inderøy 2020”. Proneo og Innherred Reiseliv har gjennomført et forprosjekt for kommunen 

for å avklare grunnlaget for et hovedprosjekt.

 Det skal gjennomføres et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

 Inderøy skal utvikles som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune.

4.3.	Styrke	Inderøy	sin	posisjon	som	landbrukskommune	i	et	regionalt	

og	nasjonalt	perspektiv

4.3.1.	Stimulere	til	vekstkraft	innenfor	det	tradisjonelle	landbruket

 Det arrangeres minimum to møter pr år i Inderøy landbruksråd som er det formelle 

møtepunktet mellom landbrukets organisasjoner og kommunen.

 Kommunen skal styrke fokuset på utviklingsprosesser og langsiktige planer for det 

enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor landbruket. Kommunalt næringsfond skal 

brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen prosesser.

 Innovasjon Norge skal trekkes direkte inn ved utviklingen av investeringsprosjekter 

innenfor det tradisjonelle landbruket.

 Sikre god rådgiving ved bruk av eksisterende rådgivingsinstitusjoner. 

 Stimulere til økt avvirking. 

 Øke landbruksproduksjonen i tråd med de regionale målene, minimum 1,5 %.
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4.3.2.	Inderøy	skal	ha	en	ledende	posisjon	på	nye	næringer	i	landbruket

 Utvikling av nye reiselivs- og opplevelsesprodukt fra landbruket skal være en viktig 

del av et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor 

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020.

 Det skal arbeides for å utvikle og komplettere tilbudet av gårdbaserte matprodukter 

fra Inderøy. Dette inkluderer også utviklingen av lokal drikke.

 Inderøy kommune skal stimulere til utviklingen av nye velferdsprodukter fra 

landbruket.

4.4.	Styrke	handels- og	servicenæringenes	posisjon	i	Inderøy

4.4.1.	Bygge	på	Straumen	som	kommunens	handels- og	servicesentrum

 Det skal gjennom plan- og byggesaksvedtak stimuleres til etablering av nye handels-

og servicetilbud i Inderøy, spesielt i kommunesenteret Straumen.

 Det skal utvikles smidige veiløsninger og gode parkeringsmuligheter i sentrum.

 Utviklingen av gamle Straumen skal skje i et aktivt partnerskap mellom Inderøy 

kommune, næringslivet, frivilligheten gjennom velforeningene og fylkeskommunen.

4.5.	Forsterke	samhandlingen	mellom	skole/ungdom	og	næringslivet

4.5.1.	Skape	flere	møteplasser	mellom	næringslivet	og	skolen

 Den årlige bedriftsmessa skal videreføres og styrkes som både læringsarena og som 

virkemiddel for å styrke rekrutteringen til fagopplæring som er nødvendig for lokalt 

næringsliv.

 Styrket næringslivskunnskap innenfor skolen skal være et fast tema i dialogen mellom 

Inderøy kommune og næringslivets organisasjoner

 Inderøy kommune knytter seg til traineeordning – gjennom medlemskap i Intro 

Innherred  Trainee.

4.5.2.	Satse	på	entreprenørskap	i	skolen

 Entreprenørskap i skolen skal styrkes som pedagogisk virkemiddel, blant annet 

gjennom medlemskap i Ungt entreprenørskap. 

 Det skal satses aktivt på NærUng og samarbeidet med Leksvik og Steinkjer, også 

etter utløpet av prosjektperioden. 

 Evaluering gjennomføres i etterkant av NærUng-prosjektet.



12

4.6.	Utvikle	næringsarealer	som	er	attraktive	i	et	regionalt	perspektiv

4.6.1.	Satse	på	Lensmyra	som	regionalt	næringsområde

 Det skal realiseres et hovedprosjekt innenfor InnTrøndelagssamarbeidet med 

målsetting om å utvikle Lensmyra som et regionalt næringsområde.

 Det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy kommune og de private 

interessenter som følges opp av et forprosjekt. 

4.6.2.	Utvikling	av	andre	næringsområder.

5.	Handlingsplan	2013 – 2017

Tiltak Status og 
økonomi

Samarbeid Prioritering Ansvar Resul
tat

Næringsliv Fortsatt satsing på 
infrastruktur tiltak i 
form av bredbånd 
utbygging, veier, gang 
og sykkelvei m.m.

Bedre samarbeid 
mellom kommune og 
næringsliv (LLI, INF)

Videreutvikle 
Straumen som 
kommunens handels 
og service sentrum.

Arbeid 
startet, 
Delvis 
finansiert
.

Pågår

Pågår

Statens 
vegvesen, 
kommune, 
FK, NTE 
m.fl.

Kommune, 
LLI og INF

Inderøy 
2020, 

Høst 2012

Kontinuerlig

2012-2015

Kommun
al teknikk, 
plan og 
Næring.

Næring

Næring, 
plan og 
komTek.

Landbruk og 
småskala 
matproduksjon

Kommunen skal 
stimulere til økt 
rekruttering og 
kompetanseutvikling

Inderøy kommune skal 
heve 
produksjonsnivået 
med 1,5% i tråd med 
regionale mål.

Inderøy kommune skal 
styrke jordvernet i 

Pågår

Pågår

Pågår

LLI, 
bondelag, 
småbrukerl
ag og 
skogeierlag 
m.fl.

LLI, 
Bondelag, 
Småbrukerl
ag m.fl.

Planavdelin
ga, FM, FK, 

Kontinuerlig
«Mulighete
nes 
Landbruk»

«Mulighete
nes 
Landbruk»

Kontinuerlig

Næring

Næring

Næring 
og plan
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tråd med nasjonale 
retningslinjer og mål.

Økt avvirkning i 
skogbruket og fokus 
på ungskogpleie.

Legge til rette for økt 
satsing på bioenergi.

Øke interessen for 
ordningen «Spesielle 
miljøtiltak i 
jordbruket» - SMIL 

Inderøy kommune skal 
ha to faste møter i 
året med Den Gyldne 
Omvei.

Pågår

Pågår

Pågår

LLI

Skogeierlag
et.

Skogeiere, 
kommune, 
næringsliv

Kommune, 
LLI

Kommune,
DGO

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Starter 
2013

Næring

Næring, 
plan og 
komTek

Næring

Næring

Næringsarealer 
og lokaler

Legge til rette for 
attraktive 
næringsarealer i alle 
grender.

Legge til rette for 
utbygging av Lensmyra 
som regionalt 
næringsområde.

Legge til rette for at 
nyetablerere og 
næringsdrivende i en 
utviklingsfase kan gis 
mulighet til leie av 
rimelige lokaler.

Pågår

Ikke 
finansiert

Ikke 
finansiert

Kommune 
og 
næringsliv

Kommune, 
Inntrøndela
gsregion, 
næringslive
t

Kommune

Kontinuerlig

Høst 2013

Høst 2013

Næring, 
plan og 
KomTek

Må 
avklares 

Reiseliv Inderøy skal utvikles 
som bærekraftig 
destinasjon og 
vertskapskommune.

Utvikling av enhetlig 
informasjon for 
reiselivet. (merking av 
turstier/tavler/brosjyr
er/ kart m.m)

Ikke 
finansiert

DGO ,
Inderøy 
næringsfor
ening, 
Kommune,  
LLI m.fl.

Kommunen
, Visit 
Innherred, 
DGO, 
næringslive

Høsten 
2013

2014

Næring 
og Kultur

Må 
avklares
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Opprettholde og 
utvikle 
kulturlandskapet i tråd 
med målet om å 
utvikle Inderøy som en 
landbruks, reiselivs og 
kulturkommune.  

Stedsutvikling i 
grendesentrene.

Pågår

Pågår

t m.fl.

Kommune, 
LLI, DGO, 
INF, Visit 
Innherred 
m.fl.

Kommune, 
næringsliv 
og 
frivillighet. 

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Næring 
og plan

Næring 
og plan

Nyetablering 
og ungdom

Kommunen skal hvert 
år gjennomføre 
bedriftsmesse for 
ungdomskolen 

Satse videre på ungt 
entreprenørskap og 
NærUng.

Kommunen skal 
stimulere til at alle 
nyetablerere 
gjennomfører 
etablereropplæring.

Inderøy kommune 
knytter seg til 
traineeordningen -
gjennom medlemskap 
i Intro Innherred 
Trainee. 

Pågår

Pågår

Finansier
t over 
budsjett

Inderøy 
næringsfor
ening, 
Lokal 
landbruksin
formasjon, 
Inderøy 
ungdomssk
ole, 
Inderøy 
videregåen
de skole 
m.fl. 

FK, FM, 
Steinkjer 
næringssels
kap, 
kommune 
m.fl.

Kommune

kommune

Årlig

2012

Høst 2013

2013

Næring 
og 
Oppvekst

Næring 
og 
oppvekst

Næring

Næring
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Næringsfond Aktivt bruk av 
næringsfond til 
utviklingstiltak, 
kompetanseheving og 
mindre investeringer.

Næringsfond kan 
brukes til veivalgs-
vurderinger i 
landbruket.

Det skal årlig 
utarbeides budsjett 
for bruk av 
næringsfond.

Pågår

Pågår

Kommune

Kommune

Kommune                                  

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Høst 2013

Næring

Næring

Næring



Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollv. 11
7670 Inderøy
E-post: vigdis.kippe@reko.org
Tlf.: 74 12 46 50 Dato: 12.09.13

HØRINGSSVAR – Strategisk næringsplan Inderøy kommune 2013 – 2025

Viser til utkast «Strategisk Næringsplan 2013-2025», og takker for at Kastvollen 
Rehabiliteringssenter får mulighet til å komme med innspill i forhold til planen.

Innspill:
 Avsnitt 3 pkt. 3.1. Visjon i forhold til samhandling mellom næringslivet og Inderøy 

kommune er « Best i lag» 
- Kommunen er i dag deleier av Kastvollen. Kastvollen er i dag er et nevrologisk 

senter i Trøndelag, og har som mål å bli et regionalt nevrologisk senter. Kan det 
sies noe i planen om hva kommunen vil gjøre i forhold til samarbeid med 
Kastvollen og andre private næringsdrivende?

 Avsnitt 3 pkt. 3.2.: Inderøy kommune har som mål å ha en vekst i sysselsettingen på 
10 %. 
- Kastvollen har 35 faste arbeidsplasser. I tillegg har vi tilbud om vikariat, 

lærlingeplasser, praksisplasser etc. Bør det komme et pkt. under hovedutfordringer 
at det skal inngås avtale med Kastvollen i forhold til kjøp av plasser? I avsnitt 4.6 
pkt. 4.6.1står det at det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy 
kommune og de private interessenter. Er det med tanke på avtale med Kastvollen?

 Avsnitt 4 pkt. 4.1.1. Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet.
- Positivt med rask besvarelse. 

 Avsnitt 4.5 Forsterke samhandling mellom skole/ungdom og næringsliv.
- Kastvollen er en godkjent lærebedrift, som kan tilby 5 ulike områder med fagbrev. 

Inderøy kommune og Kastvollen bør få til en god samarbeidsavtale i forhold til 
praksisplasser. Dette er med på å styrke viktigheten av å få til et godt samarbeid
mellom Inderøy kommune og Kastvollen. Se også kommentar på avsnitt 3 pkt. 3.2

 Kommentarer i forhold til Handlingsplan 2013 – 2017.
- Strekningen Småland – Stornesørakorsen er mye brukt som turstrekning av 

Kastvollens brukere og andre. Det er derfor ønskelig med veibelysning på denne 
strekningen, samt hele strekningen Småland – Gangstadkorsen.

- Det er også behov for gang/sykkelvei på samme strekningen.
- Gang/sykkelveier bør utbedres. I dag er det vanskelig å sykle og kjøre scooter etter 

sykkelveiene, da de er i dårlig stand. Det medfører at de benytter bilvei, som igjen 
kan medføre trafikkulykker.

 Under reiseliv står det utvikling av enhetlig informasjon for reiselivet.



- Vi har lenge etterspurt et felles turkart for Inderøy
- Det har vært etterspurt av Kastvollens brukere og andre en sammenhengende tursti 

langs sjøen fra Skjelvågen til Stornesøra.
- De to siste pkt. er også innspill til avsnitt 4.2. Inderøy som tyngdepunkt for natur –

og kulturbaserte opplevelser

Mvh.

Kastvollen Rehabiliteringssenter
v/ Senterleder Vigdis Kippe
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LL1 (Lokal Landbruksinformasjon Inderøy)
v/ styret
7670 Inderøy

1nderøy kommune
Vennalivg 7
7670 Inderøy

15.09.2013

111191110111111111111
Uttalelse: Strateo1sk namrin s)Ian - 1nderov Kommune - 2013 —2025 - Flonin Isulkast

Denne uttalelsen kommer på vegne av styret i som består av Inderoy bondelag, Mosvik
bondelag, Sandvollan bondelag, Inderøy/Mosvik skogeierlag og Inderøy småbrukarlag

Vi har ikke noen innsigelser mot teksten i høringsutkastet, men vil gjerne komme med noen enkle
betraktninger o svnspunkter til det siste arbeidet ined den leFdige planen.

Om landbruksjroduks.onen.
Dct er positivt at kommunen legger et mål om å øke jordbruksproduksjonen. Man kan kanskje
forvente at lista ble lagt litt høyere når et tall først skal nevnes; Inderøy er en utpreget
landbrukskommune som ligger i et av de mest gunstige områdene av landet. Det vil i overskuelig
fremtid fremdeles være et aktivt landbruk Inderøy, mens det samme ikke kan sies om flertallet av
landets øvrige kommuner. Dersom malsettingen i stortingsmeldingen om landbruks- og
matpolitikken skal oppnåes må produksjonen økes vesentlig i de distrikter der det fremdeles vil
drives aktivt og levende landbruk, for å kompensere for frafallet i de områdene der landbruket vil
forsvinne eller bli redusert.

Om jordvern. 


Det er også positivt at "Inderøy kommune skal styrke jordvernet i trad med nasjonale retningslinjer

og mål.". Meninen bak formuleringen er imidlertid noe uklar. For hver kvadratmeter dyrkajord
som blir nedbygd blir jordvernet svekket. Det er vanskelig å se for seg hvordan jordvernet kan
styrkes. uten å frijj tidligere nedbygd jord til landbruksformal, eller dyrke nytt land som erstatning
for det tapte. Jordvern er noe som nå praktiseres. Her har kommunen en del utfordringer. Den
planlagte utbyggingen pa Lensmyra er en. Planløsningene rundt Venna og skolene en annen.
Allerede nå har avisene trykt skisser til en ny Fv. 761 på vestsiden av eksisterende bebyggelse på
Venna.

Om bruk av nærinsfond til landbruksformål.
Vi vil bilalle formuleringene rundt dene temaet. Det sies at "Kommunen skal styrke fokuset

utviklingsprosesser og lang.siktige planer for det enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor
landbruket. Kommunalt næringsfond skal brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen
prosesser." Fra landbrukets synsvinkel ville det også vært ønskelig med et punkt om at kommunen
søkte å styrke sin egen kapasitet og kompetanse rundt rådgivningstjenesten. I gamle Mosvik
kommune var det etablert en praksis der næringsfond med utspring i kraftutbygging ble kanalisert
tilbake til landbruket i fonn av ulike tilskudd til bl.a. gwfting, nydyrking, gjerdehold og fellestiltak.
Tilskuddssatsene var tilstrekkelig høye til å utløse ny aktivitet, og har dermed betydd mye for
landbruket i Mosvik opp gjennom årene. Under arbeidet med kommunesammenslaingen ble det fra
forskjellig hold forsikret om at man ville opprettholde denne praksisen, enten for Mosvik alene eller
Inderøy som helhet. Dersom dette står ved lag bør det taes med inn i næringsplanen, da det åpenbart
vil innvirke på handlingsrommet i kommunens bruk av disse midlene.



Om 0-rendesentrene.
"Stedsutvilding i grendesentrene" er nevnt under punktet "Reiseliv" i handlingsplanen. Dette
punktet bør flyttes frem og løftes opp. Levende grendesentre er svært viktig også for landbruket.
Uten skoler, butikk og naboer er det ikke attraktivt å drive som bonde. Dette er viktig for
rekrutteringen til yrket. Fokuset på Straumen som kommunesenter må ikke gå på bekostning av
kommunens periferi.

Om s sselsettinuen i landbruket.
Antallet bønder er i fritt fall, også i Inderøy. Dette er vel ikke noe som Inderøy kommune kan gjøre
stort med, men dette faktum bør vektlegges i den daglige praksis innenfor dette politikkområdet.
Med færre bønder og ambisjoner om større produksjon blir arbeidsbelastningen på hver enkelt
gjenværende større. Det viser seg da ofte at mindre lønnsomme arbeidsoppgaver må vike prioritet. I
praksis gir det seg utslag i mindre kantrydding og veivedlikehold, dårligere gjerdevedlikehold og
mindre beiting. Kort sagt et fattigere kulturlandskap. Handlingsplanen har et punkt som sier at
kommunen skal "øke interessen for ordningen «Spesielle miljøtiltak i jordbruket» - SM1L". Det er
positivt, for denne ordningen er svært målrettet ovenfor punktene nevnt ovenfor. Det er imidlertid et
faktum at arbeidskraften er i ferd med å renne bort. I tillegg til å øke interessen rundt ordningen
kunne man også ta med et punkt om å arbeide for å øke rammene. Mye av det som står i
næringsplanen har landbruket som premissleverandør; det være seg reiseliv, DGO eller
småskalaproduksjon.

Om skogbruket. 

Kommunen har gjort en god jobb på skogbruk de siste årene, og aktiviteten har vært stor. Skogen er
en del av kulturlandskapet, og driftsmåtene i skogbruket har endret seg mye de siste tiårene.
Endringene begynner å bli synlige, og mange steder er utmarka ikke like tilgjengelig for
allmennheten som før. Hogstflater kan virke uframkommelige, og traktorveger og stier gror igjen av
mangel på bruk. Virkemiddelbruken til kultur landskapspleie bør også omfatte enkelte deler av
skogbruket. Formuleringen om ungskogpleie i handlingsplanen kunne endres til "økt fokus på
ungskogpleie, og skogbruket som en del av kulturlandskapet".

Om landbrukets st ttefunks•oner.
I de to siste årene er flere av landbrukets egne støttefunksjoner svekket. Avløserlaget er nedlagt, og
virksomheten er overdratt til Steinkjer. LLI har mistet det meste av sine inntekter, og den daglige
drihen skjer som frivillig arbeide. Driften av faglaga går ikke like smertefritt som før, i og med at
antallet aktive drivere er i sterk nedgang. De som er igjen har nok med egen drift, og mindre tid til
organisasjonsarbeide. Dette er en faktor kommunen må ta hensyn til i sin kontakt med landbruket.
Ideelt sett burde det som er igjen av landbruksorganisasjoner- og lag samles på et sted, med betalt
sekretær. LLI alene viste seg for liten til dette, men pa sikt bør dette punktet forfølges. Kanskje ikke
noe som trenger plass i næringsplanen, men dog et punkt som ikke må glemmes.

Vil vil ønske kommunen lykke til i det videre arbeide!

•

For LLI, repr. ved styret:

-
Jan Olav Agle

(sekretær)
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Endring av reguleringsplan for Vikan hyttefelt - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Vikan hyttefelt slik den er 
vedlagt, med de endringer som er foreslått i saksutredningen.

Vedlegg
1 Planbeskrivelse - bestemmelser
2 Plankart 1:3000
3 Utsnitt av plankart 1:1000
4 Geoteknisk rapport
5 Uttalelser til offentlig ettersyn – 5 stk

Bakgrunn
Opprinnelig reguleringsplan for Vikan hyttefelt ble vedtatt i august 2010. Den inneholder sju 
hyttetomter, veg og et område avsatt for småbåthavn.

Grunneier Fredrik Hembre har ønsket å utvide eksisterende felt med 4 nye tomter for å bedre utnytte 
den etablerte infrastrukturen med veger, strøm og vann.

Tomtene er foreslått plassert i bakkant av feltet, ca. 150 m fra sjøen, innenfor grensene av eksisterende 
reguleringsplan. Samtidig foreslås det at anleggsveien som ble etablert for bygging av de 3 øverste 
hyttene nå reguleres inn som en permanent veg til disse 3 tomtene og de eventuelt fire nye. 

De nye tomtene ligger innenfor det som er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel, og 
er – bortsett fra antallet hytter - i samsvar med overordna plan.



Hyttene skal tilknyttes kommunal vannforsyning og ha privat løsning for avløp i form av infiltrasjon, 
minirenseanlegg eller lignende. 

Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg Natur i juni 2012 og har ligget til offentlig ettersyn i løpet av 
sommeren. 

I høringsperioden har det innkommet 5 uttalelser uten at det er framkommet noen vesentlig 
innvendinger mot planforslaget. Det er foreslått noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. 

Vurdering

Fylkesmannens kommunal og regionalavdeling foreslår at reguleringsbestemmelsene endres for punkt 
1.1.1, 1.2.2. og 1.3.1

Sametinget foreslår at det tas inn en generell bestemmelse i forhold til eventuelle funn av uregistrerte 
fredede kulturminner:

Rådmannen foreslår at teksten i bestemmelsene endres til følgende: 

Pkt 1.1.1 a endres til: 

«Det kan oppføres ei hytte med tilhørende uthus på hver tomt. Maks tillat bebygd areal pr hyttetomt er 
120 m2 BYA, hvorav hovedhytta kan utgjøre inntil 100 m2 BYA..

I tillegg til angitt grense for bebygd areal kan det bygges:

- Åpent overbygget areal eller terrasse/veranda med samlet bebygd areal på inntil 30 m2.

- Uoverbygde parkeringsplasser på inntil 36 m2 BYA (to oppstillingsplasser).»

Pkt 1.2.2 og 1.3.1 vurderes å være unødvendig og foreslås at tas ut av bestemmelsene.

Det foreslås å ta inn et nytt punkt med følgende ordlyd: 

«Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående jfr. lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner 
(kulturminneloven) § 8 annet ledd.»

Konklusjon

Det er ikke kommet vesentlige innvendinger til reguleringsforslaget i høringsperioden, og rådmannen 
anbefaler at det vedtas med de endringer som er foreslått i reguleringsbestemmelsene. 
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1. REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

1.1 Bebyggelse og anlegg 
 

Bestemmelsene gjelder for ny bebyggelse innenfor området. 

 

1.1.1. Fritidsbebyggelse, konsentrert 
 

a) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus på hver tomt. Maks tillatt 

bebygd areal pr hyttetomt er 120m2 BYA, hvorav hovedhytta kan utgjøre 100 m2 

BYA.   

Følgende deler av bebyggelsen regnes ikke inn i utnyttelsesgraden: 
 

- Overbygd areal inntil 2,5 m fra vegg. 

- Terrasse eller veranda med samlet areal inntil 30 m2 BYA. 

- Parkeringsplasser. 

 

b) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på 

tomta. 

c) Det tillates ikke planering ut over det som er nødvendig for en hensiktsmessig 

plassering av hytte og uthus/anneks. 

d) Største tillatte mur - eller pilarhøyde er maksimalt 40cm i flatt terreng og 

maksimalt 70cm i skrånende terreng. Avstanden måles over gjennomsnittlige 

terreng. 

e) Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets plassering 

i terrenget. 

f) Terrasse skal tilpasses terrenget og avstand mellom terrasse og terreng skal 

maksimalt være 80 cm. Rekkverket skal ha jordfarger som harmonerer med øvrig 

bebyggelse på tomta. 

g) Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 25° og 35°. 

h) Hovedmøneretning skal følge kotene i terrenget. 

i) Største tillatte mønehøyde skal ikke overstige 5,5m. for hytte målt fra overkant 

møne, til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. 

j) Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes 

materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelser (tre, naturstein, 

skifer etc.). 

k) Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått og sort). 

l) Taktekking skal være av matt materiale.  

m) Inngjerding av tomtene tillates ikke. 

n) Flaggstenger tillates ikke. 

o) Legges strøm frem til hyttene, skal strøm legges i kabel som i størst mulig grad 

skal følge vegtrasè. 
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p) Før iverksetting av tiltakt på T8-T11 skal forholdet til et evt steinsprang være 

klarert jamfør konklusjonen fra Multiconsult jf rapport 22 april 2013.  

 

 

1.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

1.2.1 Kjøreveg, privat  

a) Veg skal tilpasses terrenget.  

b) Maks vegbredde skal være 5m inkl veggrøft.  

1.2.2  Parkeringsplass, privat 

a) Vegen skal også kunne benyttes som traktorveg.  

b) P-plass: T1-T4 skal benytte P-plass 5 

        T5-T8 skal benytte P-plass 4 

 

1.3.   Landbruks-, natur – og friluftsformål samt reindrif  

1.3.1 Landbruk 

a) Området skal benyttes til landbruksdrift, her som skogbruk.  

  
 

1.4 Småbåtanlegg 

1.4.1 Småbåtanlegg 

a) Småbåthavna skal ha flytende konstruksjoner 

b) Det skal tilrettelegges for maks 12 småbåtplasser 
 

 
 

 

 

  

Utarbeidet:   22.05.2013 

 

Reguleringsplan godkjent: 

 

K-styrets vedtak:   
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1. PLANBESKRIVELSE 
 

3.1 Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill 
 

a) Bakgrunn for planarbeidet 

Detaljplanen for Vikan hyttefelt ble godkjent den 18/2/2012. Alle tomtene er solgt og 

det er etterspørsel etter nye. På bakgrunn av dette ønsker grunneier å legge til rette 

for fire nye tomter innenfor allerede godkjent plan. I tillegg skal det reguleres inn 

adkomstveg til eksisterende og nye tomter i feltet.  

 

b) Plansart og medvirkning:  

Planstart er meldt igangsatt i Trønder-Avisa og på Inderøy kommune sine hjemmesider. 

Naboer og eksisterende hytteeiere i feltet er tilskrevet med brev.  

 

3.2 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon 
a) Beliggenhet:  

Planområdet ligger i som en del av arealet på eiendommen 187/1 mellom Sandvollan og 

Kirkenesvågen i Inderøy kommune. Avstanden til Straumen er 1.6 mil, til Steinkjer 2 mil 

og til Trondheim ca 11 mil. 

b) Landskap og vegetasjon:   

Innenfor planområdet det både gran, bjørk og furu.  

 

c) Eksisterende bebyggelse:  

Det er to hytter mellom planområdet og sjøen. 

 

d) Infrastruktur: 

Det går en traktorveg gjennom området.   

 

e) Friluftsliv:   

Strandområdene er relativt lite brukt i friluftssammenheng. Det er gode 

fiskemuligheter i sjøen. 
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3.3 Beskrivelse av reguleringsplanen 
 

a) Område for fritidsbebyggelse:  

 

Tomtene vender mot nord-vest, med gode solforhold, spesielt om sommeren. Det er 

flott utsikt mot sjøen.  

 

Hyttene skal tilpasses terrenget og hovedmøneretning skal som nevnt tidligere følge 

hovedretning på terrenget. Tomtene bør ikke planeres, verken for å tilpasse hytta, eller 

for å oppnå et flatt uteområde. Det skal etterstrebes å beholde tomtenes naturlige 

vegetasjon. Der terrenget er skrått, skal hytta evt. bygges i nivåer for å tilpasses 

terrenget. 

 

For å få et helhetlig preg på feltet, skal hyttene og en fargesetting som holder seg til 

jordfarger (svart, brunt og grått).  For å utnytte utsikt og solforhold, bør hyttene ha 

større vindusflater mot sør og nord-vest. Her bør også stue og kjøkken lokaliseres.  

 

b) Landskapstilpasning: 

Planforsalget har kommet frem til at de foreslåtte tomtene vil medføre minst 

terrenginngrep i området.  For å unngå bratte tomter, går dette på bekostning av 

nærhet til sjøen. Det er derimot både ei hytte og naust i nedkant av de foreslåtte 

tomtene, samt ei hytte ved sjøen i vest, så strandsonen er i så måte allerede berørt.  

 

Under oppføring av hytta, må terrenget søkes å behandles på en skånsom måte. Løvtrær 

og tuntrær på tomtene skal søkes bevart. Formålet med dette er å oppnå skjerming 

mellom hyttene, redusere innsyn og bedre lokalklimaet på tomta. Videre har trærne en 

viktig landskapsestetisk verdi.  

 

c) Skogbruk: 

Det skal fortsatt kunne drives skogbruk i området. 

 

d) Friluftsliv: 

Langs sjøen er det flotte strandområder med svaberg. Et fint område for fiske, bading 

og annen rekreasjon og området vil være et naturlig friluftsvalg for hyttefolket.  

 

e) Kulturminner:  
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men skulle det dukke opp noe 

som kan være av arkeologisk interesse, skal Nord-Trøndelag fylke kontaktes.  

 
f) Infrastruktur: 

Dagens traktorveg som går fra Vikan og nordover langs sjøen, benyttes i dag som 

adkomstveg til eksisterende hytter. Denne vegen skal også benyttes av nye hytteeiere i 

området. Vegen skal ikke utvides eller opparbeides ut over vanlig vedlikehold, og  

eksisterende kulturminne ved vegen vil ikke bli berørt. Fra 187/1-6 er vegen i dag ikke 
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kjørbar for bil, men den skal oppgraderes til enkel kjøreveg. Vegen skal ikke kunne 

benyttes av tømmerbil. Inn i hyttefeltet blir det ikke opparbeidet veg, da terrenget er 

for bratt. Parkering skal skje som vist på plankartet, på P-plass 4 og 5. 

 

Det skal legges opp til miljøvennlig privetløsninger som ikke medfører forurensende 

utslipp.  På markedet i dag finnes det flere gode og funksjonelle privetløsninger, for 

eksempel Bio-do og El-do som ikke krever utslippstillatelse og heller ikke en omfattende 

og kostbar utbygging av ledningsnett og inngrep i terrenget.   

 

Det tas sikte på at vann kan legges inn i hyttene. Markedet kan i dag tilby renseanlegg 

for gråvann, anlegg med slamfilter, pumpekum og biofilter, hvor slamfilteret tømmes i 

kompostholder. Dette vil være en egnet løsning i området, men en installasjon av 

renseanlegg krever utslippstillatelse og renseløsningen må også installeres av godkjent 

håndverker iht. plan- og bygningsloven.  
 

g) Geologi/steinsprang:  

Multiconsult ble engasjert for å foreta en ingeniørgeologisk vurdering av området med 

tanke på fare for steinsprang/steinskred. Skråningen øst for utbyggingsområdet er et 

potensielt løsneområde for steinsprang og/eller steinskred da helningsgradienten for 

deler av skråningen er over 35gr.  

 

Konklusjonen etter befaring var følgende: ” Foliasjonen i deler av området (mot nord) av 

østre skråning mot øst har fall ut av skråning mot vest. Dette gjør at det er sannsynlig 

med utglidninger langs dette planet. Sprekkeavstanden (fra få cm til opp til 1,5m) for 

enkelte av sprekkene gjør at sprekkeavløste blokker vil får relativt stor størrelse. 

Blokkene vil i verste fall kunne rulle ned mot planområdet sel om de mest sannsynlig vil 

bremses opp og stoppe i urmassene i skråningsfoten. For å tilfredsstille kravet i Plan – 

og bygningslovens §28 vil vi anbefale at det iverksettes tiltak som forhindrer 

steinsprang ned mot planlagt bebyggelse og tilkomstveger. Tiltakene vil førs og fremst 

bestå av grundig rensk av skråningen etterfulgt av evt. Fjellboring.”  

 

Før det iverksettes tiltak på T8-T11, skal forholdet til et evt steinsprang være klarert 

jamfør konklusjonen fra Multiconsult.  
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2013 11 IIFylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold Deres ref.: 2012/4006-7 Vår
Tlf. direkte: 74 16 80 24
E-post: fmntrgr@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/7316 Arkivn r: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Fylkesmannens uttalelse til endringer i reguleringsplan for Vikan
hyttefelt i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 2. juli 2013. Saken er forelagt Fylkesmannens
fagavdelinger som har følgende merknader:

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader
til den foreslåtte planendringen.

Miljøvernavdelingen:
Planforslaget medfører fortetting innenfor eksisterende plan med 4 nye tomter for
fritidsbebyggelse, T8 —T11. De nye tomtene lokaliseres bak eksisterende tomter sett fra
strandlinja. Ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen
merknader til fortetting med 4 nye tomter i reguleringsplan for Vikan hyttefelt.

Kommunalavdelingen:
Til plankartet:
Det må legges inn byggegrense mot sjø, ellers vil den være 100 meter.

Tilplanbestemmelsene:
1.1.1: Bokstav a) må endres, da første og siste strekpunkt er unøyaktig, og at det dermed ikke
er klart hva som er grensen for hvor mye bebyggelse som er tillatt på tomta.

1.2.2: Det ser ut som punkt a) hører til under 1.2.1. Vegen bør gis det formålet som dekker
hovedbruken.

1.3.1: Bestemmelsen er unødvendig, og bør tas ut. Alternativt kan området vises som
skogbruk, sosikode 5112. «Landbruk» dekker både jordbruk og skogbruk.

Samfunnssikkerhet
Det er foretatt en ROS-analyse i opprinnelig reguleringsplan, og ved utvidelse av planen ble
det funnet uakseptabel risiko knyttet til steinsprangfare. Dette er nå ivaretatt gjennom forslag
til tiltak utarbeidet av Multiconsult, og nedfelt i bestemmelsene til planen, og synes derfor å

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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være godt nok ivaretatt. Vi har ingen merknader til planen ut over dette.

Med hilsen

Hans Brattås (e.f.)
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Ragnhild Torsdatter Grønvold
Seniorrådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfbr ingen underskrift

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:

Landbruksavdelingen:
Miljøvemavdelingen:
Kommunalavdelingen.:

Anne Berit Lein —74
John Baugen —74 16
Camilla Støre —74 16
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Inderøy kommune - Reguleringplan Vikan hyttefelt - Endring av 
reguleringsplan - høring 

 
Vi viser til oversendelse datert 2.7.2013. 
 
Generelt: 
Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2010 og det ønskes nå tatt inn ytterligere 
4 hyttetomtene i tillegg til de 7 innregulerte tomtene  samt forlenge interne 
veiadkomster. De nye tomtene ligger høyere opp i terrenget og ca 150 m fra sjøen. 
 
Terrenget er bratt ovenfor de foreslåtte tomtene. I prosessen er det kommet opp 
problemstillinger knyttet til sikkerhet og fare for steinsprang og en utredning fra 
Multiconsult er vedlagt endringsforslaget. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser 
som sikrer rensing og sikring av terrenget ovenfor hyttene. 
 
Vi har ingen merknad til den foreslåtte planendringen. 
 
Kulturminner 
Vi viser til tidligere uttalelse vedrørende gjeldende reguleringsplan. 
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne 
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, 
askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, 
jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. 
 
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende 
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og 
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner 
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget 
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. 
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske 
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk 
kulturminnevern.  
 
Det oppfordres til bruk av askeladden; http://askeladden.ra.no og mittkulturminne; 
http://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og miljø 
 Ivar Guntvedt 
 Overarkitekt 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: 74111271 
Eirik Solheim, fylkesarkeolog, tlf: 74111273 
 
 
Statens Vegvesen Region midt 
 

http://askeladden.ra.no/
http://www.mittkulturminne.no/
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13 IIII
Statens vegvesen

Inderøy kommune
Inderøy Rådhus
7670 INDERØY

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Region midt June Stubrno - 74122530 2012/151518-006 2012/4006-7 17.07.2013

Statens vegvesens uttalelse til endring av reguleringsplan for Vikan
hyttefelt I Inderøy kommune

Vi viser til deres brev av dato 2. juli 2013, om forslag til reguleringsendring for Vikan
hyttefelt i Inderøy kommune.

Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som
vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på
vegne av staten.

Planområdet ligger på del av eiendommen gnr. 187, bnr. 1 mellom Sandvollan og Kirkenesvågen i
Inderøy kommune.

Planen legger til rette for fire nye tomter innenfor reguleringsplan for Vikan hyttefelt, samt å
etablere en adkomstveg til eksisterende og nye hytter i feltet. De nye tomtene ligger innenfor det
som er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel, og er i samsvar med overordna plan.

Vi har ingen merknader til foreslåtte endring av reguleringsplan.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Helgar Sætermo
seksjonsleder

June Stubmo

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og administrasjonsavd.,
Statens hus, 7734 Steinkjer
Nord- Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling,
Fylkets hus, 7735 Steinkjer

%-14A4
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043749

Inderøy kommune

QCf ,CA

AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VÅR REF. BIEJJIE /DATO

Dag Lantz, +47 78 47 40 28 2012/4006-7 12/5926 - 5 12.08.2013

dag.lantz@samediggi.no

Uttalelse vedrørende endring av reguleringsplan for Vikan hyttefelt I
like ved Kjerknesvågen i Inderøy kommune
Vi viser til deres e-post av 2.7.2013.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området.

Det må dog klart komme frem i bestemmelsene til reguleringsplanen om meldeplikten i forhold til
ikke registrerte kulturminner. Vi foreslår at følgende setning innarbeides i reguleringsbestemmelsene
som en av punktene under 1.1.1.

Skulle delunderarbeidi markenkommeframgrenstanderellerandrelevningersomvisereldreaktiviteti området,må
arbeidelstansesogmeldingsendeskulturminnevernetvedSametingetogNord-Trondelagftlkeskommuneomgående,jf.
Lav av9.juni 1978nr.50 omkulturminner(kulturminneloven)58 annetledd.

Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Utover dette har Sametinget ingen merknader til endringen av reguleringsplanen.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i folge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være stående bygninger,
hustufter, gammetufter, teltboplasser (synligsom et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt,
fangst, fiske, reindrift eller husdvrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange
av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Nord-Trondelag fylkeskommune, kulturavdelingen.

Heelsegh /Med hilsen

tz arald Bugge Midthjell
aeriestæjja/rådgiver Raeriestæjja/Rådgiver

Kopi til: Nord-Trondelag fylkeskommune, Kulturavdelingen, 7735 STEINKJER
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Inderoy kommune

7670 INDEROY

Vår dato: 4 JUI12n13
Vår ref.: NVE 201001488-6 rm/fhe
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: Finn Herje

Deres ref.: 2012/4006-7

Endring av reguleringsplan for Vikan hyttefelt i Inderøy kommune i
Nord-Trøndelag til høring

Vi viser til ovennevnte sak samt våre tidligere uttalelser til planforslaget av 25.03.2010 og 02.01.d.å.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

1vår uttalelse av 02.01.13 påpekte vi behovet for en vurdering av steinsprangfaren i området for å kunne

oppfylle kravene i TEK10/PBEs §28-1 om sikker byggegrunn mot naturfare. Multiconsult har i ettertid
av vår uttalelse vært på befaring i området og på bakgrunn av denne utarbeidet et notat (415936) av

22.04.13. Multiconsult skriver i notatet at området slik det framstår i dag er skredutsatt og at store
blokker i verste fall vil kunne rulle ned mot planområdet. Multiconsult anbefaler derfor at det
gjennomfores tiltak i form av fjellrensk og bolting. Dette er tatt inn som rekkefølgebestemmelse i
planforslagets §1.1 bokstav p.

Konklusjon 


Vi anser på bakgrunn av ovennevnte at planforslaget etter gjennomfort skredsikring vil oppfylle kravene
i TEK og PBL om sikker byggegrunn mot naturfare. Vi har derved ingen innvendinger eller ytterligere

kommentarer til planforslaget.

Finn Herje

Senioringenior Region Midt-Norge

Med h' sen

Is
tb/

Kari Ovreli
Regionsjef Region Midt-Norge

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trondelag, Strandvn. 38, 7734 Steinkjer

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett vwvw.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor iRegion Midt-Norge 1Region Nord , 	Region Sør iRegion Vest iRegion Øst

Middelthunsgate 29 1Vestre Rosten 81 iKongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 1Naustdalsvn. 113 1 Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen l 7075 TILLER 18514 NARVIK Postboks 2124 !Postboks 53 1Postboks 4223

0301 OSLO
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Arkivsak. Nr.:
2012/1978-14

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 59/13 23.09.2013

Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak om tillatelse til 3 boliger i 

Blåklokkevegen.

Rådmannens forslag til vedtak

Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak fra 24.juni tas ikke til følge. Godkjenning av dispensasjon og 
byggetillatelse opprettholdes.

Vedtak i sak 41/13 opprettholdes og oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig avgjørelse.  

Vedlegg
1 Klage fra Holmern/Sundfær

Bakgrunn

Letnes Arkitektkontor AS har på vegne av grunneier Børgin Eiendom AS søkt om å oppføre tre 
eneboliger i rekke med tilhørende garasjer på en ubebygd boligtomt i Blåklokkevegen på Sundsnesset. 

Hovedutvalg Natur godkjente søknaden 24. juni, ved å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på 
enkelte mindre forhold, og ved å gi utvidet avkjøringstillatelse til tomtene fra nedsiden mot 
Sundsnessvegen. 

I saken har det ikke vært nabomerknader i forhold til utforming, volum eller plassering av boligene. 
Konfliktpunktene går på adkomstforholdene og de ulempene økt trafikk vil kunne ha for de 
nærliggende boligene.

Eierne av de to boligene som ligger på hver side av adkomstvegen på nedsiden, har klaget på vedtaket.
Klagen er innkommet innenfor gjeldende frist og klagerne vurderes å ha partsinteresse i saken.

Det er primært klaget på at det er gitt tillatelse til bygging med atkomst nedenfra Sundsnessvegen med 
følgende begrunnelse: 



- Klagerne er uenig i vurderingene om at adkomst fra nedsiden ikke vil gi en vesentlig dårligere 
løsning i forhold til trafikksikkerheten.

- Atkomsten hevdes å gå over et hjørne av eiendommen til Arnhild og Harald Sundfær, og de vil 
ikke godkjenne bruk av denne atkomsten.

Subsidiært i klagen ønskes det eventuelt endring i vedtakets forutsetning om oppgradering og 
breddeutvidelse av gangvegen. Dersom bygging godkjennes, ønsker de at breddeutvidelse skal 
gjennomføres før bygging igangsettes slik at anleggstrafikken kan går på en bredere vegtrasè.

Klager har ikke bedt om utsatt iverksetting av byggevedtaket, og forutsetning for å gi klagen 
oppsettende virkning er etter rådmannens vurdering heller ikke til stede. Utbygger kan gå videre med 
søknads og byggeprosessen uavhengig av klagen, men utbygger bærer selvfølgelig selv ansvaret for 
eventuelle økonomiske tap dersom vedtaket skulle bli omgjort eller opphevet.

Vurdering

Eiendomsforhold i innkjøringen: 

Kartutsnittet viser dagens vegkanter i forhold til eiendomsgrensene. Arealet med skravur er området 
som kommunen disponerer til vegareal langs Sundsnessvegen, i tillegg til arealet som kommunen eier i 
gangvegtraseen (Blåveisvegen).

Dagens vegkant berører tomta til 136/86 (Sundfær) med ca. 20 cm. Ved en breddeutvidelse av vegen 
må dettes skje på siden mot 136/40 (Holmern). Rådmannen mener det er godt mulig å få til en brukbar 
vegløsning på det kommunalt disponerte arealet uten å berøre annen grunn enn den kommunen 
disponerer. Rådmannen vurderer ikke at dette momentet gir grunnlag for å endre vedtaket fra 24. juni.

Forhold omkring trafikksikkerhet: 
Klagerne hevder kommunen har gjort feil vurderinger i forhold til trafikksikkerhet med avkjøringen ned 
til Sundsnessvegen. De mener dette er en farlig adkomst, spesielt vinterstid, og at kommunen her 
prioriterer utbyggingsinteressene foran trafikksikkerheten. 



Kommunen oppfordres til å pålegge utbygger om å utrede en alternativ vegadkomst fram til 
Kvitveisvegen. 

Spørsmålet omkring trafikksikkerhet ble grundig drøftet i saksframlegget til møtet i juni. Rådmannen 
vurderte da at: 

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

Rådmannen står fast på at denne vurderingen er riktig. Det er ingen optimal løsning i forhold til 
framkommelighet, men det er vanskelig å se at løsningen vil kunne medføre alvorlige ulykker med det 
fartsnivået som er langs denne vegen (30km/t) fartsgrense. 

Forutsetning om utvidelse av gang-/sykkelveg. 
Klager mener kravet til utvidelse av gang- sykkelveg bør utformes slik at dette må gjennomføres før 
bygging igangsetting, og at det ikke knyttes til brukstillatelse for boligene. 

Ut fra at byggeperioden vil være begrenset vurderer rådmannen at det er den daglige trafikken når 
boligene er kommet på plass det er viktigst å ta hensyn til. 

Om vegen blir oppgradert før byggeperioden er det stor sjanse for at asfaltlaget blir skadet og ødelagt 
som følge av kjøring med store maskiner. Rådmannen står fast på at kravet bør knyttes til brukstillatelse 
for boligene. Det viktige her er at en bil og en fotgjenger kan møtes på vegen uten at fotgjengeren 
trenger å gå helt ut av vegen. 

Konklusjon

Rådmannen mener det ikke har framkommet vesentlig nye momenter i klagen som gir grunnlag for å 
omgjøre vedtaket fra i juni.

Det foreslås at kommunens vedtak opprettholdes og at saken oversendes til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.



Aud og Per Holmern, Arnhild og Harald Sundfær Dato: 10.07.2013

Sundsnesvegen 24     Sundsnesvegen 22

7670 Inderøy

Inderøy Kommune

7670 Inderøy

Klage på vedtak fra hovedutvalg Natur den 24.06.2013 - sak 41/13

Vedtakets paragraf 3/paragraf 1.

Vedtaket tar ikke hensyn til byggeperioden. Punktets ordlyd må derfor endres med tillegg av 

følgende setning «Utvidelse av gang og sykkelvegen må være utført før utbygging starter.»

Det forutsettes at disse arbeidene skal gi fullverdig underbygning og asfaltering som 

eksisterende gangveg. Alle eventuelle skader på vegdekke eller omkringliggende boligers 

eiendom må bekostes av utbygger

Konklusjon side 9 avsnitt 3

«Rådmannen ser at dette ikke er en optimal atkomstløsning for de tre omsøkte boligene, 

men tror ikke de to ekstra boenhetene skaper noen vesentlig forverret situasjon med hensyn 

til trafikksikkerhet». Når det gjelder trafikksikkerhet bør en vite hva som gir best mulig 

løsning, ikke tro. Her velges den letteste veien fram mot et ønsket mål – boligbygging.

Trafikksikkerheten ofres. Det oppfordres til at kommunen pålegger utbygger å utrede den 

alternative vegløsning ved ny veg langs eksisterende Kvitveisveg.

Avkjøringen fra Blåveisvegen til Sundsnesvegen går over eiendommen til Arnhild og Harald 

Sundfær og privat eiendom kan således ikke påregnes brukt av utbygger for atkomst til 

Blåklokkevegen 7.

Rådmannens konklusjon tiltrådt av Hovedutvalget som også er kommunens 

Trafikksikkerhetsutvalg er etter vår oppfatning ikke en trafikksikker løsning. Det er vi som bor 

her som opplever trafikksikkerheten i området. Vi vil påpeke at spesielt vinters tid er dette 

en risikofylt veg som vil gi nye brukere en farlig atkomst til sine hjem. 

Vi ser at her går kommunens og utbyggers ønsker foran trafikksikkerheten. Det er trist.

Vi ber derfor kommunen omgjøre sitt vedtak og stille krav til utbygger om å løse atkomst til 

nr. 7 via en parallell veg til Kvitveisvegen.

Vennlig hilsen Vennlig hilsen

Aud og Per Holmern Arnhild og Harald Sundfær
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Vår dato Vår referanse

26.08.2013 2013/1440-2

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

Hildegun Nordli og Roger Gausen
Vågavegen 320
7670  INDERØY

074/003 - Godkjent endring av bolig -fasadeendring og tilbygg inngangsparti, 
terrasse og overdekt uteareal.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
74/3

Adresse:
Vågavegen 320, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Hildegun Nordli og Roger Gausen                      

                    

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

Bruksareal i m2:
- 3 m2(inne) + 65 m2(ute)

Det vises til søknad om fasadeendring og tilbygg til bolig registrert mottatt her 6.8.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til fasadeendring og tilbygg til bolig – terrasse, inngangsparti og overdekt uteareal

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. 2013/1440-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Riving av eksisterende karnapp – nye vinduer i veggliv
Overdekt inngangsparti og veranda i nordvest 
Overdekt uteplass i sørvest
Overdekt veranda i nordøst
Nytt BYA oppgitt til 65 m2 - Riving BYA 3 m

2

Planstatus: kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse
Tegningsliste:

 Plan- og fasadetegninger
 Situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Tiltaket er oversend som søknad med ansvar da det gjelder flere tiltak. Det er samtidig stilt spørsmål ved 
hvorvidt dette er nødvendig.
Bygningsmyndigheten ser at tiltakene hver for seg kan behandles som tiltak uten ansvarlig foretak og har 
valgt å behandle søknaden etter Pbl § 20-2, uten krav om ansvarlig foretak.

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.



, saksnr. 2013/1440-2

Side 3 av 3

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:
Letnes Arkitektkontor AS Postboks 37 7651 VERDAL



Vår dato Vår referanse

27.08.2013 2013/756-2

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

Lars Gunnar Thingstad
Røravegen 292
7670  INDERØY

Thingstad Lars Gunnar - 169/7 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 
garasje - godkjent

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
169/007

Adresse:
   Røravegen 292                      

Tiltakshaver:
Lars Gunnar Thingstad                      

Tiltakets art:
Tilbygg til garasje/uthus                                               

Bruksareal i m2:
  34 m2          

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende garasje/uthus, dette i henhold til søknad med tegninger
registrert mottatt her 04.04.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse til oppføring 
av tilbygg til eksisterende fritidsbolig, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende uthus, tilbygget har et bebygd areal på BYA 34,8 m2. Tilbygget 
omfatter garasje, totalt bebygd areal for garasje/uthus etter utbygging er BYA= 76,8 m2. 

Planstatus:
Planstatus: Kommunedelplan Røra
Planformål: Boligformål

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 



, saksnr. 2013/756-2
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Avstand:
Garasje/uthus ligger mindre enn 8m fra bolighus hvor det totale bygget har et bruttoareal større enn 50 
kvm. Bygningsmyndigheten viser til kravet til brannseksjonering av bygget, jfr. forskrift til plan- og 
bygningsloven TEK § 11-8.

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. 
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

Vedlegg:
Byggdetaljer: 517.651



Vår dato Vår referanse

29.08.2013 2013/1369-2

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

Fredrik Hembre
Vikan 45 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Hembre Fredrik - 187/1 - tilleggsareal til fritidseiendom - godkjennes

Det søkes om fradeling av tilleggsareal til fritidseiendommen på gbnr. 187/9. Formålet med
fradelingen er arealoverføring som samsvarer med plassering av fritidsbolig og planlagt anneks 
til fritidsboligen på gbnr. 187/9. 
Søknaden behandles etter plan og bygningslovens §§ 19-1, 20-1, og arealoverføring etter 
jordlovens § 12.

Vurdering:
Følgende skal vurderes etter plan og bygningsloven § 20-1, med dispensasjon fra 
reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-1.

Gjeldende planstatus:
«Vikan hytteområde», vedtatt 27.09.2010.
Omsøkt areal ligger utenfor område som er regulert til fritidsbebyggelse.

Jordloven/dispensasjon:
Tilleggsarealet ligger inntil eksisterende regulerte fritidsområde. Det er ingen
samfunnsfare eller risiko forbundet med tomten, da grunnen består for det meste av fjell.
Deling etter jordloven skal ivareta en tjenlig og variert bruksstruktur, og følgende skal vurderes
etter jordlovens § 12:
Tiltaket er vurder etter jordloven med følgende merknader: «Det omsøkte arealet er registrert 
som uproduktiv skogsmark. Siden det ikke er produktivt areal og ligger inntil fritidseiendom, vil 
det ikke medføre vesentlig tap for Vikan med en fradeling på ca. 155 m2.»
Uproduktivt areal, ny eiendomsgrense vil ikke berøre dagens drift av Vikan. Salg av 
tilleggsarealet til eksisterende fritidsbebyggelse vil heller ikke medføre nye drifts- eller
miljømessige ulemper i området.

I henhold til søknad om dispensasjon av 11.07.2013 fra tiltakshaver Trine Binde Brattberg, er 
plassering av eksisterende fritidsbolig gjort etter godkjenning av tidligere grunneier for Vikan.
«Etter avtale med tidligere grunneier Kartein Vikan, ble hytta vår bygd litt utenfor 
tomtegrensen. Vi ønsket hytta vår mest mulig vekk fra veien, og at det er tvære fjellsiden i 
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overkant av tomta, så vi det som uaktuelt at området ovenfor oss kunne nyttes til 
friområde/landbruksområde.»

I samsvar med topografien og vurderingen i forhold til jordloven konkluderer 
bygningsmyndigheten etter en samlet vurdering at fordelene er vesentlig større enn ulempene 
og vil dermed gi dispensasjon for tilleggsarealet, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2.

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av ca 155m2 uproduktiv skogsmark
fra Vikan gnr. 187/1. Tilleggsarealet skal slås sammen med gnr. 187/9 som utvidelse av 
eksisterende fritidseiendom.
Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og jordlovens §
12, og i samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement.

Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt.
Vedlagt kart viser arealet 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. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller 
postmottak@inderoy.kommune.no

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmålingsforretning av tomten.
Saksbehandlingsgebyr for fradeling på kr. 3000.- samt dispensasjon med og kr. 1850.- etter plan 
og bygningsloven faktureres sammen med gebyr for oppmåling.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Trine Binde Brattberg, Bindesvegen 15, 7717 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2012/3778-4

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

Eivind Karlsen
Framverranvegen 1960
7690  MOSVIK

356/019 - Ferdigattest for fritdsbolig i Framverranvegen 2018

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 tillatelse gitt den 19.11.2012.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

10.09.2013 2013/1475-2

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

Liv Austad Norum
Hyllavegen 92
7670  INDERØY

151/034 - Godkjent levegg og lett tak mellom bolig og garasje i Hyllavegen 92

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
151/034

Adresse:
Hyllavegen 92, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Liv Austad Norum                      

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

            

Det vises til søknad om tilbygg – levegg og lett tak mellom bolig og garasje - registrert mottatt her
16.08.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til levegg og lett tak mellom bolig og garasje på eiendom 151/034, Hyllavegen 92

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Levegg med vindu og lett tak ca. 4 m x 6 m
Planstatus: Kommunedelplan Røra/Hylla
Planformål: Sentrumsområde – Hylla (bevaring)
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Saksvurdering:

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

Kun en nabo er berørt og varslet om tiltaket.
Det er ikke kommet merknader til tiltaket. 
Søknaden gjelder utskifting av eksisterende markise til et lett tak og levegg mot nord for å gi en uteplass 
med ly for regn og vind. Taket etableres lavt, under gesims på bolig og skrår ned under gesims på garasje
Høyde fra ca. 2,5 – 2,0 meter.

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

05.09.2013 2013/1489-5

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Anne Jorid og Dagfinn Næss
Trøavegen 7
7670  INDERØY

Dagfinn Næss - Trøavegen 7 - tillatelse til bygging av garasje.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/047

Adresse:
           Trøavegen 7              

Tiltakshaver:
Anne Jorid og Dagfinn Næss                      

Tiltakets art:
Oppføring av garasje                                                

Bruksareal i m2:
          51,5 m2  

Det vises til søknad om oppføring av garasje på boligeiendommen, dette i henhold til søknad med 
vedlagte tegninger registrert mottatt her 12.08.2013.
Siste dokument til saken 29.08.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse til oppføring 
av separat garasje på boligeiendom, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegning av 31.07.2013 legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

 Bygningsmyndigheten minner spesielt om at brannsikringstiltak mot egen bolig må ivaretas i 
samsvar med TEK10 § 11-8.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av separat garasje til eksisterende bolighus. Garasje har et bebygd areal på 
BYA 56,0 m2. 
I henhold til gitte opplysninger plasseres garasjen min. 4 meter fra eiendomsgrense til naboeiendommen 
gbnr. 134/51, i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4.
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Planstatus:
Planstatus: Kommunedelplan Straumen
Planformål: boligbebyggelse

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.

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:
Knut Viggo Larsen Trøavegen 9 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2012/4042-36

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

TREGÅRDEN EIENDOM AS
Utsiravegen 1B
7045  TRONDHEIM

318/023 - Ferdigattest for fritidsboliger i Nervikvegen 90 A, 90 B og 92 A og 92 B

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak den 
22.08.13

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 tillatelse gitt den 22.1.2013 med endring vedrørende høyde godkjent 
19.3.2013

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2013/1568-2

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

Ronny Johannessen og Mari A. Hallem
Flagvegen 528
7670  INDERØY

151/030 - Ferdigattest for ombygging av bolig

Saken er tidligere behandlet under saksnummer 2009/762 i Inderøy Kommune.

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

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.04.09 med endring av 27.04.11

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Trio Bygg AS Stiklestad alle 1 7650 VERDAL
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2013/1476-2

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

Torill Røstvik og Oddmund Holdaas
Bjørklivegen
61  7670

172/096 - Godkjent tilbygg til bolig - vinterhage - Bjørklivegen 61

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/096

Adresse:
Bjørklivegen 61, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Torill Røstvik og Oddmund Holdaas                      

                    

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

Bruksareal i m2:
17            

Det vises til søknad om tilbygg – vinterhage - registrert mottatt her 16.8.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – vinterhage – på eiendom 172/096, Bjørklivegen 61

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 BYA 18 m2 samt etablering av levegg under eksisterende tak.
Planstatus: Kommunedelplan for Røra/Hylla 8.3.2010
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Alle berørte naboer er varslet om tiltaket. Nærmeste avstand til nabogrense er 4 meter.

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

16.08.2013 2013/1411-2

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

Kristin Undersaker og Kolbjørn Nybø
Rostadvegen 154
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Kristin Undersaker og Kolbjørn Nybø, Innvilgning av søknad på fradeling av 
naust.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 06.07.13 vedrørende fradeling av tomt til 
eksisterende naust på Lysaker gnr. 24/2. Naustet eies av søkers bror som også skal stå som eier 
av tomten til naustet. Det søkes kun om arealet på selve nausttomten som er oppmålt til ca. 48 
m2 i søknaden. Etter oppmåling på digitalt kart, kan dette være i minste laget for å få med taket. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20 -1, m som gjelder oppretting av 
grunneiendom.

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1:
Gjeldende plan: 
Omsøkt areal og bygg ligger innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Siden det er 
fradeling til uendret bruk og det har stått naust på tomten i mange år, regnes fradeling av naustet
å være i tråd med gjeldende plan.
Nabovarsel: 
Det er levert nabovarsel i tråd med plan og bygningslovens § 21-3. 
Infrastruktur: 
Det er i dag nødvendig adkomst etter pbl § 27-4 til naustet. Det er ikke behov for annen 
infrastruktur eller tiltak innenfor samfunnssikkerhet siden søknaden gjelder fradeling til uendret 
bruk.   

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av tomt til eksisterende naust på 
Lysaker gnr. 24/2. Fradelingen gjelder tomt til selve naustet med takutstikkene. Vedtaket 
gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1,m i samsvar med Inderøy kommunens 
delegasjonsreglement.
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser tomten det gjelder. Dersom tomtearealet avvikes fra vedlagt kart, må det 
søkes om ny fradeling.  
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.no

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmålingsforretning av tomten. 

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 omsøkt tomt

Kopi til:
Oddvar Undersaker Lihaugvegen 15 7710 SPARBU





Vår dato Vår referanse

28.08.2013 2013/1400-5

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

Toril Jensen og Gunn Buran, Innvilgning av fradeling av festetomt på gnr. 
307, bnr. 1.

Bakgrunn: 
Det søkes om fradeling av eksisterende hytteeiendom samt nøst på Solgløtt gnr. 307, bnr. 1. I den 
opphavelige søknaden var det skissert hytte og nøst med samme eiendomsgrense, men etter en 
dialog mellom kommunen og søker, ble det omsøkte arealet delt opp i to parseller med til 
sammen 1 dekar. Dette er med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan for området, og av hensyn 
til allemannsretten i strandsonen. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder oppretting av 
grunneiendom og jordlovens § 12, deling av landbrukseiendom.

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1,m:
Gjeldende plan: 
Fradelingen av tomten er i dag regulert innenfor landbruk i reguleringsplan Saltvikhamn 1. De 
omsøkte fritidshusene er tegnet inn i plankartet og vil ha samme formål etter fradeling. 
Fradelingen er i tråd med gjeldende plan siden det er fradeling til uendret bruk, og formålet i plan 
blir uendret. 
Nabovarsel: 
Det fritas for nabovarsel etter plan og bygningslovens § 21-3, da de nye grensene blir kun mot 
søkers eiendom. 
Infrastruktur: 
Fradeling av hytte og nøst til uendret bruk vil ikke berøre vann, vei og kloakk i området.

Deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk samt retter som ligger til 
eiendommen må godkjennes. Ved godkjenning må det legges vekt på følgende: 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Fradeling av eksisterende hytte og nøst vil ikke medføre endringer på gårdens ytre grenser og 
drift. 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Fradelingen av eksisterende hus vil ikke medføre noen drifts- eller miljømessige ulemper for 
bruket eller landbruket i området. 
Vern av arealene: 
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Noe av arealet er fradeling til uendret bruk, og restarealet er registrert med låg bonitet skog og 
står i strandsonen. Dette arealet er lite drivverdig. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 2 parseller på til sammen ett 
dekar på Solgøtt gnr. 307/2. Fradelingen gjelder eksisterende festetomt til fritidshus samt 
ett nøst. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 12 i 
samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser ca. tomtearealet på hytten. Grensene på nøstet legges på utside av 
takutstikk. 

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 av tomten. 

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 Nytt kart med tomt

Kopi til:
Eva og Arne Kristian Wang Håkon Håkonssons veg 61 2618 LILLEHAMMER





Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2013/1474-2

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

Svein Berfjord
Kjelvikvegen 71
7670  INDERØY

066/002 - Godkjent tilbygg til bolig, Kjelvikvegen 73

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
066/002

Adresse:
Kjelvikvegen 73, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Svein Berfjord                      

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygg til kårbolig registrert mottatt her 13.08.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg på eiendommen 066/002 Kjelvikvegen 73

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 enebolig i tre etasjer BYA 14 m2/BRA ca. 46 m2.
Bytt BRA i kjeller  - ikke oppgitt – antatt 13 m2

Nytt BRA i 1. etg. 13,4 m2

Nytt BRA 2. etg - ikke oppgitt – antatt ca. 20 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
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Planformål: LNF-område

Saksvurdering:

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

Søknaden gjelder tilbygg til kårbolig mot nordøst med utvidelse av stue/kjøkken i første etasje og 
loftstue i andre etasje.
Det er ikke vist terrengendringer som følge av 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. 

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. 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 2013/1271-4

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

Gunn og Kenneth Høstland
Fårsbakkan 141
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning om dispensasjon på omdisponering av jordbruksareal på
Ulvinaune gnr. 27/2

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad om dispensasjon datert den 19.06.12. Det søkes 
dispensasjon på omdisponering av ca. 1 dekar dyrka areal til privat fotballbane. Bakgrunnen for 
søknaden er å legge til rette aktiviteter for de som har campingvogner ved sjøen samt aktivisere 
og føre tilsyn til eget barn.
Søknaden skal behandles etter jordlovens § 9, omdisponering og plan og bygningslovens § 19-2, 
dispensasjon med bakgrunn i PBL § 11- 6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. 

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter jordlovens § 9:
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Den omsøkte fotballbanen er lagt på det flateste partiet på skiftet, og deler således arealet i to 
som medfører dårlig arrondering. Det er likevel god tilgang til begge arealene langs avlingsvegen 
mot sjøen så maskiner og avling kan lett fraktes fra begge arealene. Aktiviteten på fotballbanen 
er privat og regnes som vanlig fritidsaktivitet. 
Kulturlandskapet: 
Tiltaket er lite og privat og vil ha lite å si for kulturlandskapet i området. 
Samfunnsgagnet: 
Tiltaket er tenkt å fremme uteaktivitet og folkehelsearbeid og ha en viss form for samfunnsgagn. 
Tilbakeføring til dyrka jord: 
Opparbeiding av en fotballbane kan rives og tilbakeføres til tradisjonell jordbruksland etter endt 
bruk.

Ved behandling av søknaden etter plan og bygningslovens § 19-2, skal det vurderes om 
hensynet bak LNF- formålet i kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt, og i tillegg må fordelene 
være større enn ulempene i en samlet vurdering av tiltaket. 
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Argumenter som taler for å gi dispensasjon: 
 Omsøkt tiltak er av midlertidig art, og arealet kan tilbakeføres til landbruk. 
 Tiltaket aktiviserer både egne barn og folk på campingområdet og fremmer folkehelse. 
 Ulvinaune er et mindre bruk som ikke gir driftsgrunnlag til eierne. Dyrka arealet blir i 

dag drivet av nabo. 

Argumenter som taler mot å gi dispensasjon: 
 Tiltaket tar i bruk en del av et dyrka jordstykke, noe som medfører dårligere arrondering 

av jordet. 
 Tiltaket er i strid med LNF-formålet (landbruk, natur og friluftsliv) i kommuneplanens 

arealdel. Arealet benyttes til friluftsliv og faste installasjoner kan fjernes, så tiltaket kan 
delvis forsvares innenfor formålet.  

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak dispensasjon etter plan og bygningslovens § 
19-3 med bakgrunn i PBL § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og jordlovens 
§ 9, omdisponering av ca. 1 dekar dyrka jord til privat fotballbane.
Tiltaket vil ikke svekke LNF-formålet vesentlig, og det er flere fordeler enn ulemper ved 
tiltaket. 
Det settes som vilkår for dispensasjonen at arealet tilbakeføres til jordbruksdrift etter endt 
bruk. 

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

Saksbehandlingsgebyr for dispensasjon uten høring på kr. 1850 faktureres og blir ettersendt. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger





Vår dato Vår referanse

06.09.2013 2013/1531-2

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 Idar Vist
Flata 51
7650  VERDAL

194/024 - Godkjent riving av uthus og oppføring av nytt, Skoglivegen 13

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/024

Adresse:
Skoglivegen 13, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Geir Idar Vist                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
70            

Det vises til søknad om riving/oppføring av uthus og tak over inngangsparti registrert mottatt her
26.08.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving/oppføring av uthus og mindre endring av tak på bolig på eiendommen 194/024, 
Skoglivegen 13.

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
Riving av eksisterende uthus BYA 43+15. 
Oppføring av nytt uthus/garasje BYA 50 m2/BRA 70 m2

Mindre endring av tak på bolig
Planstatus: Reguleringsplan for Ferstad 29.09.95 og Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Nytt uthus oppføres med høyde tilsvarende eksisterende uthus men trekkes noe lenger vest slik at 
minste avstand til nabogrense blir 5 meter. Minste avstand til annen bygning blir 6 meter. Tiltakshaver 
har vært i kontakt med byggesaksbehandler og har gjort seg kjent med krav til brannmotstand som følge 
av dette.
Alle berørte naboer er varslet om tiltaket og har samtykket til dette.

Det søkes samtidig om en mindre endring av tak på bolig. Taket trekkes ut over inngangsparti.
Bygningsmyndigheten har ingen innvendinger til dette.

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

30.08.2013 2013/1483-2

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

Jorid Helen og Helge Brattaker
Vestvikvegen 30
7690  MOSVIK

Delegert vedtak

Jorid H og Helge Brattaker, Innvilgning av fradeling av tilleggsareal på
Nymoen, gnr. 352, bnr. 11.

Søker: Jorid Helen Brattaker, eier av gnr. 352, bnr. 11
Kjøper: Lars Elling Aune, gnr. 352, bnr. 2

Bakgrunn: 
Det søkes om fradeling av ca. 10 dekar skogmark fra gnr. 352/11. På søknaden er parsellen 
antydet til 20 dekar, men på digitalt kart samt landbruksregisteret på skogoglandskap.no viser 
omsøkt areal ca. 10 dekar. Det fradelte arealet skal selges til naboeiendommen Aunet med tanke 
på nydyrking og sammenføying med det dyrka arealet på dette bruket. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder arealoverføring og 
Jordlovens § 12 som omhandler deling. Den skal ikke behandles etter jordlovens § 9-
omdisponering da arealet fremdeles skal nyttes til landbruksformål. 

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1, m: 
Gjeldende plan: 
Fradelingen er i samsvar med kommuneplanens arealdel for Mosvik da det er fradeling til 
uendret bru. Det omsøkte arealet vil fremdeles ligge som LNF- område etter fradelingen. 
Nabovarsel: 
Siden den omsøkte tomten grenser til søker og kjøpers eiendom, er søknaden fritatt fra 
nabovarsel etter plan og bygningslovens § 21- 3. 
Infrastruktur: 
Søknaden gjelder fradeling av tilleggsareal til landbruksformål, og vil ikke ha betydning for 
infrastrukturen i området. 

Jordloven skal legge til rette for at landbruksarealene blir nyttet på den måten som er mest 
gagnlig for samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Følgende skal vurderes ved fradeling 
etter jordloven: 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Fradeling av omsøkt areal vil medføre en oppretting av grensene til landbrukseiendommene. Det 
omsøkte arealet ligger som en trekant inn i Aunet sin eiendom, og en fradeling vil medføre en 
bedre arrondering av landbruksarealene i området. 
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Vern av arealene: 
Fradelingen medfører ingen endret bruk av arealet. Omsøkt areal er tenkt oppdyrket og vil få et 
sterkere vern ved fradeling og opparbeiding til dyrka jord. 
Driftsmessig godløsning: 
Aunet vil få et større og mer rasjonelt jorde på sin eiendom siden omsøkt areal ligger inn mot 
dyrka arealet til gården. Søknaden medfører en bedre oppretting av grenser på et aktivt bruk og 
arealet ligger nært inntil driftsapperatet/tunet på Aunet. 
Drifts og miljømessige ulemper: 
Fradeling av omsøkt areal vil ikke ha noe drifts- eller miljømessig ulemper for landbruket i 
området eller andre i området.

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av ca. 10 dekar skogsareal fra 
Nymoen gnr. 352/11. Det fradelte arealet skal nyttes som tilleggsareal til gnr. 352/2 med 
tanke på nydyrking. 
Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, m og jordlovens § 12 i 
samsvar med Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser arealet fradelingen gjelder. Dersom tomtearealet avvikes fra vedlagt 
kart, må det søkes 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. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Inderøy kommune vil kalle inn til oppmålingsforretning av tomten. 

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 eiendommen

Kopi til:
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Lars Elling Aune Framverranvegen 1061 7690 MOSVIK
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Markslag (AR5) 13 klasser





TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




Kartet viser en presentasjon av valgt




Fulldyrka jord 103,1




type gårdskart for valgt eiendom.
In Overflatedyrka jord 0,0




I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
111 Innmarksbeite 1





Skog av særs høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar




Skog av høg bonitet 325,0




av de ulike arealklassene for eiendommen.




Skog av middels bonitet 775,1




Det kan forekomme avrundingsforskjelier




Skog av lav bonitet 1023,8




i arealtallene.




Uproduktiv skog





Myr 128,7





Apen jorddekt fastmark 18,5




Ajourføringsbehov meldes til kommunen.




Apen grunnlendt fastmark





Bebygd, samf, vann, bre 24,8




Arealressursgrenser på flyfoto




Ikke klassifisert





Sum: 4375 74375 7 Eiendomsgrenser
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Vår dato Vår referanse

09.09.2013 2013/1173-2

Saksbehandler Deres referanse

Bjørn Ingolf Bakkhaug, 

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

Miljøverndepartementet

Søknad fra Inderøy kommune om deltagelse i forsøksordning med etablering 
av snøskuterløyper

Det vises til høringsbrev av 30.05.2013.

Inderøy kommune søker med dette om deltagelse i forsøksordningen med etablering av 
snøskuterløyper. Inderøy kommune ligger i det Distriktspolitiske virkeområdet sone III (Inderøy) og sone 
IV (Mosvik).

Inderøy kommune ønsker gjennom sitt samfunnsutviklingsprogram «Inderøy 2020» å teste ut hvorvidt  
snøskuterløyper kan bidra til å fremme bolyst og næringsutvikling. Det er spesielt ønskelig å se på 
mulighetene snøskuterløyper kan skape for næring og fritidsaktiviter.

Søknad er blant annet forankret i Andelslaget Den Gyldne omveg og behov for å utvide muligheter til å 
tilby helårsaktiviteter.

Bosettingsmønsteret i Inderøy er spredt, med tettstedet Straumen som kommunesenter.
Innbyggertallet på 6700 er fordelt over et areal på 365 km2. Arealet fordeler seg med 165 km2 på 
østsiden av Skarnsundet (Inderøy) og 200 km2 på vestsiden av Skarnsundet (Mosvik). Terrenget i Inderøy 
er mosaikkpreget med store sammenhengende kulturlandskap ispedd mindre sammenhengende
skogområder, mens Mosvik i hovedsak er dekt av barskog ispedd heipartier og myr. Kommunen grenser i 
vest mot Leksvik, i nord mot Verran, i nordøst mot Steinkjer og i øst mot Verdal. 

Inderøy kommune har over 800 fritidseiendommer som er spredt rundt om i kommunen. De aller fleste i 
regulerte hyttefelt. I tillegg har kommunen i overkant av 250 ledige hyttetomter

Snøskuterløypene vil eventuelt i overveiende grad ligge i barskog og på myr. I noen grad i 
kulturlandskapet (Inderøy).

Omfanget av snøskuterkjøring er varierende fra grend til grend, med størst omfang i de mest 
avsidesliggende grendene. Her finnes det snøskutere på de fleste gårdene, men kjøretøyene benyttes 
lite i mangel på traseer å kjøre etter. Ulovlig skuterkjøring kan imidlertid ikke karakteriseres som noe 
stort problem. Kommunen gir årlig 10-12 dispensasjoner til motorferdsel med snøskuter i forbindelse 
med hyttebygging, vedtransport og persontransport av funksjonshemmede. I tillegg foregår det ikke 
ubetydelig motorferdsel i forbindelse med preparering av faste skiløyper som benyttes til idrett og 
friluftsliv.

Med hilsen
Jon Arve Hollekim
Rådmann
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Arkivsak. Nr.:
2013/95-3

Saksbehandler:
Jan Halvard Haugen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 63/13 23.09.2013

Gatelys. Retningslinjer. Spørsmålet om tilskudd til private.

Rådmannens forslag til vedtak

 Nærmere retningslinjer for kommunens investeringer i gatebelysning fastsettes i sammenheng 

med trafikksikkerhetsplanen.

 Det prioriteres ikke  budsjettmidler til  tilskudd til private anlegg for gate- og plassbelysning. 

Bakgrunn

Ved behandling av forslag til kommunal vegplan var følgende lagt til grunn for gatelys, jf 
kommunestyret i møte 14.12.2011:

 Planen omfatter mulig innføring av en tilskuddsordning fra 2013 til Velforeninger og 

andre som driver gatelysanlegg på kommunale veger og offentlige plasser. 

Ved sluttbehandling av kommunal vegplan ble tiltaksplan for gatebelysning ikke ferdigbehandlet.

Det er mottatt henvendelser fra velforeninger (Hellemshaugen og Hylla) med krav om gatebelysning, 
overtakelse av belysning i privat regi og/eller støtte til belysning privat regi. Det er lovt en 
realitetsbehandling av disse henvendelsene.

Rådmannen fikk i sin tid i oppgave og utrede spørsmålet om tilskudd – i form av løpende tilskudd eller i 
form av engangstilskudd til utskifting til mer energivennlige belysningsløsninger.



Status	

I Inderøy er det minst 380 gatelyspunkt langs kommunale veger og plasser. Disse fordeles grovt slik 
mellom skolekretsene: (tall fra tidligere saksbehandler)

Skolekrets Totalt antall Kommunale Private

Sakshaug 220 164 56

Sandvollan 33 27 6

Røra 101 12 89

Utøy 0 0 0

Våjen 22 22 0

Mosvik 0 0 0

Sum 380 228 151

Av disse er 151 drevet av velforeninger og 228 har kommunen alt ansvar for. I skriv fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune dat. 11.02.2013 meddeles at NTFK ønsker å overta ansvar for gatelys, gang-og 
sykkelbaner og ferister langs kategori A- og B- fylkesveier.

Disse gatelys er på tidligere riksveier der staten fra før hadde ansvar slik at besparelser for kommunen 
først kan være reell når gatelys på kategori C –og D også blir overtatt av fylket. Det nevnes også at noen 
private veglys og ferister ønskes overtatt.

Det finnes p.t. ingen interne retningslinjer for når kommunen skal ta ansvar. Ved opparbeidelse av 
boligfelt er det vanlig at gatelys blir en del av tomtekostnadene som boligbyggere betaler. Drift og 
vedlikehold i ettertid kan det evt. søkes om at kommunen overtar, evt. at det er nedfelt i kjøpekontrakt 
der kommunen er selger og at drift/vedlikehold ivaretas av kommunen.

De siste fire år er det utbygd og solgt boligtomter på Gangstad, Jætåsen og Nessjordet. På Sandvollan 
og Utøya er det ikke bygd gatelysanlegg og inkludert i tomtekostnaden, mens på Nessjordet er feltet 
bygd ut med gatelys. 

Ved ei småbåthavn har kommunen inngått avtale om deling av kostnader med gatelys.

Ved opprusting av Vennalivegen er det vedtatt at kommunen ikke skal påta seg kostnader med bygging 
av gatelys. 

Etter el-tilsyn på kommunale anlegg i 2011 er det påløpt  vesentlige utgifter på opprettelse av feil på 
gatelys. Gatelys på Leirringen er av eldre dato og trenger helrenovering. Stolpene er av tre, elkabler er 
ført som luftspenn og armaturer har dårlig tilstand.

Gatelys med stort elforbruk er de som lønner seg på lang sikt å bytte til LED-pærer. Steinkjer kommune 
har gjort lønnsomhetsvurderinger for utskifting til LED-belysning.

Steinkjer kommune har vedtatt strategi for gatelys. Fra sammendraget siteres følgende: 
Ved gjenbruk av eksisterende kabling i grøft og luftstrekk, stolpefundament og stolper, kan en spare minst 2/3 av 
anleggskostnadene. Pengene kan i stedet brukes til innkjøp av nye lys, og kommunen får 3 ganger mer lys for 
pengene. 
Ved valg av moderne lyskilder (les LED) med ekstremt lang levetid kan drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres 
med ca 70 %. Ved beregning av innsparingspotensial og tilbakebetalingstid er det brukt 50 % for 
vedlikeholdskostnader. 
Sammenkobling av små anlegg gir stor gevinst med færre abonnement. Besparelser ved investering i SD anlegg 
ligger på > 30 % ved redusert driftstid og lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter. 
Det legges opp klare strategier for storstilt energisparing, og det bør vurderes å sende en søknad til Enova. 



Kommunen tar kontakt med NT fylkeskommune for at energikrevende lys langs fylkesvegene gjennom Steinkjer 
også blir rehabilitert. Kommunen bekoster i dag drift og vedlikehold av ca 200 lyspunkt. Det er naturlig at NT 
fylkeskommune tar over kostnadene til drift og vedlikehold av fylkesvegene slik andre fylkeskommuner gjør. 

Steinkjer kommunes plan for perioden 2010 til 2014 har en investeringsramme på ca 15 mill kroner.

Vurdering

Inderøy kommune er i gang med revisjon av trafikksikkerhetsplanen. Behov for gatelys er innspill en må 
ta med. Det blir triveligere og sikrere å bruke veier/gangveier både som vei til skolen samt ordinær bruk 
da de fleste vil føle større sikkerhet generelt når de er belyst.  På sikt må en vurdere om områder uten 
gatelys vil bli med i en senere prioritert investering der også fordeling av kostnader blir en viktig del.

Kommunen kan enten ta direkte ansvar som eier og driver, eller det kan gis tilskudd til bygging og drift. 
Kommunen er dessuten planmyndighet og kan gjennom reguleringsplaner her stille krav til private 
utbyggere om å bygge gatelys. 

Det finnes et utall av typer gatelys. I forbindelse utbygging av Venna og Nessjordet er det til en viss grad 
benyttet samme typer. For Straumen-prosjekter er det fokus på gatelys som et viktig gate-element. 
Rådmannen vil peke på at det er viktig å tenke på framtidig vedlikehold og drift. Ut fra dette er det 
fornuftig å tenke på energiforbruk og energikostnader samt kostnader til vedlikehold. Alt dette peker 
mot de armaturtyper som er valgt på Venna og Ness. Her er brukt noen armaturer med såkalt LED-
armatur og målerkretsene er laget med flest mulig lyspunkt for å redusere kostnader til målerleie. Det 
er også forsøkt med ulik fargebruk på stolper. Rådmannen ser at de føringene for valg av armatur må bli
tydeligere. 

En overtagelse (under forutsetning av overdragelse til kr. 0,-) vil innebære en årlig driftskostnad på ca. 
kr. 180.000,-. (Antar ca. kr. 1200,- pr år i totale drifts- og vedlikeholdskostnader med utgangspunkt i 
150 private lyspunkt.) 

Et bidrag til drift/vedlikehold på f.eks. 30 % vil gi oss en årlig kostnad/tilskudd på antatt kr. 54.000,-. En 
årlig kostnad på kr. 54.000,- er likeverdig med et engangstilskudd til f.eks. energiøkonomiserende tiltak 
på ca. kr. 800.000,- eller ca kr. 4500,- pr. punkt.

Når det gjelder overtagelse eller støtte til private/frivillige lag og organisasjoner som drifter 
gatebelysning langs kommunal vei og plasser så er rådmannens vurdering at dette ikke kan være et 
sterkt prioritert tiltak. I utgangspunktet oppnås knapt noen samfunnseffekt av tiltaket. Det gir ingen 
merverdi for samfunnet at kommunen overtar private utgifter.

Det anføres i rettferdighetsbetraktninger. Dette er en diskuterbar innfallsvinkel. Tomter er i sin tid kjøpt 
og betalt med ulike forutsetninger, noen med gatebelysning og noen uten. 

Kommunens økonomi er begrenset og omfanget av kritiske behov som konkurrerer om kommunens 
midler er omfattende. Tilskudd til privat finansiert gatebelysning kan knapt komme på denne listen.

Blant annet er det kommet forskriftskrav på periodisert tilsyn på bruer/kulverter som ikke er medtatt 
tidligere og som må inn i budsjett neste år. Evt. tiltak etter og gjennomføring av pålagte oppgaver om 
radonmålinger i skoler, barnehager og utleieboliger må også prioriteres neste år.

Flere saker blir å behandle under budsjettbehandlingen.



Konklusjon

Rådmannen er innstilt på å ikke tilrå tilskudd til private anlegg eller privat drift. Om det skal brukes mer 
penger bør disse pengene heller brukes på nye prosjekter og hvor hensynet til trafikksikkerheten er 
avgjørende.

Dersom det velges en form for støtteordninger vil det være å anbefale et tilskudd til energisparende 
løsninger.

Rådmannen vil dessuten gå inn for at det bygges nytt gatelysanlegg langs Leirringen. Dette er en viktig 
stamme i vegsystemet for myke trafikanter. Videre vil rådmannen foreslå at det bevilges penger som 
brukes til å bytte til LED-lamper når det gjennomføres vedlikeholdstiltak.

Dette blir å komme tilbake til i forbindelse med budsjett.



Arkivsak. Nr.:

2013/1054-2

Saksbehandler:

Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 64/13 23.09.2013

Hovedutvalg Folk 59/13 24.09.2013

Formannskapet 64/13 25.09.2013

Kommunestyret

Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til etterretning.

Vedlegg
1 Regnskaps- og tertialrapport pr. 2. tertial 2013
2 Tertialrappport 2. tertial 2013 - investeringer
3 Tertialrapport 2. kvartal 2013 - investeringsstatus

Bakgrunn

Det vises til vedlagte rapport.

Konklusjon

Se innstilling



Regnskaps- og tertialrapport pr. 2 tertial.

Det vises til regnskaps- og tertialrapport pr. 01.04. Denne ble lagt fram for kommunestyret i 

junimøtet. Vurderingene bygget i praksis på status pr. juni.

I denne rapporten inngår:

1. En kortfattet oppdatert vurdering av status i drift

2. En noe mer omfattende oppdatering på prosjektstatus.

Ettersom det er ledighet i stilling for økonomikontroller ber vi om forståelse for at driftsrapporten er 

noe kortfattet. 

Hovedbildet i driften er det samme som rapportert pr. 1. tertial. Se tabell nederst i dette notatet !

Vi har utfordringer med driftsrammene – spesielt på helse og sosialområdet og på oppvekst. På helse 

og sosialområdet ser vi et økende kostnadspress som følge av ressurskrevende tjenester, 

samhandlingsreform mv.  Kostnadsveksten på barnevernsområdet – som har vært en kontinuerlig 

økonomisk utfordring -  er avtakende i alle fall på kort sikt.

På oppvekstområdet likeså. I hovedsak vil en sannsynlig overskridelse på driften skyldes forsinkelser i 

omstillingsarbeidet. Eksempelvis  Mosvik skole og barnehage som vil pådra et vesentlig underskudd. 

Bemerk at skolen over kort tid har gjennomgått omstillinger som følge av overflytting av 

ungdomsskole og tilpasning til bemanningsnivåer i gamle Inderøy.

Vi regner med besparelser på sentraladministrative områder samlet sett. Omfanget er usikkert, men 

sannsynlig ca 0,5 mill. kroner. Dette er en følge av planlagte vakanser i stillinger.

Kulturområdet vil komme ut i tilnærmet balanse. Dette er noe avhengig av om vi kommer til enighet 

med fylkeskommunen om et korrigert oppgjør for Mint i 2013. Det har vist seg vanskelig å få til en 

optimal utnyttelse av denne avtalen så langt men vi arbeider videre med implementering.

Kommunalteknikk vil komme ut i balanse slik regnskapet så langt ser ut. Dette oppnås ved vakanser i 

stillinger. Vi har fortsatt en utfordring i forhold til nivået drifts- og vedlikeholdskontrakter og hvor 

siste anbudsrunde medførte en relativt kraftig kostnadsvekst. Forholdet analyseres nærmere og 

erfaringene får danne grunnlag for fremtidige anbud; alternativt danne grunnlag for en vurdering av 

om en i fremtiden skal ta større oppgaver i egenregi.

Vann og avløpsområdet er prognostisert i balanse, mens det i budsjettsammenheng var budsjettert 

med en nettoutgift/overføring fra drift på kr. 587.000,-.

Sammenfatning driftsområdene:

Samlet sett er det grunn til å forvente en overskridelse på driftsområdene på ca 3 mill. kroner. 

(usikkerhet +/- 1 mill. kroner)  Vi vil i siste tertial praktisere en maksimal tilbakeholdenhet med 

pengebruk med sikte på et best mulig resultat.



En sannsynlig overskridelse på driftsområdene på 3 mill. kroner (med angitt usikkerhet) vil muligens 

kunne kompenseres av merinntekter fra skatt og  inntektsutjevning. Det må tas store forbehold her. 

Når det gjelder renter og avdrag registreres en underliggende renteøkning. Samtidig ble gjort en 

beregningsfeil  i forbindelse med budsjettrevisjonen 1. tertial og som medførte en budsjettrevisjon 

med reduksjon i renteanslaget. Dette må korrigeres. Vi må forvente en overskridelse på 

rentekapitlene samlet på 2,5  mill. kroner. Dette foreslås «kompensert» ved å redusere 

budsjettanslaget for avdrag med 2,5 mill. kroner.

Sammenfatningsvis prognose. Budsjettet ble for 2013 gjort opp med et ordinært netto driftsresultat 

lik null. (med Ingar og mva-refusjon investering er netto driftsresultat  positivt med 23 mill. kroner) Vi 

må påregnet et mindre negativ budsjettavvik i driften i år. Et negativt budsjettavvik vil i praksis 

medføre at planlagte avsetninger til fond må reduseres tilsvarende.

Kort redegjørelse for hovedutfordringer i budsjett og økonomiplanarbeidet for 2014 til 2017.

Med et utgangspunkt  budsjettåret 2013 hvor driften gjøres opp med et ordinært nettodriftsresultat 

tilnærmet lik null eller svakt negativt , er hovedutfordringsbildet enkelt beskrevet slik:

Rammetilskudd og skatt vil reellt sett ligge flatt i årene som kommer. Etter siste revisjon av 

inntektssystemet kommer Inderøy kommune inn under distriktstilskuddsordningen. Isolert sett vil 

dette styrke vår inntektsside med netto 2 mill. kroner.

I budsjett og økonomiplanen må vi anvise dekning for følgende forventede utgiftsvekst – her nevnes 

kun tre tunge kostnadsdrivere:

1. Økende rentenivåer og økende lånevolumer – jfr. Inderøy oppvekst og kultursenter. Vi må som et 

minimum finne dekning for økte reelle nettorente- og avdragskostnader i størrelsesorden 10 mill. 

kroner frem mot 2017. 

2. Vi kan muligens hente inn en driftsgevinst på 2 mill. kroner ved realisering IOKS. Det forutsetter 

også redusert lærertetthet.

3. Vi må finne dekning for et forbedret avlastningstilbud og ungdomsboligtilbud innenfor bistand og 

omsorg.  Det er mulig at økonomiplanforslaget også må gi svar på økte kostnader knyttet til en 

skjermet demensenhet. Vi snakker her om kostnadsdrivere i størrelsesorden 2-4 mill. kroner.

Om vi enkelt regner med at øvrige behovsøkninger må håndteres ved omstilling og effektivisering, så 

står vi her overfor en netto kostnadsøkning på 10 mill. kroner frem til 2017. Dette tallet er begrenset 

i forhold til en samlet ramme på brutto 500 mill. kroner. I praksis vil det vise seg svært vanskelig og 

håndtere denne utfordringen gjennom en ostehøveltilnærming. 

Det er rådmannens oppfatning at et økonomiplanforslag fram til 2017 vil måtte ta opp i seg både 

forslag til strukturelle endringer og/eller innføring av eiendomsskatt på boliger for å kunne anvise en 

reell balanse. 



Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert netto 
driftsbudsjett 

pr. 30.04.

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
01.08

Vurdert 
avvik 

på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -365526 1950

-      herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 -359413 1950

-      herav naturressursskatt -800 -800 -800 0

-      herav eiendomsskatt -1672 -1672 -1672 0

-      herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 -1173 0

Fellesområde diverse 43504 43504 43321 0

-      herav renter og avdrag 29804 29804 29804 0

-      herav netto avsetning 11960 11960 11960 0

Avskrivninger -5013 -5013 -5013 0

Mva.komp. investering 0 0 0 0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -327218 1950

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1559 1000

-      herav lønnsreserver 5975 2541 1141 700

Politisk virksomhet 3639 3659 3666 -100

Fellesadministrasjon* 22109 22733 22733 500

Tidligere næring og plan** 3241 3424 3454 -100

Oppvekst 117823 118509 118624 -1500

Helse og sosial 127511 129218 130968 -2000

Kultur 14180 14359 15199 0

Kommunalteknikk 30890 31015 31015 250

Vann og avløp 587 587 0 0

Diverse fond 0 0 0 0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0

Sum 0 0 327218 0

*Består av enhet "sentraladministrasjon" samt enhet "service, støtte og IKT"

** Består av enhet "plan, byggesak og oppmåling" samt enhet "næring og 
miljø"



Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 2.tertial 2013

Status / Avvik 15.09.13
Rev Regnskap Endring Ny rev Rev Kommentarer

budsj-13 pr 06.09.13 budsj-13 budj-13 kostnadsra Økonomi og framdrift

Administrasjon m.v.

«Kommune på nett» 5002 300 100 74

Fagprogram for meldingsutveksling 5005 850 100 21

Utskiftning av IKT-verktøy 5004 4180 700 216

Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 1200 100 0

Velferdsteknologi 300 300 0

Økonomisystem - nye moduler 5010 400 200 75

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 5103 5200 1300 1358 250 1550 5450

Lokalene er innflyttet og det er 

registrert betydelig lydgjennomgang 

mellom rom. Lydfeller i 

ventilasjonsrør bør innstalleres - 

kostnad anslås til ca. 200'

Oppvekst og kultur

Inderøy oppvekst- og kultursenter 8001 141000 2000 21 1000 3000

Behovet for ny gjennomgang av 

prosjektet medfører økte utgifter

Klubbhus - Skianlegg Gran 8003 3100 0 0

Prosjekt avsluttet - avventer endelig 

avklaring forsikringsoppgjør

Inderøy skipark 8007 4350 4350 3153

Prosjektet omorganiseres og idrlaget 

gjennomfører utbygging, egen sak k-

styret oktober

Tall i 1000 kr
Prosj.nr. 

2012

Total 

kostnads 

ramme

Økonomi



Mosvik skole - oppgradering 6001 23250 19550 12478 0 19550 25750

Større utfordringer enn forutsatt i 

eksisterende bygg fra 1964 - ekstra 

kostnad til 1,4 mill. kr. Ekstra 

kostnader kombinasjonsbygg 

stipuleres foreløpig til 1, 1 mill. kr. 

Sluttfaktura forventes i 2014

Kombinasjonsbygg Mosvik 2500 2500 0 -2500 0 0 Se ovenfor

Sakshaug kirke - orgel 8005 8800 500 0 -300 200 Forsinket framdrift

Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 750 700 17 -600 100

Skisse forligger - framdrift utsettes

Bygdabok - allmenn del 8006 1000 200 0 Oppstartes høsten 2013

Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 400 400 0 -300 100

Prosjektering foregår, løsning må 

behandles av Riksantikvaren - 

forsinket framdrift

Framverran Skole 6002 -2000 -2000 29 300 -1700 Eiendommen er solgt for 1.750

Inderøy kulturhus - opprusting (2012) 8002 5360 135 109 Avsluttet

Helse og omsorg

Bofellesskap Nessjordet 7001 25000 1000 8 -800 200

Omfang av prosjekt fortsatt usikkert 

Kommunale utleiboliger - opprustn 7003 3000 1000 212 -500 500

Strakstiltak utført - tilstandsvurdering 

høst 2013

Eiendom - opprustn. generelt

Driftsovervåkningsanlegg 9300 1750 450 414

Oppgradering Mosvik sykeheim utført 

Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 550 1500 0 -1000 500

Under planlegging - forsinket framdrift

Røra skole - renovering av dusjer 6012 400 400 409 Prosjekt avsluttet

Sandvollan bhg. - oppgr. Helios 6013 150 150 0

Del av tilstandsvurdering kommunale 

bygg - høst 2013

Sandv. bhage-nytt vent.anlegg - Helios 6014 400 0 0 Utsatt



U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 500 0 0 Utsatt

Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 250 250 0 -150 100 Ikke oppstartet

Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  7008 150 150 0 Ikke oppstartet

Ombygging NAV 5104 300 150 0

Planlegging høst 2013 - 

konsulentbistand innhentet

Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 2200 250 0 Under planlegging

Energimerking bygg(krav) 6017 400 200 0 -100 100 Ikke oppstartet

Utbygging/boligtomter

Sandvollan - trinn 3 (Langåsen boligfelt) 9109 2400 1700 0 -1500 200

Ikke oppstartet - prosjektering høst 

2013

Røra - Åsen boligfelt 9102 16500 15220 9157 Sluttdato - oktober 2013

Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 33000 2480 1102

Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 1000 1000 801

Kjerknesvågen 

Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 1000 700 0 -500 200

Under planlegging - framdrift 

forskjøvet

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 20000 500 0 -300 200 Tilbudsfrist forprosjekt 12.09.13 - 

Inderøy 2020 - stedsutvikling

Straumen - sentrumsutvikling 9105 6000 2325 177

Framdrift noe forskjøvet - restarbeider 

i 2014

Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 2510 850 4 -600 250 Delprosjekt Vimpelivegen i gang

Bygdefiber 8503 1600 800 0

Utbetaling til Kjerknesvågen forventes 

i 2013 jf. vedtak i 2012 

Vei

Forsterkning/dekkelegging 9002 16000 2000 0

Anbudsåpning 13.09.13 - noe 

omprioritering innenfor vedtatt 

prioriteringsliste

Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 490 240 41 Fortsatt problemer med framdrift



Straumen - vegomlegging Venna 9004 11000 650 586

Prosjekt avsluttet men mangler siste 

faktura sluttrapport sammen med pr. 

8501

Traktor-utskifting 9003 840 840 0

Tilbudsgrunnlag utarbeidet - innkjøp i 

løpet av høsten

Sakshaugvegen og Vennalivegen 9006 5800 4290 352

Vennalivegen sluttføres i løpet av 

sept/oktober

VAR-tjenester

Vann

Utskiftning ledningsnett vann - 2012 9201 3200 1885 1674

Utskifting Heggstad-Gangstad sluttført 

- grunnerstatninger gjenstår

Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 2500 450 0 Ikke oppstartet

Røra stasjon - Austadlia 9212 250 250 0 Ikke oppstartet

Diverse anlegg utskiftning 9211 3550 500 150

Ny varebil 9206 250 250 0 Levering okt/november

Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann
9202 12000 0 0 Avsluttet

Avløp 

Avløpsrensing Røra - oppgradering - 2012 9204 800 750 598 Avsluttet

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 500 500 0 -400 100 Ikke oppstartet

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 2500 2000 0 -1000 1000

Havari biorotor - start investering høst 

2013 men også kostnader i 2014

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 800 100 0 Ikke oppstartet

Ny varebil 9206 250 250 0 Levering okt/november

Annet



Fjernvarmesentral Venna 8504 3000 1000 474 1000 2000

Større omfang av planlegging og 

sikring av framtidig trase fjernvarme 

bl.a varerør gjennom fylkesveg 761 

Inderøy-Mosvik. Breiband 8502 2180 1242 1022

Avslag på søknad om 150' i tilskudd 

fra NTFK - prosjekt avsluttet men 

mangler siste faktura

Biobasert sentralvarme Straumen/Venna 8501 3100 0 0

Avsluttet - sluttrapport sammen med 

pr. 9004



Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer 
under hvert enkelt prosjekt.
Prosjekter som prognoserer økt bevilgning i 2013/økt prosjektramme, er uthevet (gult) og spesielt 
omtalt.

Investeringsregnskap pr. 1.september viser et totalt forbruk på om lag 34,7 mill. kr. av en revidert 
budsjettramme på ca. 79,4 mill. kr. 

På bakgrunn av forskjøvet framdrift er det foreslått å redusere bevilgningen i 2013 på enkelte 
prosjekter. 

Foreslåtte budsjettjusteringer 2.tertial medfører på dette tidspunkt en brutto reduksjon i samlet 
bevilgning til investeringer på ca. 8,0 mill. kr. sammenlignet med revidert budsjett 2013. 
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Hovedutvalg Natur 65/13 23.09.2013

Kommunestyret

Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny mekling med 

Fylkesmannen.

Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak opprettholdes: 

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

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

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



Vedlegg

1 Brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2 Korrigert plankart - utsnitt

Bakgrunn
Jfr. saksutredning sak 22/1306. fra 05.2013

Kommunen har tidligere vedtatt reguleringsplanen for Skjemstad hyttefelt, hvor innsigelsen fra 
Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke ble etterkommet. Planen ble i juni oversendt fylkesmannen for 
endelig avgjørelse i departementet. 

Fylkesmannen har i etterkant av dette tatt initiativ overfor kommunen og utbygger for en 
ekstraordinær meklingsrunde for å komme til en enighet i saken. 

Jfr. vedlagt brev er det laget et kompromissforslag som fylkesmannen og utbygger/grunneier har gitt sin 
tilslutning til.

Kommunestyret har tidligere gjort sitt vedtak i saken, og det blir nå nødvendig å ta saken opp til ny 
behandling i hovedutvalg og kommunestyre for å eventuelt gjøre et nytt reguleringsvedtak.

Vurdering
Rådmannen hadde gjerne sett at saken kom til avgjørelse i departementet, slik at en fikk en konkret 
vurdering av miljøvernavdelingens praktisering av innsigelsesmyndigheten i denne type saker. 

Utbygger har imidlertid akseptert løsningen for å spare seg for ytterligere saksbehandlingstid, og 
rådmannen ser da ingen grunn til at kommunen bør føre saken videre til departementet

Konklusjon

Det anbefales at planen vedtas med det kompromiss som miljøvernavdelingen og utbygger er enig om.
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Hans Brattås Deres ref.:
Tlf. direkte: 74168028
E-post: fmnthab@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/2001 Arkivnr: 421.4

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Reguleringsplan Skjemstad hyttefelt Inderøy

Det vises til oversendelse fra Inderøy kommune, datert 25.06.13.

Inderøy kommunestyret har, som det framgår i oversendelsen, i møte den 17.06.13 fattet et
enstemmig vedtak i sak 31/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt —behandling etter
mekling.

Kommunestyrets vedtak innebærer at kommunen ikke har imøtekommet to av innsigelsene
fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette gjelder innsigelsene knyttet til plasseringen av
tre fritidsboliger (T3,T4,T5), redskapshus og småbåthavn med molo. Kommunen har
hensyntatt innsigelsen vedrørende parkeringsplass P1.

På bakgrunn av dette har Inderøy kommune oversendt saken til Fylkesmannen for videre
oversending til Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen har funnet det riktig å vurdere saken på nytt ut fra kommunestyrets behandling
17.06.13, samt de nye utredninger som foreligger fra tiltakshaver og gjennom kommunens
egen saksbehandling. Som del av denne vurderingen fant Fylkesmannen det også riktig å ta
kontakt med kommunen ved ordfører og tiltakshaver. På bakgrunn av dette har tiltakshaver i
samråd med kommunens planenhet foretatt en videre tilpasning av planene både vedrørende
plassering av de 3 fritidsboligene og utformingen av småbåtanlegget. Det vises til
oversendelse fra tiltakshaver ved Geir Finsrud datert 12.09.13. Oversendte kart og tegninger
er betegnet Korrigert II, El, E2 og E3.

Fylkesmannen har etter dette konkludert med at innsigelsene kan trekkes.
Dette under forutsetning av reguleringsplanen revideres slik at;

Fritidsbolig T3, T4, T5 innplasseres som vist i tegning Korrigert II
Småbåtanlegg, uten steinmolo, med redskapshus reguleres inn slik dette er
beskrevet i tegninger og beskrivelse, El, E2 og E3.

Inderøy kommune kan etter denne revisjonen sluttbehandle og egengodkjenne
reguleringsplanen.

I Fylkesmannens vurdering av saken er spesielt følgende forhold vektlagt:

Tiltakshaver har nå foreslått endringer som innebærer at fritidsboligene er trukket ut av 100-
meters beltet. Videre er planene for småbåtanlegget endret slik at de tiltakene som
gjennomføres har reversibel karakter. Det er spesielt vektlagt fra vår side at planene nå ikke 
omfatter en steinmolo.

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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Fylkesmannen har også ut fra en mer generell tilnærming vektlagt følgende:

Inderøy kommune har i sitt møte 17.06.13 også vedtatt Kommuneplanens Samfunnsdel. Av
dette plandokumentet framgår det at kommunen er svært opptatt av å utvikle en helhetlig og
langsiktig strandsonepolitikk. Under avsnitt status og utfordringer i den langsiktige
arealplanleggingen heter det bLa.:

«Når det gjelder utforinger, er det to områder som vil berøre langsiktig arealplanlegging.
Det ene er å utvikle nære sentrumsfunksjoner samtidig som jordvernet ivaretas.
Det andre er å få til en god strandsonepolitikk iforhold til plan og bygningslovens § 1-8 som
gjelder forbud mot tiltak innenfor 100-metersbelte, og de statlige planretningslinjene for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen der gamle Inderøy ligger i streng sone og
gamle Mosvik i minst streng sone».

1 forbindelse med revisjonen av Kommuneplanens arealdel har Inderøy kommune tatt initiativ
til gode prosesser hvor også Fylkesmannens fagavdelinger er invitert inn som
samhandlingsaktører for å drøfte den videre utvikling og konkretisering av mål og tiltak for
forvaltningen av strandsonen.

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen ser mer helhetlig på forvaltningen av
strandsonen etter kommunesammenslutningen og at kommunen vurderer forholdet mellom
enkeltstående småbåthavner i tilknytning til hyttefelt og mer konsentrerte satsninger som i
Kjerknesvågen.

Kommunen har også tatt initiativ til en mer helhetlig gjennomgang av byggegrenser i
strandsonen. Dette viser at kommunen er opptatt av å legge føringer for en mer langsiktig og
helhetlig forvaltning.

Tiltakshaver har, i samarbeid med kommunen etter meklingsmøtet, arbeidet videre med
utformingen av planene for småbåthavn og molo. Tiltakshaver har også ut fra vår henvendelse
etter at planen ble oversendt Fylkesmannen bidratt positivt til å finne gode løsninger.

Det framgår av planmaterialet nå at det er laget planer for et mer miljøvennlig anlegg hvor det
er mindre fysiske inngrep i terrenget og hvor tiltakene er av reversibel karakter. Dette er
positivt, samtidig påligger det tiltakshaver og kommunen et ansvar å ivareta dette også
gjennom videre detaljplanlegging, byggesøknad etter Plan- og bygningslovens § 20-1 og
gjennom utbyggingen av anlegget.

Fylkesmannen håper dette gir en god avklaring på denne reguleringssaken, samtidig som det
er mulig gjennom pågående planprosesser på overordna nivå å finne løsninger på de ulike
utfordringer som kommunen har i forvaltningen av strandsonen.

Med hilsen

Etter fullmakt;

Hans Brattås
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
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