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Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens arealdel for 2014- 2025 blir lagt ut til offentlig ettersyn jfr. plan og 
bygningslovens § 11- 14. Planutkastet består av kart, planbeskrivelse med planbestemmelser. Planen 
omfatter både land og sjøareal i 1756 Inderøy kommune og inneholder mellom annet nye områder for 
bolig- og fritidsbebyggelse samt byggegrenser mot sjø i deler av kommunen. Planforslaget viser også 
hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 

Arealplanen sendes på offentlig høring med frist på minst seks uker for å gi uttalelse og fremme 
innsigelser. 
Vedlegg
1 Planbeskrivelse, planbestemmelser
2 Plankart datert den 04.10.2013

Henvisninger: 
 Plan og bygningslovens kapittel 11, kommuneplan
 Planstrategi 2012-2016, Planprogram for kommuneplanens arealdel. 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, langsiktig arealplanlegging.

Bakgrunn
Nye Inderøy kommune har i dag flere gjeldende arealplaner innenfor kommunens grenser. Tidligere 
Mosvik kommune har en arealplan fra 2002 og Inderøy kommune sin arealdel ble vedtatt i 2007. 
Det har vært en egen kommunedelplan for Framverran som nå er innarbeidd i den nye arealplanen. 
Dette gjelder også for kommunedelplan i sjø som omfattet sjøarealene i tidligere Inderøy kommune. 
Den nye kommuneplanens arealdel vil omfatte alt areal både land og sjø med unntak av 
kommuneplanen for Straumen og kommunedelplan Røra som fremdeles gjelder. 



Kommuneplanens arealdel skal bygge på de mål og strategier som er sett i kommuneplanens 
samfunnsdel når det gjelder befolkningsutvikling, næringsarbeid og langsiktig arealplanlegging. 
Kommuneplanens arealdel skal videre utformes og gjennomføres i tråd med plan og bygningslovens 
kapittel 11. Rettsvirkning av kommuneplanen er forankret i plan og bygningslovens § 11-6 og skal vise 
hovedmål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 

En arealdel består av kart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Kartet og planbestemmelsene er de 
juridiske dokumentene som har rettsvirkning i forhold til saksbehandling og nye tiltak. 
Planbeskrivelsen inneholder generelle vurderinger og en konsekvensutredning av nye innspill etter 
Forskrift om konsekvensutredning som kommunen er pålagt etter plan og bygningslovens § 4-1, 
planprogram.

Vurdering
I planbeskrivelsen er det som nevnt en enkel konsekvensutredning med vurdering av de enkelte 
innspillene, men her er tatt noen generelle betraktninger på noen formål og innspill.

Boligbygging.
I planen er det tatt utgangspunkt i at grendene skal ha muligheter for både boligområder og spredt 
boligbygging inntil grendesentrene. Større boligområder som ligger langt fra sentrum, bør ikke 
prioriteres med bakgrunn i langsiktige arealmål om trafikksikker vei og at arealene skal nyttes på en 
klima- og miljøvennlig måte. Det er likevel tatt inn 3 boliger i Tømtåsen som tidligere er behandlet som 
en dispensasjon.
Nye større boligområder er forlenging av Småland og Langåsen på Sandvollan, som er knyttet til 
eksisterende gang/sykkelvei til skole. På Sandvollan er det også tatt inn utviding av Gangstadfeltet mot 
sørvest nær skolen. Det er positivt at det blir tilrettelagt nye områder på Sandvollan, siden kommunen har 
de fleste spørsmål etter eneboliger her. 
I tillegg er det tatt inn et boligområde med 8 boenheter på Stranda. Dette området vurderes i dag som en 
stor boligtomt med eksisterende bebyggelse.

Strandsonen.
I planen er det tatt utgangspunkt i delmålet på samfunnsdelen som viser at Inderøy er positiv til ny 
fritidsbebyggelse. Fritidseiendommene skal lokaliseres nær eksisterende områder og med god 
infrastruktur. 
I tillegg har utarbeidelse av arealdelen tatt hensyn til de statlige planretningslinjene der kommunen er 
delt i streng og mindre streng sone. I de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjø, er det følgende skrevet under punkt 4.2 som gjelder differensiering gjennom 
planlegging, « Det er ikke mulig å foreta en geografisk avgrensing i retningslinjene som fullt ut tar 
hensyn til lokale forskjeller innad i den enkelte kommune. Derfor vil retningslinjene ha ulik vekt i ulike 
deler av kommunen i arbeidet med kommuneplaner. Det vil derfor åpnes for å foreta ytterligere 
differensiering i kommuneplanens arealdel og eventuelt i regional plan av områder innad i kommunen 
som synliggjør slike lokale variasjoner». 
Siden retningslinjene åpner for lokal differensiering og for å få en helhetlig behandling av kommunen, 
ønsker Inderøy kommune å legge inn byggegrense etter plan og bygningslovens § § 1-8 og 11-9 i deler 
av strandsonen. Det er lagt inn byggelinje i område med eksisterende fritidsbebyggelse og innenfor 
områder som er ønskelig med ytterlig utbygging. I noen områder med ønsket fortetting, er byggegrensen 
sett til 40 m for at strandlinjen skal være til felles benyttelse. Noen få plasser er den lagt i sjøkanten fordi 
topografi og bebyggelse tilsier dette. Det vises til vedlagt kart og planbeskrivelse punkt 6.8.
Inderøy kommune har god tro at den valgte metoden vil gi en bærekraftig strandsonepolitikk i 
planperioden. 

Fritidsbebyggelse. 



I en kommuneplanprosess vil det alltid komme innspill på fritidsbebyggelse. I de fleste tilfeller stilles det 
krav om detaljplan før tiltak settes i verk, men på mindre områder med gitt plassering er det gjort unntak 
i planen. Det vises til planbeskrivelsen med konsekvensutredning for de enkelte innspill. 
Det er mange ledige hyttetomter i kommunen og spesielt i Mosvik. En del av disse feltene er regulerte 
med tanke på bruk til familien og vil ikke bli solgt på det åpne markedet. Kommunen har kontaktet 
grunneierne av eldre regulerte felt, men de aller fleste ønsker å opprettholde hytteområdene. 
Når det gjelder nye innspill på fritidsbygg, har en hovedsakelig tatt inn i planen områder som ligger i 
område med mye fritidsbebyggelse eller ligger inntil eksisterende hytteområde. 
I planprosessen har kommunen også kontaktet grunneiere som har hatt campingvogner stående utover to
måneder. Dette er for å ordne opp i eldre forhold og få rett formål på denne formen for fritidsbebyggelse.

Når det gjelder innspill på fritidsbebyggelse på Svarva gnr. 143/1, har en vurdert område som uegnet for 
større hytteområde, men planen har åpnet for en mindre utbygging mot sjøen med tanke på turistformål 
som tilleggsnæring for gården. Her stilles det krav om detaljplan md tanke på trafikk og bruk av 
strandlinja på bruket. 

Solemstunet gnr. 181/101 har i dag en reguleringsplan som ikke er gjennomført. Nå er det nye tanker for 
bruk av eiendommen og hele området blir regulert til « andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg». Dette formålet er også sett på tidligere barneskole i Framverran som er solgt til private som 
ønsker å utvikle området som tilleggsnæring i landbruket. 

Planprosessen.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel har hatt en lang planprosess med først planstrategi/planprogram 
og en lang innspillperiode. Planprosessen har vært knyttet opp mot samfunnsdelen med formannskapet 
som styringsgruppe. Det ble gjennomført åpne møter i grendene samt oppfordringer om innspill gjennom 
media, og det har vært gjennomført møter og befaringer med grunneiere som har kommet med innspill. I 
tillegg har det vært drøftinger og avklaringer gjennom møte og befaringer med regionale myndigheter.

Sjøarealet.
Sjøen utgjør ca. 1/3 part av alt arealet i Inderøy kommune. Det er regulert inn viktig skipsleder samt 
områder for akvakultur i Verrasundet. En ser det som lite aktuelt med utviding av opprettsområder i 
Trondheimsfjorden innenfor planperioden.  
Det er lagt inn hensynssoner i forhold til fredningsbestemmelsene i sjøfuglplanen samt tatt inn 
hensynssoner i Skarnsundet og Børgin i påvente av marin verneplan. 
Sjøarealet er forholdsvis store flater som skal favne mange interesser og være tilgjengelig for flere 
formål. Derfor er hovedformålet i sjøen regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. 

Konklusjon
I den nye arealdelen for Inderøy kommune er det lagt inn de viktigste formål og bestemmelser fra dagens 
arealplaner. I tillegg har planen lagt vekt på å få inn tilgjengelig bolig- og fritidsområder som skal dekke 
etterspørselen i planperioden. Samtidig skal planen ta vare på arealene med tanke på en god forvaltning 
av viktige naturverdier og kulturlandskapet i kommunen vår. 
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1. INNLEDING/STATUS

1.1.	Areal

Mosvik og Inderøy kommune ble slått sammen til 1756 Inderøy fra 01.01.12. Topografi og 

areal er forskjellig i de ulike delene av kommunen. Vest for Skarnsundet er det åpent 

landbruksareal i Framverran og Mosvik sentrum, men elles er landskapet prega av 

sammenhengende skogområder med bebyggelse langs fjorden. Arealet på østsiden av 

Skarnsundet er mer sammenhengende kulturlandskap med blanding av dyrka jord og skog. 

Det er lite sammenhengende utmark i gamle Inderøy nær som ved Skarnsundet og Røra. Det 

er ikke noe av utmarksområdet i kommunen som er regnet som urørt natur. 

Den ulike topografien i kommunen er med på å skape en del utfordringer når den nye 

arealplanen skal utformes, men i planprosessen har det vært viktig å se kommunen samlet

både for å få en helhetlig planlegging og med tanke på senere saksbehandling. 

Da den nye kommunen ligger på begge sider av Trondheimsfjorden, har kommunen 

forholdsvis stort sjøareal med lang strandlinje. Siden det fra statlig hold er lagt opp til ulike 

planretningslinjer innenfor 100-metersbelte i Trondheimsfjorden, vil dette være med å 

skape ytterlige utfordringer i arealplanen. Det er likevel gitt signaler fra departementet at 

kommunen kan differensieres ytterlig innenfor retningslinjene og at dette må gjøres i 

utformingen av kommuneplanens arealdel.   

AREAL ENHET

Sum areal Inderøy kommune 559.000 dekar

Sum landareal 364.000 dekar

Sum sjøareal 195.000 dekar

Kystlinje 175 km

Dyrka areal 55.000 dekar

Produktiv skog 259.000 dekar

1.2.	Folketallsutvikling

Med bakgrunn i SSB sine befolkningsprognoser, er det grunn til å tro at vi vil ha en stabil 

befolkning i kommunene fremover. Prognosene viser svak nedgang med en forskyving i 

alderssammensetningen. Det vil bli færre i den yngre aldersgruppen og betydelig økning i 

aldersgruppen etter fylte 67 år. 

Prognosene for framskriving av elevtallet i de ulike skolekretsene viser tilbakegang på 

Sakshaug og Mosvik, mens det er mer stabile tall for de andre kretsene. Tilbakegangen på 

Straumen kan ha årsak i en eldre befolkning og forholdsvis høge boligpriser for unge folk.



5

I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt opp til en ambisiøs befolkningsvekst med over 

7200 innbyggere innen planperioden frem til 2025. Skal dette være et realistisk mål, må det 

tilrettelegges med gode boligtilbud, satses på næring samt gode tjenester i kommunen. 

Det er vanskelig å si hvor i kommunen folketallet kan økes mest, men mest naturlig er aksen 

Røra, Straumen og Sandvollan der det er kort avstand til arbeidsmarkedet på Innherred. 

FOLKETAL 01.01.12 FOLKETAL 31.12.25 BEFOLKNINGSVEKST

6682 7200 518

1.3.	Sysselsetting

Det er et stabilt næringsliv innen kommunen. Inderøy har alltid vært en bokommune med 

forholdsvis stor pendling ut av kommunen. I dag pendler omtrent halvparten av de 

yrkesaktive ut av kommunen. Det samlede næringslivet på Innherred vil også i årene 

fremover ha stor betydning for sysselsetting og bosetting i Inderøy kommune. 

Inderøy har en del små og mellomstore bedrifter som er godt etablert og utvikler

virksomheten i kommunen. Større industriforetak er tidligere henvist til Lensmyra på Røra. I 

dag er mye regulert næringsareal kjøpt opp av private eiere, men kommunen kjøper 

kommunalt område for å ha tilgjengelig industri/forretningsområde for årene fremover. 

SYSSELSETTE PENDLER UT AV 
KOMMUNEN

PENDLER INN TIL 
KOMMUNEN

3356 1680 597
SSB 4.kvartal 2012.

2.		BAKGRUNNEN	FOR	PLANARBEIDET.	
Med bakgrunnen i kommunesammenslåingen, må Inderøy kommune utarbeide ny arealplan 

for å få en ensartet behandling av kommunens areal. I arealdelen er kartbladet og 

planbestemmelsene juridisk bindende for senere behandling av ulike søknader om tiltak. 
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2.1.	Det	kommunale	plansystemet.

Kommunen er pålagt etter plan og bygningslovens § 11-5 å ha en arealplan for hele 

kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye 

tiltak og ny arealbruk som settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering 

av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelser hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt.

Planstrategien er første ledd i kommuneplanleggingen og kan samordnes med planprogram 

for det videre planarbeidet i kommunen.  Planprogrammet gjør rede for hva en skal 

konsentrere seg om i planarbeidet og hvilke tema innenfor miljø og samfunn som skal 

vurderes opp mot foreslåtte formål. 

Siden Inderøy kommune arbeider ut en ny kommuneplan, ble planstrategien og 

planprogram for samfunnsdel og arealdel utarbeidd og behandlet samlet med vedtak i 

kommunestyret den 19.mars 2012. 

Samfunnsdelen skal behandle langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.  Den skal inneholde en beskrivelse og 

vurdering av alternative strategier samt målformuleringer for samfunnsutvikling, sektorenes 

virksomhet og langsiktige behov.

I Inderøy kommune sin samfunnsdel er det under punkt 3.5 Langsiktig arealplanlegging sett 

opp to hovedmål samt en samlet liste for delmål og strategier som skal ligge til grunn for 

bruk av arealene i Inderøy kommune. Disse er omtalt under kapittel 3 i planbeskrivelsen. 
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2.2.	Regionale	retningslinjer.	

Nord- Trøndelag fylkeskommune vedtok i fylkestinget den 25.04.13 Regional plan for 

arealbruk. I utkastet til plan, er det lagt vekt på følgende innsatsområder:

 By og stedsutvikling i Nord- Trøndelag

 Arealplanlegging i sjø

 Differensiert forvaltning av strandsonen

 Ivaretagelse av natur miljø og kulturminner

 Reindrift og Arealforvaltning

 Leire og kvikkleire

 Vindkraft og småkraft.

Det er utarbeidd regionalpolitiske retningslinjer med tanke på samarbeid for hvert 

innsatsområde. 

Regional plan for arealbruk skal bidra til å videreutvikle en lokal og regional arealpolitikk som 

sikrer balansen mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft og legges til grunn for de 

regionale organ sin virksomhet og bidra til å bevare felles kvaliteter i fylket. 

2.3.	Nasjonale	retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal utarbeides ette plan og bygningslovens § 11-5 som 

omhandler prosess og innhold i arealplanen. I pbl. § 11-7 er de ulike arealformålene som kan 

brukes i planen. Alle nye utbyggingsformål i planen skal i tillegg vurderes etter § 2,b i 

Forskrift om konsekvensutredning.

For å fremme en bærekraftig utvikling etter plan og bygningslovens § 6-1, skal regjeringen 

hvert 4. år utarbeid et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging som forventes å følges opp gjennom plan og bygningslov og statlig medvirkning. 

Det er utarbeidd nasjonale retningslinjer for neste 4 års bolk med følgende tema: 

 Klima og energi

 By og tettstedsutvikling

 Samferdsel og infrastruktur

 Verdi og næringsutvikling

 Natur, livskvalitet og oppvekstmiljø

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

 Oppgavene skal nås gjennom et tett samarbeid 

Forventningene blir gjennomgått med oppfølging mellom tett samarbeid mellom statlige, 

regionale og kommunale organ. 
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3.	LANGSIKTIG	AREALPLANLEGGING.	

3.1.	Kommuneplanens	samfunnsdel.	

Inderøy kommune har to utfordringer som berører langsiktig arealplanlegging. Det ene er 

utvikling av sentrumsfunksjoner på bekostning av dyrka jord, og det andre er bruk av 

strandsonen og forholdet til allmenn ferdsel. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det et hovedmål å ta vare på og utvikle arealene både på 

land og sjø for kommunens innbyggere samt at kulturlandskapet skal være kommunens 

varemerke gjennom aktiv bruk. 

Det er i samfunnsdelen sett opp delmål som skal være grunnleggende for all 

arealplanlegging i kommunen.

 Kulturlandskapet skal utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling.

 Arealene skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå 

nedbygging av dyrka jord.

 Inderøy er positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte friluftsområde og nye områder med god infrastruktur. 

 Utbyggingsformålene skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med 

tilrettelegging for barn og unge.

 Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grendene. 

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte og vurderes i forhold til 

samfunnssikkerhet. 

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier.

 Bygg og anlegg skal legges til rette for universell utforming

3.2.		Gjeldende	kommuneplaner	i	Inderøy	kommune.

Eksisterende arealplaner i gamle Mosvik og Inderøy kommune gjelder inntil det er 

vedtatt ny arealplan for de aktuelle områdene. 

Område Plan vedtatt

Mosvik Kommuneplanens 

arealdel

2001

Framverran Kommunedelplan 2008

Inderøy Kommuneplanens 

arealdel

2007
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Røra Kommunedelplan 2010

Straumen Kommunedelplan 2012

Inderøy Kommunedelplan sjø 2002

4. PLANPROSESSEN.	

4.1.	Organisering.

Inderøy kommune har behandlet og vedtatt planstrategien den 19. mars 2012.  Når det 

gjelder planprogram for kommuneplanens arealdel, var dette siste kapittelet i planstrategien 

og ble sendt på høring og vedtatt samtidig. 

Formannskapet vedtok oppstart av kommuneplanen, både samfunns- og arealdel den 

7.03.12. det ble annonsert oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med frist til 1. 

07.12. Siden arbeidet med arealplanen har trekket noe ut i tid, har det vært åpnet for innspill 

fram til 1.05 2013. Overordna arealplaner blir behandlet både i hovedutvalg Natur og 

Formannskapet. Det er formannskapet som har ansvar for det overordnede planverket og er 

valgt som styringsgruppe for kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. 

4.2.	Medvirkning.

Medvirkning i planprosesser er lovfestet i plan og bygningslovens kapittel 5 der høring og 

offentlig ettersyn er bestemt gjennom § 5-2. Det er også lovfestet rett til å fremme 

innsigelse fra statlig og regionale organ. 

Det ble gjennomført innbyggerundersøkelsen høsten 2012, der noen spørsmål gikk direkte 

på arealbruken. 

Når det gjelder arealbruk, har innbyggerne uttrykt ønske om:

 God tilgang på tomter med ulike botilbud i alle grender

 Satsing på gang/sykkelveier og et utbedret kollektivtilbud

 Opptatt av både bruk og vern av strandsonen

 Bevare dyrka areal

 Tilrettelegging av næringsareal

I tillegg ble det gjennomført grendemøter i Mosvik, Sandvollan og Røra mars 2013.  På 

møtene ble både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel belyst. Mange innbyggere er 

opptatt av å skape bolyst som avhenger av varierte botilbud i de ulike grendene samt god 

kvalitet på kommunale tjenester. I tillegg er det fremhevet gang/sykkelveier for trygg 

skolevei og styrke Straumen som sentrum. 
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Når det gjelder næringsareal, vil utvikling av Lensmyra være viktig for hele området. Det bør 

også vurderes næringsområder langs aksen Røra- Meltingen. 

Kommunen bør satse på fritidsbygging innenfor eksisterende område med tanke på 

kombinasjon bolig /hytte. Det er viktig at områdene kring Hylla/Straumen blir levende 

boområder også i framtiden. 

Arbeidet med planprosessen vil elles går frem av saksframlegget ved de ulike politiske 

behandlingene. 

5.	TEMA/	PROBLEMSTILLINGER	I	PLANEN.	

5.1.	Boligområder/spredd	boligbygging.	

Inderøy kommune har sett opp som et ønsket mål å øke innbyggertallet til over 7200 innen 

planperioden. Folketallet skal økes med 518 innbyggere, og dersom en tar utgangspunkt at 

dette utløser ca. nye 210 familier og fordeler dette over 12 år, vil det snart utgjøre ca. 20- 25

nye boenheter i året.

I dag er følgende områder regulert til boligbygging: 

Navn Reg.tomter Opparbeidde 

tomter

Solgte tomter Ledige 

tomter

Jætåsen, Utøy 23 10 2 8

Gangstad, Sandvollan 14 13 3

Langåsen, Sandvollan 17 ingen 2 (15)

Åsen, Røra 33 33 1 32

Schulsvian, Sandvollan

Privat

Ca.20 Ca. 7 2 5(13)

Fjordglytt, Mosvik 

privat

10 10 7 3

Saksmoen,Straumen

privat

18 -regulert

15

ingen ingen (33)

Næssjordet,Straumen Ca. 70 tilsammen Ca 50
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Leiligheter + småhus

Bergslia/Kvistadbakkan, 
Straumen

Ca. 10- under 
regulering

ingen ingen 1o

Kjerknesvågen Ca. 15- under 

regulering

ingen ingen 15

Vennesfeltet, Mosvik 13 13 3 10

Nesset, Mosvik 17 17 14 3

Sum 195

boenheter

Tallet i parentes betyr at feltet ikke er ferdig opparbeidd. 

I arealplanen for gamle Inderøy er det i tillegg sett av private område med formål bustad. Ingen er 

regulerte. Det er følgende: 

Flatåsmyra, Sakshaug, - 5 tomter

Lorås, Røra – 9 tomter

Manem, Sandvollan - 10 tomter

Røvika, Utøy – 15 tomter

Skjelvan, Sandvollan – 5 tomter  

Disse private feltene utgjør ca. 44 tomter. Dette er områder som har vært avsett i 

kommuneplanen over mange år og ikke blitt realisert.

I tillegg kan det være mellom ca. 3 boliger som blir bygd hvert år spredt i kommunen. Dette 

vil over en 12- årsperioden utgjøre ca. 40 boliger.

Tilgjengelig boenheter regulert i plan                =                                  ca. 195 boenheter

Innspill til nye boenheter i arealplanen              =                                  ca.    48 boenheter

Til sammen                                                               =                                  ca.  243 boenheter

+ ca . 40 boenheter spredd blir til sammen                                            ca. 283 boenheter

Dersom alle tilgjengelig områder som er avsett til boligformål blir realisert, skal det være 

mer enn nok å legge til rette for ca. 23 nye boligenheter pr. år i planperioden. 

De private boligområdene som har ligget lenge i arealplanen, er ikke medregnet og vil bli 

foreslått tatt ut av planutkastet.
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5.2.	Næringsformål.

Inderøy har næringsbedrifter spredt over hele kommunen. Det største industriområdet 

ligger på Røra og kommer innunder kommunedelplan Røra, så utvidelse her vil ikke berøre 

denne planen. 

Når det gjelder små og mellomstore bedrifter, har dette vært regulert gjennom 

dispensasjoner og private reguleringsplaner. Det har vært kommunens politikk at store 

foretak som ofte utløser stort arealkrav og støy, skal lokaliseres til industriområde og 

skjermes fra bolig- og skoleområde. 

I dag er det kommunalt næringsareal på følgende område:

Utøy industriområde - ledig areal ca. 3 dekar.

Nervika industriområde – ledig areal ca. 5 dekar

Lensmyra industriområde – ledig ca. 30 dekar, kan utvides med utviding 42 dekar = 72 dekar. 

(kommunedelplan Røra)

I tillegg er det i eksisterende kommuneplan for Mosvik avsett ca. 60 dekar til industriformål 

på Melvold i Oksdalen.

Dette medfører at samlet areal avsett til næringsformål er ca. 140 dekar. For deler av 

arealet må det utarbeides detaljplan før tiltak blir sett i verk. 

Det er ikke kommet nye innspill på næringsareal, men aktuelle areal innenfor LNF-R formålet 

langs aksen Røra- Meltingen bør forbeholdes nye næringstiltak. 

Når det gjelder næringsutvikling innenfor landbruk i LNF-R formålet, er utgangspunktet de 

føringene som er lagt i veilederen Landbruk Pluss som ligger til grunn. Utvikling av 

tilleggsnæringer basert på gårdens ressursgrunnlag er et ønske for hele kommunen som 

gjenspeiler seg i plankart og planbestemmelser.

5.3	Sjøarealet	med	strandsonen.	

Det samla sjøarealet i Inderøy kommune er 195000 dekar som er ca. 35 % av kommunens 

areal. Inderøy har en strandlinje som til sammen utgjør ca. 17,5 mil. 

I tidligere Inderøy kommune er det en egen kommunedelplan for sjø, som er detaljert på de 

ulike formålene. Det er lagt inn ferdselsårer for skip og småbåter, naturområder og allment 

flerbruk med og uten akvakultur. Kommunedelplan for sjø blir opphevet og formålene i 

eksisterende plan er stort sett overført til ny arealdel og justert etter dagens bruk og formål i 

ny plan og bygningslov. 
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I tidligere Mosvik kommune er sjøarealet stort sett regulert til allmenn friluftsliv i 

eksisterende arealdel. Et mindre område vest for Vestvik og innenfor reguleringsplanen i 

Trongsundet er i dag regulert til akvakultur. Det legges inn naturområder som er freda 

gjennom sjøfugl planen og ferdselsårer for skip og småbåter i Mosvik og Framverran.

Når det gjelder bruk av strandsonen, har det vært litt ulik praksis. I tidligere Mosvik 

kommune er det godkjent reguleringsplaner med fritidsbygg innenfor 100-metersbelte, 

mens i tidligere Inderøy kommune har det over mange år vært praktisert en streng holdning 

til bruk av strandsonen. Nye hytteområder er lokalisert ved Beistadfjorden, og med noen 

unntak lagt utenfor 100-metersbelte. Flere hytteområder er ikke ferdig utbygd. 

Det er mange reguleringsplaner med formål fritidsbygg i tidligere Mosvik kommune. En del 

er utbygd, men det er mange ledige tomter spesielt utenfor 100- metersbelte og som er 

regulert i skogsområder.

Planer som fremdeles skal gjelde er sett opp under punkt 7.3. Som vedlegg ligger det en 

oversikt over ledige hyttetomter i regulerte planer. Samlet ligger antall ledige hytte og 

fritidstomter på ca. 280 regulerte tomter. I arealplanen er det lagt inn nye formål til ca. 41 

hytter. 

Kommunen har i dag syv opparbeidde friområder der Sundssand, Haugen, Undersåker, 

Stornesøra og Koabjørga ligger i tidligere Inderøy, og Naustberga og småbåthavna i Mosvik 

sentrum. 

I 2011 sendte Miljøverndepartementet ut statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø. Det ble delt opp i tre soner med kystkommunene i 

Oslofjorden, Områder der presset på arealene er stort og områder med mindre press på 

arealene. Tidligere Inderøy kommune er plassert i område med stort press på arealene og 

tidligere Mosvik er plassert i områder med mindre press på områdene. Kommunene skal 

legge de statlige retningslinjene til grunn i den kommunale planleggingen, planbehandlingen 

og i dispensasjonssøknader. Inndelingen er gjort etter en skjønnsmessig vurdering og det 

skal være rom for ytterlig differensiering i kommuneplanens arealdel ut fra lokale 

variasjoner. Når kommunen ligger i to forskjellige soner, er det behov for ytterlig 

differensiering. Ut fra kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at Inderøy skal være 

positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidsbygg skal lokaliseres til regulerte hytteområder og nye 

områder med god infrastruktur. Det vil si at kommunen skal samle hyttebygging i tilknytning 

til eksisterende felt og bebyggelse for øvrig og ikke ta i bruk nye områder. 

I planen er kommunen sett samlet, og det er utøvet en lokal differensiering i de ulike 

områdene. Inderøy kommune har funnet det hensiktsmessig å benytte byggelinje som 

metode for differensiering innenfor 100-metersbelte. I deler av arealplanen er det lagt inn 

byggegrense etter plan og bygningslovens § 11-9, punkt 5 med generelle bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel. Områder med byggegrense nærmere enn hundre meter fra 

flomål, er områder som i dag er preget av mye bebyggelse. Det er lagt inn planbestemmelse i 
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disse områdene som regulerer vern i forhold til dyrka mark, biologiske verdier og 

kulturminne. 

5.4.	Landbruksarealer.	

I en arealplan vil det meste av arealene ha formålet LNF-R som er landbruk, natur, friluftsliv 

og reindrift. Det meste av LNF-R arealene i kommunen er i privat eie og drives 

landbruksproduksjon på.  Den nye kommunen vil ha noe ulik fordeling av ressurser, og 

topografien kan variere i de forskjellige områdene i kommunen. I tidligere Mosvik kommune 

er det store sammenhengende skogsområde som dominerer og i tidligere Inderøy kommune 

er det dyrka mark.

Det er lagt nasjonale vern av dyrka og dyrkbar jord gjennom jordloven der det er lagt et 

generelt lovforbud på nedbygging av dyrka jord. Dette rammer spesielt utbygging nær 

sentrum i de ulike grendene. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det en målsetting å ta vare på kulturlandskapet gjennom 

landskapspleie og næringsutvikling. Dyrka areal skal bære preg av en livskraftig 

landbruksnæring der en skal unngå bygging i viktige kulturlandskap.

Kommunen har mottatt innspill i forhold til dyrka areal. Dette er boligbygging og oppstilling i 

forhold til campingvogner. Tiltakene blir vurdert under kapittel 6. 

5.6.	Samferdsel

Inderøy kommune har en gunstig plassering i forhold til de ulike samferdselstilbudene. Det 

er viktig å ha en hensiktsmessig infrastruktur som nærhet til flyplass, hovedveier, jernbane 

og bredbånd for de ulike samfunnsaktørene. Aksen Trondheim – Steinkjer vil være en viktig 

og avgjørende for utviklingen på Innherred, og Inderøy vil være forbindelselinje mellom 

Fosenhalvøya og Innherred. Et godt og tidsriktig tilbud med lokaltog fra Røra med videre 

busstransport er viktig for kommunens innbyggere. 

Innad i kommunen er det mange kommunale veier som skal følges opp både for vedlikehold 

og trafikksikkerhet. Det er utarbeidet en kommunal handlingsplan for veg som prioriterer 

disse tiltakene. 

I tillegg er kommunen pålagt å utarbeide trafikksikkerhetsplan som revideres jevnlig og 

prioriter i forhold til gang/sykkelveier, fartsdempende tiltak, belysning osv. 

Tidligere Mosvik kommune har en trafikksikkerhetsplan fra 2001, og tidligere Inderøy 

kommune har en trafikksikkerhetsplan fra 2006. Planene blir revidert og sammenfattet til en 

plan i løpet av 2013. 

Inderøy kommune sendte i 2012 inn prioritering til fylkesvegplan for 2014- 2017:



15

En del av de prioriterte gang- og sykkelveiene er allerede lagt inn i arealplanen.

6.		NYE	FORMÅL	I	PLANKARTET	MED	KONSEKVENSANALYSE
Inderøy kommune har mottatt 21 innspill til kommuneplanens arealdel. Innspillene er 

hovedsakelig fritidsbygg. Alle nye utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel skal 

vurderes i tråd med kravene i forskrift om konsekvensutredninger og fastsatt planprogram. 

Planprogram for arealdelen er sammenfallende med kapittel 6 i planstrategien.  I 

planprogrammet er det vedtatt at følgende natur og miljøtema skal vurderes, 

Kulturlandbruk/dyrka areal, kulturminne/ kulturmiljø, naturmangfoldloven samt klima og 

energi. Når det gjelder samfunnstema, skal følgende samfunnstema vurderes, 

friluftsliv/hyttebygging, samfunnssikkerhet og folkehelse, sentrum og folketallsutvikling og 

kommunale tjenester og infrastruktur. Temaene er valgt med bakgrunn i nasjonale 

retningslinjer og innsatsområdene i samfunnsdelen. 

Når det gjelder krav til ROS- analyse for de ulike formålene, er dette bakt inn i 

konsekvensanalysen under samfunnssikkerhet. Her er tiltaket vurdert med særlig tanke på 

stormflo, vindutsatte områder samt grunnforhold med tanke på rasfare og kvikkleira. Når 

det gjelder folkehelse, er det først og fremst fokusert på støy og støv og muligheter for 

fritidsaktiviteter. 

Det er lagt inn i planen en del nye område som er har blitt vurdert gjennom en 

reguleringsplanprosess eller som en dispensasjonssak. Disse områdene blir ikke vurdert på 

nytt. 
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6.1.	Byggeformål	og	anlegg.	

1. Julie Nordgård, omregulering til bygge- og anleggsområde på hele eiendommen, 

gnr. 222/10

Eiendommen Aasly gnr. 222/10 er på 12.7 dekar, derav 5 dekar dyrka. Eiendommen ligger i 

Tømtåsen ved fylkesvegen mot Sandvollan. I dag er området regulert til spredt boligbygging. 

Knut Hoås har på vegne av Julie Nordgård hatt flere henvendelser til kommunen på 

alternativ bruk på Aasly. Det har tidligere vært behandlet dispensasjonssak vedrørende 

bygging av boliger på eiendommen. Det ble innvilget to leilighetsbygg på området som ikke 

er dyrka areal. Nabo påklaget vedtaket og fikk medhold i hovedutvalg Natur. 

Det første innspillet til kommuneplanen var utbygging av hele området til kolonihage, men 

etter en generell vurdering av arealet fra kommunen, har K. Hoås landet på en generell 

søknad på deler av området til spesialområde/boligområde. Siden spesialområde er tatt ut 

som formål, blir arealet vurdert til boligformål. Kartet nedenfor viser omsøkt areal som er ca. 

8 dekar, derav 1, 5 dekar dyrka areal.

Omsøkt areal er skravert- ca. 8 dekar

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Området er i dag regulert til spredd boligbygging, og er 
godt egnet til større tomter for eneboliger slik som 
området for øvrig. Dyrka areal på 1,5 dekar er en del av 
sammenhengende dyrka areal i området. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert noen kulturminner eller vern 
kulturmiljø på arealet.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Det er ingen kjente registrerte eller lokalt kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal. 

Klima og energi Arealet vender mot øst med gode solforhold tidlig på 
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dagen og lite kveldsol. Klimavennlig utbygging er 
avhengig av private løsninger.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Regnes som lite aktuelt med tanke på beliggenhet i 
forhold til sjø/utsikt.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Ikke kjente problem, arealet ligger på morenejord og 
utenfor støysone til hovedvei. 

Sentrum/folketallsutvikling Folketallet er forholdsvis stabilt på Sandvollan. Avstand 
til sentrum er ca. 5 km. Skoleveien er under 4 km og 
ikke krav på skoleskyss. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur

Området har kommunalt vann, men privat kloakk. 
Adkomsten går over flere private eiendommer. Tinglyst 
veirett og godkjent avkjørsel må skaffes ved utbygging. 

Konklusjon Området egner seg godt til eneboliger med litt større 
tomter. Det kan være plass til ca. 3 boliger dersom 
dyrka areal blir tatt ut. Ulempen er avstand til skole 
uten vei med gang og sykkelvei. 
Areal som ikke er klassifisert som dyrka mark er tatt 
med som boligformål i utkast til plan. 

2. Lorns Skjemstad, oppsetting av en hytte på gnr. 85, bnr 7.

Lorns Skjemstad søker om å få sette opp en hytte ved parkeringsplass på 

eiendommen Fjordglytt gnr. 85/7. Omsøkt område er et hjørne mellom eksisterende 

parkeringsplass og gangsti ned til sjøen. Skal tomten plasseres utenom 100-

metersbelte på L. Skjemstads eiendom, vil den bli ca. 350 m2. 

Området har tidligere vært vurdert i 2005 med tanke på fritidshytter. Den gangen ble 

det gitt tillatelse til en større hytteutbygging på oversiden av fylkesveien men ingen 

på nedsiden. Tunet er siden fradelt og solgt, så resten av landbruksarealet er i dag 

uten bebyggelse. Det er i dag ca. 8 ledige hyttetomter att i feltet der søker har i dag 

egen hytte.

Etter fradeling av tunet på Fjordglytt, eier i dag L. Skjemstad en stripe fra fylkesvei og 

ned i fjæra der 1, 2 dekar er registrert som dyrka mark. 
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Omsøkt areal er skravert til ca. 350m2

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Berøre hjørne av dyrka mark som i dag ikke er 

maskinjord. Arealet ligger inntil parkering for 

bruk av Henjefjæra og i forlengelsen av 

Skjemstadaunet byggefelt.  

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminne på omsøkt 

areal.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 

kjente registrerte eller lokalt kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Arealet vender mot vest, og ligger lunt til 

mellom berg og vegetasjon. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området er regulert og tilrettelagt med 

parkering og sti ned til Henjefjæra. Området 

ble vurdert til hytteformål, men etter 

innsigelse ble all hyttebygging flyttet oppom 

veien. Omsøkt tomt er liten og vanskelig å 

plassere uten å komme innom 100-

metersbelte.
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Samfunnssikkerhet/folkehelse Området er berglendt med marine 

havavsetninger mellom. Det er ingen 

registrerte fareområde, men ligger i 

nærheten av bekk og trafikkert vei. 

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt tomt ligger i nærheten av 

eksisterende boligfelt ca. 1,5 km fra kaien på 

Kjerknesvågen. Liten betydning for folketallet 

i kommunen. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Offentlig vann, vei og kloakk ligger tett ved 

omsøkt tomt. Bruk av eksisterende avkjørsel.

Konklusjon Areal nedom fylkesvei er tidligere vurdert 

med tanke på hytteformål. Ut fra gjeldende 

reguleringsplan med beliggenhet og 

tilrettelegging for allmenn ferdsel, er det 

ikke nye momenter som tilsier at det bør 

plasseres en ny hyttetomt nedom 

fylkesveien. Omsøkt areal er ikke med i 

utkastet.

3. Liv og Lars Braseth, oppsetting av hytter på gnr. 337/1.

Brukerne av Braset søker ombygging av fire hytteområde. Dette er 

 Område 1 ligger i strandsonen nedom fylkesvei– 4 hytter på ca. 2 dekar. Dette 

området ble i 1987 vurdert som egnet for campingplass men ble ikke 

gjennomført.

 Område 2 ligger på dyrka mark oppom fylkesveien - 4 hytter på ca. 4,5 dekar

 Område 3 er skogsmark og ligger ved eksisterende boligbebyggelse oppom 

fylkesvei- 10 hytter på ca. 12 dekar.

 Område 4 er skogmark og ligger i utmarka ca. 200 m fra gårdstunet 12 hytter 

på ca. 20 dekar. Seks av hyttetomtene er tenkt forbeholdt egne barn. 

Braseth ser disse områdene som godt egnet for hyttebygging og vil få avklart områdene i 

arealplanen. I dag er de deleiere i Sandberg hyttefelt som ligger tett ved omsøkt område 3. 

Det er ca. 10 ledige hyttetomter i dette feltet. 
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Omsøkte felt er nummerert som nevnt ovenfor. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord 1. Området er en skogteig ved dyrka areal og 
strandlinje.

2. Et mindre dyrka areal som ligger inntil 
bebyggelse, bratt og lite drivverdig.

3. Utmark som ligger inntil bebyggelse
4. Utmark som ligger i et ubrukt landskap. 

Område 2 og 3 ligger på hver side av 
eksisterende bolig/hytteområde og er et 
sammenhengende bebygd område. 

Kulturminne/kulturmiljø Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i omsøkte 

områder.

Naturmangfoldloven Områdene er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-

12. Det er ingen kjente registrerte eller lokalt kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkte areal.

Klima og energi Omsøkte areal vender mot sørøst og ligger lunt i skrått 

terreng med gode solforhold tidlig på dagen.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging 1. Område 1 ligger tett i strandsonen og kommer i 
konflikt med allmenn ferdsel.
De andre områdene er ikke konfliktområder, 
men har gode turforhold og nærhet til sjøen. 
Hytteområdene ligger sentralt og lett 
tilgjengelig. Område 4 vil ta i bruk et nytt 
utmarksområde og bør kanskje ikke tas i bruk 
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før de andre områdene er regulert og tatt i bruk. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hytteområdene vil bli liggende på areal som er 

grunnlendt og ikke berøre fareområder. 

Områdene 1 og 2 nær fylkesvei vil være innenfor 

støysonen til fylkesveg og kan i periode oppleves med

støy og støv/eksos.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkte areal ligger ca. 4- 4,5 km fra sentrum og kan 

ha positiv effekt på handel og aktivitet i Mosvik. Ingen 

vesentlig betydning for folketallet så lenge det er 

fritidsbygg. Gode muligheter for fritidsaktiviteter.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Hytteområdene ligger i et område som har god 

infrastruktur på vann og vei. Område nr. 4 trenger

vesentlig utbygging både på vann, vei kloakk. 

Konklusjon Område 1 ligger både nedenfor fylkesvei, innenfor 

100-meters belte og delvis innenfor støysone til 

fylkesvei. Området kan egne seg som 

fellesområde/småbåthavn for de øvrige områdene. 

Område 2 er på dyrka mark, men området er dårlig 

arrondert og bratt samt at område 2 ligger inntil 

eksisterende bebyggelse. Område 3 kan være 

attraktiv for hytter både på grunn av nærhet til vei og 

sjø. Område 4 ligger litt mer avsides i forhold til 

infrastruktur og kan være mindre attraktive tomter på

dette feltet.

Område 2, 3 og 4 legges inn med hytteformål i planen 

med til sammen ca. 26. hytter. Område 1 bør heller 

vurderes som felles område.

4. Tormod Kiplesund, ønsker om å sette opp hytter på gnr. 309/11 .

Eiendommen Alfertun ligger ved sjøen på Åsbygden ca. 7, 5 km fra Mosvik sentrum. Tormod 

Kiplesund søker på vegne av familien å dele eiendommen opp i 5 tomter. Eiendommens 

areal er på 6.4 dekar skogsmark/jorddekt fastmark. Det er planlagt felles adkomst og 

parkering med avkjørsel fra Duksørvegen.
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Skravert område – 5 hytter med eksisterende hus. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Det er ikke dyrka areal på eiendommen. Omsøkt 

område ligger i et område med eldre bebyggelse 

brukt til fritidsformål. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Deler av området er registrert som svært viktig 

alm/edellauvskog. Ved befaring ble det registrert sterk 

tilgroing av hasselskog i hele området. 

Klima og energi Det er planlagt hytter på ca. 50 m2 med strøm og kun 

gråvann. Området vender mot sørøst med gode 

solforhold om morgenen.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Arealet ligger i et område som er mye brukt til 

fritidsbruk om sommeren. Det er god tilgang til sjøen og 

muligheter for turer i skog og mark. Hyttene blir 

liggende oppom Duksørveien og vil ikke legge hinder på 

allmennhetens tilgang til sjøen, selv om noen av 
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hyttene blir liggende innenfor 100- metersbelte. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil bli liggende på fjellgrunn og vil ikke medføre 

problem vedrørende samfunnssikkerhet. 

Sentrum/folketallsutvikling Eiendommen ligger forholdsvis langt fra sentrum og 

eigner seg for fritidsformål. Folketallet er i nedgang i 

området. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Området har privat tilførselsvei og det bør tinglyses

veiretten før deling blir foretatt. Hyttene vil ha privat 

vannbrønn og evt. avløpsvann må klargjøres i 

byggesøknad. 

Konklusjon Arealet ligger i et område med mye fritidsboliger og er 

plassert i terrenget så det ikke legger hindringer på 

allmenn ferdsel i området. Tre av hyttene ligger 

innenfor registrert edellauvskogområde men hele lia 

har sterk vokster av hassel. 

Omsøkte 4 nye hytter legges inn i planen. 

5. Arnulf Sørli, ønske om å endre formål på eksisterende bygg på gnr. 340/3.

Sørli eier eiendommen Bergstad ved fylkesvei 191 i Skarnsundet. Uthuset ligger på 

nedsiden av veien og boligeiendommen oppom veien og begge har formål LNF i 

dagens arealplan. Både uthuset og boligen er hjemlet i dagens LNF- formål og det 

medfører ingen praktisk endring ved endring av formål. Det kan ikke være blandet 

formål i kommuneplanens arealdel, så ut fra ønsket til Sørli endrer en formål på 

uthuset til næring, mens bolighuset forblir i LNF- formålet som for øvrig i området. 

6. Liv Stornes, ønsker nytt boligområde på gnr. 194/1. 

Liv Stornes eier skogområdet vest for Småland oppom Nessetveien. Hun søker nå om 

å få regulert ca. 80 dekar til boligformål. Terrenget mot sørøst er svært bratt og 

grenser til det regulerte boligområdet Langåsen mens terrenget mot nordvest haller 

jevnt mot Nessetveien med utsikt over Beistadfjorden. 
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Skravert område over omsøkt boligareal. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Arealet berører ikke dyrka jord og ligger 
inntil eksisterende byggeområde.  

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner eller 
kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven               Området er vurdert etter 
              naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 
              kjente registrerte eller lokalt kjente             
              naturverdier på det omsøkte arealet.

Klima og energi Arealet vender mot nordvest med kveldssol 
om sommeren. Arealet som vender mot øst 
er bratt og dårligere solforhold. Området 
egner seg godt for felles klimavennlige 
energiløsninger.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området er mye brukt som turområdet. Ved 
utforming av byggeområdet, bør det legges 
til rette for grønne korridorer til utmarka. 
Det er god tilgang til sjøområder og nært til 
friluftsområdet på Stornesøra. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området har et tynt lag med havavsetninger 
over berggrunn og er ikke registrert med 
noen fareområder. Det er lagt inn en 
støysone i forhold til fylkesveien som må tas 
hensyn til ved detaljplanlegging. 
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Sentrum/folketallsutvikling Feltet ligger forholdsvis langt fra skole med 
ca. 3, 4 km, men det er bygd gang/sykkelveg 
fram til omsøkt område. Siden området 
ligger inntil eksisterende byggeområde, blir 
det en del av Småland og Langåsen.

Kommunale 
tjenester/infrastruktur

Arealet ligger i et område med god 
infrastruktur når det gjelder vann, vei og 
kloakk. Det er bygd gang/sykkelvei helt fram 
til området. Det bør tas hensyn til universell 
utforming ved detaljregulering av området.  

Konklusjon Omsøkt område er forholdsvis stort areal 
med lang avstand til skole, men egner seg 
som en utvidelse av eksisterende 
boligområde. Arealet lengst øst er bratt og 
vanskelig tilgjengelig både for tomter og 
vei, så dette området anbefales ikke å legge 
inn i planen. 
Når det gjelder arealet mot nordvest, 
anbefales i første omgang ca. 45 dekar ned 
mot Nessetveien som framtidig 
byggeområde. Arealet bør bebygges med ca
20 boliger og muligheter for utvidelse. 
I tillegg kan det legges inn boligformål i 
planen med 2 tomter helt sør i feltet som 
en forlengelse av regulert byggeområde 
Langåsfeltet og Ferstadfeltet.

7. Jens Verdal ønsker å benytte eiendommen sin gnr. 125/3 til kombinert 

bolig/hytteformål.

Inderøy kommune mottok en e-post om at hele eiendommen ønskes benyttet til 

kombinert bolig/hytter. Han fikk tilbakemelding på at det måtte følges kart over 

omsøkt område samt adkomst. Dette er ikke mottatt og siden området ligger inntil 

kommunedelplan Straumen og er regulert til spredt boligbygging, er ikke området 

videre vurdert. Området er på 15 dekar, har to bolighus i dag og i tillegg er dette 4 

dekar fulldyrka samt en gravhaug, så utbyggingsområdet er svært begrenset. 

8. Geir Kalseth, innspill om fritidsbebyggelse på gnr. 143/1

Natalia Baydakova/Geir Arthur Kalseth ønsker å benytte utmarksområdet sitt ved 

Høslandet til fritidsbygging. Av innspillet kan det være litt vanskelig å oppfatte eksakt 

hva de vil satse på. Det nevnes først utleie av fritidsboliger og så salg av fritidstomter. 
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I tillegg ønsker det utbygging av eget område ved sjøen til flytebrygge, 

parkeringsplass og badeplass. 

Det omsøkte arealet er ikke oppgitt eller antall fritidsbygg, men ut fra beskrivelsen 

gjelder omsøkt areal utmark med strandområde slik at registrert jordbruksareal i 

teigen er tatt ut og gjenstående areal blir da ca. 60 dekar. 

Omsøkt område er skravert.

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal tar i bruk et nytt 
utmarksområde, jordbruksareal er tatt ut av 
omsøkt areal.

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente eller registrering av 
kulturminneverdier på området, men et 
forminne ligger på naboeiendom ca. 40m fra 
grense. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.       

Klima og energi Omsøkt areal vender mot sør og er en av 
tidligste plassene på Inderøy og består stort 
sett av bart fjell og flussberg. Energiløsninger 
må avklares i detaljplan. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Tidligere Inderøy kommune har konsentrert 
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ny hyttebygging til Beistadfjorden og ikke 
tillatt nye felt til Trondheimsfjorden. Når det 
gjelder område for allmenn ferdsel ligger 
Høsholmane i nærheten som er et mye brukt 
badeområde og lagt inn med hensynssone i 
arealplanen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Selv om området er delvis bratt vil ikke 
utbygging medfører noe form for kjente 
samfunnsrisiko. 

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 4, 5 km fra sentrum og 
egner seg bedre til fritidsbygg enn 
boligområde. Området har stabilt folketall.

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det ligger kommunal vannledning inn til 
området, men avløp er privat. Når det 
gjelder adkomst, er det kommunal vei forbi 
Høslandet. Denne veien er basert på dagens 
bosetting og er ikke prioritert innenfor 
kommunal veiplan.  

Konklusjon Med bakgrunn i kommeplanens 
samfunnsdel, skal private hytter 
fortrinnsvis plasseres inntil eksisterende 
områder og i så måte er arealet uaktuelt. 
Men dersom tiltakshaver ønsker utbygging 
som et tiltak i næringsutvikling av gården, 
kan deler av omsøkt område egne seg til 
hytte- og fiskeutleie. Anbefalt område 
legges inn som byggeområde med fritids- og 
turistformål. Ytterlig belastning på 
kommunal vei må avklares i detaljplan for 
området. 

9. John Hynne, ønske om bolighus på Høe, gnr. 142, bnr. 1.

Området til John Hynne ble konsekvensvurdert i planprosessen til kommunedelplan 

Straumen der det ble konkludert med at området har mange fine utsiktstomter, men 

at det er uaktuelt å satse på et så stort bustadfelt så langt fra sentrum. Siden den 

kommunale veien ikke er dimensjonert for en storstilt utbygging og en kommer bort i 

skoleskyss, er området lite egnet. I tillegg har kommunen lagt til rette for 

boligbygging nær sentrum både på Straumen og Røra, så området er i dag ikke 

aktuelt å tilrettelegge for større boligbygging. 
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10. Jorleif Nesset, utviding av hytteområde på Nesset gnr. 352, bnr. 4 

Eiendommen Nesset er en eiendom på 236 dekar der det er kun 4 dekar jordbruksareal. 

Eiendommen blir kun brukt til fritidsformål. Nesset har i dag seks eksisterende hyttetomter 

og ønsker å utvide feltet med ytterlig 10-15 nye hyttetomter. Det er tenkt en videreføring av 

eksisterende adkomst inn i nytt felt. Terrenget haller mot nordøst med en bratt skråning ned 

mot nordvest. Hyttene er tenkt plassert ca. 40 meter fra sjøen og oppover langs terrenget 

slik vedlagt kart viser. Deler av det nye området er regulert inn som nytt hytteområde i 

kommunedelplan for Framverran. 

Skravert område viser nytt/ubygd hytteområde.

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal berører ikke dyrka areal. 
Landskapet er variert og nye hytter kan 
plasseres godt inn i terrenget. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte eller kjente 
kulturminner/ kulturmiljøer på området

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal

Klima og energi Selv om landskapet haller mot nordøst, er
terrenget såpass kupert og har mye kveldsol 
og ned i terrenget.

Tema samfunn
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Friluftsliv/hyttebygging Hyttene plasseres som forlengelse av 
eksisterende felt og er således i tråd med 
kommunens overordna retningslinjer. Noen 
av hyttene plasseres innenfor 100-
metersbelte på ca. 40 meter fra sjøen. Det er 
en naturlig bergskrent mellom tomtene og 
ned til sjøen med mulighet for fri ferdsel. 
Det er gode muligheter for friluftsliv.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil ligge på fjellgrunn og vil ikke 
berøre annen form for samfunnssikkerhet.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt område ligger nært Vestvik og 
forholdsvis langt fra sentrum. Området er 
preget av nedgang i folketallet. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er offentlig vei fram til Vestvik og ca. 4 
km privat vei videre. Nye hytter er avhengig 
av privat vann og avløp. 

Konklusjon Med bakgrunn i langsiktig arealmål om å 
samle fritidsbygging samt at området i dag 
har nedgang i folketallet, legges omsøkt 
areal med formål fritidsbebyggelse inn i 
planen.

11. Audhild Rosvold ønsker å bygge to hytter på gnr. 311/4. 

Eiendommen Sundsetnes består av 95 dekar, der 3 dekar er jordbruksareal og resten 

skogsareal. Eiendommen blir i dag brukt til fritidsformål.  Det ble utarbeidet en 

reguleringsplan på midten av 1990- tallet som ikke ble endelig vedtatt. Bakgrunnen 

var at nabo mente at veiretten måtte avklares til eiendommen. Veiretten er nå sikret

ved en jordskiftedom. 

Det søkes på nytt om fradeling av inntil 2 hyttetomter med samme plassering som 

tidligere samt to nausttomter til hyttene. Det er avsett felles parkeringsplass ved 

eksisterende tømmerplass.
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2 nye hytter samt naust merket med røde ringer

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Hyttene er ikke plassert på dyrka eller 

dyrkbar mark. Plassering av 2 hytter vil ta i 

bruk nytt landskap, men vil ligge inntil 

eksistere fritidsbebyggelse på bruket. 

(avstand ca. 40 m)

De tenkte naustene er tenkt plassert i 

strandkanten og blir lett synlig fra sjøen. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte eller kjente 

kulturminner/kulturmiljø på omsøkt areal. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-

lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 

registrerte eller lokal kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Hyttetomtene ligger på en høgde og vender 

mot nordøst med gode solforhold hele 

døgnet. Det er strøm fram til eksisterende 

hytte.

Tema samfunn
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Friluftsliv/hyttebygging Eiendommen er i dag fritidsbolig og de nye 

hyttene blir lagt på samme høgdekurve i 

terrenget. Det blir lagt inn ny byggegrense 

langs sjø for området. De omsøkte naustene 

ligger tett i strandkanten og kommer 

innenfor byggegrensen. Gode muligheter for 

friluftsliv.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil stå på fjell og det er ingen kjente 

samfunnsrisiko som berører tiltaket.

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger på Åsbygden ca. 3,5 km fra 

Mosvik sentrum og er preget av fraflytting. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Sundsetneset har i dag privat adkomst samt 

privat vann og kloakk. 

Konklusjon Tiltaket som gjelder en svært begrenset 

hytteutbygging ligger utenfor byggegrensen 

og vil ikke komme i konflikt med miljø eller 

allmenn ferdsel langs sjøen. Når det gjelder 

naust til fritidsbruk, har dette vært tidligere 

en streng praksis med å avslå.

De to omsøkte hyttetomtene blir lagt inn 

med formål fritidsbebyggelse i utkast til 

plan, men det tillates ikke oppføring av nye 

naust. 

12. Brit Haugan/ Jens Buchrkall ønsker restaurering av naust samt bruksendring av 

bygget på gnr. 346/1. 

Eierne av Grande nedre har et eldre naust ca. 20 m fra strandkanten som de ønsker å 

rive ned og bygge på nytt. De ytre målene skal være som eksisterende naust men de 

ønsker å utvide bruken. Bygget er tenkt å være et kombinert naust og utleiebygg for 

sommerturister og på den måten skape tilleggsinntekt til gårdsbruket.  Eksisterende 

naust er 70 m2.  Avstand til tunet er ca. 190 m mot øst og mot vest grenser bygget 
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inn til kommunalt friområde. Det gamle bygget har vært registrert som Sefrakbygg, 

men fylkeskonservatoren har gitt tillatelse til rivning av naustet. 

Søknaden har tidligere vært behandlet i 2007, der Mosvik gav tillatelse til 

bruksendring. Vedtaket ble senere opphevet av Fylkesmannen i Nordland. 

Omsøkt bygg med rød ring omkring. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Nøstet ligger mellom jordbrukslandskapet og 
kommunalt friområde og er godt synlig både 
fra land- og sjøsiden. 

Kulturminne/kulturmiljø Der er ingen kjente kulturminner i området. 
Dagens naust er frigitt Sefrakregisteret og 
delvis revet.  

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Tiltaket har ingen vesentlig innvirkning vedr. 
klima. Det er strøm i nærheten av bygget. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Det er ingen fritidsbygg nært til omsøkt 
naust. Bakgrunnen for oppbygging er å nytte 
det til tilleggsnæring ved utleie. Det skal ikke 
fradeles hovedbruket. 
Bygget ligger svært nært stranden, men det 
er muligheter for allmenn ferdsel langs 
stranda. Det mest attraktive badeområde er 
det kommunale friområdet i nabogrensen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Grunnforholdene er sand og grusbank med 
liten erosjon fordi det er forholdsvis flatt. 
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Naustet har i dag ingen problem med høg 
flo, men ved evt. nytt tiltak må det tas høyde 
for økt vannstand.  

Sentrum/folketallsutvikling Grande nedre ligger ved Framverran og er 
ca. 12 km fra Mosvik sentrum. Området har 
nedgang i folketallet. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Omsøkt tiltak ligger i nærheten av offentlig 
vei og vann. Det må ha privat kloakk. 
Området ligger nært kommunal friområde 
og tidligere Framverran skole. 

Konklusjon Tiltaket er positiv med tanke på å styrke 
næringsgrunnlag i området. Inderøy har 
vært generelt streng med å tillate bygging 
av hyttenaust i strandsonen. Det anbefales 
ikke å tas inn i planen for med tanke 
presedens for senere saker. Eier kan 
derimot restaurere eller bygge nytt naust 
tilsvarende det som står i dag. 

13. Jakob Olav Wibe ønsker utvidelse av boligområde på gnr. 138/1. 

Wibe har sammen med nabo Hjelmbrekke/Pedersen kommet med forslag til 

reguleringsplan for området Vikaholmen, Haugen og Stranda. Siden der er flere 

formål i forslaget, blir hver eiendom vurdert enkeltvis. 

Når det gjelder området Haugen, er det tidligere avsett to tomter til boligformål, så 

dette området er alt lagt inn i kommuneplanen med plankrav om detaljplan. 

Wibe ønsker et dyrka område mellom disse tomtene og sørover til eksisterende 

bolig- tomt avsett til ca. 4 nye boliger. Arealet består av dyrka jord og er på ca. 7 

dekar. 
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Areal med røde prikker, boligformål i dag og røde striper er omsøkt areal. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal ligger midt i et vakkert 
kulturlandskap og består av dyrka areal.

Kulturminne/kulturmiljø Det er et uregistrert kulturminne på arealet 
etter oversiktsfoto 2007. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Arealet ligg lunt med solrike tomter og tidlig 
vår. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Det er gode muligheter for friluftsliv i 
området med fine turområdet og tilgang til 
sjøen. Arealet er innenfor 100-metersbeltet 
men er avskilt med vei. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Omsøkt område er havavsetninger med 
grusforekomster og lite erosjon da det er 
forholdsvis flatt. Gode forhold for 
fritidsaktiviteter. 

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligger ca. 3 km fra sentrum og har 
stabilt folketall. Det er planlagt 
gang/sykkelveier fram til Sund 
folkehøgskole. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Området har felles privat adkomst fra 
kommunal vei, offentlig vann og privat 
avløpshåntering. 

Konklusjon Omsøkt areal ligger i et vakkert landskap 
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med god utsikt og består av dyrka jord i et 
sammenhengende jordbrukslandskap. I 
tillegg er det kulturminne på arealet og det 
tas ikke inn i planen. 

14. Herdis Hjelmbrekke/Ivar A. Pedersen ønsker naust og bolig/næringsformål på 

Stranda gnr. 141/20 og naust på Vikaholmen på gnr. 141/3.

I samme forslaget som Wibe, har Hjelmbrekke/Pedersen forslag om tre naust i rekke i 

bukta nedom Vikaholmen samt fem naust i rekke ved Stranda. I tillegg er tomta på 

ca. 3 dekar på Stranda foreslått til boligformål og næring. Hele eiendommen ligger 

innenfor 100- metersbelte. 

Etter at innspillperioden for kommuneplanen var gått ut, kom det nytt innspill på 

reguleringsplan med 6-8 boenheter på Stranda. Dette medfører at både tun samt noe 

dyrka areal ønskes som byggeområde. 

Areal skravert med rødt er omsøkt byggeområde
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Ettersendt tunplan som viser ny bebyggelse på Stranda. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Byggeområdet ligger i et vakkert 

kulturlandskap og deler av området er 

mindre dyrka areal. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljø på omsøkte areal.

Naturmangfoldloven Søknaden er vurdert etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 

registreringer på Stranda, men viktige 

bløtbunnsområde i bukta.

Klima og energi Arealene ligg lunt og solrikt til. Deler av 

bukta ligg tørr på grunn av fjære og er 

uegnet til naust. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Det har vært streng praksis i Inderøy 

kommune mot oppsetting av nye naust. 

Naustene vil ligge langs strandkanten og 

nedenfor eksisterende vei, noe som kan 

komme i konflikt med friluftslivet i området.  

Det har fra gammelt ikke vært tidligere naust 

på området på grunn av fjæregrunn i bukta.  

Samfunnssikkerhet/folkehelse Byggeområdene ligger på havavsetninger 
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med grusforekomster. Ved et evt. 

byggetiltak, må det tas hensyn til storflo.

Sentrum/folketallsutvikling Avstand til sentrum ca. 3, 5km og det er 

stabil folketall i området. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Omsøkt område på Stranda har privat 

adkomst fra kommunal vei. Veirett for 

boenhetene må avklares før byggestart.

Området har offentlig vann men privat 

avløp. 

Konklusjon Stranda er egentlig en stor boligtomt på

2003 dekar der eksisterende hus er 

falleferdige. Dersom det ikke kan 

restaureres, er det mulighet til oppføre nye 

bygg til boligformål. Garasje /verksted går 

inn i dette formålet. Siden tomta blir 

vurdert som boligeiendom, åpner det for 

utvidelse av tunet med inntil 8 boenheter.

Det blir ikke anbefalt bygging av nye naust 

med bakgrunn i eksisterende praksis og at 

det ligger innenfor 100-metersbelte som 

ikke er egnet for utsetting av båter.

15. Fredrik Hembre ønsker utvidelse av eksisterende hyttefelt på gnr. 187/1. 

Fredrik Hembre fikk avsett et areal ved revidering av kommuneplanen i 2007. I 

eksisterende reguleringsplan er det lagt inn båthavn for området. Nå ønsker han å 

utvide eksisterende felt mot sør, og det er antydet å utvide feltet med 10 tomter. 

Deler av dette feltet er svært bratt og det er vanskelig å se at hele området kan 

nyttes til hytter og trasevalg før en lager detaljplan på området. 
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I tillegg er det planlagt ny båthavn i bukta nedom hyttefeltet. 

Skravert område- nytt hytteområde. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Nytt hytteområde er i sin helhet 
skogsområde og ligger inntil eksisterende 
område. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert eller kjente 
kulturminner eller kulturmiljø i omsøkt 
område. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Hyttearealet ligger forholdsvis lunt og 
vender mot vest med gode solforhold.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Deler av området ligger innenfor 100-
metersbelte men inntil eksisterende hytter 
og med en adkomstvei mellom feltet og 
sjøen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Utvidelse av hyttefeltet ligger for det meste 
på bart fjell noen havavsetninger ned mot
dyrka arealet.

Sentrum/folketallsutvikling Hytteområdet ligger ca. 5 km fra 
Kjerknesvågen sentrum og ca. 15 km fra 
Straumen. Nye eksisterende hyttefelt er lagt 
til dette området mot Beistadfjorden. 
Området har hatt nedgang i folketallet de 
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senere årene.  

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er privat adkomst til feltet gjennom 
gården Vikan. I tillegg er det kommunalt 
vann framført til hytteområdet og 
eksisterende hytter har felles avløpsanlegg. 

Konklusjon Det ligger til rette for en viss utvidelse av 
hytteområdet ut fra kommunens langsiktige 
arealmål selv om noe av terrenget er svært 
bratt. Omsøkt hytteområde med 10 
hyttetomter legges inn med formål 
fritidsbebyggelse med krav om detaljplan. 

16. Ola Joar Hembre ønsker areal på gnr. 159/4 brukt til campingplass inn i 

arealplanen.

Ola Joar Hembre har hatt en tillatelse fra 1965 vedrørende oppsetting av utleiehytter 

(5 stk). Dette er utvidet med plassering av campingvogner uten at arealet har endret 

formål. Nå søker Hembre om oppstilling av ca. 10 vogner på et avgrenset område fra 

fylkesvei 225 og ned til sjøen. Området omfatter areal med utleiehytter, 

campingvogner, privat vei og 4 naust. 

Areal skravert med rødt er omsøkt område. 
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Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Det blir ingen endringer i kulturlandskapet 

siden området alt er i bruk. Området rundt 

er et typisk kulturlandskap med mye dyrka 

areal. Arealet er registrert som jorddekt 

fastmark. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert noe kulturminne eller 

kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-

lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente eller 

registrerte naturverdier på arealet oppom 

privat vei, sjøområdet på østsiden av Børgin 

med stranden er registrert som regionalt 

viktig for vade-, måke og alkefugler. 

Klima og energi Området ligger lunt til ved Børgin med gode 

solforhold hele året. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Siden de allerede er gitt tillatelse for bygging 

av campinghytter på 1960- tallet, er området 

tatt i bruk, og det er snakk om fortetting av 

eksisterende areal. Deler av arealet vil gi 

gode muligheter for gjester og allmennheten 

å komme ned til sjøen og bør holdes fritt for 

campingvogner. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Grunnforholdene er fjord- og havavsetninger 

og det ikke er kjente eller registrerte 

fareområder. 

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 6 km fra Straumen 

sentrum og ca. 2,5 km fra Røra sentrum. 

Området har hatt stabil folketall de senere 

årene.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Området har delvis fylkesvei og delvis privat 

vei. Det er tilkoplet kommunalt vannverk 

med vannposter og sanitærbygg med privat 

kloakk.  Sanitæranlegget blir i dag benyttet 
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av både anleggets gjester og 

campingvognene samt badegjester i 

området. 

Konklusjon Siden dette er et delvis godkjent anlegg fra 

tidligere, godkjennes arealet med 

eksisterende hytter oppom og nedom privat 

veg til formål fritidsbebyggelse med ca. 10 

campingvogner.  Arealet sør for naustene 

anbefales regulert til friområde til bruk 

både for gjester og allmenn bruk.  

17. Fredrik Hembre ønsker oppstilling av campingvogner på gnr. 187/1.

På Vikan har det vært oppstilling av korttidsopphold av campingvogner. Etter hvert 

har dette utviklet seg til faste installasjoner med plattinger. Nå ønsker han å få 

arealet omdisponert fast til 7 plasser for campingvogner.

Areal skravert med rødt viser omsøkt område. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Området ligg midt i kulturlandskapet 
innenfor Galgsøya på tidligere dyrka areal. I 
dag er det registrert som jorddekt fastmark. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminne på omsøkt 
areal. Arealet ligger midt mellom skogteiger
som begge har registrerte kulturminner. 
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Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente eller 
registrerte naturverdier på arealet oppom 
privat vei, derimot er bukta mot Galgsøya 
registrert som regionalt viktig område for 
vade-, måke og alkefugler.

Klima og energi Arealet vender mot vest og ligger lunt 
plassert inn i enden av Galgsøya. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Arealet ligger inntil et område med eldre 
spredt hyttebygging og har svært fine 
områder for friluftsliv både som turområde 
og fiskemuligheter. Arealet er adskilt med 
privat vei til sjø der det er tilgang for allmenn
ferdsel. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Omsøkt område ligger på strandavsetninger 
og det er ingen kjente fareområder i 
nærheten.

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligg ca. 4 km fra Kjerknesvågen og 14 
km fra Straumen sentrum. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Arealet har i dag adkomst via gårdens 
avlingsvei. Det går kommunal vannledning 
forbi arealet med vannpost. Det er ingen 
felles avløp men felles søppelhandtering som 
leveres fra gården. 

Konklusjon Arealet er begrenset og ligg usjenert til 
innenfor Galgøya, så plassering av 
campingvogner vil ikke medføre ulempe for 
kulturlandskapet. Det ligger i et område 
som er mye brukt om sommeren, men den 
private veien langs sjøen gjør at det er lett 
for allmennheten å ferdes i området. 
Omsøkt område legges inn som fritids- og 
turistformål med plass til 7 campingvogner 
og krav om tilbakeføring til dyrka jord etter 
endt bruk. 

18. Gunn Johanne Høstland ønsker oppstilling av campingvogner på gnr. 27/2. 

Kenneth og Gunn Johanne Høstland har i dag ca. 5 campinghytter plassert på 

småbruket tenkt til kortvarig opphold. Etter hvert er en del av dyrka jorda blitt varig 

omdisponert til campingplass. Nå ønsker de å ta en større del av jorda til 

campingformål med ca. 10 vogner. Bruket er registrert med 19 dekar dyrka areal og

en del utmark til sammen 105 dekar. 
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Arealet søkt til campingformål innenfor rødt strek. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal ligger på dyrka areal og i et 

kulturlandskap med småbruk. Ved opphold 

av campingvogner, kan arealet lett 

tilbakeføres til dyrka areal siden det ikke er 

tenkt faste installasjoner. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte 

kulturminner/kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 

naturverdier etter Naturmangfoldlovens §§ 

8-12.

Klima og energi Arealet ligger lunt til i bukta mot Ulvinlandet 

og vender mot sør med gode solforhold. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området har noe eldre hyttebygging i 

nærheten, men ikke tett inntil. Området gir 

gode muligheter for friluftsliv for turgåing og 
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fritidsfiske. Kulturstien på Utøy følger veier 

opp om dyrka arealet og videre langs berga 

vestover. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Campingplassen er plassert på dyrka areal 

som består av havavsetninger med leir/ silt 

som kan være utsett for erosjon. Det er ikke 

registrert noen farer for sikkerhet. Gode 

forhold for fritidsaktiviteter.

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 4km til skole på Utøy og 

ca. 11 km fra Straumen sentrum. Området 

har hatt stabilt folketall, men mange av 

småbrukene i området blir i dag brukt som 

fritidsboliger.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Området har i dag hverken vann eller 

godkjent sanitærbygning, men har et utedo 

med lukket tank i eksisterende naust. Det er 

kommunalt vann i nærheten. Området har 

heller ingen form for avfallshåndtering.  

Konklusjon Omsøkt tiltak ligger innenfor 100-

metersbelte og vedrører dyrka mark. Siden 

omsøkt areal ligger bak eksisterende naust, 

godkjennes arealet til formål fritids- og 

turistformål med ca. 10 campingvogner og 

med krav om tilbakeføring etter endt bruk. 

19. Solemstunet ønsker omregulering til permakulturformål på gnr. 181/101.

Solemstunet har eksistert siden -90 tallet og det ble vedtatt egen reguleringsplan i 2003. I

dag består Solemstunet av hovedhus, to mindre gjestehus, verksted/tekniske bygninger og 

undervisningsrom. I eksisterende reguleringsplan var arealet regulert til bolig og forretning, 

landbruksområde og spesialområde. Tanken den gang var 12 boenheter som hel- eller 

deltidsboliger, men nå ønskes hele eiendommen lagt ut til private boligseksjoner og 

overnattingsplasser basert på permakulturformål- et bærekraftig kretsløpssamfunn.



Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

det som unødvendig å vurdere området på nytt ut fra miljø

Hele eiendommen Solemstunet er skravert med rødt og er på 47 deka

Hele eiendommen blir lagt inn med formålet

anlegg. Utformingen av området blir regulert gjennom planbestemmelsene for området. 

20. Erlend Lynum ønsker å utvide Gangstad boligområde på gnr. 205/2.

Georg Smistad søker på vegne av Erlend Lynum å utvide Gangstad boligområde mot 

sørøst. Omsøkt areal er ca. 15 dekar og grenser til eksisterende boligområde mot 

nordvest og eksisterende avlingsvei og dyrka jord mot sør. Det er tenkt at 

avlingsveien/avkjøring rettes noe op

meter. Elles består arealet av lauvskog samt oppbevaring av lan

vedlager. Det er tenkt å sette opp leilighetsbygg med tanke på unge etablerer og den 

eldre generasjonen. 

Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

vurdere området på nytt ut fra miljø- og samfunnskonsekvenser. 

Hele eiendommen Solemstunet er skravert med rødt og er på 47 dekar.

blir lagt inn med formålet - Andre typer nærmere angitt bebyggelse og

Utformingen av området blir regulert gjennom planbestemmelsene for området. 

Erlend Lynum ønsker å utvide Gangstad boligområde på gnr. 205/2.

øker på vegne av Erlend Lynum å utvide Gangstad boligområde mot 

Omsøkt areal er ca. 15 dekar og grenser til eksisterende boligområde mot 

nordvest og eksisterende avlingsvei og dyrka jord mot sør. Det er tenkt at 

avlingsveien/avkjøring rettes noe opp slik at kanten av dyrka arealet flyttes noen 

meter. Elles består arealet av lauvskog samt oppbevaring av landbruksredskaper og 

. Det er tenkt å sette opp leilighetsbygg med tanke på unge etablerer og den 
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Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

og samfunnskonsekvenser. 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og

Utformingen av området blir regulert gjennom planbestemmelsene for området. 

Erlend Lynum ønsker å utvide Gangstad boligområde på gnr. 205/2.

øker på vegne av Erlend Lynum å utvide Gangstad boligområde mot 

Omsøkt areal er ca. 15 dekar og grenser til eksisterende boligområde mot 

nordvest og eksisterende avlingsvei og dyrka jord mot sør. Det er tenkt at 

p slik at kanten av dyrka arealet flyttes noen 

dbruksredskaper og 

. Det er tenkt å sette opp leilighetsbygg med tanke på unge etablerer og den 
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Omsøkt areal er skravert med rødt og er på ca. 15 dekar. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Arealet ligger inntil eksisterende 
boligområde i landskapet. En bør unngå 
silhuettvirkning på byggene med å regulere 
byggehøyde. Flytting av avlingsveien vil 
medføre bruk av dyrka jord på ca. 700 m2. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte 
kulturminne/kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 
naturverdier etter naturmangfoldlovens §§ 
8-12 på omsøkt område. 

Klima og energi Arealet ligger på et høydedrag og vil ha gode 
solforhold året rundt. Det er mulig med 
felles energiløsninger i området. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Hyttebygging er ikke aktuelt i området. Det 
er fine muligheter for turmuligheter og kort 
avstand til friluftsområde på Stornesøra.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området ligger på fjellgrunn, og det er ingen 
kjente fareområder på omsøkt areal.

Sentrum/folketallsutvikling Gangstadfeltet ligg tett ca. 1km fra 
Sandvollan skole og ca. 10 km fra Straumen 
sentrum. Folketallet er stabilt i området. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er bygd ut kommunal adkomst, vann og 
avløpsanlegg til eksisterende byggefelt som 
kan benyttes. 

Konklusjon Omsøkt område ligger inntil eksisterende 
felt og har utsikt mot både øst og vest. I 
tillegg ligger det nært skole og vil egne seg 
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godt til utbyggingsområde. Området tas inn 
i planen med ca. 20 boenheter og krav om 
detaljplan. 

21. Torfinn Lorentsen m.fl. Oppstilling av campingvogner på Krogsvågen, gnr. 200/4

Krogsvågen eies av flere søsken. Det har vært plassert campingvogner i strandsonen 

med tillatelse fra grunneier.  De ønsker nå å opprette permanent plass for 2 

campingvogner med platting som er plassert mellom eksisterende naust. Begge 

vognene tilhører dagens eiere. De mener at vognene ikke er til hinder for allmenn 

ferdsel i strandlinjen, og området kan brukes av alle som ønsker det. 

Omsøkt campingvogner er de 2 vognene plassert mellom naustene.

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Oppstilling av omsøkt campingvogner vil ikke 

ha betydning for dyrka jord og forholdsvis 

lite betydning ved plassering av 2 vogner 

mellom eksisterende naust.

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente eller registrerte 

kulturminne eller kulturmiljø på 

eiendommen. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 
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naturverdier etter naturmangfoldlovens §§ 

8-12 på omsøkt område. Det ligger viktige 

fugleområder i sjø/strandsonen i nærheten 

(Krogstangen/Hustadøya)

Klima og energi Arealet vender møt øst og lunt til ved 

Krogsvågen. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Plassering av campingvognene kan virke 

privatiserende for allmenn ferdsel, men er 

plassert mellom to private naust. Det er en 

sti/avlingsvei mellom vognene og sjøen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området ligger på marine strandavsetninger, 

ingen registrerte eller kjente fareområder. 

Vognene er flyttbar ved høg flo.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt plassering ligger ca. 3 km fra 

Sandvollan v/ butikk. Området har stabilt 

folketall.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Ikke behov for kommunale tjenester. 

Eksisterende hus på småbruket benyttes for 

vann, avfall og toalett.

Konklusjon Tiltaket er lite og plasseres mellom to 
eksisterende naust, så det vil ikke hindre 
allmenn ferdsel i området. Området legges 
inn med fritids- og turistformål i planen 
med krav om tilbakeføring etter endt bruk. 

Johannes Neergård, boligområde på gnr. 7/2.

Neergård har levert inn et innspill om boligbygging nordøst for Kvistadbakkan. Siden 

dette er innenfor kommunedelplan Straumen, blir det ikke vurdert i denne 

planprosessen. 

Torhild Sundsetvik, grunneier i Sundsetvik gnr. 314/3.

Sundsetvik har levert en generell merknad til kommuneplanens arealdel med ønske 

om at 100-metersbeltet blir praktisert like strengst i Mosvik som resten av 
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kommunen. Kommunen bør i første rekke ta vare på sine egne innbyggere og unngå 

fritidsboliger i områder der de fastboende ikke ønsker det. 

6.2	Samferdselsanlegg	og	teknisk infrastruktur.	

Når det gjelder nye gang/sykkelveier langs hovedveiene, er det i eksisterende kommuneplan 

for tidligere Inderøy lagt inn de prioriterte tiltakene. Den eneste som er prioritert i 

kommunens trafikksikkerhetsplan og ikke finns i nåværende planer, er gang/sykkelveien 

langs fylkesvei 755 fra avkjørsel Dalabukta mot Mosvik sentrum. Den nye gang/sykkelveien 

blir lagt inn i plankartet som en illustrasjon men vil bli konsekvensvurdert i detaljplanen for 

tiltaket. 

Det er ingen kjente nye større veiprosjekt som er under planlegging innenfor planperioden. 

6.3	Grønnstruktur.
I planen legges inn et nytt friområde med skianlegget ved Malihaugen/Skålpundtjønna. Skiområdet 

på Gran blir tilbakeført til LNF- formål. 

6.4	Forsvaret.
Inderøy kommune har ingen forsvarsanlegg innenfor sine grenser. 

6.5.	Landbruks-,	natur- og	friluftsområder	samt	reindrift.	(LNF-R	områder)
Siden Inderøy kommune har en utstrakt bruk av tiltak innenfor landbruk som er basert på 

tilleggsnæringer og som kommunen har videreført gjennom kommuneplanens samfunnsdel, ønskes 

alt landbruksareal i kartet å bli lagt ut med LNF-R formål som næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag. 

I tidligere Inderøy kommune sin kommuneplan har det vært lagt ut store områder for spredt

boligbygging, men Mosvik har hatt noen få små områder.  De siste årene har det vært bygd noen

boliger spredt og dels har dette vært kårfolk som ønsker fradeling på egen gård. De fleste søknadene 

har kommet utenfor avsatte områder til spredd boligbygging. Derfor har en tatt ut de fleste 

områdene i den gamle planen og heller behandler fradeling av tomter til boligbygging som 

dispensasjonssaker etter plan og bygningslovens kapittel 19. Det er utformet retningslinjer i planen 

som skal benyttes i saksbehandlingen av dispensasjoner. 

I planen er det avsatt mindre områder nær bygdesentrene med formål spredd boligbygging. Dette er 

med bakgrunn å styrke utkantene og legge til rette for varierte tomte og botilbud. Når det gjelder 

Straumen og Røra, vises det til kommunedelplanene og avsatt område der. 

I utkast til plan er det lagt inn noen områder til spredt boligbygging i tilknytning til grendesentrene 

for å imøtekomme et variert botilbud i hele kommune. Følgende områder er vurdert og lagt inn 

under punkt 7.5.4.
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6.6.	Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag,	med	tilhørende	strandsone.	

I den nye kommuneplanen blir sjøarealet i hovedsak som før, men det vil bli lagt inn noen 

nye hensynssoner. I tillegg er det lagt inn byggegrense mot sjø som skal være til hjelp å 

regulere tiltak i strandsonen. Det er utformet aktuelle planbestemmelser og retningslinjer 

for sjøarealet/strandsonen. 

6.7.	Hensynssoner.	

Der er lagt inn følgende hensynssoner etter plan og bygningslovens § 11- 8: 

 C:  Sone for særlig hensyn til friluftsliv: Galgøya, Høsholmane, Aspvika, Odden i 

Framverran.

 C :  Sone for særlig hensyn til kulturmiljø: freda forminner og bygninger

 D: Båndlegging i påvente av vedtak etter anna lovverk: marin verneplan i deler av 

Skarnsundet og Børgin. 

 F: Område med reguleringsplaner som fremdeles skal gjelde. 

6.8.	Byggegrense	innenfor	100-metersbelte.

Det er lagt inn byggegrense i deler av 100-metersbelte innenfor LNF-R formålet etter plan og 

bygningslovens § 1- 8 og generelle planbestemmelser etter § 11-9, punkt 4 slik loven gir 

muligheter til. 

Når byggegrensen er sett for de ulike områdene, er det tatt utgangspunkt i de langsiktige 

arealmålene som at allmennheten skal tilgodeses i strandsonen men samtidig legge til rette 

for næringsutvikling og ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommene skal i størst mulig grad 

lokaliseres der det allerede er fritidsbygg eller har infrastruktur. I tillegg er det tatt hensyn til 

nasjonale særlover og retningslinjer som gjelder innenfor strandsonen. 

Det er lagt inn følgende byggegrenser i strandsonen: 

Lokalitet Byggegrense Merknader

Forsell-Vikastrand, 
Trongsundet 

Byggegrense langs sjø Regulerte hyttefelt og 
spredd boliger, god 
infrastruktur

Nesset- Gipling, Framverran Byggegrense 40 m fra sjø Regulerte hytter og camping, 
spredd boliger, god 
infrastruktur

Skarnsundbrua-Mosvik 
sentrum

Byggegrens langs veg Spredd boliger og 
hyttebebyggelse, god 
infrastruktur

Østvik-Sundsetvik, Mosvik Byggegrense 40 m fra sjø Spredd boliger og hytter, god 
infrastruktur

Staberg søndre- Saltvikhavn, 
Mosvik

Byggegrense langs veg Spedd bolig og 
fritidsbebyggelse, området 
stort sett benyttet til fritid
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Småland-Stornesøra, Sandv. Byggegrense 40 m fra sjø Regulert camping, spredd 
bolig og fritidsbebyggelse, 
god infrastruktur

Hembre- Skjemstad, 
Kjerkn.vågen

Byggegrense 40m fra sjø. Regulerte hyttefelt, spredd 
hytte og boligbebyggelse, 
god infrastruktur

Skarnsundbrua- Rotvoll,
Vangshylla

Byggegrense langs sjø Regulerte hyttefelt, boliger 
og båthavn.

7.	KARTBLADET	MED	NYE	FORMÅL.

7.1.	Kommunedelplaner	som	skal	gjelde

Plan Godkjent Merknader

Kommunedelplan Røra 08.03.10 Omfatter Røra sentrum med 
omland

Kommunedelplan Straumen 25.06.12 Omfatter Straumen sentrum 
med omland på begge sider 
av Straumbrua. 

7.2.	Kommunedelplaner	som	skal	oppheves	

Plan Godkjent Merknader

Kommunedelplan Framverran 29.05.08 Planen er lite detaljert og kan 
innarbeides i kommuneplanen

Kommunedelplan sjø (gjelder 
tidligere Inderøy kommune)

01.07.01 Planen innarbeides i 
kommuneplanen og utvides til 
hele sjøarealet i kommunen.

7.3.	Reguleringsplaner	som	skal	gjelde.	

Mosvik

Plan Godkjent Merknader

Reitan hyttefelt 06.08.91 Feltet er under bygging

Brattaker hyttefelt 29.02.81 Delvis utbygd.

Forsell og Brusveet hyttefelt 15.08.86 Ikke utbygd. 

Vennes boligfelt 1990 Delvis utbygd.
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Østre Lomtjønn hyttefelt 05.01.94 Ikke bygd.

Otertjønn hyttefelt 22.04.96 Ikke bygd

Slåttdalsneset 1996 Ikke bygd. 

Rønningsberget 12.03.96 Delvis bygd

Sundsetvik 1997 Delvis bygd

Mosvik sentrum 31.01.01 Gjelder inntil ny 
sentrumsplan er vedtatt.

Kaldalen, kraftstasjon NTE 2002 Bygd

Vestviknes,hytte, 
småbåthavn

20.05.04 Delvis bygd

Saltvikhavn I, fritidsbygg 11.09.03 Ikke bygd

Saltvikhavn II, fritidsbygg 30.04.07 Ikke bygd

Stordrilen og Langskroken, 
hytter

25.06.06 Delvis bygd

Vestvik, hytter 07.02.07 Delvis bygd

Sandberg, hytter 15.03.07 Delvis bygd

Northug, hyttefelt 28.06.07 Ikke bygd

Gipling 18.06.08 Delvis bygd

Venneshavn, fritidsbygg og 
småbåthavn

17.06.09 Delvis bygd

Trongsundet, fritidsbygg og 
boliger

10.02.10 Delvis bygd. 

Kjerringvika, fritidsbygg og 
småbåtanlegg

07.09.11 Ikke bygd

Øvre Grande, fritidsbygg 29.09.11 Ikke bygd

Vinjesjøen, bolig og 
fritidsformål

28.03.12 Ikke bygd

Fjordgløtt, bolig 21.11.01
Reg.endring 21.12.11

Delvis bygd

KJERKNESVÅGEN

Plan Godkjent Merknader

Oksaal steinbrudd 17.11.99 Området er ikke tatt ut

Skjemstadaunet, bolig og 
hyttefelt 
Skjemstadaunet hyttefelt

17.10.05, reg.endring
24.11.09

19.03.12

Delvis bygd
Deler av hyttefeltet er 
utbygd.

By-Vistven hyttefelt 19.03.07, reg.endring
21.05.12

Delvis bygd

Vikan hyttefelt 27.09.10 Delvis bygd

Skjemstad hyttefelt 14.10.13 Området ikke utbygd.
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SAKSHAUG

Plan Godkjent Merknader

Bosnes småbåthavn 28.06.00 Delvis utbygd

RØRA

Plan Godkjent Merknader

Salberg nedre, råstoff 10.03.01 Deler av området ikke tatt ut

UTØY

Plan Godkjent Merknader

Utøy industriområde 03.07.95 Delvis utbygd

Tømte næringsområde 03.07.96 Utbygd, fremdeles aktuell

Hogstad motorsport 20.03.06 Delvis utbygd

Vangshylla småbåthavn 20.03.06 Bygd, 

Jætåsen boligområde 04.02.08 Delvis utbygd

Rottvold hytteområde 25.06.02 Delvis utbygd

Letneslandet, områdeplan 02.05.11 Delvis utbygd

Stokkan steinbrudd 30.05.12 I drift

SANDVOLLAN

Plan Godkjent Merknader

Gangstadhaugen 01.10.71 Bygd

Småland 03.08.73 Bygd

Gangstadkorsen 19.08.80 Bygd

Småland 29.10.81 Bygd

Gangstadhaugen, detalj 19.08.80 Bygd

Gangstadhaugen, detalj 31.05.88 Bygd

Langåsen 27.04.94 Ikke bygd

Stornes- endring 14.12.94 Delvis bygd

Ferstad 22.08.95 Bygd

Schulsvian 12.03.97 Delvis bygd

Gangstadhaugen II 17.12.97 Delvis bygd

Bernvågen 28.06.20 Bygd

Skjelvågen 18.10.04 Delvis bygd

Stornes camping 14.12.05 Bygd

Gang-sykkelveg fv. 229 14.05.07 Ikke bygd

Hestberga hyttefelt 19.05.08 Delvis bygd.

Gangstadhaugen II,endring 21.04.10 Delvis bygd. 
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7.4.	Planer	som	skal	oppheves.		
MOSVIK

Plan Godkjent Merknader

Nesset- hyttefelt 07.05. 81 Området går inn i kom.planen

Neset- boligomr. 1983 Området går inn i kom. planen

Neset –boligomr. 12.06.96 Området går inn i kom.planen

Langaunet -Framverran 04.91 Området går inn i kom. planen

Nervik industriområde 30.10.96 Området går inn i kom. planen

KJERKNESVÅGEN

Plan Godkjent Merknader

Kjerknesvågen 19.08.88 Området inngår i ny reg.plan

Nausthaugen 27.06.05 Området inngår i ny reg.plan

Kjerknesvågen Kai/småbåthavn 21.01.08 Området inngår i ny reg. plan

RØRA

Plan Godkjent Merknader

Solemstunet, Bolig- og 
næringsformål

30.08.07 Området går inn i 
kommuneplanen

UTØYA

Plan Godkjent Merknader

Norenget, boliger 27.09.74 Inngår i kom. planen

Undersåker, friområde og 
naust

28.03.77 Bygd, inngår i kom.plan

Vangshylla hytteområde 05.02.02 Delvis bygd, inngår i 
kom.plan

Heggdal hytteområde 19.11.02 Utbygd, inngår i 
kommuneplanen

Kvamsholmen, hytte 29.08.06 Bygd, inngår i kom.plan

SANDVOLLAN

Plan Godkjent Merknader

Stornes 30.06.80 Inngår i kom.plan

Hustadlandet 22.04.82 Inngår i kom.plan

Ålberg hyttefelt 28.05.02 Bygd
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7.5.	Nye	områder	etter	formål	i etter	plan	og	bygningsloven|	§	11- 7	og	§	11-

8.

7.5.1.	Bebyggelse	og	anlegg etter	pbl		§	11-7,	punkt1

Lokalitet Plannr. enhet

Aasly gnr. 222/10 1 3 boliger

Braset gnr. 337/1 3 4 hytter

Braseth gnr. 337/1 3 10 hytter

Braseth gnr. 337/1 3 12 hytter

Alfertun gnr. 309/11 4 4 nye hytter

Grønnesby nordre gnr 194/1 6 20 boliger

Svarva østre, gnr. 143/1 8 Avklares i detaljplan

Nesset gnr. 352/4 10 10 hytter

Sundsetnes gnr. 311/4 11 2 hytter

Stranda gnr. 141/20 14 8 boenheter

Vikan gnr. 187/1 15 10 hytter

Sørlia øvre gnr. 159/4 16 10 campingvogner

Vikan gnr. 187/1 17 7 campingvogner

Ulvinaune gnr. 27/2 18 10 campingvogner

Solem gnr. 181/101 19 20 boenheter i planperioden

Skjelvan nordre, gnr. 205/2 20 20 boenheter 

Krogsvåg, gnr 200/4 21 2 campingvogner

7.5.2.	Samferdselsanlegg	og	teknisk	infrastruktur etter	pbl	§	11-7,	punkt 2

Lokalitet Plannr. enhet

Jægta fjordstue - Dalabukta, 
Mosvik

22 1000 m

Bergsgrendvegen –
Vimpelivegen, Mosvik

23 100 m

7.5.3.	Grønnstruktur	etter	pbl	§	11-7,punkt	3	

Lokalitet Plannr. enhet

Malihaugen 44 40 dekar

7.5.4.	Landbruk-,	Natur-,	og	Friluftsformål	samt	reindrift etter	pbl	§	11-7,	punkt	5.	

Lokalitet Plannr. Merknad/enhet

Kvamshaugan, Utøy 24 Spredd boligbygging som 
tidligere, 2 boliger
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Vangshylla Utøy 25 Spredd boligbygging, 2 boliger. 

Vistven- Lilleby, Kjerknesvågen 26 Spredd boligbygging som 
tidligere, 3 boliger

Aasen - Bjørklund, Sandvollan 27 Spredd boligbygging utvidet 
med tidligere boligområde, 4
boliger

Bergsgrendvegen – Grande lille, 
Mosvik

28 Spredd boligbygging, delvis 
som tidligere men utvidet mot 
øst, 4 boliger

7.5.5.	Bruk	og	vern	av	vassdrag	med	tilhørende	strandsone etter	pbl	§ 11-7,	punkt	6.

Hovedformålet i sjøområdet er fellesformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone. I tillegg er det lagt inn de viktigste eksisterende formålene. Disse formålene er ikke 

nye og derfor ikke konsekvensutredet slik nye formål er. 

Lokalitet Plannr. merknad

Trondheimsfjorden, gjennom 
Skarnsundet og til Steinkjer

29 Hovedfartsled

Hoøya til Follafoss 30 Bifartsled

Sør om Ytterøy til Hylla 31 Bifartsled

Kjerknesvågen 32 Småbåthavn

Vangshylla 33 Småbåthavn

Skjelvågen 34 Småbåthavn

Straumen 35 Småbåthavn

Mosvik sentrum 36 Småbåthavn

Venneshavn 37 Småbåthavn

Hoøya 38 Naturreservat ( 159 da )

Roelsøya 39 Naturreservat (  84 da )

Vikaleiret 40 Fuglefredningsområde ( 410 
da)

Kvamsholman 41 Biotopvernområde  (65 dekar)

Giplingøya 42 Fuglefredningsområde (70 
dekar)

Akvakultur 43 Trongsundet (reguleringsplan + 
eksisterende kom.plan)

7.5.6.	Hensynssoner etter	pbl	§	11- 8,	punkt	c,	d	og	f.	

Lokalitet Plannr. merknad

Aspviken gnr. 352/5 45 Ca. 5 dekar langs sjøkanten 

Skarnsundet 46 I påvente av marin verneplan

Børgin 47 I påvente av marin 
verneplan.
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8.	PLANBESTEMMELSENE

8.1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter § 11-9.

1. Reguleringsplan 
Nye bygge- og anleggsområde skal ha utarbeidd reguleringsplan etter plan og 
bygningslovens § 12-3 før det blir gjennomført tiltak. Følgende områder har 
unntak for denne bestemmelsen; Alfertun hytteområde (Plannr. 4), Sundsetnes 
hytteområde (Plannr. 11) og områdene for oppstilling av campingvogner (Plannr. 
16, 17, 18, 19 og 20) samt Solemstunet (Pl.nr. 19).

2. Nye bygg og anleggsområder som grenser inntil hverandre skal utarbeide felles 
reguleringsplan og ha felles infrastruktur med veg, vatn og kloakk samt felles 
system for overflateavrenning.  

3. I nye boligområder kan det bli sett krav om rekkefølgebestemmelse. Dette skal 
avklares i detaljplan.

4. Ny bebyggelse innenfor kommuneplanens arealdel skal legge vekt på estetikk 
slik at byggene tilpasses eksisterende terreng og tar vare på viktige kvaliteter i 
kulturlandskapet. 

5. I områder der det er lagt inn byggegrenser i 100-metersbelte, gjelder 
byggegrensen foran plan og bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag.  Byggegrensen gjelder for etablering av nye hytte- og 
boligområder samt fortetting i eksisterende områder dersom det ikke er i strid 
med nasjonale interesser innenfor jordbruk, viktige naturmangfoldverdier og 
kulturminner. 

8.2. Bestemmelser etter pbl § 11-10 som gjelder arealformål i § 11-7.

1. Bygninger og anlegg
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3. Grøntstruktur. 

1-1 I nye boligområder som skal ha detaljplan, blir det sett krav om eneboliger eller 
småhusbebyggelse som er tilpasset terreng og høgdekoter.
Utnyttingsgrad og bestemmelser om høyde settes i reguleringsplanen. 

1-2 Fortetting i eksisterende boligområder er tillatt. Nye boliger skal tilpasses 
eksisterende bygningsmasse/nabohus i området. Tilpassingen gjelder høyde, 
volum, takform og materialbruk. Byggegrensen er 12, 5 m fra senterlinje på 
kommunal vei til vegg på bolighus. Tomteutnyttelse er sett til 30 % BYA.

1-3 Garasjer i eksisterende felt skal ikke overstige 3,5m i gesimshøyde. Garasjer 
kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 m fra veikant. Garasje plassert 
parallelt med veien kan plasseres inntil 2 m fra veikant såfremt plassering ikke 
hindrer sikt for trafikkavvikling.
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1-4 Fortetting i eksisterende regulerte hytteområder er tillatt. Hytter kan ha et 
samlet areal inntil BYA=100 m2. I tillegg kan det bygges anlegg og parkering 
uten overbygg med inntil BYA = 20 m2. Hytter kan ha en maks mønehøyde 
inntil 5,5 m.

1-5 Langaunet, Framverran og Solemstunet, Røra reguleres til andre typer 
bebyggelse. Områdene skal utvikles til kombinert nærings- og boligformål. 
For området Solemstunet kan det settes opp 20 boenheter i planperioden. 
Utnyttelsegraden er sett til 20 % BYA for begge områdene. 

1-6 For hytteområdene Alfatun  på plannr. 4 kan det bygges 4 nye hytter og 
Sundsetnes på plannr. 11 kan det bygges 2 nye hytter.  Hyttene kan ha et 
samlet areal på inntil BYA = 100 m2. I tillegg kan det bygges anlegg og 
parkering uten overbygg med inntil BYA = 20 m2. Hyttene kan ha en maks 
mønehøyde inntil 5,5,m.  

1-7 Plannr. 44 Grønnstruktur på Malihaugen er regulert til offentlig friområde. 

8.3 Bestemmelser etter pbl. § 11-11 som gjelder følgende arealformål i § 11-
7:

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 

5-1 Det er ikke tillatt med spredt hyttebygging innenfor LNF-R området.
5-2 Det kan utføres bruksendringer av driftsbygninger i samsvar med 

retningslinjene i Landbruk Pluss. Endringen skal ikke medføre drifts og 
miljømessige ulemper for landbruket i området. 

5-3 Bygg og anlegg innenfor landbruksnæringen skal ha estetisk utforming og 
være tilpasset kulturlandskapet. Det settes en maks mønehøyde på 10 meter 
på nye bygg og anlegg innenfor LNF-R området. 

5-4 Det er sett av følgende områder i LNF-R områder der det er tillatt med spredd 
boligbygging: 
Plannr. 24 på Kvamshaugan med 2 boliger
Plannr. 25 på Vangshylla med 2 boliger
Plannr. 26 på Vistven- Lilleby med 3 boliger
Plannr. 27 på Bråtte- Bjørklund med 4 boliger
Plannr. 28 på Bergsgrandvegen- Grande lille med 4 boliger. 
Nye boliger skal innpasses i kulturlandskapet samt høyde og volum etter 
nærliggende boliger.
Spredt boligbygging kan tillates gjennom enkeltsøknader. Dersom det bygges 
flere boliger inntil hverandre, skal en situasjonsplan for området følge 
byggesøknaden. 

5-5 Det er tillatt å føre opp nye bygg i eksisterende tun på gårdsbruk samt 
vedlikehold av etablerte bygg innenfor landbruk i 100-metersbelte. 
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5-6 Eksisterende bolighus i LNF-R området kan rives og bygges opp att. Det skal 
være følgende utnytting av boligeiendommene. For boligeiendommer opptil 
1500 m2 settes utnyttingsgraden inntil 30 % BYA. For større eiendommer skal 
tomtestørrelse på 1500 m2 legges til grunn for beregning av utnyttingsgrad. 

5-7 Eksisterende hytter i LNF-R området kan rives og føres opp med samme areal 
som før eller inntil et samlet areal på BYA =100 m2. I tillegg kan det bygges 
anlegg og parkering uten overbygg med inntil BYA=20 m2. Hyttene skal ha en 
maks mønehøyde inntil 5, 5 m. 

5-8 Det er lagt inn byggegrense mot sjø i LNF-R- områdene. Byggegrensen skal 
gjelde for tiltak som er nevnt under den generelle planbestemmelsen 8.1, 
punkt 5. Følgende byggegrenser er lagt inn i kartet:

 Forsell-Vikastrand - grense langs sjø

 Nesset – Gipling - grense 40m fra sjø

 Skarnsundbrua - Mosvik sentrum – grense langs veg

 Østvik- Sundsetvik - grense 40m frå sjø

 Staberg søndre – Saltvikhavn – grense langs veg

 Småland – Stornesøra- grense 40 m frå sjø

 Hembre – Skjemstad - grense 40 m frå sjø

 Skarnsundbrua – Rotvoll – grense langs sjø
6-1 Stående naust innenfor strandsonen i LNF-R områder kan rives og bygges opp 

på nytt med samme areal som tidligere. 

8.3 Retningslinjer for henssynssoner etter pbl § 11-8.

Punkt C) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med 
påførte interesser. 
Punkt D) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og 
bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt 
rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.  

C) Det er lagt inn hensynssone med tanke på friluftsliv på følgende områder; 
Galgøya, Høsholmane, Aspvika, Odden. Her kan settes opp enkle tiltak for 
felles benyttelse.

D) Bygninger som er freda etter kulturminneloven på Sundnes, Røvika og Lie 
samt Hustad gamle kirke, Vestvik kirke og Mosvik kirke, skal vedlikehold av 
de aktuelle bygningene utføres i tråd med gjeldende 
fredningsbestemmelser. Det kan også utføres rydding og vedlikehold av 
påviste kulturminne.

D) Det skal ikke tillates nye tiltak i Skarnsundet og Børgin der kartet viser 
hensynssone i påvente av fremtidig marin verneplan.  
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9.	RETNINGSLINJER,	UTFYLLING	AV	PLANBESTEMMELSENE.	

Bebyggelse	og	anlegg	etter	pbl.	11-7,	punkt	1.
 Boligområdene må ha gode forhold for friluftsliv og lek. Det må være avsatt 

tilstrekkelig lekeplass for de yngste barna innenfor det regulerte boligområdet.

 Nye områder for boliger og offentlige bygg skal opparbeides med tanke på universell 
utforming. 

 Nye bygg- og anleggsområde må ikke hindre fri ferdsel langs sjø. 

 Byggeområdene skal ha god tilgang til reint drikkevann. Behandling av avfall, 
gråvann, og kloakk skal følge kommunens praksis og regelverk. Det bør også legges 
til rette for vannbåren varme. 

 Ved etablering av boligområder nær trafikkert vei, må reguleringsplanen vurdere 
forholdet til tilrådde støygrenser. 

 Grøntstruktur, friområde på Malihaugen skal nyttes til skilek, skiskyting og lysløype.

Samferdselsanlegg	og	teknisk	infrastruktur	etter	pbl	§11-7,	punkt	2	
 Rammeplanen for nye adkomster legges til grunn ved planlegging og 

saksbehandling. 

 Kommunen bør oppmuntre til felles adkomster der det er naturlig.

Landbruks-,	natur- og	friluftsformål	samt	reindrift	etter	pbl	§	11-7,	punkt	5
 Ved søknad om dispensasjon av nye boliger og næringsbygg må nye tiltak ikke 

komme i konflikt med viktige særlover og særinteresser som landbruk, friluftsliv, 
naturmangfoldlov, kulturminne og vassforskrift. Saker som gjelder konsesjon, skal 
bosettingshensyn veie tungt.

 Følgende temakart skal vurderes ved dispensasjoner: Kommunedelplan – biologisk 
mangfold, registrerte kulturminner/kulturmiljø og farekart for kvikkleire og 
støysonekart.

 Nye adkomster/veier skal ikke gå over dyrka jord eller eksisterende tun.

 Nye etableringer må ha tilgang til reint drikkevann og behandling av avfall, gråvann 
og kloakk skal følge kommunen sin praksis og regelverk.

 Driftsbygninger i landbruket som blir nyttet til tilleggsnæringer, skal ikke fradeles 
eiendommen. Bruk av eksisterende hus kan behandles friere enn nye bygg i forhold 
til Landbruk Pluss.  

 Boliger plassert nær eller i gårdstunet, skal ikke fradeles hovedbruket. 

 Ved regulerte hyttefelt bør det være muligheter for fellesanlegg i sjø. 
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10.	RETTSVIRKNING	AV	KOMMUNEPLANEN
Rettsvirkning av kommuneplanen er gitt i pbl. § 11-6. Kommunedelplanen med arealkart og 

bestemmelser bestemmer fremtidig arealbruk for planområdet og er etter kommunestyret 

sin godkjenning bindende for nye tiltak og utviding av eksisterende tiltak som krever 

samtykke etter pbl § 20-1, første ledd bokstav a-m, jfr. § 1-6. 

Arealbruk og bestemmelser i godkjente reguleringsplaner gjelder fremfor kommuneplanens 

arealdel dersom det er avvik. Når kommuneplanen inneholder forhold som ikke er avklart i 

reguleringsbestemmelsene, skal kommuneplanen sine bestemmelser gjelde, jfr. pbl § 1-5. 

12.	Vedlegg.

Ledige	hyttetomter	i	vedtatte reguleringsplaner.

REGULERINGSPLANER LEDIGE 
HYTTETOMTER

Brattaker hyttefelt 2

Forsell og Brusveet hyttefelt 5

Østre Lomtjønn hyttefelt 10

Otertjønn hyttefelt 8

Slåttdalsneset hyttefelet 11

Rønningsberget hyttefelt 1

Vestvikneset, hytte/ småbåthavn 5

Saltvikhavn I fritidsbygg
Saltvikhavn II, hyttefelt

20

Stordrilen og Langskroken 4

Vestvik, hyttefelt 5

Sandberg hyttefelt 10

Northug hyttefelt 45

Gipling 14

Venneshavn, fritidsbygg/småbåthavn 10

Trongsundet, fritidsbygg og boliger 83

Kjerringvika, fritidsbygg og småbåtanlegg 2

Øvre Grande, hyttefelt 10
Skjemstadunet I og II, hyttefelt og boliger 8

BY-Vistven hyttefelt 7

Rottvold hyttefelt 11

Hestberga hyttefelt 14

Sum ledige hyttetomter 285
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1. gangs behandling i Formannskap

2. gangs behandling i Formannskap

INDERØY KOMMUNE

Samleveg - nåværende (kommuneveg)

Adkomstveg - nåværende (privat veg)

Gang-/sykkelveg - nåværende

Gang-/sykkelveg - framtidig
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Andre typer bebyggelse - nåværende

Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Friområde - nåværende

-Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - fremtidig

Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Farleder - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Akvakultur - nåværende

Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)

Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann

Sikringsone - Andre sikringssoner (skytebane)

Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

Båndlegging etter lov om naturvern - fremtidig

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

-Hensynsoner (PBL2008 §11-8)

Sikringsonegrense / Båndleggingsgrense / Detaljeringsgrense

Byggegrense mot sjø

Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(PBL2008)
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Hovedutvalg Natur 67/13 21.10.2013

Temaplan vann og avløp. Målsetninger og prioriteringer for perioden 2013 til 

2018.

Rådmannens forslag til vedtak:

Temaplan vann og avløp legges til grunn for arbeidet med de årlige investeringsplaner, jfr. 
budsjett og økonomiplan.

Vedlegg
1 Felles VA- plan, avløp, rev. okt. 2013
2 Avløpssone Inderøy del I
3 Avløpsone Inderøy del II
4 Avløpsone Inderøy del III
5 Avløpsoner Mosvik
6 Felles VA - plan, vann, rev. okt. 2013

Bakgrunn

I forbindelse med ny kommune Inderøy 1756 er det gjennomført en planprosess for å fastsette
ambisjonsnivå for drift og utbygging av vann og avløpsanlegg i kommunen. 

Fra 1.01.2012 innførte nye Inderøy kommune felles gebyr for alle kommunale vann og avløpsanlegg.
Mosvik vannverk som er et andelsverk har noe lavere priser.

Hovedplanene, som er tema og prioriteringsplaner, en for vann og en for avløp, er utført av firma 
Rambøll Norge as.

Planene gir en oversiktlig status for alle kommunale vann og avløpsanlegg. 

Det er avdekket behov for investeringer på til sammen 21,3 millioner kroner eks. mva. på avløp og 12 
mill. på vann innen utgangen av 2017 for å oppfylle de mål som er satt. På vann er medtatt investering 
på 22,8 mill. etter 2017.



Rambøll har etter oppgitte økonomiske rammer fra arbeidsgruppen, vist hvordan tiltak kan prioriteres. 
Her er tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2013. For de neste årene viser planen tiltak som vil 
medføre økning av gebyr kun etter prisstigning fra og med 2014. Planene vil følge vedtak i budsjett som 
vedtas i desember 2013.

I mange områder er det på ledningsnett både for vann og avløp feil og mangler. Dette er særlig 
utfordrende for avløp på Sandvollan og Røra, der er det også renseanlegg som er sårbare for overvann. 
Det er biologiske trinn både i Røra Ra og Skjelvågen RA. Renseprosessen blir sterkt påvirket med både 
for tynt og for kaldt kloakkvann. Den store mengden overvann til disse renseanleggene medfører både 
større utslipp og større kostnader. På vannsiden er det på Røra stålrør som er utsatt for rustangrep der 
de er lagt i leire. Det er 16 km. med eternittrør lagt før 1970. Det er brudd og lekkasjer på disse som 
medfører mye graving og reparasjoner. Øvrige investeringer på vann viser prioritering på ringledninger 
for å øke sikkerheten. I planen nevnes Røra mot Sparbu der det gjennom samarbeid med Steinkjer 
kommune gis forsyning til 5 gårdsbruk i Inderøy og noen flere i Steinkjer. Andre ringledninger er 
Hustadlandet og Skjemstadaunet. Flere mindre vannverk i Mosvik har liten sikkerhet ved strømbrudd og 
pumpehavari. I tillegg til å montere vanntanker foreslås anlegg med vannbehandling samt 
driftsovervåking. Kvennavika vannverk forsyner bedriften Norsk protein. Her er foreslått tiltak for å øke 
sikkerheten.

I tidligere Inderøy ble det for ca. 15 år siden bygd ut i overkant av 60 små renseanlegg kloakk for 
enkelthus og for to og tre boliger der dette var gunstig løsning. Disse anleggene er beskrevet i planen og 
det er foreslått opprusting. 

Vurdering

Rådmannen mener at planene gir en grundig og oversiktlig beskrivelse av alle anlegg i kommunen. 
Rådmannen er enig i de tiltak som er beskrevet i planene.

Planene er sett i sammenheng og ved gjennomgang av tiltaksplanen går det fram at det er få tiltak som 
berører både vannforsyning og avløp. Rådmannen vil videre vurdere tiltakslisten for både vann og avløp 
opp mot vedtatt plan for kommunale veger.

Rådmannen har beregnet den økonomiske effekten av de foreslåtte investeringer i planene fra 
Rambøll. Beregningene viser at de foreslåtte investeringer er tilpasset en årlig gebyrøkning lik 
prisøkning, antatt 3,3 prosent. Dersom gebyrøkningen blir mindre vil det enten medføre at 
investeringene må tas over en lengre tidsperiode eller at anleggene drives med underdekning. Det skal 
dokumenteres for 5 årsperioder at det ikke drives med overskudd. 

I forkant av sammenslåing til ny kommune har begge kommuner nullstilt sine fond. 

Gebyr-økningen må tas på årsgebyr for at det skal ha vesentlig effekt. Tilknytningsgebyr utgjør en liten 
andel (ca 2 prosent) av årlige inntekter.

Rådmannen er informert om krav i ny vannforskrift om tiltak for å oppnå god økologisk tilstand i alle 
vannforekomster innen 2020. Arbeid med tiltaksplan er ikke startet, men rådmannen vil se dette i 
sammenheng med andre planprosesser.  

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2012 i sak 39/12 VA-regler for nye Inderøy. Rådmannen vil 
sammen med driftsorganisasjonen utvikle optimale løsninger innenfor det regelverk som er vedtatt, og 
deretter vurdere om regelverket skal endres eller utvikles. Rådmannen vil her prioritere løsninger som 
gir god service for innbyggerne og som er kostnadseffektive.

I tidligere Inderøy er det i overkant av 60 små renseanlegg for enkelthus og for to og tre boliger der 
dette var gunstig løsning. Fram til 2010 var det eget regnskap og egne gebyrsatser for disse anleggene. 
Fra og med 2010 vart årsgebyr for disse anleggene de samme som for ordinære abonnenter. 
Avløpsplanen prioriterer at det på steder gjøres tiltak slik at flere kan koples direkte til avløpsnettet i 
stedet for private renseanlegg.



Generelt må prioriteringer nevnt i planene ses som orienterende da en uansett må prioritere der større 
skader inntreffer. Prioriteringer nevnt i planene er medtatt i forslag til investeringer i 
budsjettbehandlingen og vedtak i budsjett blir overordnet de i omtalte temaplaner.

Konklusjon
Se vedtak 
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1. INNLEDNING

Forrige ”Hovedplan for Inderøy kommunale vassverk” ble utarbeidet i 2007 og gjaldt perioden 

2008 – 2017. Det har ikke tidligere vært utarbeidet noen hovedplan på avløp. Når det nå 

etableres en egen plan for avløp samtidig som plan for vann revideres midt i planperioden 

skyldes dette flere forhold.

Hovedårsaken ligger i at kommunen Mosvik og Inderøy har slått seg sammen til en kommune, 

med virkning fra 01.01.2012. Man har dermed behov for et plandokument som omfatter begge 

kommunene; nye Inderøy kommune. På denne måten er man sikret at de ulike tiltak vil få riktig 

prioritering i en felles tiltaksplan 

Utarbeidelse av en felles VA – plan for kommunene anses som nyttig dog ligger det i bunn 

separate dokument for vann og avløp. 
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2. RAMMEBETINGELSER

2.1 Planforutsetninger

Kommuneplanen med tilhørende økonomiplan er det øverste dokumentet i det kommunale 

plansystemet og rulleres hvert 4. år. Temaplan for vann og avløp må forholde seg til de rammer 

og forutsetninger som legges i kommuneplan og økonomiplan og vil samtidig gi innspill ved 

rullering av planene.

Temaplan avløp, er utarbeidet på grunnlag av fire delaktiviteter:

1. Registrering av status for alle sider av kommunal avløpsanlegg. Dette omfatter alle 

systemelementer fra ledningsnett, avløpsrenseanlegg, utslippsledning og resipient samt 

forvaltning og drift av anleggene.

2. Registrering av avvik målt mot pålagte og selvpålagte krav og mål. 

3. Utarbeide handlingsplan for å redusere eller eliminere avvikene.

4. Synliggjøre konsekvenser av tiltakene i form av investeringsbudsjett og utvikling i 

gebyrsatsene. I dette inngår også behov for ressurser til intern organisasjon for drift og 

forvaltning av anleggene.

2.2 Sentrale lover og forskrifter

Følgende sentrale lover og forskrifter er lagt til grunn for planarbeidet:

1. Rammedirektivet for vann, Direktiv 2000/60/EC.
2. Avløpsdirektivet. Rensing av avløpsvann fra byområder, Direktiv 91/271/EEC.
3. Forurensningsloven.
4. Forurensingsforskriften

Nedenfor gis disse en nærmere kommentar.

2.2.1 Rammedirektivet for vann

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å implementere EU-regler slik som 

rammedirektivet for vann. Formålet med direktivet er å sikre en god miljøtilstand i både 

vassdrag, grunnvann og i kystnære områder. Direktivet skal sørge for at tilstanden til akvatiske 

økosystemer sikres og forbedres, og skal fremme bærekraftig bruk av vannressurser.

Landet deles inn i vannregioner, og vannregionmyndigheten i hver region skal opprette et 

vannregionutvalg der blant annet kommunen er representert. 

Vannregionmyndigheten sammen med vannregionutvalg skal utarbeide miljømål og 

tiltaksprogram for den enkelte vannforekomst og en forvaltningsplan for vannregionen. Inderøy 

kommune skal ha tiltaksplanen ferdig til 01.01.2015

2.2.2 Avløpsdirektivet og forurensingsloven

Avløpsdirektivet slår fast at det må finnes avløpsnett for avløpsvann ved all tettbebyggelse. Det 

stilles krav til rensing av avløp etter resipientens følsomhet ihht krav i forurensingsforskriften 

kapittel 12, 13 og 14. 

Av norske lover og forskrifter, er det lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og 

avfall samt forurensingsforskriften av 1 juni 2004 som er de mest sentrale innenfor 

avløpssektoren.

Forurensingsloven slår fast at ingen har lov til å forurense med mindre det har blitt gitt tillatelse 

fra forurensningsmyndighetene eller at det er gitt et generelt unntak fra loven. 
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Forurensingsloven § 23 kan kommunen gi pålegg om at eiendommer skal tilkobles til offentlig 

avløpsnett. Dette kan være nødvendig for å samordne privat og offentlig utbygging av 

kloakkanlegg. 

2.2.3 Forurensingsforskriften og gjødselvareforskriften

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) tar blant annet for seg 

beskyttelse av miljøet mot uheldige virkninger av avløpsvann. Forskriftene gir føringer for blant 

annet rapportering til myndighet, utforming og drift av avløpsnett og renseanlegg, prøvetaking 

og analyse av prøvene for spesifikke parametere, og utslipp til eventuell sårbar resipient. 

Bestemmelser om kommunale vann- og avløpsgebyrer inngår også. For øvrig nevnes at 

kvalitetskrav til slam fra renseanlegg og disponering av slam, reguleres av forskrift om 

gjødselvarer mv. av organisk opphav.

I forurensingsforskriften er det kapitlene 12, 13 og 14 som omhandler utslipp av avløpsvann,

hvor kapittel 12 og 13 angår kommunen. 

Kapitel 12 i forurensingsforskriften gir kommunen mulighet for å stille krav for utslipp fra 0-50 

PE. Kommunen kan standardisere dette gjennom retningslinjer eller lokal forskrift. Inderøy 

kommune har verken retningslinjer eller lokal forskrift for denne typen utslipp. 

Kapitel 13 i forurensingsforskriften regulerer utslipp større enn 50 PE. Her kan kommunen gi nye 

eller endre krav til eksisterende utslipp. Før år 2000 var det fylkesmannen som satte krav til 

utslipp etter denne størrelsen. I Inderøy kommune er ingen av disse kravene blitt endret. Derfor 

er saksbehandlingsrutiner for slike saker ennå ikke avklart.

Kapittel 15 B angir myndighetsområde for fylkesmann og kommune mens kapittel 15 A 

omhandler påslipp av avløpsvann og kapittel 16 VA – gebyrer.

2.3 Lokale forskrifter og retningslinjer

Følgende lokale forskrifter er lagt til grunn for planarbeidet:

1. Kommunens sanitærreglement.
2. Gebyrforskriften.

Nedenfor gis disse en nærmere kommentar.

Kommunens gebyrforskrift 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/ov-20071212-

1622.html&emne=inderøy&&

Det er aktuelt å vurdere enkelte bestemmelser i forskriften, bl.a. plikt til å installere vannmåler. I 

motsetning til nabokommuner er det ikke vurdert om det skal etableres ordning med regelmessig 

utskifting av vannmålere. Kommunen beregner gebyr ut fra selvkostprinsippet, jf. kap 16 i 

Forurensingsforskriften. 

Kommunen har vedtatt likelydende sanitærreglement med Levanger, Steinkjer og Verdal samt 

nye regler for VA-anlegg. 
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2.4 Klimaendringer

Et økende fokus på klimaendringer vil få konsekvenser på kommunalt nivå. Dette gjelder både 

primære effekter av klimaendringer og lovpålagte tiltak knyttet til problemet. Forhøyet 

gjennomsnittstemperatur og havnivå, og medførende tap av landareal, er en framtidig 

konsekvens.

Økte nedbørsmengder vil føre til økt overvannsmengde, økt vannstand i elver og vassdrag, flom 

og økt avrenning til resipienter. Økt avrenning fra forurensede områder kan dermed føre til 

forurensning av resipienter. Det vil derfor være et behov for kartlegging av utsatte områder og 

resipienter, og tiltaksplaner for handtering av slike situasjoner. Kommunen bør ha 

overvåkningsplaner for problemområder. 

Økte nedbørsmengder, overvann og avrenning gir et behov for økt dimensjonering av 

avløpsanlegg. Et varmere og fuktigere klima kan resultere i mange og komplekse konsekvenser, 

som vil kunne føre til store endringer i naturtypers og arters utbredelse.

Ekstremværsituasjoner kan representere kritiske flaskehalser for små populasjoner. Utkast til 

naturmangfoldloven slår fast at naturen skal forvaltes slik at arter forekommer i levedyktige 

bestander, og naturtyper bevares innenfor deres naturlige utbredelsesområde. Kommunen kan 

bli gitt myndighet etter loven for tilsyn av miljøtilstanden. 

Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) om norsk klimapolitikk fastslår at kommuner kan redusere 

utslipp av klimagasser fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og avfallsfyllinger. Plan 

og bygningsloven gir kommunen ansvar for arealplanlegging og tilrettelegging av 

transportsystem, og arealplanlegging kan bidra til å redusere utslipp fra transport, tilrettelegge 

for bruk av fjernvarme, regulere parkering og bygge ut sykkel- og gangveier. 

2.5 Helse- og miljøfarlige stoffer, farlig avfall

Vår livsførsel innebærer anvendelse av et stort antall ulike produkter. Disse produktene (tekstiler, 

emballasje, vaske- og rengjøringsprodukter, kosmetikk, medikamenter, batterier, elektriske og 

elektroniske produkter, produkter til bygg og anlegg, maling, etc.) inneholder mange stoffer som 

kan være av naturlig eller syntetisk opprinnelse. Disse stoffene kan tilsettes produkter på grunn 

av stoffets egenskap eller de kan oppstå som et uønsket biprodukt ved produksjon. I hvilken 

grad stoffet kan føre til skader på helse og miljø avhenger av stoffets konsentrasjon i miljøet og 

stoffets giftighet (toksisitet). 

Essensielle stoffer er beskyttende ved lave konsentrasjoner. Når nivået av disse, eller andre 

miljø- og helsefarlige stoffer, overstiger en terskelkonsentrasjon, vil de være toksiske. 

Forskjellige stoffer kan virke toksisk på ulike måter, og stoffets virkningsmekanisme avhenger av 

stoffets struktur, konsentrasjon, eksponert organisme og organ/vev. I naturmiljøet er stoffer som 

påvirker overlevelse og/eller reproduksjon, av bekymring. 

Miljøgifter er stoffer som er lite nedbrytbare. Miljøgifters persistente og lipofile egenskaper gjør at 

de vil hope seg opp i levende organismer (bioakkumulasjon) og oppkonsentrere 

(biomagnifisering) i næringskjeder. Mennesket, sammen med andre toppredatorer i 

næringskjeden, kan inneholde nivåer av persistente miljøgifter som assosieres med skadelige 

effekter. Miljøgifter kan overføres fra generasjon til generasjon. Hos pattedyr foregår dette via 

morsmelk og morkake. 

Når produkter kastes, kan helse- og miljøfarlige stoffer slippes ut til miljøet gjennom 

kloakksystem, ved avfallsforbrenning, eller ved sigevann og avdamping fra avfallsfyllinger. Etter 

forurensingsloven har kommunen plikt til å ta imot husholdningsavfall og kloakkslam og skal ha 

anlegg for behandling eller opplag av dette. Myndighetene kan også fastsette at kommunen skal 

ha anlegg for, og plikt til å ta imot, spesialavfall og næringsavfall. Myndighetene kan fastsette 

nærmere krav til avfallsanlegget. Forurensningsforskriften slår fast at farlig avfall skal tas hånd 

slik at det ikke skaper forurensning eller skader mennesker eller dyr. 
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2.6 Planperiode

Denne planen gjelder for planperioden 2013 – 2022

2.7 Arbeidsgruppe

Temaplanen er utført med følgende arbeidsgruppe fra Inderøy kommune:

Karstein Kjølstad Rådgiver kommunalteknikk

Jorunn By Enhetsleder kommunalteknikk

Roger Melting Kommunalteknikk

Svein Rørvik Formann VAR

Planen er utført av Rambøll Norge AS, med Jostein Andersen og Dag Brevik som sekretær.
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3. TILSTAND- OG SITUASJONSBESKRIVELSE

I dette kapitlet gjennomgås avløpssonene i de sammenslåtte kommunene Mosvik og Inderøy. Her 

beskrives alle utslipp med en viss størrelse, tilstand på avløpsanlegg/-system i hver enkelt sone, 

belastning fra kommunalt avløp, utslippsforhold og resipient.

Begrepet resipient benyttes for de vannmasser som tar imot forurensende utslipp. Hovedresipient 

for Inderøy og Mosvik er sjøområdene mellom Beitstadfjorden, Borgenfjorden og 

Trondheimsfjorden. Ferskvann benyttes i liten grad som resipient for avløpsvann. Aktuelle 

ferskvannsresipienter med utslipp er Granaelva og noen bekker.

Kart med detaljert oversikt over avløpssonene er vedlagt, se tegning K01 – K04.

Følgende grunnlag er benyttet i beregningene:

Tallene er i utgangspunktet basert på registreringer utført av Inderøy og Mosvik kommune. 

Videre er antall personer (pe) i perifere soner beregnet/-estimert i henhold til antall boliger, hvor 

1 bolig ≈ 3 pe. Antall pe er summert innenfor hver avløpssone. 1 pe (personekvivalent) er et 

uttrykk for ”forurensning” fra 1 person, og er i henhold til Eu’s definisjon (beregning) lik 60 g 

BOF5 pr. døgn – dvs. den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk 

oksygenforbruk på 60 g oksygen pr. døgn i 5 døgn.

3.1 Tidligere Inderøy kommune (nr 1729)

I dette kapitlet er de enkelte avløpssonene i tidligere Inderøy kommune beskrevet.

Vedlagte oversiktstegning K02 – K04, viser avløpssoner og nåværende avløpsforhold. I tabell 1 

gis en oversikt over de ulike avløpssoner med tilhørende resipient. Data for avløpsbelastning (pe) 

fra befolkning og forretninger/industri er medtatt.

Størrelse på tettbebyggelse/ avløpsbelastning

I følge SSB er folkemengden i Inderøy 5906 personer pr. 01.01.2011, hvorav 2870 bor i 

tilknytning til tettsted. I forhold til pe - beregning (jf. Tabell 1) er dagens avløpsbelastning fra 

sonene i tidligere Inderøy kommune på 11 722 pe utenom de private anleggene. Det høye tallet i 

forhold til innbyggertallet skyldes en stor andel industrielt avløpsvann fra Røra fabrikker.
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Kommunale og private anlegg i tidligere Inderøy kommune (nr 1729) 

Nr. Rensedistrikt Type rensing Resipient Dim. Kap

Aktuell 

belast.

Aktuell 

belast. Antall pe Service- og

antall pe antall pe antall pe i bolig i 

instit. i 

distr.

Organisk Hydraul. Organisk rense-distr. tilkoplet

belastn belastn. belastn. tilkoplet

pe organ 

bel.

K

o

m

m

u

n

a

l

e

1 Straumen Silanlegg Trondh. fjorden 2772 2520 2427 1527 900

2 Sundsnesset 3 stk Slamavskillere " 130 130 147 137 10

3 Røra Biologisk renseanlegg " 7500 1000 7400 900 6500

4 Skjelvågen Biologisk renseanlegg Beitstadfjorden 1150 700 670 630 40

5 Vuddu Biologisk renseanlegg Granaelva 26 26 26 26 0

6 Gran Biologisk renseanlegg Granaelva 50 30 30 30 0

7 Kjerknesvågen Slamavskiller Beitstadfjorden 220 220 220 220 0

8 Skjemstadaunet Slamavskiller Trondh. fjorden 170 150 90 90 0

9 Jætåsen/Utøy Slamavskiller Trondh. fjorden 350 305 267 267 0

10 Rostad Slamavskiller Trondh. fjorden 150 150 120 70 50

11 Sone A Biologiske renseanl Div bekker 480 315 325 325 0

S

u

m 12998 5546 11722 4222 7500

P

r

i

v

a

t

e

12

Sundnes 

brenneri Slamavsk Trondh. fjorden 4500 4500 4503 3 4500

13

Sund Folkeh. 

skole Slamavsk Trondh. fjorden 185 185 185 38 147

14

Forsbekken kl. 

lag Slamavsk 133m3 Trondh. fjorden 290 165 165 165 0

15

Vangsbekken kl. 

lag Slamavsk 45m3 Trondh. fjorden 120 87 87 87 0

16 Letnes kloakklag Slamavsk 22,5 m3 Beitstadfjorden 52 25 25 25 0

17 Tangen kl.lag Slamavsk Beitstadfjorden 46 45 45 45 0

18 Hustad kl. lag Slamavsk 22 m3 Beitstadfjorden 50 20 20 20 0

19

Div renseanl 0-

20 pe Biologisk renseanl Div bekker 180 100 100 100 0

20 Gjørvsjøgrenda Biologisk renseanl Borgenfjorden 30 30 30 30 0

S

u

m 5453 5157 5160 513 4647

Antall innbyggere pr 01.01.07 -> 5920 Rest i spredt bebyggelse ->1185

Antar ca 400 pe i sone  B  og ca. 785 pe i sone C

Tabell 1: Oversikt over kommunale og private anlegg i tidligere Inderøy kommune (nr 1729)
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Resipient forhold

Det er gjennomført planprosesser for å avklare og fastsette mål for vannforekomster i 1994 

(opprydding i avløp fra spredt bebyggelse) og i 2005 (Miljøplanen).

Avløpssystem/ avløpsnett

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av data for de ulike kommunale avløpssonene på i 

tidligere Inderøy kommune (nr 1729)

Sonenavn Beliggenhet Avløpssystem Bygge-år Type rensing Utslippssted og -dyp

Straumen Sundneshamn Delvis separat 

system

2004 Silanlegg Trondheimsfjorden,

30 m

Sundsnesset Sundsnesset Delvis separat 

system

Slamavskillere

16, 18 og 36 m3

Trondheimsfjorden,

15 m

Røra Hylla Delvis separat 

system

1998 Biologisk rensing

(Flytende 

biomedie)

Trondheimsfjorden

30 m

Sandvollan Skjelvågen Delvis separat 

system

Biologisk rensing

(Biorotor)

Beitstadfjorden

17 m

Vuddu Granavannet Delvis separat 

system

1977/ 1995 Biologisk rensing 

(Biorotor)

Granaelva

Gran Gran boligfelt Delvis separat 

system

1995 Biorotor Granaelva

Kjerknesvågen Kjerknesvågen Delvis separat 

system

1977 Slamavskiller

86 m3

Beitstadfjorden

14 m

Skjermstadaune

t

Skjermstadaunet Delvis separat 

system

1976 Slamavskiller

58 m3

Beitstadfjorden

20 m

Jætåsen/Utøy Delvis separat 

system

1975 Slamavskiller

74 m3

Trondheimsfjorden

20 m

Rostad Rostad Delvis separat 

system

1977 Slamavskiller

52 m3

Trondheimsfjorden

10 m

Sone A Delvis separat 

system

1999 62 stk 

infiltrasjons-

anlegg og 

biologiske 

minirense-anlegg

Åsabekken

Granaelva

Bergselva/Byaelva

Loråsbekken/Salberg

bekken

Tabell 2: Sammenstilling av data for kommunale avløpssoner i tidligere Inderøy kommune (nr 1729)
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Avløpssystem/ avløpsnett

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av data for ulike private avløpssoner på Inderøy.

Sonenavn Beliggenhet Avløpssystem Bygge-år Type rensing Utslippssted og -dyp

Sundnes 

brenneri

Sundnes Delvis separat 

system

Slamavskiller Trondheimsfjorden

Sund 

folkeh.skole

Roelsbakken Delvis separat 

system

Slamavskiller Trondheimsfjorden

Forsbekken Vangshylla Delvis separat 

system

Slamavskiller,

133 m3

Trondheimsfjorden

Vangsbekken Delvis separat 

system

Slamavskiller,

45 m3

Trondheimsfjorden

Letnes Letnes Delvis separat 

system

Slamavskiller,

22, 5 m3

Beitstadfjorden

Tangen Krokstangen Delvis separat 

system

Egne slamavskillere, 

felles utslippsledning

Beitstadfjorden

Hustad Hustadlandet Delvis separat 

system

Slamavskiller

22 m3

Beitstadfjorden

Gjørvsjøgrenda Kattberget Delvis separat 

system

Biologiske 

renseanlegg

Borgenfjorden

Div anlegg Delvis separat 

system

Biologiske 

renseanlegg

Div bekker

Tabell 3: Sammenstilling av data for ulike private avløpssonene på Inderøy

- Delvis separatsystem indikerer at enkelte drensledninger rundt boliger er tilknyttet 

spillvannsnettet, sluk, etc. er ikke tilknyttet.

- Utslippsdybde er i forhold til middelvannsstand.

I det etterfølgende foretas en nærmere gjennomgang av de enkelte avløpssoner. 

3.1.1 Straumen avløpssone

Områdebeskrivelse

Straumen renseanlegg ligger på Sundnesneset ved Sundneshamn. Rensedistriktet omfatter 

bebyggelsen på Straumen, Venna, Røsetberga, Kvistadbakkan, Solhauagen, Vangslia.

Avløpssystem

Delvis separat system. Ved regn/ snøsmelting kommer det inn store mengder fremmedvann.

Pumpestasjoner

Det er 6 stk pumpestasjoner i avløpssonen



14 (40) AVLØP

Rambøll

Overløp

Mustrøa hovedoverløp – alt fra Straumen avløpssone.

Renseanlegg

Straumen silanlegg: Anlegget ble etablert og ble satt i drift våren 2004. Renseprosessen er 

basert på mekanisk rensing ved hjelp av finsiling. Fra innløpspumpekummen pumpes vannet opp 

i en innløpskasse hvor en 3 mm innløpsrist er plassert. Fra innløpskassen føres avløpsvannet inn 

på to parallelle duksiler av typen Sobye miljøfilter med en lysåpning på 400 my. Silene kan enten 

alterneres eller driftes samtidig, reguleres etter belastningen inn på anlegget. Avskilt ristgods fra 

innløpsrist føres til en egen container. Silgods fra duksiler avvannes via integrerte presser og 

føres deretter til en egen container. Rejektvann fra avvanning av silgods, slippes tilbake til 

innløpspumpekummen. Utløpsvann fra renseanlegget føres til Trondheimsfjorden.

Det meste av kommunalt avløpsvann som genereres i avløpssonen føres til renseanlegget. 

Anlegget er dimensjonert for 3500 pe, med en Qdim = 85 m3/h. Inderøy slakteri er tilknyttet og 

bidrar med en organisk belastning på ca. 295 pe og en hydraulisk belastning på ca 4,5 m3/h.

Vannmengdene ved renseanlegget varierer mye, ved regn/snøsmelting kan vannmengden øke

2-3 ganger normale vannføring. I 2009 ble det tatt ut totalt 58,4 tonn med silgods fra 

renseanlegget, som er en økning fra 2008 hvor det tatt ut 56,4 tonn. Avvannede silgods har et 

tørrstoff innhold på ca. 23 %.

Utslippstillatelse

”Rensevilkår for utslipp fra Straumen”, gitt av fylkesmannen i Nord Trøndelag 19.09.2002. 

Tillatelse til utslipp fra inntil 2772 pe inkl industri.

Krav til utslipp: Organisk stoff målt som BOF7 – 5,6 kg pr. 100 pe. og suspendert stoff (SS) 4,0 

kg pr. 100 pe. Rensekravet tilsvarer en renseeffekt på hhv. 20 % BOF7 og 50 % SS.

Utslipp

Utslipp til Trondheimsfjorden via en 1,7 km lang utslippsledning til ca. 30 m dyp. Utslippsledning 

180 mm PE – ledning.

Tiltak i sonen

 Separering og fjerning av fremmedvann

 Påkobling og sanering av separate utslipp fra spredt bebyggelse

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

3.1.2 Sundsneset avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter bebyggelsen på Sundneset og Sundsøya

Avløpssystem

Delvis separat system. Ved regn/ snøsmelting tilføres systemet store mengder fremmedvann.

Pumpestasjoner

Det er 1 stk pumpestasjon i avløpssonen

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra Straumen området i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke” Gitt av SFT 

13.06.1974. Tillatelsen gjelder utslipp inntil 130 pe.
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Renseanlegg

Avløpsanlegg i sonen består av 3 stk tre-kamret slamavskillere:

 En tre-kamret slamavskiller i GUP, ca. 16 m3, lokalisert på Sundsøy.

 En tre-kamret slamavskiller i GUP, ca. 18 m3, lokalisert på Sundsneset ved lekeplass.

 En tre-kamret slamavskiller, ca. 36 m3, lokalisert på Sundsneset ved hytte.

Utslipp

Utslipp til Trondheimsfjorden via en 400 m lang utslippsledning til ca 15 m dyp. Utslippsledning 

125 mm PE – ledning.

Tiltak i sonen:

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

3.1.3 Røra avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter områdene Hylla, Røra, Hellemshaugen, Austadlia, Lensmyra og Svimyr. Avløp fra Røra 

fabrikker føres i en separat ledning til Røra renseanlegg, blir der behandlet i en egen linje

parallelt med det kommunale avløpsvannet.

Avløpssystem

Avløpssonen har delvis separat system, i perioder med mye nedbør/snøsmelting er 

tilføringsgraden av fremmedvann til Røra renseanlegg stor. Et ledningsstrekk forbi Røra skole og 

Røra samfunnshus har dårlig fall og ofte tilstoppinger på ledning. Her er det behov for hyppig 

spyling for å unngå tilbakeslag i kjellere.

Pumpestasjoner

Det er 9 stk pumpestasjoner i avløpssonen

Utslippstillatelse

 ”Utslippstillatelse for Røra/Hylla i Inderøy kommune”, gitt av Fylkesmannen i Nord –

Trøndelag 06.12.1995

 ”Endring av utslippstillatelse for Røra/ Hylla”, gitt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag 

20.01.2000.

Utslippstillatelsen gjelder for utslipp inntil 7500 pe inkl. industri med følgende 

konsentrasjonskrav: 

 Organisk stoff (BOF7) < 30 mg/l
 Suspendert stoff(SS) < 30 mg /l. 

Rensekravet tilsvarer en renseeffekt på hhv 85 % BOF7 og 70 % SS.

Utslippet av organisk stoff skal ikke overstige 1,07 kg pr 100 pe pr år målt som BOF7 og 2,4 kg 

pr 100 Pe pr. år målt som suspendert stoff (SS).

Renseanlegg

Røra renseanlegg ble etablert og satt i drift i 1998. Vannbehandlingen er to delt med en egen 

linje for næringsmiddelavløpet fra Røra fabrikker. Kommunalt avløp tilføres innløpspumpekum før 

vannet blir løftet over i en trekamret slamavskiller. Slamavskilleren tar ut tyngre partikler og 

flytestoffer fra avløpsvannet. Slamavskilleren har et overløp direkte til utslippsledning som trer i 

funksjon ved ekstreme vannmengder. Deretter føres avløpsvannet over i et to kamret 

luftebasseng med KMT – medie og videre til et felles sedimenteringsbasseng for kommunalt og 

industrielt avløpsvann. 
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Anlegget tilføres også en del avløpssøppel som passerer slamavskiller og skaper problem i 

etterfølgende behandlingstrinn. I de senere år er mengde av syntetiske vaskekluter osv. økt 

betydelig, noe som gjør det aktuelt å sette inn en maskinrenset rist før slamavskiller. 

I den industrielle delen ledes vannet først til en nedgravd utjevningstank før det kommer inn på 

anlegget. Avløpsvannet utjevnes og pH justeres før det pumpes inn på det biologiske trinnet som 

består av to luftebasseng med KMT – medie. Vannet føres deretter et felles 

sedimenteringsbasseng for kommunalt og industrielt avløpsvann.

Slam tatt ut i sedimenteringsbassenget overføres til et slamlager. Dekantvann fra slamlager 

slippes tilbake til innløpskammer på industriell linje mens slam hentes med slamsugerbil og 

kjøres til Innherred renovasjon på Verdal.

Hydraulisk belastning på kommunal linje er dimensjonert for Qmidlere = 35 m3/h og med en Qmaks

= 70 m3/h. Næringsmiddelavløpet fra Røra fabrikker er dimensjonert for Qmidlere = 60 m3/d og 

Qmaks = 80 m3/d. Den hydrauliske belastningen på anlegget er rimelig stabil over året. I perioder 

med mye nedbør og/eller snøsmelting tilføres anlegget betydelige mengder med fremmedvann.

Totalt i 2009 mottok renseanlegget mellom 22 000 – 23 000 m3 med avløpsvann mens 1373 m3

gikk direkte i overløp.

Avløpsvannet tilføres anlegget delvis med selvfall og delvis med pumping. Næringsmiddelavløpet 

fra Røra fabrikker kommer til renseanlegget i en separat ledning med gravitasjon. I perioder er 

mengde og konsentrasjon i avløpet fra fabrikken av en slik karakter at renseanlegget 

overbelastes.

Utslipp

Utslipp fra renseanlegget går via en 130 m lang utslippsledning til ca. 24 m dyp i Hyllabukta. 

Utslippsledningen ble sist inspisert i 2001 uten at det ble påvist noen feil eller slamansamling av 

betydning ved utslippspunktet.

Tiltak i sonen:

 Reduksjon av fremmedvann til renseanlegget, dette vil også gi redusert overløpsdrift på 

pumpestasjoner i avløpssonen.

 Lete etter feilkoblinger og innlekking på ledningsnettet.

 Utbedre ledningsnett forbi Røra skole

 Utbedre ledningsnett langs fyllplass for å begrense innsig av sigevann.

 Revisjon av avtale med Røra renseanlegg og Røra fabrikker

 Diverse utbedringer/oppgraderinger ved renseanlegget mht kapasitet slamavvanning, 

luktreduksjon og utjevning av tilførte vannmengder fra Røra fabrikker.

3.1.4 Sandvollan avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter blant annet bebyggelsen på Gangstadhaugen, Skjelvågen, Heggstad og Småland.

Avløpssystem

Delvis separatsystem. Ved høy vannstand kommer det inn sjøvann og ved nedbør/ snøsmelting 

tilføres ledningsnettet mye fremmedvann.

Nord i Småland er det en del private utslipp med sandfilter, noen av disse fungerer ikke optimalt 

og det bør foretas en vurdering om disse skal tilkobles kommunalt nett.

Pumpestasjoner

Det er 3 stk pumpestasjoner i avløpssonen, Heggstad, Skjelvågen og Småland.



AVLØP 17 (40)

Ramboll

Utslippstillatelse

 ”Kloakkutslipp fra området Skjelvågen-Hegstad i Inderøy kommune” Gitt av Statens vann 

og avløpskontor 26.04.1974.

 ”Utslippstillatelse for Skjelvågen- Hegstad- justering av utslippsparameter” Gitt av 

Fylkesmannen i Nord – Trøndelag 14.01.1999.

 ”Utslippsparameter for Sandvollan- kloakkrenseanlegg- rettelse” Gitt av Fylkesmannen i 

Nord Trøndelag 14.01.1999.

 ”Provetaking og analyser ved Skjelvågen kloakkrenseanlegg” Gitt av Fylkesmannen i 

Nord Trøndelag 22.01.1999.

Utslippstillatelsen gjelder for utslipp inntil 1150 pe. Krav til utslipp: Organisk stoff (BOF7) mindre 

enn 30 mg/l og suspendert stoff (SS) mindre enn 30 mg/l. Utslippet skal ikke overstige organisk 

stoff målt som BOF7 på 1,05 kg pr 100 pe pr år og suspendert stoff (SS) på 1,05 kg pr 100 pe pr 

år. Rensekravet tilsvarer en renseeffekt på hhv 85 % BOF7 og 70 % SS.

Renseanlegg

Ved Skjelvågen RA pumpes vannet inn på en to kamret slamavskiller på ca. 75 m3. 

Slamavskilleren fungerer også som et slamlager for mekanisk og biologisk slam som produseres 

ved renseanlegget. Fra slamavskilleren føres avløpsvannet videre til en nedgravd utjevningstank

på ca. 35 m3. Fra utjevningstanken går vannet inn på en to delt biorotor, hvor første del av 

biorotoren har direkte kontakt med utjevningsbassenget. Fra biorotoren ledes vannet over i et 

sirkulært sedimenteringsbasseng.

Renseanlegget er forberedt for tilsetting av fellingskjemikalier på innløpet til 

sedimenteringsbassenget. I utslippstillatelsen er det ikke stilt krav til reduksjon av fosfor slik at 

det kjemiske trinnet har aldri blitt tatt i bruk.

Slam fra sedimenteringsbassenget pumpes tilbake til slamavskilleren. Slamavskilleren tømmes 

med slamsugerbil og slammet kjøres til Innherred renovasjon på Verdal.

Ved mye nedbør overføres store mengder tynt, kaldt og næringsfattig overvann til renseanlegget. 

I tillegg kommer det også inn sjøvann ved høyvannstand. Dette vannet vil bremse den biologiske 

prosessen ved anlegget og reduserer renseeffekten.

Rammeverk og plastskiver i biorotor er i dårlig forfatning og krever jevnlig reparasjon. Dette 

medfører driftsstans på renseanlegget i perioder. Dette arbeidet gjøres med halvårs mellomrom 

og er en meget skitten jobb som kan medfører helserisiko for driftsoperatørene. I forbindelse 

med utbedring er det biologiske trinnet ute av drift.

Utslipp

Behandlet avløpsvann fra renseanlegget slippes ut i Beitstadfjorden via en 200 m lang 

utslippsledning til ca. 17 m dyp.

Tiltak i sonen:

 Lete etter feilkoblinger og innlekking på risikostrekninger og utbedre ledningsnettet

 Separering av fremmedvann særlig Gangstad og Småland boligfelt

 Tiltak på biorotor

 Generell oppgradering på renseanlegget, utbedring av utjevningspumpe, ventilasjon etc.

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet.

 Etablere nytt ledningsnett på Småland, Nord
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3.1.5 Vuddu avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter bebyggelsen rundt Granavatnet og nordover mot boligfeltet Gran.

Avløpssystem

Avløpssonen har delvis separatsystem.

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra bebyggelsen ved Vuddu” Gitt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag 24.01.1977.

Tillatelsen gjelder for utslipp inntil 26 pe med følgende krav: «Tre kamret slamavskiller og 

kunstig infiltrasjonsgrøft». I samråd med Fylkesmannen har anlegget blitt ombygd til et biologisk 

renseanlegg i 1995, uten ar dette har blitt formalisert gjennom en revidert utslippstillatelse.

Renseanlegg

Biologisk renseanlegg type Klargester (biorotor). Renseanlegget er lokalisert ved Granavatnet.

Utslipp

Utslippet fra renseanlegget føres til Granaelva, ca. 20 m nedstrøms anlegget. I enkelte perioder 

på sommeren kan elva være helt tørrlagt.

Tiltak i sonen:

 Separering av ledningsnettet både hovedledninger og stikkledninger

 Infiltrasjon av utløpsvann fra renseanlegg

3.1.6 Gran avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter bebyggelsen ved og i boligfeltet på Gran

Avløpssystem

Avløpssonen har delvis separat system med kun selvfallsledninger.

Utslippstillatelse

”Utslipp av avløpsvann fra boligfelt Gran på Inderøy” Gitt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag, 

datert 07.07.1995.

Tillatelsen gjelder for utslipp inntil 50 pe. Utslippet fra renseanlegget skal ikke overstige 30 mg/l 

målt som midlere verdi for parameteren BOF7. Gjennomsnittlig renseeffekt over året, 85 % mht 

BOF7. Tilføringsgraden skal være minst på 95 % basert på følgende verdier; 1,7 g Tot-P/pe d og 

12 g Tot N/ pe d.

Renseanlegg

Biologisk renseanlegg av type Klargester biorotor lokalisert ved boligfeltet.

Utslipp

Utslippet fra renseanlegget er ført til gjenlagt bekk som munner ut i Granaelva

Tiltak i sonen:

 Separering av ledningsnettet i avløpssonen både hovedledninger og stikkledninger
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3.1.7 Kjerknesvågen avløpssone

Områdebeskrivelse

Omfatter bebyggelsen på Kjerknesvågen mot Kårmyr og Oksål

Avløpssystem

Avløpssonen har delvis separat system. Mye fremmedvann i perioder med regn/snøsmelting. 

Avløpsvann pumpes inn på slamavskiller.

Pumpestasjoner

Det er en pumpestasjon i avløpssonen lokalisert i forkant av slamavskilleren.

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra Kjerknesvågen” Gitt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag, datert 12.04.1977.

Tillatelsen gjelder for utslipp fra inntil 220 pe og det stilles et krav til en tre-kamret slamavskiller 

og et utslipp på 14 m dyp.

Renseanlegg

Avløpet behandles via en trekamret slamavskiller på 86 m3.

Utslipp

Utslippet føres til Beitstadfjorden på ca. 14 m dyp

Tiltak i sonen:

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Kontroll av virveloverløp – mye overvann ved nedbør/ snøsmelting

 Separering av ledningsnettet både hovedledninger og stikkledninger

3.1.8 Skjermstadaunet avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen omfatter bebyggelsen i boligfeltet Skjemstadaunet.

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, kun selvfallsledninger.

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra Skjemstadfeltet” Gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 19.05.1976.

Tillatelsen gjelder utslipp for inntil 170 pe, og det stilles et krav om at avløpsvannet skal 

behandles via en tre-kamret slamavskiller før utslipp til Beitstadfjorden.

Renseanlegg

Anlegget består av en plasstøpt tre-kamret slamavskiller på ca. 58 m3.

Utslipp

Utslippet føres til 20 m dyp i Beitstadfjorden

Tiltak i sonen:

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Kontroll av innlekking/feilkoblinger
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3.1.9 Jætåsen/utøy avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen omfatter områdene Utøy mellom Kvam og Jætåsen boligfelt

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, kun selvfallsledninger.

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra boligfelt Jætåsen med omliggende bebyggelse i Inderøy kommune” Gitt av SFT 

01.10.1974.

Tillatelsen gjelder utslipp for inntil 350 pe, og det stilles et krav om at avløpsvannet skal 

behandles via en to-kamret slamavskiller med utslipp til 10 m dyp i Trondheimsfjorden.

Renseanlegg

Avløpsvannet tilføres i dag en tre-kamret plasstøpt slamavskiller på ca. 74 m3 før utslipp til 

Trondheimsfjorden.

Utslipp

Utslipp til Trondheimsfjorden via en 850 m lang ledning til ca. 20 m dyp. Utslippsledning 180 mm 

PE – ledning

Tiltak i sonen

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Kontroll av innlekking/feilkoblinger

3.1.10Rostad avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen omfatter bebyggelsen på og ved Rostad Ungdomshjem

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, kun selvfallsledninger.

Utslippstillatelse

”Kloakkutslipp fra Rostad ungdomsheim mv” Gitt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag, datert 

03.06.1977.

Tillatelsen gjelder utslipp fra inntil 150 pe, og det stilles et krav om at avløpsvannet skal 

behandles via en tre-kamret slamavskiller.

Renseanlegg

Avløpsvannet tilføres en tre-kamret plasstøpt slamavskiller på ca. 52 m3 før utslipp til 

Trondheimsfjorden.

Utslipp

Utslippet føres til 10 m dyp i Trondheimsfjorden

Tiltak i sonen:

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Kartlegge feilkoblinger på ledningsnettet

 Måle mengde TS, tatt ut via slamavskiller
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3.1.11Sone A avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen omfatter 93 eiendommer i spredt bebyggelse som har utslipp til følgende bekker: 

Åsabekken, Granaelva, Bergselva/byelva og Loråsbekken/Salbergbekken.

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, kun selvfallsledninger.

Utslippstillatelse

”Rammetillatelse for utslipp fra separate avløpsanlegg i sone A, Inderøy kommune” Gitt av 

Fylkesmannen i Nord Trøndelag, datert 03.06.1999.

Tillatelsen gjelder utslipp fra 93 eiendommer med til sammen 131 boenheter. Det er stilt krav om 

at utslipp skal behandles via infiltrasjonsanlegg eller biologiske minirenseanlegg.

Renseanlegg

Avløpsvannet renses i til sammen 62 stk biologiske minirenseanlegg av type Klargester (biorotor)

samt to infiltrasjonsanlegg hvor kommunen har driftsansvaret. Kommunen eier og drifter 

anleggene mens utslippsledningen fra anlegget er privat. Mange av anleggene er gamle og 

nedslitte. Oversikt over anlegg er vist i tabell 5. Omfang av tiltak i form av skifte av drivverker 

visst i tabellen.

Utslipp

Utslipp føres til følgende bekker: Åsabekken, Granaelva, Bergselva/byelva og 

Loråsbekken/Salbergbekken. Noen utslipp går via lukkede rør og drenssystem, med avtaler om 

ansvar.

Tiltak i sonen

 Sammenslåing av biorotoranlegg i Hastadvegen. 10 stk anlegg med kun selvfall. Ved 

bruk av en pumpestasjon kan 17 stk anlegg saneres og overføres til Straumen RA.

 Utskifting av anleggs komponenter. Mest aktuelt er motor, lager og drivverk samt 

avstivingsrammer.



22 (40)

Rambøll

Minirenseanlegg

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av data for kommunale minirenseanlegg på Inderøy.

Tabell 4: Oversikt over biorotoranlegg på Inderøy

sammenstilling av data for kommunale minirenseanlegg på Inderøy.

: Oversikt over biorotoranlegg på Inderøy

AVLØP

sammenstilling av data for kommunale minirenseanlegg på Inderøy.



AVLØP 23 (40)

Ramboll

3.1.12Ledningsnettet

Totalt finnes det ca. 90 000 meter med kommunale avløpsledninger. Meste parten av ledningene 

er lagt før 1980 og består stort sett av plast fordelt på materialene PVC, PE og GUP. Det er stor 

variasjon mht tilstand. Røra skole – Røra samfunnshus er et problemstrekk, dette p.g.a. dårlige 

grunnforhold og mot fall. Behov for hyppig spyling. Etablering av trykkøkningsstasjon bør 

vurderes.

3.1.13Utslipp

På 1980-talet begynte kommunen å rydde opp i kloakkutslipp til vassdrag og sjøområder. Det er 

etablert biologiske renseanlegg på Skjelvågen og Røra samt et mekanisk silanlegg på Straumen.

I tillegg har det blitt etablert en rekke private biologiske anlegg både for fler hus og enkelt hus. 

For resten av området er det stilt krav om 3-kamret slamavskillere med utslippsledning til elv 

eller sjø.

I landbruket har det de ti siste årene blitt satt av store midler til fjerning av punktutslipp. 

Tiltakene har medført mindre forurensing i vassdrag og sjøområder. Dokumentasjon på 

vannkvalitet og bunnforhold rundt det enkelte utslippspunkt eksisterer kun som sporadiske 

undersøkelser.

3.1.14Driftsovervåking

Det er ikke driftsovervåking på alle pumpestasjonene. Røra renseanlegg, Straumen renseanlegg 

og Skjelvågen renseanlegg er tilkoblet driftsovervåkningen samt 8 stk pumpestasjoner med 

nødoverløp.

3.1.15Håndtering av silgods og slam fra slamavskillere og renseanlegg

Inderøy kommune er medlem Innherred renovasjon som er et interkommunalt selskap. 

Innherred renovasjon utfører innhenting av rist- og silgods samt tømming av septiktanker. 

Avtalen omfatter tømming, transport og behandling. Innhenting av septik gjennomføres med 

avvanningsbil. Avvannet slam transporteres til Ecopro på Verdal. 
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3.2 Tidligere Mosvik kommune (nr 1723)

I dette kapitlet er de enkelte avløpssonene i tidligere Mosvik kommune (nr 1723) beskrevet.

Vedlagte oversiktstegning K01, viser avløpssoner og nåværende avløpsforhold. I tabell 5 gis en

oversikt over de ulike avløpssoner med tilhørende resipient. Data for avløpsbelastning (pe) fra 

befolkning og forretninger/industri er medtatt.

Størrelse på tettbebyggelse/ avløpsbelastning

I følge SSB er folkemengden i Mosvik på 811 personer pr. 01.01.2011. I forhold til PE-beregning 

(jf. tabell 3.1) er dagens avløpsbelastning fra avløpssonene i Mosvik på 405 pe utenom de private 

anleggene.

Sone Sonenavn Dimensjonerende 

hydraulisk 

kapasitet 

(pe)

Antall bosatte i 

avløpssonen

(pe)

Service og 

industri i 

avløpssonen

(pe)

Tilknyttet 

kommunalt/ 

privat

ledningsnett

(pe)

Ikke tilknyttet 

kommunalt/ 

privat

ledningsnett

(pe)

Kommunal anlegg

0 Nervika og Nesset 100 100 35 125 10

1 Sjøkroa 70 60 10 70 0

2 Vennes 10 30 0 3 7

24 Mosvik sentrum 475 110 90 200 10

Sum 655 300 135 405 30

Private anlegg

Framverran 25 0 10 15

Norsk Protein 5 1000 0 5

Sum

Tabell 5: Dimensjonerende belastning fra ulike avløpssoner i tidligere Mosvik kommune (1723)

Antall personer i spredt bebyggelse: 535 stk

Totalt antall innbyggere i Mosvik: 820 stk

Andel tilknyttet kommunal kloakk i Mosvik er på ca. 35 %.

Resipient forhold

Resipient forholdene er meget god. Beitstadfjorden og Trondheimsfjorden har i dette området 

liten forurensningsgrad.
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Avløpssystem/ avløpsnett

Tabellen nedenfor gir en sammenstilling av data for de ulike kommunale og private avløpssonene 

i tidligere Mosvik kommune (nr 1723).

Sonenavn Beliggenhet Avløps-

system

Bygge-år Belastning

(pe)

Type rensing Utslippssted og -dyp

Kommunal anlegg

Nervika og Nesset Mosvik sentrum Delvis 

separatsystem

1980 100
En felles slamavskiller, 

40 m3 for Nesset 

boligfelt 

10 – 15 m

Sjøkroa Mosvik sentrum Delvis 

separatsystem

1990 60 Egne slamavskillere, 

felles utslippsledning

5 – 15 m

Vennes Vennes Delvis 

separatsystem

1995
15

Slamavskiller 10 - 20 m

Mosvik sentrum
Mosvik sentrum Separat system 1990 110 Slamavskiller 10 – 15 m

Private anlegg

Framverran Framverran
Delvis 

separatsystem

1990 10 Slamavskiller 10 – 15 m

Norsk Protein Skarnsundet
Delvis 

separatsystem

1990 0 Slamavskiller 10 – 25 m

Tabell 6: Sammenstilling over data fra de enkelte avløpssonene i tidligere Mosvik kommune (nr 1723)

- Delvis separatsystem indikerer at enkelte drensledninger rundt boliger er tilknyttet 

spillvannsnettet, sluk, etc. er ikke tilknyttet.

- Utslippsdybde er i forhold til middelvannsstand.

I det etterfølgende foretas en nærmere gjennomgang av de enkelte avløpssoner i tidligere Mosvik 

kommune (nr 1723). 

3.2.1 Nervika og Nesset avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen omfatter Neset boligfelt og området Nervika som både består av boliger og et 

industribygg.

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, totalt ca. 1500 m med avløpsledning.

Renseanlegg

Avløpsvannet fra Neset boligfelt og tilliggende områder sør for elva Slira tilføres en tre-kamret 

plasstøpt slamavskiller på ca. 40 m3 før utslipp til Trondheimsfjorden.

Avløpsvann fra industriområdet nord for elva Slira og deler av Trøahaugen boligfelt er tilknyttet 

en felles utslippsledning i Nervikbukta. Den enkelte bolig og industriområdet har separate 

slamavskillere. Kommunen drifter 3 stk mindre pumpestasjoner for 1 – 3 hus i området. 
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Utslipp

Utslippet fra området sør for elva Slira føres ut på 14 m dyp i Trondheimsfjorden, mens utløpet 

fra området nord for elva Slira føres ut på 12 m dyp i Nervikbukta.

For øvrig er det noen enkelt utslipp til lokal resipient.

Tiltak i sonen:

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking

 Privatisering av 3 små pumpestasjoner

3.2.2 Sjøkroa avløpssone

Områdebeskrivelse

Området omfatter nordlige deler av Mosvik sentrum, nord for utløpet fra elva Mossa

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, totalt ca. 1700 m med avløpsledning.

Renseanlegg

Den enkelte bolig har egne slamavskillere, Sjøkroa har egen slamavskiller. Avløpet samles før det 

går til utslipp i Trondheimsfjorden.

Utslipp

Avløpet fra området føres ut i Trondheimsfjorden via to felles utslippsledning til ca. 15 m dyp.

Resipientforhold

Resipient forholdene er meget god. Fjorden har i dette området liten forurensningsgrad.

Tiltak i sonen

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking

3.2.3 Vennes avløpssone

Områdebeskrivelse

Området ligger i Framverran i nærheten av Vennesodden

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, totalt ca. 880 m med avløpsledning.

Renseanlegg

Felles slamavskiller på ca. 20 m3 samt en utslippsledning til Trondheimsfjorden. I dag er 4 boliger 

tilknyttet anlegget men det skal være mulig å øke tilknytningen med 2 – 4 gårdsbruk samt et par 

boliger i nærområdet. 

I tillegg er det planlagt et nytt boligfelt med totalt 12 tomter i område. Avløpsforhold fra disse 

eiendommene ber ennå ikke bestemt.

Utslipp

Avløpet fra området føres ut i Trondheimsfjorden via en utslippsledning til ca. 20 m dyp.
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Resipientforhold

Resipient forholdene er meget god. Fjorden har i dette området liten forurensningsgrad.

Tiltak i sonen

 Øke tilknyttingsgraden

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking

3.2.4 Mosvik sentrum avløpssone

Områdebeskrivelse

Avløpssonen ligger sør om elva Mossa og nord om elva Slira, i sentrum av Mosvik

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system, totalt ca. 1840 m med avløpsledning.

Delvis gravitasjonsledninger og delvis pumpeledninger.

Pumpestasjoner

Tre stykker pumpestasjoner i avløpssonen, ingen driftsovervåking er etablert

Pumpestasjon 1:

Ble etablert i 1980 og lokalisert ved Vinjesjøen nær fylkesvei 192. Pumpestasjonen er utført uten 

overbygg.

Pumpestasjon 2:

Ble etablert i 1992 og lokalisert i nærheten av Mosvang. Pumpestasjonen har overbygg.

Pumpestasjon 3:

Ble etablert i 2002 og lokalisert på sørsiden av utløpet til elva Mossa, i nærheten av Fjordgløtt.

Pumpestasjonen har overbygg.

Kommunen har i tillegg driftsansvaret for fire mindre pumpestasjon som hver har tilknyttet ett og 

to hus. Disse pumpestasjonene har ikke noe overbygg.

Renseanlegg

Avløp fra de tre pumpestasjonene føres til en felles slamavskiller på ca. 30 m3 og videre ut i en 

utslippsledning til Trondheimsfjorden. På grunn av at slamavskilleren er for liten, tømmes den ca 

8 ganger pr år.

Utslipp

Avløpet fra området føres ut i Trondheimsfjorden via en utslippsledning til ca. 8 m dyp.

Resipientforhold

Resipient forholdene er meget god. Fjorden har i dette området liten forurensningsgrad.

Tiltak i sonen

 Oppgradere dagens slamavskiller med et silanlegg på grunn av begrenset kapasitet.

 Etablering av overbygg på pumpestasjon nr1.

 Behov for maskinell oppgradering og etableringa av driftskontroll ved pumpestasjoner

 Øke tilknyttingsgraden i avløpssonen

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Etablering av digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking i avløpssonen
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3.2.5 Framverran avløpssone

Områdebeskrivelse

Privat avløpssone som ligger nord om Vennes avløpssone i Framverran

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system

Renseanlegg

Anlegget består av en felles slamavskiller på ca. 10 m3 og en utslippsledning til Beitstadfjorden.

Utslipp

Avløpet fra området føres ut i Beitstadfjorden via en utslippsledning til ca. 10-15 m dyp.

Resipientforhold

Resipient forholdene er meget god. Fjorden har i dette området liten forurensningsgrad.

Tiltak i sonen

 Øke tilknyttingsgraden

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking

3.2.6 Norsk Protein

Områdebeskrivelse

Privat avløpssone tilhørende Norsk protein sin fabrikk i Mosvik, lokalisert sør om Vennes 

avløpssone i Framverran.

Avløpssystem

Avløpssonen består av delvis separat system

Utslipp

Avløpet fra området føres ut i Skarsundet via en utslippsledning til ca. 10-15 m dyp.

Resipientforhold

Resipient forholdene er meget god. Fjorden har i dette området liten forurensningsgrad.

Tiltak i sonen

 Kartlegging av tilstand på utslippsledning og forhold rundt utslippspunktet

 Øke tilknyttingsgraden

 Digitalt kartverk over ledningsnettet

 Utbedre feilkoblinger og fjerne innlekking

3.2.7 Ledningsnettet

Totalt finnes det ca. 6000 meter med kommunale avløpsledninger. Meste parten av ledningene er 

lagt før år 2000 og består stort sett av plast fordelt på materialene PVC og PE.

3.2.8 Utslipp

I området er det bygd 3-kamra slamavskiller og utslippsledning. I landbruket har det blitt satt av 

store midler til fjerning av punktutslipp. Tiltakene har medført mindre forurensing i vassdrag og 

sjøområder. Dokumentasjon på vannkvalitet og bunnforhold rundt det enkelte utslippspunkt 

eksisterer kun i form av sporadiske dykkerrapporter.
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3.2.9 Driftsovervåking

Det er ikke driftsovervåking på pumpestasjonene.

3.2.10Håndtering av slam fra slamavskillere

Innherred renovasjon utfører tømming av septiktanker for alle husstander Avtalen omfatter 

tømming, transport og behandling av slammet. Innhenting av septik gjennomføres med 

avvanningsbil.
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4. BEHOV FOR TILTAK I PLANPERIODEN

En gjennomgang viser at situasjonen stort sett er tilfredsstillende for mange av de største 

anleggene. Størst behov for å gjennomføre tiltak er på Røra, Sandvollan og i Mosvik. Vedlikehold 

og oppgradering av eksisterende anlegg vil kreve betydelige ressurser både administrativt og 

investeringsmessig i årene fremover. 

4.1 Utredninger og strategivalg

1. Minirenseanlegg.

Det kreves inn samme gebyr enten en eiendom er tilknyttet kommunalt ledningsnett eller 

har et kommunalt minirenseanlegg. I dag har kommunen driftsansvaret for 62 stk 

minirenseanlegg. Mange av disse har vært i drift opp i mot 20 år. Kommunen har også 

mottatt søknader om å overta ansvar for drift av flere private biorotoranlegg.

Kommunen har en driftsorganisasjon og kompetanse til å utføre vedlikeholdsoppgaver 

like bra og billig som private aktører i markedet. Det er mulig å forbedre drift og 

vedlikehold ved mer systematisk planlegging og konkurranse utsette deler slik at flere 

opparbeider seg kompetanse på området. Aktuelle strategier er enten videre utbygging 

og proaktiv drift, konkurranseutsetting av deler av vedlikeholdet eller nedleggelse og 

avvikling ved etablering av kommunalt ledningsnett i området. Kostnader for opprusting 

av 62 eksisterende biorotoranlegg er beregnet til ca. kr 600.000,- eks. mva. i 

planperioden. Dersom flere skal gis tilbud om å få kommunalt minirenseanlegg, må det 

avklares om det kun skal betales tilknytningsgebyr etter dagens satser. Ei ordning med 

differensierte gebyrsatser (jf § 16-5 i forurensingsforskriften), kan være aktuelt.

2. Røra renseanlegg. 

Renseanlegget er i perioder overbelastet hydraulisk (kommunal linje). Betydelige 

mengder fremmedvann tilføres ved mye regn og snøsmelting. Stor vannføring igjennom 

anlegget gir lett slamflukt fra sedimenteringsbassenget og redusert renseeffekt som 

resultat. Store mengder fremmedvann vil også påvirke det biologiske trinnet da kaldt og 

næringsfattig vann bremser opp den biologiske omsettingen.

I perioder er også industrilinja overbelastet ved at anlegget mottar betydelige mengder 

organisk stoff fra Røra fabrikker. I slike perioder vokser biofilmen rundt bæremediet opp 

til store «ulldotter» som igjen gir problem mht tetting av utløpssil. Det kan ta flere døgn 

før forholdene har normalisert seg i biobassenget. 

Forbehandlingen på kommunal linje består i dag av en trekamret slamavskiller. I de 

seneste årene har bruken av engangskluter/ fiberkluter økt betydelig i den private 

husholdningen. Disse går igjennom slamavskilleren og inn i biobassenget hvor de legger 

seg på utløpssilene og tetter blåserørene. Dette gir redusert biologisk kapasitet samt kan 

føre til oversvømmelse ved anlegget. Det er behov for å oppgradere forbehandlingen slik 

at avløpssøppel fjernes før det kommer inn i det biologiske trinnet. Dette kan løses ved 

bruk av en maskinrenset rist på innløpet til kommunal linje.

Det er behov for å utarbeide et forprosjekt på oppgradering av Røra renseanlegg mht, ny 

forbehandling, økt kapasitet og utjevning av belastning fra Røra fabrikker samt bedre 

slamavvanning. Avtalen med Røra fabrikker bør også evalueres og reforhandles.

Investeringskostnaden i planperioden er beregnet til ca. kr 2.500.000,- eks. mva.



AVLØP 31 (40)

Ramboll

3. Skjelvågen renseanlegg. 

Rammeverk og plastskiver i biorotor er i dårlig forfatning og krever jevnlig reparasjon. 

Dette medfører driftsstans på renseanlegget i perioder. Dette arbeidet gjøres med 

halvårs mellomrom og er en meget skitten jobb som kan medfører helserisiko for 

driftsoperatørene. I forbindelse med utbedring er det biologiske trinnet ute av drift.

Renseanlegget tilføres også i perioder store mengder fremmedvann ved 

regn/snøsmelting. Store mengder kaldt og næringsfattig vann påvirker den biologiske 

omsettingen slik at virkningsgraden på biorotoren reduseres. Det er ikke registrert 

negative innvirkninger av utslippet i strandområder rundt utslippsledningen. Kommunen 

er forurensningsmyndighet og kan etter søknad stille krav om endret rensing, f.eks.

partikkelfjerning med rist og finsil. Slike anlegg er mindre sårbare ved tilførsel av store 

mengder kaldt og næringsfattig vann.

I området er det også en ikke ubetydelig avrenning fra dyrka marka i nedslagsfeltet.

Utslippsstedet bør sjekkes med dykkerunderøkelse for å kontrollere eventuelle 

slamansamlinger. Redusert rensing av kommunal kloakk kan vurderes opp i mot tiltak for 

redusert avrenning av gjødselstoff fra landbruket. Dette er en del av i tiltaksplanen for 

vanndirektivet. Innsparte penger på redusert rensekrav kan da benyttes til å utbedre 

ledningsnettet i området. Investeringskostnaden i planperioden er beregnet til ca. kr 

2.000.000,- eks. mva.

4. Økt tilføringsgrad til kommunale renseanlegg.

Det er registrert to områder med interesse for etablering av nye ledningsanlegg for å 

oppnå økt tilføringsgrad på kommunale renseanlegg. I begge områder er det grunnlag for 

fortetting i eksisterende boligområder i privat regi. I denne runden er det ikke foretatt 

noen kartlegging, men samtaler mellom drift og byggesak har avdekket et par områder 

hvor noen minirenseanlegg kan legges ned mot at det etableres kommunale ledninger i 

området. Differensiert tilknytningsgebyr kan vurderes for å få riktigere kostnadsdeling. 

Kommunen kan gi pålegg om tilknytning for private utslipp når det bygges kommunale 

anlegg, jf forurensingsloven § 23 og Plan og bygningsloven § 27-2.

Utbygging av nytt kloakkanlegg i området vil legge grunnlag for fortetting / fradeling og 

bygging av flere boliger. Dette kan gi en vesentlig verdiøkning for de som eier grunn i 

området. Siden all utbygging hittil har skjedd i privat regi er det viktig å avklare 

kostnadsdeling både for eksisterende bebyggelse og for framtidig bebyggelse.

5. Mosvik sentrum.

Anlegget består i dag av en felles slamavskiller på ca. 30 m3 som i perioder er 

overbelastet. Et nytt anlegg med rist og finsil ville gitt en bedre og enklere rensing av 

avløpsvannet enn dagens løsning. I tilknytning til slamavskilleren er det i dag 3 stk 

pumpestasjoner, hvorav en av pumpestasjonene ikke har noe overbygg.

Driftskostnader med tømming vil reduseres dersom dagens slamavskillere kortsluttes. 

Ledningsnettet i området bør undersøkes og kontrolleres mht innlekking og feilkoblinger 

før tiltak settes i gang. 

6. Privatisering av små pumpestasjoner og biorotorer.

Det finnes noen få kommunale pumpestasjoner som betjener 1 og 2 bolighus. 

Grenseoppgang mellom kommunen og huseier er fastsatt gjennom avtaler / vedtak i 

byggesak. Denne ordningen er problematisk fordi kommunens driftsansvar gjelder 

elektriske anlegg som er lokalisert inne i private bolighus. Derfor bør ordningen avvikles.

Det finnes også noen små private pumpestasjoner på Lensmyra der pumpestasjonen 

betjener kun et bolighus. 
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7. Ansvar for kostnader ved tiltak på private stikkledninger for kloakk.

Det foreslås gjennomgang av ledningsnettet på Røra og Sandvollan, jf pkt 4.2 nr 7 og pkt 

4.3 nr 5 og 6. Det er avdekket behov for å finne og rette feil på ledningsnettet. Det vil da

bli avdekket feil også på private ledninger. I § 22 i forurensingsloven kan kommunen 

kreve at «eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan 

forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier 

det.»

Det må avklares på forhånd om dette prinsippet skal gjennomføres 

4.2 Driftstiltak

1. Digitalt ledningskartverk. 

I Mosvik er ledninger kun inntegnet på papirkart. Alle ledninger og andre registreringer i 

resten av kommunen legges inn i det digitale kartverket. Endringer som følge av 

omlegging og reparasjoner måles inn og legges forløpende inn i det digitale kartverket.

Det er stipulert kostnader til kr 300.000,- eks. mva for innleie av ekstra hjelp.

2. God kontakt mellom drift og byggesak. 

Ved at driftspersonell trekkes inn i byggesaker vil det bli enklere å avdekke 

behov/muligheter for nye stikkledninger og tilkoblinger. Dette vil også sikre 

tilfredsstillende kvalitet på gjennomføringen.

3. Resipientundersøkelser. 

Utføre kartlegging av tilstand på utslippsledninger og forhold rundt utslippspunktene for 

alle kommunale anlegg større enn 100 pe med 5 års mellomrom.

4. IK og avviksbehandling. 

Internkontroll og avviksbehandling vil sette fokus på arbeidsmetoder og episoder som 

medfører risiko for utslipp. Ved gjennomgang av avvik vil det komme fram mer kunnskap 

som normalt fører til bedre drift og bedre erfaringsdokumentasjon.

5. Vedlikeholdsplaner. 

Utarbeide vedlikeholdsplaner for proaktiv drift av pumpestasjoner, overløp og 

minirenseanlegg. Hensikten er å unngå uønskede utslipp via overløp og tilstoppinger som 

kan medføre tilbakeslag i kjellere. Aktuelle tiltak kan være forebyggende spyling og 

utskifting av slitedeler i pumpestasjoner.

6. Slamavskillere.

Tømmerutiner for slamavskillere gjennomgås ut fra lagerkapasitet og oppholdstid. 

Hensikten er å foreta tømming til rett tid for å oppnå reduserte kostnader og uønskede 

utslipp.

7. Tilstandsvurdering på ledningsnettet.

Tilstandsvurdering av ledningsnettet bør legges inn som en del av driftsrutinene. Dette 

kan være fra enkel visuell inspeksjon i kummer på gitte ledningsstrekk til mer detaljerte 

søk med portable mengdemålere, røyktesting og bruk av fargeampuller. 

Det er behov for en tilstandsvurdering på ledningsnettet ved Sandvollan og Røra. På 

Sandvollan er det områdene Småland og Gangstadhaug som er aktuell mens på Røra er 

det området Hellemshaugan og Austadlia, alternativt Hylla som bør undersøkes nærmere. 

Både ved Sandvollan og Røra føres avløpet til et biologisk renseanlegg nedstrøms.

Kapasitet og renseeffekt igjennom det biologiske trinnet reduseres ved tilførsel av større 

mengder kaldt og næringsfattig fremmedvann.
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Målet med tilstandsvurdering er å få avdekket eventuelle feilkoblinger og innlekking av 

fremmedvann. Gjennomføringen må planlegges nøye ved gjennomgang av ledningskart

og feltarbeid med avdekking av aktuelle kumsett. Deretter gjennomføres et grov søk med 

portable mengdemålere for å begrense området. For å kartlegge feilkoblinger og 

utettheter kan det benyttes både røyk og fargeampuller/bordtennisballer.

8. Nye småanlegg. 

Hvert år mottar kommunen søknader fra huseiere som vil koble seg til kommunalt 

ledningsanlegg. Tilkoblingsgebyr dekker aldri kostandene med jobben. Kommunen har 

innført regler for tilskudd på anlegg som koster over kr 30.000,- Posten er ment å dekke 

tilskuddet til private anlegg i planperioden. Det er stipulert et beløp på kr 1.000.000,-

eks. mva. i planperioden.

4.3 Nyanlegg

1. Nytt ledningsanlegg i Småland Nord, jf pkt 4.1.4.

Etablering av nytt ledningsanlegg i Småland Nord. I området er det i alt 12 bebygde 

eiendommer som kan tilknyttes et nytt felles avløpsanlegg. RG - prosjekt har i år 2011 

utarbeidet et skisseprosjekt som angir 4 ulike alternative løsninger for sanering av 

eksisterende enkelt utslipp i området. Det er mulig å foreta en etappevis utbygging av 

området. Investeringskostnaden er beregnet til å ligge mellom kr 2.200.000,- til kr 

2.900.000,- avhengig av hvor mange eiendommer som tilknyttes avløpsanlegget.

Utbygging av nytt kloakkanlegg i området vil dessuten legge grunnlag for fortetting / 

fradeling og bygging av flere boliger. Siden all utbygging hittil har skjedd i privat regi er 

det viktig å avklare kostnadsdeling både for eksisterende bebyggelse og for framtidig 

bebyggelse.

2. Nytt ledningsanlegg fra skolen til Li og Ferstad, jf pkt 4.1.4

Etablering av nytt ledningsanlegg fra skolen til Li og Ferstad, ca. 1500 m ledning. Dette 

gir tilkobling av 5 nye abonnenter og utkobling av 4 stk biorotorer i området. Avløpet

ledes til Straumen renseanlegg. Kostnadsoverslaget på avløpsanlegget er beregnet til kr 

2.200.000,- eks. mva.

Utbygging av nytt kloakkanlegg i området vil dessuten legge grunnlag for fortetting / 

fradeling og bygging av flere boliger. Siden all utbygging i området hittil har skjedd i 

privat regi er det viktig å avklare kostnadsdeling både for eksisterende bebyggelse og for 

framtidig bebyggelse.

3. Sentral driftsovervåkning

Etablering av sentral driftsovervåking på 10 stk pumpestasjoner. Investeringskostnaden 

er stipulert til kr 800.000,- eks. mva. Valg av stasjoner gjøres ut i fra å sikre seg mot 

lokal forurensing via overløp.

4. Mosvik sentrum

Maskinell oppgradering av pumpestasjon og nytt overbygg. Tilkobling av pumpestasjon til 

sentralt driftskontrollanlegg. Pumpestasjonen ligger i avløpssone Mosvik sentrum. 

Investeringskostnaden er stipulert til kr 1.500.000,- eks. mva.

5. Ledningsnett Røra

Utbedre ledningsnett ved Røra skole. Her er problemet dårlig grunnforhold og motfall. 

Utbedring kombineres med kloakkløsning for nytt industriområde på Lensmyra. 

Ledningsnettet gjennomgås også for å redusere mengde overvann til renseanlegget. 
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Ved utbygging av flere boliger i området Åsen / Hellemshaugan vil mengde og intensitet 

for avrenning øke i området Stasjonesvegen / Røra fabrikker. Investeringskostnader for 

tiltak på ledningsnettet på Røra er beregnet til ca. kr 5.000.000,- eks. mva.

6. Ledningsnett Sandvollan

Utbedre ledningsnett ved Småland og Gangstadhaug. Her er det betydelig innlekking av 

fremmedvann som trolig skyldes en rekke feilkoblinger i område. Ledningsnettet utbedres 

for å redusere mengde overvann som tilføres renseanlegget. Dette vil forbedre både 

renseeffekt og kapasitet på renseanlegget. Investeringskostnaden er beregnet til ca. kr 

3.000.000,- eks. mva.
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5. HANDLINGSPROGRAM

Som grunnlag for kommunens disposisjoner på avløpssektoren, er det utarbeidet et 

handlingsprogram som viser kommunens intensjoner for avløpsutbygginger de neste 10 årene.

Kostnader er oppgitt i 1000 kr, ekskl mva. Alle kostander er med prisnivå i 2012.

De prioriterte tiltakene forutsettes innarbeidet i kommunes økonomiplan og årsbudsjett. 

Utbyggingstiltak på avløpsnettet samordnes i størst mulig grad med utbygginger på 

vannledningsnettet i kommunen, som fremgår av hovedplan for vannforsyning.

Pkt Beskrivelse Sum 2013 2014 2015-

2017

etter 

2017

Merknader

4.1.1 Oppgradering av mini - RA 600 100 100 400 0 Nye motorer og lager, samt lokk

4.1.2 Tiltak Røra RA 2 500 800 500 1200 0 Ombygging av ventilasjonsanlegg, 

ny forbehandling og 

slamhåndteringen.

4.1.3 Opprusting av Skjelvågen RA 2 000 1 000 1 000 0 0 Ventilasjon og biorotor er i ustand

4.2.1 Digitalt ledningskart 300 0 100 200 0 Utstyr er innkjøpt. Feltarbeid for 

innlegging av kummer og ledninger i 

Mosvik

4.2.8 Nye småanlegg 1 000 200 200 600 0 Ut fra søknader om tilkobling til 

kommunalt ledningsnett.

4.3.1 Ledningsanlegg Småland Nordre 2 400 0 400 2 000 0 Nytt ledningsanlegg til 7 boliger

4.3.2 Ledningsanlegg Li til Ferstad 2 200 0 0 2 200 0 Nytt ledningsanlegg til 7 boliger, 

erstatter fire biorotorer

4.3.3 SD Kloakk - pumpestasjoner 800 100 600 100 0 Antar at 10 stk nye stasjoner skal 

tilkobles SD

4.3.4 Utslipp Mosvik sentrum 1 500 0 100 1400 0 Alarm og overbygg, kobling til SD. 

Bedre rensing

4.3.5 Ledningsnett Røra 5 000 0 1 000 4 000 0 Overvann fra Hellemshaugan/Åsen 

og kloakk forbi skolen

4.3.6 Ledningsnett Sandvollan 3 000 1 000 2 000 0 Overvann fra Småland og 

Gangstadhaugen

Summer 21 300 2 200 5 000 14 100

Tabell 7: Handlingsprogram for Inderøy kommune.

Alle beløp som antall tusen kroner eks.mva
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6. AVLØPSSEKTORENS ØKONOMI

6.1 Generelt

Kommunal håndtering av spillvann er en tjenesteytende virksomhet som påfører kommunen 

betydelige investerings- og driftskostnader. Samtlige kostnader til investering, drift og 

vedlikehold av kommunale avløpsanlegg kan kreves inn som års- eller tilknytningsavgifter.

Avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan 

kreve inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for 

sektoren. Det skal også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden.

Ved en sammenslutning av Inderøy og Mosvik var gebyrsatsene ulike. Fram til 01.01.2012 var 

årsgebyrsatsene i Mosvik var ca. halvparten av nivået i Inderøy. Tilknytningsgebyrene for Mosvik 

var 30 prosent høyere for store boliger og 85 % høyere for mindre boliger.

Fra og med 2012 er det felles gebyrsatser for vann og avløp i nykommunen Inderøy. Begge 

kommunene hadde i 2011 fastsatt gebyrsatser med underskudd for å bruke opp opptjent fond. 

Ved overgang til ny kommune var gebyrøkningen ikke tilstrekkelig til å komme over til full 

dekning i 2012. I 2012 var dekningsgraden på ca. 97 % for kloakk.

Fra 2012 til 2013 vart alle gebyrsatser for kloakk redusert med 8 prosent. Dekningsgraden er 

fortsatt under 100prosent.

Gebyrsatsene fastsettes etter sjølkostprinsipp. Kostnaden i kommunen vil øke både på grunn av 

utjevning av kostander mellom de sammenslåtte kommunene samt innvesteringer som er 

foreslått gjennomført i planperioden. Det er kalkulert med en årlig økning på ca. 5 – 10 % fra og 

med 2014 for å oppnå balanse i en 5–års periode. Dette vil gi en betydelig økning i avløpsgebyret 

for beboere i Mosvik
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VEDLEGG I

MÅL OG RESULTATOMRÅDER

Målsetting

Den overordnede målsettingen for avløpssektoren trekker opp rammene for kommunens miljø-

og avløpspolitikk. Overordnede mål i kommuneplanen vil gi rammer for de mål som skal settes 

for avløpssektoren. Handlingsprogram for år 2013 – 2022 gir mål for Inderøy kommune.

Hovedmål viser hvilke prioriteringer som skal legges til grunn for arbeidet på avløpssektoren, 

mens delmål viser hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Overordnede mål
 Inderøy kommune skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet 

og livsgrunnlag, både i dag og for kommende generasjoner.

 Inderøy kommune skal bidra til at aktiviteten i lokalsamfunnet skjer innenfor naturens 
bæreevne både lokalt og globalt, og kommunen ønsker derfor å redusere 
ressursforbruket og miljøbelastningen.

 Inderøy kommune skal ivareta alle kommunaltekniske tjenester på beste og rimeligste 
måte for kommunens innbyggere.

 Inderøy kommune skal etterstrebe en mest mulig miljøriktig håndtering av avløpsvannet.

Hovedmål
 Vannforekomster skal holde en økologisk bærekraftig tilstand, og vise til minst mulig 

avvik fra naturtilstanden.

 Vannforekomster skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å sikre et naturlig og 
stabilt økosystem/kretsløp slik at naturens artsrikdom bevares.

 Vannforekomster skal ha en vannkvalitet som er tilfredsstillende for å ivareta deres 
funksjoner som rekreasjonsområder, som ressurs/råstoff til næringsvirksomhet og til 
drikkevannskilde der dette er aktuelt.

Delmål

 Utbygging av ledningsanlegg, slamavskillere og renseanlegg som sikrer forsvarlig rensing 

av avløpsvann før utslipp. 

 Vannkilder og avrenningsfelt til vannkilder skal sikres mot forurensning fra kommunale 

og private avløpsanlegg.

 Full opprydding av private utslipp fra boliger og fritidshus som ikke er tilknyttet 

kommunale renseanlegg. Det vil si pålegg om etablering av slamavskiller eller annen 

passende renseanordning for de som ikke har rensing av avløp allerede.

 Registrering og tilstandsundersøkelse av alle oljeavskillere i kommunen. Pålegge 

utbedringer om nødvendig.

 Registrering og tilstandsundersøkelse av alle fettavskillere i kommunen. Pålegge 

utbedring om nødvendig.

 Oppgradering av eksisterende avløpsanlegg (renseanlegg, avløpspumpestasjoner og 

ledningsanlegg) for å sikre forsvarlig drift.

 Slam skal behandles og disponeres i henhold til Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk 

opphav (gjødselvareforskriften).

 Avløpssektoren skal drives kostnadseffektivt og være selvfinansierende.
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Hvordan nå miljømålene for vannforekomster 

KLIF har utarbeidet en rekke veiledere for Miljømål for vannforekomstene. KLIF foreslår at 

kommunale miljømål fastsettes i en prosess ut fra bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. 

Miljømålarbeidet deles inn i fire faser:

Fase 1: Kartlegge status og fastsetting av foreløpige miljømål.

Fase 2: Vurdering av mulige tiltak og kostnader.

Fase 3: Fastsetting av endelig miljømål og handlingsprogram. 

Fase 4: Resultatkontroll.

Kommunale kvalitetskrav – for å nå miljømålene

For å nå de overordnede målsetninger og mål for vannforekomster må kommunen som 

forurensningsmyndighet og som anleggseier stille kvalitetskrav til kommunalt avløp, bebyggelse 

med separate avløpsanlegg, landbruk, industri og bedrifter:

Kommunalt avløp

For å nå de overordnede målsetningene stiller kommunen følgende kvalitetskrav til sine 

avløpsanlegg:

 Det tillates ikke utslipp til sårbare eller meget sårbare resipienter.

 Det tillates under normal drift, ikke utslipp av kloakkvann til øvrige lokale resipienter. Dette 

inkluderer dammer, bekker og grunnvannsmagasin.

 Tilknytningen til offentlig nett i tettbygd strøk skal være høyere enn 90%.

 Driftsstans i pumpestasjoner, kloakkstopp eller andre hendelser hvor det skjer utslipp skal 

ikke være av slik varighet at dette medfører alvorlige konsekvenser for miljøet. 

 Ingen overløp skal slippe ut mer enn 10 % av spillvannsproduksjonen i eget nedslagsfelt.

 Overløp på ledningsnettet eller ved renseanlegg og pumpestasjoner skal maksimalt ha tette 

hovedutløp(dvs. ledning med videreført vann) 1 gang pr. år. 

 Ingen pumpestasjon skal være ute av drift mer enn 24 timer i strekk etter at melding om 

driftsstans er mottatt.

 Sjenerende lukt bør ikke forekomme fra det offentlige nett.

 Oversvømmelse av privat eiendom skal ikke forekomme uten ved regn som opptrer sjeldnere 

enn hvert 10 år.

 Avløpssystemet skal være tilgjengelig minst 99 % av året, og sammenhengende avbrudd for 

den enkelte abonnent skal ikke være lenger enn 24 timer.

 Feil på transportsystemet som medfører utslipp av råkloakk skal være rettet senest 24 timer 

etter at feilen er varslet.

 Transportsystemets standard skal være slik at det oppfyller de alminnelige funksjonskrav 

mhp.: Kapasitet, Styrke, Tetthet, Motstandsdyktighet og Selvrensing.

 Anleggsdeler med unormalt høye driftsutgifter skal vurderes fornyet gjennom 

teknisk/økonomiske analyser.

 Drift av avløpsanleggene samt driftsorganisering skal skje på en samfunnsmessig effektiv 

måte.

 Tilførsel av uønsket avfall til avløpsnettet skal i størst mulig grad begrenses.

Bebyggelse med separate avløpsanlegg

For å nå de overordnede målsetningene, kreves at separate avløpsanlegg med utslipp mindre enn 

50 pe, etterlever kap. 12 i Forurensningsforskriften. Herunder presiseres:

Løsninger for husholdningsavløp fra bebyggelse med separate avløpsanlegg skal tilfredsstille 

rensekrav i henhold til forskriftens § 12-8, 12-9

Dokumentasjon av anlegg og rensegrad skal være i henhold til forskriftens § 12-10.

Bebyggelse med slamavskillere skal være underlagt kommunal slamtømmeordning.
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Der det er mulig skal gråvann fra slamavskillere i spredt bebyggelse, ledes til et samlet utslipp.

Ved planlegging/etablering av flere nye tomter der det ikke finnes kommunal avløpsledning, skal 

det etableres felles avløpssystem for nye eiendommer og om mulig samordne med eksisterende 

utslipp.

Industri

For å nå de overordnede målsetningene har kommunen definert følgende kvalitetskrav 

vedrørende sitt engasjement og påvirkning ovenfor industri.

 Bedriftenes sanitæravløp skal behandles i renseanlegg før utslipp til resipient.

 Prosessavløp skal ivaretas ihht. offentlige pålegg og tillatelser.

Bedrifter

For å nå de overordnede målsetningene, har kommunen definert følgende kvalitetskrav 

vedrørende sitt engasjement og påvirkning ovenfor bedrifter:

 Bedrifter som slipper ut vegetabilsk eller animalsk fett i sitt avløpsvann, skal ha montert 

fettavskiller før tilkobling til kommunalt nett. Dette gjelder også eksisterende tilkoblinger.

 Bedrifter som slipper ut oljeholdig avløpsvann, skal ha montert oljeavskiller før tilkobling 

til kommunalt nett. Dette gjelder også eksisterende tilkoblinger.

Kommunen vil gjennomføre en nærmere registrering av hvilke bedrifter som har fettavskillere 

eller som burde hatt fettavskiller. Det gjennomføres en nærmere tilstandskontroll av avskillerne

og innføres avtaler om tømming av disse. For nærmere opplysninger vises det til NORVAR/NKF’s 

VA-miljøblad nr. 23-1997.

Landbruk

For å nå de overordnede målsetningene, har kommunen definert følgende kvalitetskrav 

vedrørende sitt engasjement og påvirkning ovenfor landbruket.

 Kommunen skal gjennom oppfølging og veiledning bidra til at utslipp til resipienter som 

følge av jordbruk skal begrenses gjennom drift i henhold til generelle krav, retningslinjer 

og avtaler.
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VEDLEGG II

Organisasjon

Organisatoriske forhold for avløpssektoren på Inderøy

Avløpssektoren inngår som en del av enhet for kommunalteknikk som yter tjenester innenfor 

renovasjon, veg, eiendom, vann og avløp. Enhetsleder har ansvar for investering og drift av veg, 

vann og avløp. Underlagt enhetsleder er det en driftsenhet for vann og avløp ledet av en 

driftsleder.

Enheten har følgende bemanning:

 1 stk driftsleder

 1 stk ingeniør ny anlegg

 1 stk formann

 2 stk operatører på avløp

 3 stk operatører på vann

Enheten ivaretar driftsoppgaver innenfor vann- og avløpssektoren. I tillegg ivaretar enheten de 
fleste utbyggingsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Noen få utbyggingsoppgaver utføres av 
lokale entreprenører. 

Kommunen har etablert ukeberedskap på vakttelefonen. Det er per i dag ingen driftsovervåkning 

på pumpestasjonene i kommunen.

Organisatoriske forhold for avløpssektoren i Mosvik

Avløpssektoren inngår som en del av avdelingen tekniske tjenester som yter tjenester innenfor 

brannvern, feiing, renovasjon, vannforsyning, vei og avløp. Fagsjef har ansvar for investering og 

drift av veg, vann og avløp. Underlagt fagsjefen er det en driftsenhet for vann og avløp ledet av 

en driftsleder.

Enheten har følgende bemanning:

 1 stk driftsleder

 2 stk vaktmestre

 1 stk rørlegger

Enheten ivaretar driftsoppgaver innenfor vann- og avløpssektoren. I tillegg ivaretar enheten de 
fleste utbyggingsoppgaver på vann- og avløpssektoren. Noen få utbyggingsoppgaver utføres av 
lokale entreprenører. 

Kommunen har etablert ukeberedskap på vakttelefonen. Det er per i dag ingen 

driftsovervåkning på pumpestasjonene i kommunen.

Fra 01.01.2012 ble Mosvik og Inderøy slått sammen til en kommune. 
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1. INNLEDNING

Forrige ”Hovedplan for Inderøy kommunale vassverk”/1/ ble utarbeidet i 2007 og gjaldt perioden 

2008 – 2017. Når hovedplan revideres midt i planperioden skyldes dette flere forhold.

Hovedårsaken ligger i at kommunen Mosvik og Inderøy er sammenslått til en kommune, med 

virkning fra 01.01.2012. Man har dermed behov for et plandokument som omfatter begge 

kommunene; nye Inderøy kommune. På denne måten er man sikret at de ulike tiltak vil få riktig 

prioritering i en felles tiltaksplan 

I  kommunen er det behov for utarbeidelse av en plan for avløp. Tilsvarende som for vann er det 

behov for felles vurdering av aktuelle tiltak på avløp.

Videre ser man det som nyttig å slå sammen dette i en felles VA-plan. I bunn ligger imidlertid

separate dokument for vann og avløp. Dette dokumentet omhandler vannforsyning.     
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2. RAMMEBETINGELSER

2.1 Planforutsetninger

Kommuneplanen med tilhørende økonomiplan er det øverste dokumentet i det kommunale 

plansystemet og rulleres hvert 4. år. Temaplan for vann må forholde seg til de rammer og 

forutsetninger som legges i kommuneplan og økonomiplan og vil samtidig gi innspill ved rullering 

av planene. Hovedplan for vann ble sist revidert i 1992 og foreslåtte tiltak er stort sett 

gjennomført. 

Temaplan for vann er utarbeidet på grunnlag av fire delaktiviteter:

1. Registrering av status for alle sider av kommunal vannforsyning. Dette omfatter alle 
systemelementer fra kilde via fordelingsnett og fram til forbruker samt forvaltning og 
drift av anleggene.

2. Registrering av avvik målt mot pålagte og selvpålagte krav og mål. 
3. Utarbeide handlingsplan for å redusere eller eliminere avvikene.
4. Synliggjøre konsekvenser av tiltakene i form av investeringsbudsjett og utvikling i 

gebyrsatsene. I dette inngår også behov for ressurser til intern organisasjon for drift og 
forvaltning av anleggene.

2.2 Forvaltning av sentrale lover og rammevilkår

Vannverkseier, Inderøy kommune, må forhold seg til en rekke lover og forskrifter ved utbygging, 

forvaltning og drift av sine anlegg. Drikkevannsforskriften/2/ legger føringer for oppbygging og 

drift av vannforsyningsanlegg. Forskriften forvaltes av Mattilsynet. Den stiller krav om: 

1. Vannverkseier må levere hygienisk sikkert og bruksmesssig godt vann fram til forbruker. 
2. Vannforsyningen skal sikre tilstrekkelig vann i normale situasjoner.
3. Det stilles krav til beredskap som sikrer reservevannforsyning under kriser og katastrofer 

i fredstid og ved krig.
4. Vannverkseier skal ha et internkontrollsystem for å oppfylle næringsmiddelloven.

Alle vannverk som forsyner mer enn 20 husstander inkludert hytter, eller mer enn 50 personer 

skal godkjennes. Det samme gjelder for vannverk som forsyner næringsvirksomhet, 

helseinstitusjoner eller skole/barnehage. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet. Det føres 

regelmessig tilsyn og revisjon med vannverkene etter matloven.

Forurensingsforskriftens del 4 A, kapittel 16 /3/, fastsetter regler for beregning av vann- og 

avløpsgebyrer. Bare kostnader som direkte eller indirekte har normal sammenheng med en 

forsvarlig forretningsmessig drift av vann- og avløpssektoren, kan legges inn i gebyrgrunnlaget

(selvkostprinsippet). Den plikter kommunale vannverkseiere å ha oversikt over kostnader til 

investering og drift av vannforsyningssystemet og utarbeide budsjetter for utviklingen. Det er 

ikke lovpålagt at kommunen skal ha full inndekning av sine utgifter, men intensjonen er at 

årskostnader knyttet til sektoren skal dekkes inn gjennom avgifter. Det kan tas et engangsgebyr

– tilknytningsavgift – for tilkopling til kommunal vannforsyning. Årsgebyret skal enten beregnes 

på grunnlag av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast og en variabel del. 

Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendommer hvor vannmåler ikke er 

installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Både kommunen 

og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den 
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enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter 

kommunens anvisning.

2.3 Mål for Inderøy kommunale vannforsyning

Målsetting for vannverket er nedfelt i hovedplan fra 1992. Disse målsetninger videreføres uten 

vesentlige endringer. Hovedmål, delmål og arbeidsmål er oppsummert i det etterfølgende

Hovedmål

Gjennom forvaltning, utbygging og driftstiltak skal kommunen sørge for tilstrekkelig vann av tilfredsstillende 

kvalitet og mengde til innbyggere og næringsliv.

Drikkevannsforskriften/2/ definerer over 50 parametre som skal tilfredsstilles for vannkvaliteten. 

Også krav til betryggende mengde og sikkerhet er definert. 

Kommunen har utarbeidet internkontrollsystem (IK-mat) og beredskapsplan som sikrer at 

gjeldende lover og forskrifter for drift av virksomhet ivaretas under normale driftsforhold og 

under uventede/kritiske hendelser.

Delmål 1

Ledningsnettet skal dimensjoneres og vedlikeholdes slik at alle abonnenter har tilgang på nok vann.

1. Alle med kommunal vannforsyning skal normalt ha vanntrykk med minimum 2,0 bar og 
maksimum 8,0 bar. 

2. Uttak til jordbruksvann tillates vanligvis ikke.

3. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking:

 Spredt boligbygging der det ikke er fare for spredning skal kommunen ha passende 
tankbil for brannslukking.

 Ved rehabilitering av eksisterende nett skal det tilstrebes å etablere tilfredsstillende
brannforsyning.

 For ny bebyggelse, næringsvirksomhet, helseinstitusjoner og lignende hvor brann kan 
medføre tap av mange liv skal kapasiteten for brannslokking være 50 l/s. Dette 
dekker normalt krav til sprinkleranlegg.

 Brannslukking skal kunne skje uten at det oppstår undertrykk i noen del av 
ledningsnettet
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Delmål 2

Vannverket skal levere vann av hygienisk betryggende kvalitet.

1. Vann som leveres fra det kommunale nett skal til enhver tid tilfredsstille krav i 
drikkevannsforskriften.

2. Ledningsnettet skal rengjøres periodevis i nødvendig utstrekning. Nødvendig omfang og 
dokumentasjon nedfelles i kommunens internkontrollsystem.

3. Vannkvalitet skal overvåkes i hht krav nedfelt i Drikkevannsforskriften og eventuelle 
pålegg fra lokalt Mattilsyn. Risikobasert prøvetaking – hyppigere prøvetaking –
iverksettes ved spesielle hendelser som ekstremvær, ved reparasjoner eller lekkasjer på 
forsyningsnettet, ved registrert avvik i rentvannskvaliteten eller lignende. 

Delmål 3

Vannverket skal ha høy sikkerhet i forsyningen. 

Leveringssikkerheten ved ulike driftsforhold er definert som følger:

Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold:
1. Under normale forhold har vannverket som målsetting å kunne levere godkjent 

drikkevann til alle abonnenter til enhver tid.

2. Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeidene startes 
så snart feilen er lokalisert.

Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser:
1. Under unormale forhold, slik som f.eks. forurensning av hovedkilde, brudd i hovedtilførsel 

og lignende, hvor det er sannsynlig at leveringssvikten vil vare lengre enn 24 timer, skal 
krisevannsprosedyrer settes i gang. 

2. Kommunen vil arbeide for at abonnentene har kontinuerlig vannforsyning. Stans i 
vannforsyningen pga. ledningsbrudd skal ikke overstige 12 timer. Totalt antall avbrudd i 
vannforsyningen skal ikke overstige 10 pr. år.

3. Stans i vannforsyningen som følge av drift, vedlikehold og eller utbedringer skal ikke 
overstige 6 timer. Tiltak som krever stans i vannforsyningen skal varsles på forhånd.

4. Vannverket skal ha bassengkapasitet for minimum 1 døgns normalforbruk.

5. Tettbygde strøk og viktige institusjoner/bedrifter bør ha mulighet for tosidig 
vannforsyning. 

6. Kommunen vil gjennom klargjøring av reservekilder og gjennom spesielle driftsinstrukser 
og kontrollrutiner sørge for hygienisk tilfredsstillende vann ved uønskede hendelser som 
akutt forurensning av råvannskilde eller forurensing av infrastruktur.
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Delmål 4

Vannverket skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at det oppnås god ressursutnyttelse og opprettholdelse av 

investert kapital. Vannverket skal være selvfinansierende.

1. Det skal føres driftsregnskap som gir nødvendig økonomisk oversikt. Nøkkeltall ihht til 
KOSTRA (kommune- stat-rapportering) skal framgå. 

2. For å unngå at behandlings- og transportsystem forfaller, skal det planlegges og 
gjennomføres fornyelsestiltak.

3. Vannverket skal eie maskiner og utstyr i den grad dette totalt sett er billigst, eller at det 
er påkrevd ut fra sikkerhetshensyn.

4. Det skal være lager for forbruksmateriell og for komponenter som vil være kritiske for 
forsyningssituasjon ved svikt i funksjonsevne.

5. Det skal utarbeides driftsinstruks for alle anleggsdeler

6. Beredskapsplan vannforsyning skal revideres hvert fjerde år. Beredskapsøvelser skal 
gjennomføres jevnlig, minimum hvert 4. år.

7. Håndbok for internkontroll skal revideres/oppdateres årlig. 

Delmål 5

Tilfredsstillende vannkvalitet til de som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett.

1. Kommunen skal være en aktiv pådriver for at flest mulig av kommunens innbyggere får 
tilgang på tilfredsstillende vannforsyning innenfor akseptable rammer.

2.4 Planperiode

Denne temaplan gjelder for planperioden 2013 – 2017

2.5 Arbeidsgruppe

Planen er utført med følgende arbeidsgruppe fra Inderøy kommune:

Jorunn By Enhetsleder

Karstein Kjølstad Rådgiver 

Roger Melting Avd.ing

Svein Rørvik Senior rådgiver

Hovedplanen er utført av Rambøll Norge AS, med Jostein Andersen som sekretær.
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3. STATUS FOR VANNFORSYNINGEN I INDERØY KOMMUNE

3.1 Kommunale og private anlegg

Nye Inderøy kommune forsyner omlag 89 % av kommunens innbyggere med vann fra

kommunale vannverk. 

I tidligere Inderøy kommune forsynes omlag 97 % av befolkningen fra Inderøy vannverk. 

Anlegget er godkjent av Mattilsynet. 

I tillegg finnes to private vannverk, Sundnes vannverk og Vådal vannverk. 

Råvannskilden for Sundnes vannverk er Granavatnet og uttaket ligger i snitt på 10 l/s. 

Vannverket forsyner kun Hoff Norske Potetindustrier Sundnes Brenneri. 

Vådal vannverk forsyner ca 10 gårdsbruk, men kjøper vann fra det kommunale vannverket.

I tidligere Mosvik kommune forsynes ca 30 % av befolkningen fra 6 kommunale vannverk. I

tillegg finnes ett privat anlegg; Mosvik vannverk. Dette forsyner ca 70 % av befolkning i denne 

kretsen. 

I tillegg finnes i begge de tidligere kommunene noen mindre vannverk med enkeltbrønner som 

forsyner ett til flere husstander.

3.2 Tidligere Inderøy kommune, Inderøy vannverk

Vedlagt følger kort oppsummering av vannverket med kilde, infrastruktur og systemelementer på 

nettet. Organisering av forvaltning og drift av anleggene er beskrevet. I kap. 4 er forhold som 

ikke er tilfredsstillende - avviker fra kommunens mål og gjeldende lover og regelverk -

oppsummert. Vannverket er godkjent av Mattilsynet.

3.2.1 Kilder

Røflovatnet er hovedkilde for kommunen og kan reguleres mellom kt +186,44 (HRV) og +184,94 

(LRV), ∆H=1,5 m. For å unngå sterk nedtapping av Røflovatnet, kan det pumpes vann fra 

Vådalsvatnet i perioder med lite tilsig. Vådalsvatnet er suppleringskilde og kan reguleres mellom 

kt +157,77 (HRV) og +154,77 (LRV), ∆H=3,0 m. Samlet kapasitet er 54 l/s. I tillegg kommer 15 

l/s som i henhold til avtale skal gå til Sagdalsbekken. Vannet er delvis inngjerdet mot beitende 

husdyr.

Nedslagsfeltet for hovedkildene er 1,9 km2 for Røflovatnet og 4,0 km2 for Vådalsvatnet. To 

gårdsbruk grenser til Røflovatnet og begge har husdyrhold. Innenfor nedslagsfeltet er det ca 20 

hytter. Det er ikke kloakkanlegg som har utslipp til kildene. Begge nedslagsfeltene er 

tilfredsstillende klausulert, se vedlegg 1 og 2. 

Inntak med sil er plassert er på 11 m dyp i Røflovatnet. Den teoretiske kapasiteten på 

inntaksledningen er noe lav. Dette gjør at reguleringen i kilden ikke kan utnyttes fullt ut. 

Det er registrert groing i Røflovatnet. Det er igangsatt et prøveprogram våren 2007 for 

dokumentering av tilstanden. Resultater så langt viser at hygienisk kvalitet med hensyn til 

bakterier og virus er god og indikerer at tilrenning av kloakk eller gjødsel fra husdyrhold er 

begrenset/fraværende. Næringssalter; fosfor og nitrogen, synes også å ligge innenfor akseptable 

verdier. Organiske stoffer, målt som fargetall og KOFMn (Kaliumpermanganat) er mindre god.

Det er ingen ting som tydere annet enn at den groing som skjer i Røflovatnet er naturlig. 
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Generelt sett vil et vann/tjern som Røflovatnet stå i fare for gjengroing, selv uten forurenset 

tilrenning. Klimatiske endringer/variasjoner har i de seinere år gitt lengere perioder med åpent 

vann. Før temperaturen stiger i vannet og plankton kommer i vannmassen, vil man ha godt lys 

gjennom vannmassen, hvilket igjen gir gode vekst-forhold for vannplanter som bidrar til 

gjengroing. Dersom man har lav vannstand i Røflovannet, spesielt på våren, vil det være gunstig 

å pumpe vann fra Vådalsvannet. Dette for å heve vannstanden og dermed redusere lystilgangen 

og vekstvilkårene i Røflovatnet.  

3.2.2 Vannbehandling og Vannkvalitet

Råvannet har ikke tilfredsstillende kvalitet og må behandles. Innhold av organisk stoff, humus, 

målt som fargetall, ligger mellom 30-40 mg Pt/l. Drikkevannsforskriften stiller krav om at 

fargetallet skal være <20 mg Pt/l. Vannet er korrosivt – som i tillegg til tæring og utfelling på 

forsyningsnettet og i husinstallasjoner, kan gi endring i vannkvaliteten fra behandlingsanlegg og 

fram til forbruker. 

Vannbehandlingsanlegget beliggende ved Røflovatnet ble ferdigstilt i 1995. Behandlingen 

omfatter siling, direktefiltrering i 3 stk. parallelle tomedia sandfilter og tilsetting av ”Vannglass” 

eller natriumsilikat som korrosjonsinhibitor. Nytt UV anlegg ble installert i 2007. Anlegg for 

dosering av klor, natriumhypoklorit, står i reserve. Anlegget har en maksimal 

produksjonskapasitet på 70 l/s. I 2012 var gjennomsnittlig vannproduksjon 30 l/s.

Renset vann føres til et rentvannsbasseng på 270 m3. Det er montert rørbruddsventil på 

rentvannsledningen fra behandlingsanlegget.

Det er installert nødstrømsaggregat ved behandlingsanlegget. UV-filtrering og normal drift ved 

anlegget fortsetter upåvirket av strømbrudd. Nødstrømsaggregatet leverer ikke nok strøm til 

filterspyling. Etter 5 timers strømbrudd vil renseeffekten gradvis avta inntil filtrene automatisk 

blir stengt ut etter ca 10 timer. Da leveres vann som er silt gjennom plansil samt klorert på 

nettet.

Krav om to hygieniske barrierer tilfredsstilles ved direktefiltrering og med UV filtrering. I tillegg 

står kloranlegg i reserve hvis en av de nevnte barrierene har redusert effekt eller er ute avdrift. 

3.2.3 Forsyningsnettet

Hovedledningsnettet har en total lengde på ca 270 km og består av støpejernsledninger (duktilt 

og grå), PVC, PE og eternitt (asbestsementledninger), dimensjoner fra DN50 til DN300. 

Støpejernsrør har vært utsatt for korrosjon fra grunnen. Dette gjelder spesielt i området 

Salbergmyra og ved Røra etter kryssing av E6. Eternittrør er lagt på ulike delstrekk i kommunen 

og utskifting har høy prioritet og er et fortløpende arbeid. Tabell 1 viser hva som er skiftet i 

perioden 2007 -2012. 

Mens støpjernsrør i hovedoverføringen skiftes etter hvert som lekkasjer dukker opp er det for 

asbestsementrørene en planlagt utskifting pga. alder. I tabell 2 er det vist lengde på 

støpjernsledning i hovedstammen samt oversikt over prioriterte rør for utskifting. Disse rørene er 

lagt før 1970.

Lekkasjeandelen er redusert betydelig. Vannforbruket ble i perioden 1990 til 2006 redusert fra 

1,6 mill m3 til 1,0 mill m3/år – tilsvarende 38 %. I ettertid er det en generell økning til ca. 

1,1 mill m3 i 2012. Lekkasjeandelen for eksisterende nett er på grunnlag av undersøkelser/ 

måling av vannforbruk estimert til 30%. Forbruk i perioden er gitt i etterfølgende tabell 3. 

I tabell 4 er det vist oversikt over registrerte lekkasjer på hovedledning i perioden 2007 – 2011.  
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Om lag 600 m fra behandlingsanlegget er det er lagt to separate overføringsledninger til Røra. 

Hovedledningsnettet er lagt som ringsystem Straumen – Utøy – Kjerknesvågen – Sandvollan –

Straumen som kan gi tosidig forsyning dersom situasjonen skulle kreve det. 

De viktigste trykkreduksjonene er på Sund, Grønnesby og Manem. Sikkerhetsventiler er installert 

på Røra, Straumen, Sandvollan og ved Bartnes.

Ledning Rør Diameter Lengde År

Trøakorsen – Kj.vågen kai PVC 100 515 2009

Skogheim – Ulvinkorsen PVC 150 1260 2010

Dullum mot Stuberg Korsen PVC 150 950 2010

Bartnes – Klefstad PVC 150 1500 2012

Byabakkan PVC 110 500 2011

Sum 4725

Røflo - Røra, E6 GUP 300 1700 2011

Sum 6 425

Tabell 1: Utført utskifting av AC- ledninger i perioden 2008 -2012

Kostnad oppgitt i 1000,-

Hovedledning Røflo til Straumen 

Strekning Matrl diameter lengde kostnad 

Røflo - Røra, E6 STJ 300 1500 4 500

Osbekken til Flaget STJ 300 1800 5 400

Straumen til Sund STJ 300 1700 5 100

Sum 5000 15 000

Eternitt og Støpejernsrør bygd før 1970

Klefstad – Heggstad AC 150 1300 1 560

Lomyra – Gausamyra AC 150 1085 1 302

Røra Stasjon- Austadlia STJ 150 2095 2 514

Bye – Lyngstad Skole AC 100 650 780

Heggstad - Gangstad AC 200 1300 1 560

Kvamsmyra – Hogstad AC 150 615 738

Hogstad – Vollan AC 150 915 1 098

Klepp – Vollan AC 200 790 948

Breivikås – Skjelvågen AC 200 730 876

Ålberg- Breivikås AC 200 1745 2 094

Venåsmyra – Ålberg AC 200 665 798

Ulvinkorsen – Jystadmyra AC 200 645 774

Ulvinkorsen – Kjelås bass. AC 250 250 300

Ulvinkorsen – Leira p.st. AC 150 865 1 038

Leira p.st. – Stavrum AC 150 585 702

Stavrum – Næsskorsen AC 150 380 456

Sum 14 615 17 538

Tabell 2: Uprioritert liste over rør som må utskiftes
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

januar 92 066 85 901 98 584 77 224 78 387 87 169 76 945 99 750 76 721 79 614

februar 90 332 75 065 87 733 67 499 71 346 74 762 68 219 75 781 71 471 66 604

mars 94 706 89 969 96 346 75 055 74 796 85 331 74 303 73 433 78 236 82 552

april 93 944 97 162 90 895 79 944 80 451 79 968 75 681 77 296 80 652 78 883

mai 104 192 99 452 95 195 86 903 84 860 81 453 87 358 82 517 73 249 78 175

juni 97 880 94 924 89 880 89 479 91 755 104 856 80 367 88 015 88 953 72 378

juli 90 274 92 470 89 541 96 262 94 399 92 688 85 348 97 983 79 999 79 335

august 99 611 90 940 95 204 89 084 99 867 88 120 91 191 86 285 96 511 87 297

september 96 582 88 222 83 608 72 542 88 633 79 808 78 336 79 207 76 525 83 376

oktober 91 081 90 087 92 622 82 893 84 000 79 096 77 543 81 012 72 991 73 306

november 88 326 82 702 85 457 77 648 74 836 79 863 71 270 74 944 67 181 68 818

desember 89 667 84 344 90 919 85 154 74 494 77 312 76 008 75 960 77 048 63 489

Årsforbruk 1 128 662 1 071 238 1 095 984 979 687 997 825 1 010 427 942 567 992 184 939 537 913 827

Forbruksendring 1,14 1,08 1,10 0,99 1,01 1,02 0,95 1,00 0,95 0,92

Tabell 3: Forbrukstall i m3 Inderøy vannverk. Forbruksendrig er beregnet med 2005 som basisår.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3 1 0 2 1 1

Tabell 4: Antall registrerte lekkasjer på støpjernsledning i hovedoverføring 
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Det er oppstått lekkasje på tre strekninger på Røra; Åsamyra, Lensmyra og Osbekken. For 

strekningene fra E6/jernbane og nedover til Osbekken ble det lagt ny ledning av GUP i 2011, 

lengde 1,7 km.

Selv om antallet lekkasjer kan synes lavt er denne type lekkasjen kritisk fordi dette gjelder 

hovedforsyningen. Lekkasjeområdet er angrepet av en rekke grophullskorrosjonspunkt som til 

sammen kan før til en betydelig lekkasje. 

3.2.4 Høydebasseng

Samtlige høydebasseng er overbygd og total bassengkapasitet på nettet er 5.835 m3. Dette 

dekker teoretisk ca 2 døgns midlere forbruk. Det bemerkes at bassengene er sjeldent er fulle når 

en krisesituasjon opptrer. Det vil derfor være naturlig å regne 1 – 1,5 døgns bassengkapasitet.

Alle høydebasseng er tilknyttet sentral driftsovervåkning. Ved lavt nivå gis alarm til vakthavende. 

Magasinvolumene fordeler seg på følgende basseng:

Basseng Dekningsområde Volum
Kote fullt 

basseng

Forbruk i 

middeldøgn i 

området 

Reserve i 

middeldøgn

Røflo vann-

behandlingsanlegg

Røra 270 m3 +183 36 m3/h -

Flaget HB Røra 2 000 m3 Tilsv. Røflo 2 - 3 d 

Saksmoen HB Straumen 1.700 m3 +100 24 m3/h 2 – 3 d

Skjennhaugen HB Straumen –

Sandvollan og Gran

400 m3 +175 16 m3/h 1 d

Manem HB Sandvollan og Hustad 600 m3 +125 16 m3/h 1 – 2 d

Vistven HB Kjerknesvågen 185 m3 +80
9 m3/h 1 – 2 d

Oksål HB Kjerknesvågen 80 m3 +130

Kjelåsen HB Utøy 600 m3 +145 22 m3/h 1 – 2 d

Sum magasinvolum i kommunen 5.835 m3 123 m3/h 2 d

Tabell 5: Oversikt over vannbasseng med teoretisk forsyningskapasitet 

Røflo, Flaget og Saksmoen og Skjennhaugen har to kammer, mens øvrige basseng har ett 

kammer. Røflo, Saksmoen og Flaget er gjennomstrømningsbasseng og har rørbruddsventil på 

utløp. Resterende basseng er sidebasseng uten rørbruddsventil. 

3.2.5 Pumpestasjoner

De viktigste pumpestasjonene er:

Pumpestasjon Forsyningsområde Ant. pumper

Vådalsvatnet PS Forsyner Røflovatnet med tilleggsvann i 

tørrværsperioder

2 

Saksmoen PS Forsyner Skjennhaugen høydebasseng og 

pumper alt vann som skal videre opp til Gran og 

ut til Sandvollan, Gangstad og Hustadlandet

3

Hjulstad PS Forsyner Kjelåsen høydebasseng og pumper alt 

vann som skal videre til Utøy, Oksål og Vistven

2 + 1 reserve
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Gran PS Øker trykket videre fra Saksmoen PS opp til 

Gran/Vuddu

2 + 1 

brannpumpe

Klepp PS Stokkan/Letnes 2

Leiren PS Trykkforsterkning til høyereliggende sone 2

Manem HB Trykkforsterkning til høyereliggende sone 2

Oksål HB Trykkforsterkning til høyereliggende sone 1

Jætåsen PS Trykkforsterkning til høyereliggende sone 2

Tabell 6: Oversikt over pumpestasjoner 

Ut over dette er det en del mindre trykkøkningstasjoner ute på nettet. Det er kun stasjonen på 

Gran som har nødstrømsaggregat.

3.2.6 Næringsmiddelindustri og sårbare abonnenter

Sårbare abonnenter i forhold til sikker vannforsyning – mengde og kvalitet – er i første rekke 

virksomheter knyttet til næringsmiddelproduksjon og helseinstitusjoner. Gjennom IK-mat og 

beredskapsplan har vannverket høy beredskap i forhold til planlagte og uforutsette hendelser 

som vil påvirke forsyningssituasjonen. Følgende virksomheter er vurdert og differensiert i gruppe 

1 (G1) og gruppe 2 (G2), med toleransegrense for fravær i vannforsyningen på henholdsvis 2 t 

og 6 t. Det er videre angitt hvorvidt objektene har ensidig eller tosidig vannforsyning (1 / 2).  

Abonnenter G1 G2

Lyngstad hønseri, eggproduksjon X  -  2

Jarle Vist, eggproduksjon X  -  2

Ivar Wang, eggproduksjon X  -  1

Kjetil Sakshaug, kyllingproduksjon X  -  2

Inderøy hønseri, kyllingproduksjon X  -  2

Rune Vang, Oksål, kyllingproduksjon X  -  2

John Hynne, kalkunproduksjon X  -  1

Gangstad gårdsysteri X  -  2

Røra Fabrikker AS, Røra X  -  2

Hoff Norske Potetindustrier, Sundnes X  -  2

Inderøy slakteri AS, Straumen X  -  2

Jægtvolden fjordhotell, Jægtvolden X  -  1

Sund folkehøyskole, Straumen X  -  2

Inderøy alders- og sjukeheim, Straumen X  -  2

Kastvollen rehabiliteringssenter, Kastvollen X  -  2

Tabell 7: Oversikt over sårbare abonnenter 

3.2.7 Driftsovervåkning

Kommunen har driftsovervåking av typen Paul Jørgensen. Enheter som er tilknyttet anlegget er: 

 Røflo vannbehandlingsanlegg

 Flaget høydebasseng

 Vistven høydebasseng

 Manem høydebasseng

 Oksål høydebasseng

 Kjelås Høydebasseng
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 Skjennhaugen høydebasseng

 Pumpestasjonene Saksmoen, Gran og Hjulstad.

 9 hovedvannmålere plassert ved vannbehandlingsanlegget på Røra, ved Sundsøya 

ventilkum, i Saksmoen HB, i Manem HB, Flaget HB, Oksål HB, Hjulstad PS, Gran PS og 

Klepp PS. Målerne brukes til lekkasjekontroll på ledningsnettet.

 Pumpestasjon og vannmåler ved suppleringskilde ved Vårdal.

Alle data overføres til driftsavdelingen i Nessberget og teknisk kontor. Alarmer overføres til 

vakthavende.

3.2.8 Reservedeler og lagerhold

Kommunen vil basere seg på eget lager av kritiske komponenter. Samtidig vil man holde kontakt 

med lokale rørgrosister og nabokommuner med tanke på en gjensidig supplementering i kritiske 

situasjoner.

3.2.9 Krisevannforsyning

Utover pumping fra Vådalsvatnet til Røflovatnet har kommunen i dag kun Granavatnet som 

operativ krisevannkilde. Andre aktuelle krisevannkilder er Leklemsvatnet og Skjemstadvatnet. 

Framtidig kan det være aktuelt med en tilkobling til Steinkjer kommunes eller til Verdal 

kommunes ledningsnett.

Tidligere utredning /4/ har vurdert krisevannkilder i kommunen som følger:

Leklemsvatnet kt +206,20 (HRV) og +199,00 (LRV), ∆H=7,2 m. Forsynte tidligere Verdal 

kommune. Vådalsvatnet var den gang suppleringskilde for Leklemsvatnet. Som en del av dette 

systemet var det bygd pumpestasjon ved Vådalsvatnet og en 160 mm overføringsledning. Denne 

ledningen ble kappet og ført til Røflovatnet.   

Ved installering av en råvannspumpestasjon ved Leklemsvatnet kan eksisterende pumpeledning 

mellom Vådalsvatnet (Røflovatnet) og Leklemsvatnet brukes for forsyning tilbake fra 

Leklemsvatnet og til Røflovatnet. Lignende råvannskvalitet som i Røflovatnet. Beregnet kapasitet 

med full nedtapping er 40 l/s.

Granavatnet +141. Vatnet har høyt farge- og bakterietall. Hoff Norske Potetindustrier, Sundnes, 

henter sitt råvann herfra, og tappeledningen er tilknyttet det kommunale nettet ved skolen på 

Straumen. Dette muliggjør innkobling i en krisesituasjon. 1-2 m regulering gir en kapasitet på 

11-23 l/s.

Skjemstadvatnet +49. Forsynte tidligere Kjerknesvågen og Sandvollan. Vatnet har høyt fargetall, 

noe høy turbiditet og høye bakterietall. 1-2 m regulering gir en kapasitet på 15-31 l/s. 

Skjemstadvatnet er kvalitetsmessig av en slik tilstand at det ikke vil være aktuelt å oppgradere 

tekniske installasjoner i beredskapssammenheng. I en krisesituasjon kan sivilforsvarets materiell 

benyttes for å forsyne fra Skjemstadvatnet. 
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3.3 Tidligere Mosvik kommune

3.3.1 Kvennavik vannverk

Kvennavik vannverk forsyner Norsk protein AS og ca 15 abonnenter. Antatt forbruk er 100 m3/d

Råvannskilde er Selsetstamtjønna. Råvannskilden er imidlertid oppdemt inntak i bekken, som har 

sitt utspring i Selsetstamtjønna.

Kapasiteten på kilde og behandlingsanlegg anses som tilfredsstillende, men overføringssystem 

fra demning til behandlingsanlegg er begrensende.

Fra demningen går råvannet i 1,5” ledning frem til råvannspumpestasjon som pumper vannet inn 

i behandlingsanlegget.

Vannbehandlingen omfatter alkalisering med lut, koagulering med et aluminiumsbasert 

koaguleringsmiddel, før råvannet behandles i to Dynasand kontinuerlig spylende filter. Behandlet 

vann går via UV-anlegg før det tilsettes lut for korrigering av pH og deretter ledes til to stk 

rentvannstanker, hver på 30 m3.

UV-anlegg er ett aggregat, dimensjonert for UV-dose 30 mJ/cm2

Forsyningsvannet går via to frekvensstyrte pumper som vedlikeholder trykket på nettet.

Råvannskvaliteten er tidvis svært dårlig, med registrert fargetall på 300 mg Pt/l.

Som sikkerhet i forsyningen er det lagt egen ledning fra Selsetstamtjønna til demningen.

Denne ledningen ligger i reserve i tilfelle vanskelig tilførsel på vinters tid. Ledningen er utett og 

må spyles jevnlig for å hindre gjentetting.   

Det tas ut prøver for dokumentasjon av vannkvalitet.

Mattilsynet har opplyst at vannverket ikke trenger godkjenning.

Merknad

Med hensyn til tiltak på vannverket bemerkes følgende:

 Råvannskilde er ikke klausulert

 Kapasitet på inntaksledning fra dam, inkludert innløpspumpe bør vurderes skiftet

 Ledning fra råvannskilde er dårlig og må skiftes

 Det bør bygges pumpehus over pumpestasjon

 En av rentvannstankene er gammel og bør skiftes

 UV-anlegg har ikke tilfredsstillende sikkerhet. Det mangles backup ved feil på aggregat

 UV-anlegg er godkjent etter gammelt system

 Anlegget mangler serviceavdeling

 Manglende reservekraft
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3.3.2 Innerbygda vannverk

Innerbygda vannverk er et grunnvannsanlegg som forsyner private husholdning. Antatt forbruk 

er 10 m3/d. Kapasitetene anses som tilfredsstillende med dagens tilknytting.

Råvannet er kalsiumholdig og det er installert avherdingsutstyr basert ionebytting. Ionebytter-

massen regenereres ved bruk av salttabletter.

Etter vannbehandling går vannet via to rentvannstanker, hver på 27 m3, før det går dels med 

selvfall og dels via trykkforsterkning til abonnentene.

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet.

Merknad

 Avherdingsanlegg må optimaliseres

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

3.3.3 Vennes vannverk

Vennes vannverk er et grunnvannsanlegg, som forsyner private husholdning. 

Antatt forbruk er 7 -8 m3/d.

Grunnvann pumpes fra brønn og inn til en tank på 30 m3, hvorfra vannet går med selvfall.

Det er ingen vannbehandling.

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet. Det er ingen merknader på 

vannkvaliteten.

Trykkforhold anses å være tilfredsstillende 

Merknad

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

3.3.4 Brakstad vannverk

Brakstad vannverk er et grunnvannsanlegg, som forsyner private husholdning. 

Antatt forbruk er 7 -8 m3/d.

Grunnvann pumpes fra brønn og inn til to tanker, hver på 30 m3, hvorfra vannet går med selvfall.

Det er ingen vannbehandling.

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet. Det er ingen merknader på 

vannkvaliteten.

Trykkforhold anses å være tilfredsstillende.
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Merknad

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

 Mulig utbygging av nytt boligfelt

3.3.5 Framverran vannverk

Framverran vannverk er et grunnvannsanlegg, som forsyner 7 – 8 abonnenter. 

Antatt forbruk er 6 – 7 m3/d. tidligere ble skole forsynt av vannverket, skolen er nå nedlagt.

Grunnvann pumpes fra brønn og via hydrofortank for å sikre stabil tilfredsstillende trykk hos 

abonnentene.

Kapasitetsmessig har anlegget stort sett tilfredsstillende kapasitet. Ved vanning kan pumpe slå 

seg ut på termovakt. Abonnenter har nøkkel inn til styreskap for å kunne resette pumpe.   

Det er ingen vannbehandling.

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet. Det er klaget på høyt 

kalsiuminnhold; hardt vann.

Trykkforhold anses å være tilfredsstillende.

Merknad

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Det må installeres avherdingsanlegg 

 Abonnenter resetter pumpe i styreskap. Krav til instruert personell? 

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

 Liten buffer i forsyningen 

3.3.6 Gipling vannverk

Gipling vannverk er et grunnvannsanlegg, som forsyner private husholdning. 

Antatt forbruk er 4 -5 m3/d.

Grunnvann pumpes fra brønn og via hydrofortank for å sikre stabil tilfredsstillende trykk hos 

abonnentene. Egen trykkøkning for de høyereliggende 

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet. Det er ingen merknader på 

vannkvaliteten.

Trykkforhold anses å være tilfredsstillende.

Merknad

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

 Liten buffer i forsyningen 
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3.3.7 Sørvik vannverk

Sørvik vannverk er et grunnvannsanlegg, som forsyner 4 abonnenter. 

Antatt forbruk er 4 -5 m3/d.

Grunnvann pumpes fra brønn og risles gjennom perforert rør inn i en 1000 l tank, hvorfra det 

pumpes ut på nett med frekvensstyrte pumper, styrt etter trykk 

Råvann er anaerobt og inneholder H2S. Lufting i tank er tilstrekkelig til at lukt og smak er 

tilfredsstillende. Reduktive forhold i grunnen gir jern og mangan i vannet. 

Det tas ikke ut kontrollprøver for å dokumentere vannkvalitet. Det er ingen merknader på 

vannkvaliteten.

Trykkforhold anses å være tilfredsstillende.

Merknad

 Det mangler dokumentasjon på vannkvalitet

 Anaerobt vann med jern og mangan.

 Det bør være mulighet for desinfeksjon

 Liten buffer i forsyningen 

3.3.8 Mosvik vannverk

Mosvik vannverk forsyner Mosvik sentrum med offentlige bygg og bedrifter, ca 300 pe. Anlegget 

eies av abonnentene som et samvirkeforetak. Det er inngått avtale med kommunen om drift og 

vannverket drives av kommunalt ansatte. Anlegget er godkjent av mattilsynet. 

Anlegget har Stordalsvatnet som råvannskilde. Vann går med selvfall til behandlingsanlegget

beliggende på kote 105. 

Vannbehandlingen er direktfiltrering i kontinuerlig spylende filter. Det benyttes lut, PAX og 

vannglass i prosessen.   Behandlet vann går via UV-anlegg før det tilsettes vannglass for 

korrosjonskontroll. Deretter ledes til rentvannsbasseng på 500 m3.

UV-anlegg er ett aggregat, dimensjonert for UV-dose 30 mJ/cm2.

Vannverket er godkjent av Mattilsynet 

Merknad

Med hensyn til tiltak på vannverket bemerkes følgende:

 UV-anlegg har ikke tilfredsstillende sikkerhet. Det mangles backup ved feil på aggregat

 UV-anlegg er godkjent etter gammelt system   
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3.3.9 Forsyningsnett

Forsyningsnett for alle vannverk består i all hovedsak av plastledninger lagt etter 1970. Nettet 

anses å være i tilfredsstillende tilstand med begrenset lekkasjeandel.

3.3.10 Høydebasseng

Ved Mosvik vannverk er det et høydebasseng på 500 m3. Enkelte av de øvrige vannverk har egne 

rentvannstanker. I etterfølgende tabell 8 er bassengkapasitet og antatt midler forbruk

sammenstilt.

Vannverk Volum

Forbruk i 

middeldøgn 

i området

Mosvik 500 m3 250 m3

Kvennavik 60 m3 100 m3

Innerbygda 60 m3 10 m3

Vennes 30 m3 *)8 m3

Brakstad 60 m3 *)8 m3

Framverran ingen *)6 – 7 m3

Gipling ingen *)4 – 5 m3

Sørvik ingen *)4 – 5 m3

Sum magasinvolum 710 m3 450 m3

*)  Antatt vannmengde

Tabell 8:Oversikt over tilgjengelig magasinvolum   

3.3.11 Pumpestasjoner

Det er ingen kritiske pumpestasjoner på nettet. Imidlertid har alle kommunale grunnvannsanlegg 

pumping fra grunnvannshull, Kvennavik vannbehandlingsanlegg har trykkøkning inn på anlegg, 

alle anlegg har trykkforsterkning på deler eller hele vannforsyningen.  

3.3.12 Næringsmiddelindustri og sårbare abonnenter

Kritiske abonnenter er satt opp i etterfølgende tabell 9, jfr. pkt 3.2.6.

Abonnenter G1 G2

Mosvik sykehjem X  -  1

Mosvik klekkeri X  -  1

Tabell 9:Oversikt over kritiske abonnenter    

Begge abonnenter forsynes fra Mosvik vannverk. Forsyningssystemet inkluderer høydebasseng 

slik at man har handlingsrom ved feil i vannbehandlingsanlegg eller ved skade på råvanns-

overføring. Ved brudd på hovedledning vil abonnentene bli uten vann.

3.3.13 Driftsovervåking

To anlegg har driftsovervåking, dette gjelder Mosvik vannverk og Kvennavik vannverk. Begge 

anleggene er Dynasandfiltre som har PLS-styring fra Normatic, men har toppsystem fra Ing. Paul 

Jørgensen AS. 
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3.3.14Krisevannforsyning

De foreligger ingen planer for krisevannforsyning. Ingen av vannverkene har alternativ 

vannforsyning utover den sikkerhet som ligger i bassengkapasitet.
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4. OPPSUMMERING – BEHOV FOR TILTAK I 
PLANPERIODEN

Gjennomgang av anleggene viser at situasjonen stort sett er tilfredsstillende for de største 

anleggene. Noe mindre tiltak bør gjennomføres på de mindre kommunale anleggene i Mosvik. For 

neste planperiode vil tiltak som øker forsyningssikkerheten prioriteres. Vedlikehold og 

oppgradering av eksisterende anlegg vil kreve store ressurser både administrativt og 

investeringsmessig. Kommunen har utarbeidet plan for utskifting av ledningsnett som videreføres 

i neste planperiode.

Kommunen mangler en fullgod reservevannforsyning, men har en krisevannforsyning som kan 

dekke deler av forsyningen. 

I kommunens reviderte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) /5/ er det pekt på tiltak som 

er hensyntatt i det etterfølgende. I tillegg er det satt opp en handlingsplan for planperioden. Fra 

denne medtas:

 Forurensing av tilsigsområde pga. skogbrann:

Etablere avtale med Inntrøndelag brannvesen om varsling til beredskapsvakt ved brann i 

Inderøy kommune.

 Tørke som følge av langvarig tørrvær

Utrede sammenkoblinger mot Steinkjer. Ny reservekildeløsning i Leklemsvatnet

 Forurensing av Røflovatnet

Etablering av ledning direkte fra Vådalsvatnet til Røflo vannbehandlingsanlegg

 Teknisk driftsstans av vannbehandlingsanlegg Vådalsvatnet

Etablere rutiner for tilsyn av pumpestasjonen når denne er i drift

 Driftsproblemer knyttet til klordosering på Røflo vannbehandlingsanlegg 

Etablering av varsel av feildosering til vakttelefon

 Svikt i vannleveransen

Oppdatere varslingsliste med bruk av robotdrift

 Sabotasje, hærverk på høydebasseng

Utarbeide tilsynsrutiner av luker

4.1 Tiltak for å forbedre barrierehøyden i vannverkene i Mosvik

Inderøy vannverk og Røflovatnet anses for å ha en tilstrekkelig barrierehøyde. For anleggene i 

Mosvik er ikke barrierehøyden like tilfredsstillende. Dette gjelder situasjonen med UV for Mosvik 

og Kvennavik vannbehandlingsanlegg, samt muligheten for klordosering på de mindre 

kommunale vannverkene.

Her bemerkes igjen at Mosvik vannverk ikke er et kommunalt vannverk, men i og med at dette 

er et vannverk som er den største leverandøren av drikkevann til Mosviks befolkning bør det 

stilles krav til vannverket. Det bemerkas at vannverket er godkjent av Mattilsynet.  

Dette betyr at dersom det ikke er en automatisk forrigling som gjør at vannproduksjonen stenges 

når feil oppstår i UV-aggregatet må dette etableres, alternativt må det settes inn en ekstra UV 

som kan ta over dersom det oppstår feil på aggregatet i drift.
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For ordens skyld påpekes også at eksisterende aggregat ikke er godkjent for biodosimetrisk dose 

på 40 mJ/cm2.

Ingen av grunnvannsanleggene er forberedt for klordosering. Aktuelle tiltak blir dermed:

 Utbedring av UV-aggregat ved Mosvik vannverk slik at de tilfredsstiller gjeldende 
krav. Dette vil være et tiltak som bekostes av den private anleggseier.

 Forberedelse for klordosering på grunnvannsanleggene.

Når det gjelder klordosering innebærer også det at det monteres mengdemåler slik at klor-

dosering kan styres etter denne. Det forutsettes at eventuelle tiltak for etablering av klorering tas 

over driftsbudsjettet.

Inderøy kommune skal også gjennomføre en kartlegging av risikoabonnenter med tanke på fare 

for innsug på nett. Herunder ligger også krav om tilbakeslagssikring og kontroll av utførelse av 

dette.

4.2 Tiltak for å forbedre vannkvaliteten

Så langt det er registrert tilfredsstiller de fleste vannverkene drikkevannsforskriftens krav til 

vannkvalitet. Utfordringer med hensyn på vannkvalitet synes å være:

 For høyt kalsiuminnhold i grunnvann ved Framverran vannbehandlingsanlegg
Kalsiumfjerningsanlegg

 Dårlig drift av kalsiumfjerningsanlegget ved Innerbygda
Optimalisering av eksisterende anlegg

 Reduktive forhold i grunn for Sørvik vannbehandlingsanlegg
Lufting samt jern- og manganfjerning

I perioder har det vært problem med rentvannskvaliteten på Røflo vannbehandlingsanlegg. 
Problemet er knyttet til turbiditet i behandlet vann, hvilket har resultert i at UV-anlegget har slått 
ut på lav dose. 
Høsten 2012 ble dyser i filterbunn samt filtersand skiftet. Det er forbedret system for uttak av 
modningsvann. I ettertid har anlegget hatt en stabil drift. Det vil i tillegg bli gjennomført en 
driftsgjennomgang for å optimalisere prosessen. Anlegget vurderes å ha en stabil drift i forhold til 
det forbruk som er i dag. 

Anlegget ble satt i drift i 1996. Det anses ikke sannsynlig at det skal bygges nytt anlegg i denne
planperiode.   

4.3 Tiltak for å øke forsyningssikkerheten

Gjennom arbeidet med beredskapsplan, nettanalyse og innhenting av driftsdata og 

driftserfaringer er det avdekket forhold som må utbedres for å tilfredsstille de krav som 

kommunen har satt til sikker vannforsyning. Framtidig valg av reservevannforsyning - vil kreve 

betydelige ressurser. I tillegg er det en rekke mindre tiltak som er viktig.

Her pekes på følgende punkter:

 Sammenbygging av vannledning for Steinkjer og Inderøy mellom Berg og Vollan 

På sikt bør eksisterende 110 mm ledning mellom Røra trafostasjon og Berg samt Sparbu 

og Vollan skiftes til 225 mm.

 Sammenkobling av trykksoner på Røra
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 Sammenbygging av ringledning på Hustadlandet. 

 Legging av ny ledning fra Utøyledning til Skjemstadaunet.

 Sammenbygging mot Steinkjer ved ny ledning mellom Sandvollan og Vist, alternativt 

sammenbygging mot Verdal mellom Fleskhus og Røra. 

Sammenkobling ledning mellom Berg og Vollan gir tilfredsstillende vann for abonnenter i 

Berg/Vådalsområdet og er første trinn i en sammenkobling av vannforsyningen i Steinkjer og 

Inderøy. Røraområdet består av flere trykksoner. Noen forsynes direkte fra hovedledningen uten 

trykkreduksjon. Dette er utredet i eget forprosjekt/6/.

Ved forsyning tilbake fra bassenget på Flaget vil trykket bli 1,5 – 2,5 bar lavere enn ved 

forsyning fra Røflo. Ved forsyning fra Steinkjer vil trykket bli vesentlig lavere. For å få en sikker 

forsyning under alle disse forsyningsalternativene kan det være aktuelt å legge forbindelses-

ledninger mellom trykksoner. I tillegg vil det være nødvendig med pumping for å forsyne de 

høyere liggende områder. 

Komplettering av ringledning på Hustadlandet sikrer tosidig forsyning for abonnentene i dette 

området. I tillegg vil det være en forberedelse for eventuell forsyning fra Steinkjer vannverk ved 

Vist , jfr. 5. kulepunkt.

Legging av ny ledning fra Utøyledning til Skjemstad, medtas i forbindelse med at det skal 

gjennomføres en privat utbygging av avløpsledning. Tiltaket gir forbedret forsyning for nye 

hytteområder og bedret kapasitet til Skjemstadaunet og Kjerknesvågen.  

I tillegg kommer generell utskifting av ledningsanlegg. Dette er omtalt i kapittel 4.4

4.3.1 Råvannsforsyning Inderøy vannverk

Som påpekt i kapittel 3.2.1. registreres en viss grad av gjengroing i Røflovatnet. Forholdet anses 

ikke som kritisk, men det er grunn til å følge utviklingen. Det er iverksatt en prøvetakingsplan for 

på Røflovatnet og Vådalsvatnet slik at utviklingen kan følges over tid. Ved en eventuell negativ 

utvikling i Røflovatnet kan det vurderes å bygge system slik at Vådalsvatnet forsyner 

behandlingsanlegget direkte. Det anses lite sannsynlig at Røflovatnet må kuttes som råvanns-

kilde i overskuelig fremtid. Det kan imidlertid være ved spesielle situasjoner hvor lukt og smak 

opptrer, alternativt ved akutt forurensing i kilden hvor en direkte overføring fra Vådalsvatenet vil 

være aktuell.

Forsyning fra Leklemsvatnet vil være aktuell ut fra de samme betraktninger som Vådalsvatnet. 

Alternativet vil imidlertid medføre fremføring av strøm og bygging av en pumpestasjon for å løfte

vannet ca 20 -25 m før det går ned til Røflovatnet. Leklemsvatnet har et begrenset nedslagsfelt. 

Ved bruk av vannet som råvannskilde for Inderøy må denne bruken konsesjonsbehandlet. Tatt i 

betraktning av at det allerede er andre brukerinteresser i vannet anses denne løsningen som lite 

aktuell. 

  

4.3.2 Reserve- og krisevannforsyning Inderøy

Det ble i 2003/04 gjennomført en ROS-analyse /3/ for vannforsyningen for tidligere Inderøy 

kommunale vassverk. ROS-analysen ble revidert i 2012 /5/. Nettsimulering ble gjennomført for å 

vurdere ulike løsninger for krise- og reservevannforsyning.  Aktuelle kilder og vurdering av disse 

er oppsummert i etterfølgende tabell 10. Kostnader er gitt for 2012-nivå. Basert på vurderinger i 

2004 ble Granavatnet valgt som reservevannkilde. Granavatnet kan innkobles med beskjedne 

investeringer. Råvannskvaliteten er imidlertid svært dårlig og vil ikke være tilfredsstillende uten 

omfattende rensing. I en betraktning om at en reservannkilde skal ha en vannkvalitet som 
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tilfredsstiller drikkevannsforskriften vil derfor ikke Granavatnet være aktuell. Granavatnet kan 

dermed utelukkende betraktes som en krisevannforsyning. Så langt er det kun tilgjengelig mobilt 

kloreringsanlegg for å sikre hygienisk betryggende vann. For forsyning til Røraområdet må det 

også etablereres en pumpestasjon ved Sund.

Såfremt det ikke bygges et eget fullrenseanlegg for Granavatnet vil det bare være 

sammenkobling mot Steinkjer eller Verdal som kan sikre kommunen tilfredsstillende 

reserveforsyning. 

Det er på sikt aktuelt å supplere reservevann med tilkopling mot Steinkjer eller Verdal 

kommunale vannforsyning. Et forprosjekt utarbeidet av Planstyring i 2012 /7/ viser mulighet for 

sammenkobling mellom Steinkjer og Inderøy ved utbygging av ledningsanlegg mellom Vollan og 

Berg, en strekning på ca 2,7 km. Ved i tillegg å skifte eksisterende 110 mm ledning mellom Røra 

og Berg, samt Sparbu og Vollan til 225 mm, vil man kunne få en gjensidig reserveforsyning for 

Røraområdet samt Mære og Sparbu med vann fra Inderøy. Ved forsyning fra Steinkjer vil noen 

områder på Røra bli liggende for høyt i forhold til endret trykkforhold. Det må derfor medtas 

noen mindre trykkstasjoner.    

En slik løsning vil gi tilgang på vann med tilfredsstillende vannkvalitet. Forsyningen vil være 

tosidig og vil gi stor fleksibilitet med hensyn til utnyttelse av investeringer og drift av anleggene. 

Avhengig av utbyggingsgrad kan middelforsyningen i Inderøy dekkes permanent eller i perioder 

med vann fra Steinkjer. I en krisesituasjon vil tilførsel fra en forsyningskilde som driftes og 

vedlikeholdes kontinuerlig være betydelig sikrere enn bruk av nødvannskilde som kun sporadisk 

er i drift. Igangsetting av tiltak vil kunne tre i kraft umiddelbart ved behov.

Man kan også tenke seg en utbygging mot Verdal. En forsyning fra Verdal vil sannsynligvis utløse 

et behov for utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg.  

4.3.3 Reserve- og krisevannforsyning Mosvik

Når det gjelder Mosvik er det i praksis ingen alternative reservevannkilder. Man kan tenke seg en 

sjøkabel under Skarnsundet for å knytte de ulike vannverkene sammen. Med de problem man 

har med hensyn på vannkvalitet på de små kommunale anleggene, kan man tenke seg en 

løsning med å forsyne alle fra Inderøy og beholde eksisterende råvannskilder som 

reservevannkilder. Kostnadene for et slikt tiltak vil imidlertid bli formidable. I Mosvik er 

kapasiteten også for lav til at man kan forsyne tilbake i en krisesituasjon på Inderøy.

I og med at det er snakk om forholdsvis lavt forbruk vil det være mer naturlig å tenke en løsning 

hvor man monterer vanntanker på de anlegg som mangler dette og basere en krisevannforsyning 

på utkjøring. Rentvannstanker på de anlegg som mangler dette vil også gi en bedring i den 

generelle forsyningssikkerhet.   

Det foreslås å etablere rentvannstanker på alle vannbehandlingsanlegg som ikke har dette. I 

tillegg medtas utskifting av defekt rentvannstank på Kvennavika. Dette gjelder dermed:

 Kvennavik

 Framverran

 Gipling

 Sørvik
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A

Krisevannkilde Forsyningssituasjon Kapasitet Anleggstiltak Vannkvalitet

Leklemsvatnet

Begrensninger i bruk.

Ligger så nært hovedkilden at den 

ikke kan betraktes som 

reserveforsyning 

40 l/s.

Begrensninger i uttaket, øvrige 

brukerinteresser.

1 stk pumpest. med inntak.

kr 1000 000,-

Ledning gjennom Røflovatnet:

kr 1 550 000,-

Må renses

Uendret råvannskvalitet.

Mulighet for fullrensning i 

Røflo vannbehandlingsanlegg

Vådalsvatnet

Ligger så nært hovedkilden at den 

ikke kan betraktes som 

reserveforsyning 

Lik normalsituasjon

70 l/s

Legging av hel ledning fra Vådalsvatnet til 

behandlingsanlegget

kr 1 550 000,-

Må renses

Uendret råvannskvalitet.

Mulighet for fullrensning i 

Røflo vannbehandlingsanlegg

Granavatnet

Bassengreserve økes fra 33 timer til 

6 døgn. Krever pumpestasjon for 

overføring til Røra

23 l/s som deles med Hoff 

Norske Potetindustrier, Sundnes

Mobil klorering.

Høydebasseng på Flaget gir reservevann for 

Røra i 1–1,5 døgn.

Pumpestasjon ved Sund for ytterlig 

overføring:

kr 750 000,-

Dårlig.

Høye farge- og bakterietall.

Ledningsnett,

Steinkjer kommune

Kapasitet avhenger av 

utbyggingsnivå 

1: 225 mm Berg – Vollan + PS

2: 225 mm Røra – Sparbu + PS

3: 2+ 225 mm Gangstad – Vist + PS  

1: Deler av Røra

2: Større deler av Røra 

3:Store deler av kommunen ved 

normalforbruk. 

1: Kr 2 500 000,-

2: kr 5 700 000 ,-

3: kr 9 500 000,- Krever i tillegg større 

tiltak på Steinkjers nett.

God.

Fullrenset vann.

Ledningsnett,

Verdal kommune
Lik normalsituasjon.

Forutsatt utbygging av 

vannbehandlingsanlegg: 

Forsyning av Inderøy ved

Normalforbruk 

4,4 km kombinert sjø.- og landledning med 

pumpestasjon.

Kr 9 050 000,-

Krever utbygging av Verdal 

vannbehandlingsanlegget. 

God.

Fullrenset vann.

Tabell 10: Alternative tiltak for reservevannforsyning, Inderøy vannverk



VANN 29 (34)

Rambøll

Kvennavika vba

For Kvennavika medtas påbygg for ny tank på 30 m3 samt serviceavdeling. I tillegg er det 

medtatt overbygg over eksisterende pumpestasjon, samt utskifting av inntaksledning fra dam.

Kostnadsestimat: kr. 1 650 000,-

Framverran vba:

For Framverran medtas nytt bygg med plass til 5 m3 rentvannstank, med tilhørende maskinelt 

utstyr for sammenkobling med eksisterende anlegg. Det er i tillegg medtatt avherdingsanlegg og 

nytt pumpeanlegg.

Kostnadsestimat: kr. 1 000 000,-

Gipling vba

For Framverran medtas nytt bygg med plass til 5 m3 rentvannstank, med tilhørende maskinelt 

utstyr for sammenkobling med eksisterende anlegg.

Kostnadsestimat: kr. 250 000,-

Sørvik vba

For Sørvik medtas nytt bygg med plass til 5 m3 rentvannstank, med tilhørende maskinelt utstyr 

for sammenkobling med eksisterende anlegg.

Kostnadsestimat: kr. 250 000,-

4.3.4 Brannvannsforsyning 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap setter krav til brannvannsforsyning. Kommunen må vurdere nødvendig kapasitet i 

henhold til brannslokkingsutstyr som benyttes. 

4.3.5 Andre tiltak for å øke forsyningssikkerheten

Under er mindre tiltak som vil bidra til økt forsyningssituasjon listet opp. For enkelte av disse 

tiltakene har vi ikke sett det som nødvendig med omfattende vurdering eller begrunnelse. 

Tiltakene i taler for seg.

 Øke kapasiteten på reservekraftforsyning på Røflo vannbehandlingsanlegg for å 
opprettholde full drift av renseprosesser ved lengre tids strømstans.
Kostnadsestimat: kr 550 000,-

 Etablering av reservekraftanlegg på kritiske trykkøkningsstasjoner: 
Saksmoen og Hjulstad 
Kostnadsestimat: kr 300 000,- pr. anlegg

 Etablering av reservekraftanlegg på vannbehandlingsanlegg i Mosvik 

 Lavt trykk registrert ved Ystad og Svarvaområdet. Forsyning gjelder til en 
abonnent/gårdsbruk. Det vurderes etablert hydroforanlegg/trykkøkningstasjon.
Kostnadsestimat: kr 500 000,-

4.4 Fornying av ledningsanlegg

4.4.1 Mosvik krets 

I Mosvik krets er det benyttet plastledninger og det er ikke avdekket områder med behov for 

fornying.  
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4.4.2 Inderøy vannverk, hovedledning 

Fra og med 2007 har man opplevd flere eksempel på SBR-korrosjon  (Sulfid Reduserende 

Bakterier) på støpjernsrør i hovedledning mellom vannbehandlingsanlegget og Flaget. Det har 

derfor vært nødvendig å skifte de ledningsstrekk som har vært hardt utsatt for denne type 

korrosjon. Utskifting av støpjernsrør i utsatte områder vil også være en prioritert aktivitet. 

Støpjernsrør er gode rør, men lagt i områder med marin avsetting vil rørene være utsatt for 

denne type grophullskorrosjon. På sikt ser man for seg at støpjernsrørene skiftes, men 

utskiftingstakten vil styres av hyppighet av opptredende skader og ut fra hvorvidt enkelte 

ledningsstrekk synes å være mer utsatt enn andre. I tillegg til nevnte strekk mellom 

vannbehandlingsanlegget og Flaget, er det også risiko for lekkasjer på en 1700 m strekningen 

mellom Straumen og Sund. Her ligger røret nedgravd i leire under sjønivå.

4.4.3 Inderøy vannverk, øvrig nett

Øvrig nett består av både plast, eternitt og noe støpjern. Mye av dette er lagt før 1970. Det er et 

mål å skifte ut eternitt ledninger. Støpjernsledninger skiftes mens eternittledninger renoveres 

fortrinnsvis uten oppgraving; eksisterende ledninger sprenges ut og ny PE-ledning trekkes inn. 

Prioriterte ledningsstrekk med budsjetterte kostnader basert på nevnte metoder er vist i tabell 2.

Estimatene er grove og vil kunne variere, avhengig av stedlige forhold.

4.4.4 Drift og vedlikeholdstiltak – prioriterte tiltak

Tiltak som prioriteres gjennomført gjennom ordinært drift er oppsummert under. Dette gjelder 

tiltak som kreves ekstraordinære ressurser i en periode eller som vil gi økte driftskostnader over

tid.

 Dokumentasjon av vannverkene må oppdateres. Dette i forhold til gjennomføring av 
planarbeider for vannverket, for å kunne planlegge og effektivisere drift og vedlikehold av 
anleggene samt få på plass gode løsninger for sanering og rehabilitering. Det pågår 
arbeid med å oppdatere digitalt kartverk for vannverket. Alle vannverkselementer skal 
også registreres i Gemini VA, dette gjelder spesielt anlegg i Mosvik.

 Internkontrollsystem må samkjøres.

 Det utarbeides spyleplan for forsyningsnettet. 

 Vistven høydebasseng, bygd 1965, følges opp med hensyn til renovering av vegger og 
tak.
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5. TILTAKSPLAN

Som grunnlag for kommunens disposisjoner på avløpssektoren, er det utarbeidet et 

handlingsprogram som viser kommunens intensjoner for avløpsutbygginger de neste 10 årene.

Dette betyr at enkelte tiltak går utover skisserte planperioden, dette gjelder fornying av 

ledningsnett.

Kostnader er oppgitt ekskl mva. Alle kostander er med prisnivå i 2012.

De prioriterte tiltakene forutsettes innarbeidet i kommunes økonomiplan og årsbudsjett. 

Utbyggingstiltak på avløpsnettet samordnes i størst mulig grad med utbygginger på 

vannledningsnettet i kommunen, som fremgår av hovedplan for vannforsyning.

Tiltak er vist i etterfølgende tabell 11. 

Prioritering skal gjøres av Inderøy kommune når gebyrnivå de kommende år er fastlagt. I denne 

rapporten er investeringer i 2013 i følge vedtatt budsjett. For de neste år er ambisjonsnivået 

høyt og det antas at det medfører gebyrøkning på opp mot 10 prosent hvert år de kommende 4 

år. Dette skal kommunen belyse når planen skal godkjennes.

Dersom gebyrøkningen blir mindre vil investeringene måtte trekkes ut i tid og restinvestering 

etter 2017 øker. 
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Kap Tiltak 2013 2014 2015  tom.

2017

Etter 2017 Sum

4.4.2 Oppgradering av støpjernsledninger 1 000 000 2 000 000 12 000 000 15 000 000

4.4.3 Utskifting av gamle AC-rør 1 500 000 1 000 000 6 000 000 9 050 000 17 550 000 

4.3.3 Kvennavika vba 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

4.3.5 Røflo vba, reservekraft 550 000 550 000 

4.3 Sammenkobling Skjemstad 250 000 0 200 000 550 000 1 000 000 

4.3.2 Røra – Vådal (Sammenkobling Steinkjer) 200 000 1 000 000 500 000 800 000 2 500 000

4.3.2 Sammenkobling trykksoner på Røra 50 000 500 000 450 000 1 000 000

4.3.3 Framverran vba 400 000 600 000 1 000 000 

4.3.3 Gipling vba 50 200 000 250 000 

4.3.3 Sørvik vba 250 000 250 000 

4.3 Ringledning Hustadlandet 950 000 950 000 

4.3.5 Trykkøkning, Ystad og Svarva 500 000 500 000 

4.3.5 Reservekraft Saksmon PS 300 000 300 000 

4.3.5 Reservekraft, Hjulstad PS 300 000 300 000

4.3.1 Røflo vba, ledning fra Vådalsvatnet 1 150 000 400 000 1 550 000

Sum 2 000 000 5 000 000 4 950 000 22 800 000 44 700 000

Tabell 11: Tiltaksplan for anlegg 



Ramboll

6. VANNSEKTORENS ØKONOMI

6.1 Generelt

Kommunal håndtering av drikkevann er en tjenesteytende virksomhet som påfører kommunen 

betydelige investerings- og driftskostnader. Samtlige kostnader til investering, drift og

vedlikehold av kommunale vannanlegg kan kreves inn som års- eller tilknytningsavgifter.

Avgiftsgrunnlaget for vann- og avløpssektoren er det samlede beløp kommunen maksimalt kan 

kreve inn i form av avgifter. Dette beløpet skal tilsvare kommunens faktiske kostnader for 

sektoren. Det skal også tas hensyn til fremtidige investeringer i planperioden.

Ved en sammenslutning av Inderøy og Mosvik var gebyrsatsene ulike. Årsgebyrsatsene i Mosvik 

var ca 30 % høyere enn av i Inderøy. Tilknytningsgebyrene for kommunale vannverk i Mosvik var 

4 -5 ganger høyere enn i Inderøy i 2011.

Fra 2012 er det felles gebyrsatser i ny kommunen Inderøy. Begge kommunene hadde i 2011 

fastsatt gebyrsatser med underskudd for å bruke opp opptjent fond. Ved overgang til ny 

kommune var gebyrøkningen ikke tilstrekkelig til å komme over til full dekning i 2012. I 2012 var 

dekningsgraden på ca. 95 % for vann.

Selvkostprinsippet skal dokumenteres i 5 års-perioder. For Inderøy starter perioden fra 2012 og 

avsluttes i 2016. Det er tillatt å legg opp til overskudd i noen år og med tilsvarende underskudd i 

andre år. For hele perioden er det ikke tillatt å ha overskudd. 

For nye Inderøy kan underdekningen balanseres opp med overskudd i siste del av perioden.  
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 68/13 21.10.2013

Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haugen slik den er 
vedlagt, med følgende endringer:

- Plassering av utsiktsoner endres og angis i samsvar med innspill fra eiere av gnr. 141/12 (Vogt)
- Maksimal mønehøyde for ny bebyggelse settes til 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng og 

skal ikke overstige kote 17
- Bestemmelse om inntil 1 m avvik på høydebegrensning tas ut. 
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

Vedlegg

1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Bestemmelser - revidert
4 Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn
5 Kommentar fra Jakob Olav Wibe til uttalelsene

Testlenke – kart til nettbrett (Søk – Høsvegen 103)



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

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

Planstyring har på vegne av grunneier Jakob Olav Wibe, utarbeidet en detaljreguleringsplan for de to 
boligtomtene. Planen ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 24. juni og har vært på 
høring i juli og august.

Det har allerede ved forhåndsvarslingen av planarbeidet framkommet en del uenighet både omkring 
byggehøyde og vegadkomst, og rådmannen antydet ved forrige behandling at det kunne bli aktuelt å 
foreslå innskjerping i bl.a. i foreslåtte byggehøyder. 

I høringsperioden har det kommet 7 innspill til planarbeidet. Det er avholdt et møte mellom 
saksbehandler og eier av hytta 141/12 har de har i etterkant av dette sendt inn et nytt konkretisert 
innspill til planen. 

Grunneier Jakob Olav Wibe har på oppfordring kommentert innspillene i brev (Vedlegg 5).

Flere av innspillene berører privatrettslige forhold som er uavklart i området. Plan- og bygningsloven er 
en offentligrettslig lov som fastsetter arealbruken i et område. Privatrettslige forhold ligger derfor 
utenfor det kommunen skal ta stilling til i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Uavklarte 
privatrettslige konflikter er ikke til hinder for å vedta reguleringsplanen, men det kan hindre 
gjennomføring av planen. 

Vurdering

Uttalelsen fra overordna myndigheter viser at planforslaget i store trekk er uproblematisk sett fra deres 
side.

Fylkesmannens kommunalavdeling har innspill på mindre endringer i bestemmelser og plankart for å 
klargjøre det juridiske innholdet i planen. Disse endringene har ikke prinsipiell betydning og rådmannen 
har vurdert og innarbeidet de aktuelle endringene planbestemmelser.

Følgende problemstillinger er påpekt av naboer og berørte grunneiere: 

Vegrettighet for de nye tomtene fram til offentlig veg: 
Berit Verstad og Stranda Veglag har sendt en presisering i forhold til angivelse av vegrett. Vegrett må gis 
av de direkte berørte grunneiere og ikke av veglaget. Både grunneier og Wibe viser for øvrig til en 
pågående jordskiftesak som berører dette temaet. 

Problemstillingen berører ikke direkte reguleringsplanen men kan senere hindre fradeling og bygging på 
tomtene dersom det ikke oppnås enighet eller dom som gir tomtene vegrett.

Rådmannen vurderer for øvrig ikke at økt trafikk til de to aktuelle tomtene vil gi noen vesentlig økt 
trafikkfare strekningen. 

Rettighet til veg og parkering for naboeiendom
Eiere av 141/12 (Vogt/Sæbø Jørgensen) har opparbeidet veg fram til hytta og veg/parkering på forsiden 
av hytta inne på det som er foreslått regulert som ny boligtomt. I følge opplysningene er denne 



opparbeidet på 80-tallet og de mener de har hevdet rettighet til parkering og veg her. De mener 
reguleringsplanen bør ta høyde for dette, slik at dette arealet reguleres til veg. Grunneier Jakob Olav 
Wibe hevder de har tatt seg til rette på hans eiendom og ønsker ikke å etterkomme dette kravet. 

Så lenge situasjonen er uavklart vurderer rådmannen at det ikke bør gjøres endring i reguleringsplanen 
på dette punktet. Dersom det eksisterer en hevdet rett på området, vil ikke denne falle bort ved vedtak 
av reguleringsplanen eller ved salg av tomta. Rettigheten vil eventuelt ligge som en heftelse på den nye 
eiendommen. 

Høyde/utforming /plassering av nye bygg. 

Reguleringsplanen foreslår tillat mønehøyde på 9 m til gjennomsnittlig planert terreng med akseptert 
avvik på inntil 1 m i tillegg. Det er videre foreslått maks kote 18 m for mønehøyden, som tilsvarer det 
samme som mønehøyden på den bakenforliggende hytta. 

Både eiere av hytta og naboer mener dette er for høy tillatt bebyggelse og ønsker reduksjon i dette. 

I øvrige boligfelter i kommunen er det en vanlig begrensning på 7,5 m til gjennomsnittlig planert 
terreng. Erfaring tilsier at dette er tilstrekkelig for «vanlige» hus og rådmannen foreslår at dette også 
settes som begrensning her. Det foreslås også at maks kotehøyde reduseres til kote 17 og at 
bestemmelsen om 1 m avvik på høydebestemmelsen tas ut. 

Forslag om endrede utsiktsoner fra Catharine Vogt vurderes å gi betydelig mindre ulemper for den 
berørte naboeiendommen uten at det vurderes at de to boligtomtene får vesentlig redusert i mulighet
for å bebygge eiendommen på en fornuftig måte. Rådmannen foreslår at dette ønsket etterkommes. 

For å unngå eventuelle takterrasse som er til sjenanse for naboeiendom foreslås det å sette krav til 
takvinkel på minimum 15 grader for ny bebyggelse.

Konklusjon

Plassering av de to tomtene er avklart tidligere gjennom behandling av kommuneplanens arealdel. 

I detaljreguleringsplanen er det hovedsakelig plassering av tomtegrenser, byggegrenser og rammene 
for høyde og størrelse på bebyggelse som skal vurderes.

Rådmannen mener at reguleringsplanen, med de foreslåtte endringene, gir en rimelig balanse mellom 
hensyn til den berørte naboeiendommen og hensyn til å kunne bebygge de to tomtene på en fornuftig 
måte. 
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§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

 

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

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

området. 

 

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

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

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

 

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

behandling av planer med grenseoverskridende virkninger.  

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

og idrettsanlegg.  

 

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

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

 

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

 Fradeling av to attraktive tomter  

 Forbedring av områdets bokvalitet og bomiljø 

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

strøm og tele) til tidsmessige standarder  

 Reduksjon av ROS-risikoers sannsynligheter og konsekvenser 

 

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

godkjent. 

 

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

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

vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
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2 BAKGRUNN  

2.1 Planen  

Planen er en privat reguleringsplan. 

 

Planforslaget er dokumentert som: 

 Utkast til beskrivelse (dette dokumentet) 

 Utkast til plankart 1:1000 (A1)  

 Utkast til reguleringsbestemmelser  

 Vedlegg til planforslaget datert 11. november 2012 

2.2 Formål 

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

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

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

 

Formålet med reguleringsendringen er å regulere planområdets formål, byggegrenser, 

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

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

2.3 Rammer for planarbeidet  

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

(lenke til veilederne er opplyst i parentes): 

 

 Veileder reguleringsplan fra Miljøverndepartement 

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

er.html?id=613879) 

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

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

df) 

 

Flere avsnitt i reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartement er utelatt i samråd 

med Inderøy kommune.  

2.4 Vedlegg 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger eget hefte omfattende felles vedlegg for 

følgende planforslag: 

 Reguleringsplan Haugen 

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

 Reguleringsplan Småholmene (naust) 

 Innspill til kommunedelplan – Utkast til regulseringsplan med beskrivelser for 

Haugen, Kjilen og Strandaplassan 

2.5 Parter  

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

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

infrastrukturen blir liggende på.  

 

Planen er utarbeidet av rådgivende ingeniør Sweco Norge AS.  

 

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

er videre kvalitetssikret av fagkyndig person Jorulf Liaklev. 

2.6 Tidligere vedtak i saken  

Det foreligger ingen tidligere vedtak i selve plansaken. 

 

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

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

3.1 Utførte forberedelser  

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

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

forslagsstillerne om hvilken plansituasjon som gjelder i området, samt hvilke 

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

møter mellom forslagsstillerne og Sweco Norge AS er eiendomsforholdene til det 

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

rettigheter og kommet med forslag til hvordan medvirkning skal sikres.  

 

Forslagsstiller og Sweco Norge AS har hatt forhåndskontakt med Inderøy kommune 

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

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

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

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

arbeider, følger av PBL. § 12-1. 

 

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

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

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

behovet. 

3.2 Gjennomført oppstartsmøte  

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

 

Oppstartsmøte ble gjennomført 27. april 2012. 

 

Oppstartsmøtet behandlet: 

 Kartgrunnlag (topografi, vann, strøm mv.) 

 Statlige planretningslinjer som berører planforslaget 

 Gjeldende plansituasjon – Overordnede planer (fylkesplan, kommuneplan, 

kommunedelplan og tilsvarende reguleringsplaner) 

 Forslag til planbetegnelse: Kommune / gårdsnavn / Gnr / Bnr 

 Reguleringsformål 

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

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

 Miljøfaglige forhold, privat kloakkløsning mv. 

 Om planformålene er i tråd med kommuneplanens arealdel eller annen overordnet 

plan 

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

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

 Forslag / krav til hvordan hensynet til aktiv medvirkning skal ivaretas 

 Hvilke utredningstema som skal med i planbeskrivelsen eller vedlegges denne 

 Avklaring av hvorvidt oppstart anbefales eller ikke 

3.3 Varsling om oppstart  

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

 

Oversikt over varslede interessenter og naboer fremgår av VEDLEGG 1 

3.4 Kunngjøring av oppstart  

Planstyring har kunngjort oppstart av planprosessen i lokalavisa Inderøyningen i egen 

ekspedisjon av 23. oktober 2012. 

3.5 Videre planarbeid  

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

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

teknisk infrastruktur mv.  

 

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

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

 

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

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

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

og kommunestyrets vedtak av 14. mai 2007: 

 

 
 

 

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

byggeområde og er i denne planen benevnt «Haugen».  

 

Gjeldende bestemmelser i kommunens arealplan med relevans for forslaget til 

reguleringsplan er inntatt i VEDLEGG 2, jf. kapitlene: 

 7 Planbestemmingar 

 8 Retningsliner, utfylling av planbestemmingane 

 9 Saksbehandlingsregler 

 

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

nås på lenke: 

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

 

Spesifiserte temakart er tilgjengelige i Arealis, jf. lenke: 

 

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

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

 

http://www.inderoy.kommune.no/index.php?id=4522468
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips


 

 

 

13 

Reguleringsplan Haugen, Inderøy Kommune 

 

Det foreligger ingen spesifiserte temakart (kulturminner, landbruk, landskap, natur, 

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

 

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

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

Slike er tilgjengelige på lenke: 

 

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

 

Det foreligger ingen informasjon om prioriterte naturtyper, kulturlandskap eller andre 

naturtyper som berører eller er relevante for forslaget til reguleringsplan.  

 

Inderøy kommune har utarbeidet og vedtatt kommunedelplan sjø. Delplanen er 

tilgjengelig på lenke: 

 

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

delplaner.4522468-137928.html 

 

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

kommunedelplan sjø med unntak av løsning for privat kloakk.  

 

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

EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse  

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

ligger i akseptabel avstand fra kommunesenteret med skoler, barnehager og 

idrettsanlegg. Planområdets lokalisering fremgår av kapittel 4 ovenfor. 

 

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

 

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

reguleringsformål i ht. PBL 2008: 

 

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

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

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

5.2 Historisk bruk av området  

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

var: 

 Haugen 

 Kjilen 

 Stranden / Stranda 

 Granlund 

 

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

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

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

prenteverk, Steinkjer) 

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

strandbuarar) (Aksjeselskapet Trykk, Trondheim)  

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

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

Inderøy) (Inderøy Museums- og Historielag)  

 

Tidligere bruk av den sammenslåtte eiendommen Haugen / Stranda var: 

 Jordbruk 

 Fjordfiske og foredling av fisk 

 Snekkerverksted for bla. dører og vinduer 
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5.3 Arealbruk  

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

 

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

 Gårdsbruk 

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

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

 Tidligere gårdsbruk 

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

 Småbruk 

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

 Granlund (Høsvegen 115) (141 / 10) 

 Frittliggende eneboliger: 

 Strandhaugen (Høsvegen 107) (141 / 19) 

 Fritidsboliger 

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

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

 Strandstua (Høsvegen 103) (141 / 12)  

 Solstua (Høsvegen 119) (141 / 18) 

 

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

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

 

 

 
 

 

5.4 Landskap mv. 

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

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

mye (alle tall i daa): 

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

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

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

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

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

 

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

ligger eksponert til på hauger og knauser inntil planområdet.  

 

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

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

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

 

Mellom Strandabukta og den foreslåtte bebyggelsen løper en privat adkomstvei 

gjennom planområdet. 

 

Planområdet har svært gode solforhold. Gode solforhold forklarer delvis områdets 

attraktivitet for fritidsbebyggelse beliggende inntil området. 

 

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

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

bebyggelse. 

 

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

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

beliggende inntil planområdet. 

 

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

mannsplassene Haugen, Kjilen og Strandaplassan, samt kombinasjonsbruken jord-

fjordfiske-håndtverk. 

5.5 Grunnforhold  

Geologien og kvartærgeologien i planområdet fremgår av VEDLEGG 5.  

 

Topografien i planområdet er nærmere behandlet i VEDLEGG 6. 

 

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

både i sommer- og vinter-halvåret.  

 

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

 

Overvannsproblemene skyldes i hovedsak underdimensjonert ledning anlagt gjennom 

dyrkamark på eiendommen Vika (141 / 1).  

 

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

stikkrenner på eiendommen Vikaholmen (141 / 1).  



 

 

 

17 

Reguleringsplan Haugen, Inderøy Kommune 

 

 

Overvannsproblemene er nærmere dokumentert i VEDLEGG 7. 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø 

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

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

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

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

påvist. 

 

Rapporten fra forundersøkelsen følger vedlagt som VEDLEGG 8.  

 

Kulturvernfaglige uttalelser fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune følger i samme 

vedlegg. Uttalelsene er alle positive og gjelder: 

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

 Anlegg av ridebane på eiendommen Granlund (141 / 10) 

 

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

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

Haugen omfatter. 

5.7 Natur- og rekreasjons-verdier 

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

planområdets nordligste del. Mellom planområdet og fuglefredningsområdet ligger 

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

 

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

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

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

ungdom. 

5.8 Trafikkforhold  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

trafikk. 

 

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

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

jf. ovenfor. 

 

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

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

plasser, jf. VEDLEGG 10. 

 

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

Straumen. Retur er fra Inderøy Ungdomsskole 13:55. 

5.9 Teknisk infrastruktur  

Gjennom området løper en kommunal vannledning. Vannledningens lokalisering 

fremgår av VEDLEGG 11. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Strømnettets lokalisering fremgår av VEDLEGG 11. 

 

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

dato. Telenettets lokalisering fremgår av VEDLEGG 11. 

5.10 Landbruk og øvrig næring  

5.10.1 Landbruk  

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

Eiendommen har landbruksarealer inntil planområdet.  

 

Kvaliteten på jordveiene fremgår av kartutsnittet nedenfor: 

 

 Svært god jordkvalitet er angitt med rødt 

 God jordkvalitet er angitt med oransje 

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

jordkvalitet. 

 

Driftstekniske begrensninger fremgår av kartutsnittet fra nettstedet Skogoglandskap 

nedenfor: 

 

 Ingen begrensninger er angitt med rødt og oransje 

 Moderate begrensninger er angitt med gult 

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

driftstekniske begrensninger.  

 

Årsaken til begrensningene gjelder: 

 Åkerholmer, fjell i dagen og dybde til fjell 

 Høyt innhold av grovt materiale i løsmassene 

5.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

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

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

i planområdet: 

 Naturrisiko 

 Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur 

 Sårbarhet 

 

Naturrisiko gjelder: 

 Belastning på bygninger og velting av trær i fm. storm 

 Radon i grunnen  

 

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

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

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

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

 

Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur gjelder: 

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

 Sammenbrudd infrastruktur: Risiko for underminering og utglidning av infrastruktur 

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

av stolper for fremføring av strøm under storm  

 

Trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg mv.) gjelder: 

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

manglende vegskulder mv. 

 

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

tabellen nedenfor: 

 

ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

Betydelig  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd vei Sannsynlig Alvorlig  

4 Sammenbrudd infrastruktur  Sannsynlig Alvorlig  

5 Trafikksikkerhet  Svært 

sannsynlig 

Farlig  

 

 

Risikovurderingen i tabellen ovenfor er basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

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

6.1 Planforslaget  

Plannavnet er ”Reguleringsplan Haugen, Inderøy Kommune”. 

 

Utkastet til planforslag består av 

 Utkast til beskrivelse (dette dokumentet) 

 Utkast til plankart 1:1000 (A1)  

 Utkast til reguleringsbestemmelser 

6.2 Hovedgrep  

6.2.1 Boligtomter, tun og naust med tilhørende infrastruktur  

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

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

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

ter. 

 

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

 

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

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

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

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

sjon og fritid.  

 

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

 

Planen representerer i hovedsak en fortetting av eksisterende bebyggelse.  

 

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

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

næringsgrunnlag fra kombinert jordbruk og fjordfiske, samt håndverk.  

 

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

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

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

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

 

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

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

lek i egen hage.  

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

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

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

 

Som gjennomgått i kapitlene 5.9 vedrørende teknisk infrastruktur og 5.11 vedrørende 

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

sige og utdaterte.  

 

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

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

energiforsyning og tele. 

6.3 Planlagt arealbruk  

6.3.1 Kart  

Utkast til reguleringsformål fremgår av reguleringsplankartet nedenfor: 
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6.3.2 Byggegrenser  

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

 

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

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

plassering ikke representerer noen trafikkrisiko. 

6.3.3 Reguleringsformål  

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

2008: 

 

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

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

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming  

6.4.1 Eiendomsforhold  

Nye tomter ligger alle på grunn tilhørende forslagsstiller. 

6.4.2 Terrengtilpasning  

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

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

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

opparbeides med hagemark.  

 

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

midlere planert terreng for alle enhetene. 

6.4.3 Tomtenes utnytting mv.  

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

 

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

høyde 

1 2,4 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

2 2,2 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

 

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

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

meter. 

 

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

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

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

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

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

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

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

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

Høydeverdiene i tabellene nedenfor gjelder til gjennomsnittlig planert terreng.  

 

Takvinkel skal være mellom 0 og 45 grader.  

6.4.4 Tomtenes utforming  

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

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

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

kjørt bort fra området. 

6.4.5 Bebyggelsens lokalisering og utforming  

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

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

glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

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

bestemmelsene. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 

 

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

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

tomtene. 

 

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

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

plasseres slik på tomta at ulempene begrenses.  

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. 

6.4.6 Parkering og oppstilling  

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

boligtomt:  

 

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet. 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om parkeringsplasser for eventuelle hybler 

og leiligheter.  

6.5 Teknisk infrastruktur 

6.5.1 Eiendomsforhold  

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

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

Tomtene knyttes til eksisterende kommunal vannledning som allerede løper gjennom 

planområdet og ny privat avløpsledning, alternativt septik. 

6.5.3 Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme med mer 

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

 

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

 

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

inntil privat vei som løper gjennom planområdet. 

6.6 Trafikkløsning  

6.6.1 Eiendomsforhold  

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

grunn tilhørende forslagsstiller. 

6.6.2 Adkomst  

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

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

kapittel 5.8. 

6.6.3 Kjøreveger og plasser  

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

 

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

Stranda Veilag, ligger til grunn for planforslaget. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

boligene.  

 

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

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

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

6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende  

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

6.7 Universell utforming  

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

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

knytning til eksisterende veinett legger også føringer for arealdisponeringen innen 

planområdet. 

6.8 Dispensasjon fra gjeldende planer  

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

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

gende planforslag utløser ingen dispensasjonssaker. 

6.9 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med byggearbeider i planområdet påtreffes automatisk fredede 

kulturminner gjelder Kulturminneloven og arbeidet skal stoppes og kulturminne-

myndigheten varsles. 

6.10 Rekkefølgebestemmelser  

Grunnarbeider skal gjennomføres samlet slik at det blir god terrengmessig sammenheng 

mellom tomtene. 

 

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

terrengmessig sammenheng mellom disse og tomtene. 

 

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

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

kjørt bort fra området. 
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7 VIRKNINGER / KONSEKVENSER AV 

PLANFORSLAGET  

7.1 Overordnede planer  

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

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

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

kommunens arealplan 

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

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

mv.) og omlegging av vei underlagt Stranda Veglag. 

 

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

melser i kommuneplanens arealdel i og med at reguleringen: 

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

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

som vedtatt i kommuneplanens arealdel. 

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

 Representerer en fortetting av eksisterende bebygde områder 

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

gjelder bygningsvolum, høyde, takform og materialbruk. 

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

planens arealdel. 

 Er i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedrørende spredt 

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

tilstøtende bebyggelse mv. 

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

avkjørsel. 

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

regelverk 

7.2 Landskap  

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

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

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

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

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte kulturminner. Disse 

ligger alle utenfor planområdet. 

7.4 Forholdet til kravene i kapittel II i naturmangfoldloven 

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte naturverdier, 

biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner. 

Slike ligger alle utenfor planområdet. 

7.5 Rekreasjon 

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

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

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

uteområder og arealer egnet for utomhusaktiviteter. 

7.6 Trafikkforhold  

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

kapittel 6. 

 

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Vegstandarder og trafikkvolumer 

 Møteplasser og oppstillingsplasser   

 Syklende og gående 

7.7 Barns interesser  

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

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

7.8 Sosial infrastruktur  

Planforslaget har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Skolekapasitet 

 Barnehagekapasitet 

 Andre forhold vedrørende sosial infrastruktur 

7.9 Tilgjengelighet  

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

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

kapittel 6. 

 

Forslaget representerer i hovedsak en ønsket teknisk oppgradering av området med 

tanke på energi- og tele-infrastruktur. 

7.11 Jordressurser / landbruk  

Forslaget innebærer noe omdisponering av jordbruksareal til boligtomter. Tomtene 

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

benyttes åkerholmer og berg i dagen som byggegrunn. 

 

Forslaget innebærer slik sett ingen vesentlige negative konsekvenser for områdets 

stilling i LNF-sammenheng. 

7.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Planforslaget har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for Inderøy kommune. 

7.13 Interessemotsetninger 

Planforslaget har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 

7.14 ROS  

7.14.1 Generelt  

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

samlet løsning er beskrevet i kapittel 6.  

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

kvensene av reguleringsplanen, jf. nedenfor.  

7.14.2 Naturrisiko  

Konsekvenser av planen med betydning for naturrisikoene gjelder i hovedsak: 

 Vind:  

 Risiko for ødeleggelser og skade på bygninger og vegetasjon vil reduseres 

gjennom hensiktsmessig utforming av terreng, bygningsvolumer og valg av 

takform 

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

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

tilstrekkelig jordsmonn. 



 

 

 

33 

Reguleringsplan Haugen, Inderøy Kommune 

 

 Radon i grunnen:  

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

forskrift § 13.5 

7.14.3 Virksomhetsrisiko / Risiko for infrastruktur  

Konsekvenser av planen med betydning for virksomhetsrisiko / risiko for infrastruktur 

gjelder i hovedsak: 

 Infrastruktur:  

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

utglidning vei vil reduseres vesentlig som følge av foreslått oppgradering av 

eksisterende infrastruktur, samt redusert naturrisiko  

7.14.4 Trafikksikkerhet  

Konsekvenser av planen med betydning for trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg 

mv.) gjelder i hovedsak: 

 Trafikkulykker:  

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

manglende vegskulder mv. reduseres vesentlig med godkjent oppgradering av 

eksisterende vei som løper inntil planområdet 

7.14.5 Sårbarhet  

Konsekvenser av planen med betydning for Sårbarhet gjelder i hovedsak: 

 Silhuettvirkning  

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

nye boligtomter med hagemark  

 Siluettvirkning fra eksisterende fritidseiendom beliggende inntil planområdet 

reduseres imidlertid ikke 

7.14.6 Konklusjon  

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

tabellen nedenfor: 

 

ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

En viss fare  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd infrastruktur  Lite sannsynlig Alvorlig  

4 Trafikksikkerhet  Lite sannsynlig En viss fare  

5 Silhuettvirkning Lite sannsynlig Ubetydelig  

 

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

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

melser i kommuneplanens arealdel. 

 

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

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

generelt, men spesielt for så vidt gjelder: 

 Naturrisiko  

 Risiko for infrastruktur  

 Trafikksikkerhet  

 Sårbarhet  

 

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

og naust vil ikke endres som følge av planforslaget.  

 

Planforslaget har ingen nevneverdige interessemotsetninger ut over utsikt fra baken-

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

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

 

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

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

området. 

 

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

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

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

 

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

behandling av planer med grenseoverskridende virkninger.  

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

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

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

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

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

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

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

1.1 Planformål 

 

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

Vikalandet). 

 

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

 

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

bygningsvolumer. 

1.2 Tidligere planvedtak  

 

Reguleringsplanen gjelder foran Kommunedelplan Inderøy vedtatt 14. mai 2007. 

2 FELLESBESTEMMELSER (pbl § 12-7)  

2.1 Reguleringsformål  

 

Det regulerte området er vist på plantegningen nedenfor med reguleringsgrense. 
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Innenfor reguleringsgrensen er arealet regulert til følgende reguleringsformål i ht. PBL 

2008: 

 

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

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

 § 12-6 – Hensynssoner: Sikringssoner – frisikt  

2.2 Automatisk fredede kulturminner 

 

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

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

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

myndighetene i Nord–Trøndelag fylkeskommune for vurdering.  

 

2.3  Byggegrenser 

 

Byggegrenser er som vist på plankartet.  

 

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

 

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

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

2.4 Utsiktssone 

 

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

byggetillatelse  

 

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

målestokk 1: 500 som viser plassering av bygninger og adkomst.  

 

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

plassering i forhold til terreng og bebyggelsen i bakkant. 

 

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

2.6  Rekkefølgebestemmelser  

2.6.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Før utbygging på område B1 skal høgspentlinje skal være lagt om slik at den ikke 

kommer i konflikt med uteareal eller bygninger i planområdet. 

 

Kabler skal legges i jordgrøfter. 

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 12-5 nr. 1) 

3.1 Boligbebyggelse, kode 1110  

3.1.1 Generelt  

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

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

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

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

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

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

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

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

Høydeverdiene i tabellene nedenfor gjelder til gjennomsnittlig planert terreng. Det 

aksepteres avvik på inntil 1,0 meter. 

 

Takvinkel skal være mellom 0 og 45 grader.  

 

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

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

glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 
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Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 

 

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

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

ster til tomtene. 

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. 

3.1.2 Krav til parkeringsdekning  

 

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

boligtomt:  

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

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

boenhet.  

 

Parkeringsplassene skal alle ligge på egen tomt hvorav minst en skal være i carport / 

garasje.  

 

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

repareres slik at preget av kulturlandskap i området opprettholdes. 

3.1.3 Felt Haugen  

 

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

 

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

høyde 

1 2,4 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

2 2,2 Frittliggende bolig 25 2 9,0 

 

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

som bakenforliggende fritidsbolig, jf. terrengsnitt som vist i figuren nedenfor: 
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I utsiktssone for bakenforliggende fritidseiendom, jfr. pkt 2.4, er maksimal byggehøyde 

kote 14,5 meter. 

 

 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRA-

STRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)  

4.1 Kjøreveg, kode 2010 

 

Privat kjøreveg, adkomster og annen veggrunn / grøntarealer skal opparbeides som vist 

på plankartet.  
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5 HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 

5.1 Sikringssone – frisikt, kode 140 

 

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

 

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

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

sekundærvegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for hindringer. 

 

Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå i sikttrekanten. 

 

 

6 RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING 

6.1 Landskap  

 

Utomhusarealene på boligtomtene i feltet Haugen skal opparbeides med hagemark.  

 

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

 

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

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

landskapets kvaliteter. 

 

6.2 Terrengbehandling  

 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 

 

Unødvendig utsprenging eller oppfylling skal unngås. 

 

God massebalanse skal vektlegges. 

 

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

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

 

Utearealet bør være opparbeidet før nye boliger tas i bruk. 
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Fylkesmannens uttalelse til forslag til detaljregulering for Haugen i
Inderøy kommune

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

Landbruksavdelingen:
Det aktuelle planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig boligbebyggelse,
og landbruksavdelingen har på denne bakgrunn ingen merknader til arealbruken.

Miljøvernavdelingen:
Planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i overordna arealplan. Ut fra hensynet til
regionale og nasjonale miljøverninteresser har vi ingen merknader til planforslaget.

Kommunalavdelingen:
Til plankartet:
Det må fremgå klarere hvilken tomt som er hhv 1 og 2.

Dersom tomtene ligger nærmere sjøen enn 100 m, må det tegnes inn en byggegrense mot sjø.

Til planbestemmelsene:
2.4: Dersom figuren skal være rettslig bindende må dette fremgå helt klart. Skal det være en
illustrasjon, bør dette i så fall også fremgå klart. Tilsvarende for siste figur under 3.1.3.
2.5: «Detaljplan» bør ikke brukes i bestemmelsene, da dette kan forveksles med
detaljreguleringsplan. Vi oppfatter at det er situasjonsplan det siktes til, og dette bør derfor
heller brukes.

2.6.1: Siste setning bør omformuleres, da bestemmelser må angi så klare og tydelige krav som
mulig.

4.1: Det må sies om det er offentlig eller privat veg.

Samfunnssikkerhet
Planområdet er grundig beskrevet i planbeskrivelsen, med en ROS-analyse som både tar for
seg dagens situasjon, og beskriver tiltak som skal møte det som oppfattes som uakseptabel

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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risiko. Fylkesmannen minner om at det også må tas høyde for et endret klima, med f.eks.

hyppigere tilfeller av intens nedbør, blant annet ved planlegging av infrastruktur og avløp.

Med hilsen

Hans Brattås (e.f.)
Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Ragnhild Torsdatter Grønvold
Seniorrådgiver
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:

Landbruksavdelingen:
Miljøvernavdelingen:
Kommunalavdelingen.:

Anne Berit Lein —74
John Haugen —74 16
Camilla Støre —74 16
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Fra: Ivar Guntvedt [mailto:Ivar.Guntvedt@ntfk.no] 

Sendt: 16. august 2013 12:56
Til: ind-Postmottak
Kopi: 'Fylkesmannen i Nord-Trøndelag'
Emne: 13/06035-2 - Inderøy - Reguleringsplan Haugen - Høring

Oversender høringsuttalelse

Mvh 

Ivar Guntvedt
Overarkitekt
Tlf. dir: 74111271

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Regional utviklingsavdeling
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Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

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

Harald Bugge Midthjell. +47 78 47 40 33 2012/3893-16 13/3070 - 2 12.08.2013

harald.bugge.midthjell@samediggi.no

Vedr. Detaljreguleringsplan - Haugen - Inderøy kommune
Vi viser til deres brev av 02.07.2013.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsokte området.
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende
tidspunktet.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulledet under bygge-og anleggsarbeidi marken
komme fram gjenstander ellerandre spor som viser eldreaktiviteti området, må arbeidet stanses
og meldingsendes Sametingetog Nord-Trøndelag fylkeskommuneomgående,jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.)§ 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheteneforutsetter at dette
påleggformidlesvidere til dem som skalutføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i følge lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.)§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel
være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synligsom et steinsatt ildsted), ulike typer
anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det
knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte uttommende. 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. kml. 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Nord-Trondelag fylkeskommune.

Heelseg /h Med hilsen

arald Bugge Midthje
Raeriestæjja/ Rådgiver/ eriestæjja / Rådgiver

Kopiije / Kopi:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kulturavdelingen, 7736 STEINKJER •
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Stranda Veglag
v/leder Ketil Granlund
Høsvegen 115
7670 Inderøy

Inderøy Kommune
v/Pål Gauteplass
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Detaljreguleringsplan Haugen —arkivsak 2012/3893-14

Viser til ovennevnte reguleringsplan utlagt for høring. Som leder i Stranda Veglag, vil jeg få komme
med enkelte kommentarer til det framlagte planforslaget

Vegrett og medlemsskap i Stranda Veglag, jf. pkt. 5.8
Når det gjelder vegrett fram til offentlig veg for de nye tomtene, er dette en rett som ikke kan gis av
veglaget, men må gis av berørte grunneiere. Det vises i denne forbindelse til fremmet sak for Sør-
Trøndelag jordskifterett, sak 1700-1009-0009 Høsvegen. Vegrett er ikke sikret ved fradeling fra
eksisterende eiendommer med vegrett.

Videre kommer det fram i punkt 5.8 at det følger pliktig medlemmskap i Stranda Veglag fra tidspunkt
for fradeling. Årsmøte i Stranda Veglag har imidlertid vedtatt at de nye eiendommene blir medlemmer
i Stranda Veglag ved innflytting. Dette har sammenheng med veglagets vedtekter vedr. medlemsskap,
hvor medlemmene skal være fastboende, fritidsboende eller gårdbrukere som benytter vegen. Eier av
tomt/ubebygd eiendom kommer ikke inn under noen av disse kategoriene.

Risiko og sårbarhet, pkt. 5.11
Risiko for utgraving og utglidning av vei i forbindelse med flom er nevnt i planen. Veglaget vil i den
forbindelse vise til at eierne av eiendommen Vikaholmen, Ivar-Arnljot Pedersen og Herdis
Hjelmbrekke, har fått tillatelse, både fra veglaget og Inderøy kommune, til å legge om veien forbi det
flomutsatte området. Iht. søknaden skulle denne omleggingen også ivareta faren for ev. flomskader.
Av ukjente årsaker har imidlertid omleggingen ennå ikke funnet sted.

Trafikksikkerhet, pkt. 7.14.4
I planen kommer det frem at risiko for ulykker som følge av smal vei mv. reduseres vesentlig med
godkjent oppgradering av eksisterende veg som løper inntil planområdet. Veglaget vil bemerke at
dette gjelder kun den siste strekningen fram til planområdet, mens den delen av vegen som ligger på
grunnen til eiendommen Vika, gnr. 141, bnr. 1 ikke er omfattet av den godkjente oppgraderingen.

Inderøy, den 15. august 2013

for Stranda Veglag
7

-

Ketil Granlund
(~,(

leder
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IIII II
Anne og Ketil Granlund
Høsvegen 115
7670 Inderøy

044 44

Inderøy Kommune
v/Pål Gauteplass
Mi~gerg=143-1/Cf-tbv../, 7
7670 INDERØY

Detaljreguleringsplan Haugen —arkivsak 2012/3893-14

Viser til kunngjøring av reguleringsplan for Haugen og har i den forbindelse følgende kommentarer:

Byggehøyde
Foreslått byggehøyde synes forholdsvis høy sett i forhold til eksisterende bebyggelse i området. Med
godkjenning av foreslått byggehøyde er det nok en viss fare for at det kan skape silhuettvirkninger og
virke dominerende i landskapet, spesielt sett fra sjøsiden.

Teknisk infrastruktur
Når det gjelder kommunal vannledning til området, må det foretas en vurdering av om deler av
eksisterende vannledning er tilstrekkelig dimensjonert for ytterligere abonnenter. Dette gjelder
vannledning som ligger på eiendommene 141/1 og 141/9 og 10, slik at dette punktet ikke bare berører
grunn tilhørende forslagsstiller.

Trafikksikring
Det er anført at trafikkmengden i området er moderat og at to nye boliger ikke vil medføre noen
vesentlig forverring av trafikksikkerheten. Vi er ikke helt enige i dette, da vegen er forholdsvis smal
og økt trafikk av både kjørende og gående/syklende, vil medføre redusert trafikksikkerhet i området.

Generelt
For øvrig vil vi påpeke at vi ikke har noe imot gjennomføring av ovennevnte reguleringsplan og
fradeling av nye boligtomter, men, som kommunen også påpeker, savnes det dialog fra forslagsstiller i
forbindelse med fremme av planen. Det vises her bl.a. til punkt 7.2 Landskap, hvor det er henført at
forslaget i hovedsak representerer en ønsket fortetting av eksisterende bebyggelse, en ønsket
oppgradering av infrastruktur, samt ønsket reduksjon av ROS-risikoer. Som følge av manglende dialog
med naboer og berørte grunneiere, er nok dette en forholdsvis ensidig påstand fra forslagsstillers side.
For øvrig kan nevnes at det ikke alltid er like enkelt med dialog, når de fleste tvilsspørsmål og
tvistesaker mv. som har vært i området, bringes inn for rettslig behandling i bådejordskifterett og
tingrett/lagmannsrett, i stedet for at sakene løses med dialog mellom partene slik det vanligvis gjøres.

Inderøy, 15. august 2013

fvr.

Anne og Ketil Granlund



IIIIBerit Verstad
Høsvn 90
7670 Inderøy

ALYG,? 13 II.11
Inderøy kommune Vika, 15.08.2013
v/ Pål Gauteplass
Vennaliveien 7
7670 Inderøy

Detaljreguleringsplan Haugen —arkivsak 3012/3893-14

Jeg viser til Detaljreguleringsplan Haugen som er lagt ut til høring. Som eier av
naboeiendommen Vika 141/1 har jeg enkelte kommentarer til det framlagte planforslaget når
det gjelder pkt 5.8 Trafikkforhold som berører min eiendom direkte.

I planbeskrivelsen for Reguleringsplan Haugen av 25.05.13 pkt 5.8 Trafikkforhold går det
fram at veirett er sikret ved fradeling fra eksisterende eiendommer med veirett. Dette
medfører ikke riktighet. Vegrett til de nye torptene kan heller ikke gis av Stranda Veglag, bare
av berørte grunneiere jfr brev av 15.august fra Stranda Veglag ved leder Ketil Granlund.

Det er ikke gjort noen avklaring av vegrett i forhold meg som berørt grunneier. En økning av
trafikken i området vil sannsynligvis kreve en opprusting også av veien som fra veikryss ved
tunet på min eiendom Vika (141/1) møter Wibes eiendom (138/1). Veien går gjennom dyrket
mark, med åker på begge sider. En opprustning av veien vil gå på bekostning av
jordbruksareal, noe som er lite ønskelig. Når det i reguleringsplanen også vises til
kjøreadkomst fra kryss med offentlig vei Høslandet, så er denne strekningen en avlingsvei
tilhørende Vika (141/1) som jeg fortsatt ønsker skal ha status avlingsvei.

Jeg vil også bemerke at hele prosessen har blitt kjørt uten dialog med berørte parter. Dette
gjelder også utviklingen av byggeområdet Vikalandet som er kommentert i Reguleringsplan
Haugen kap 4.

Med vennlig hilsen

(//"(///
Berit S. Verstad



IIII II19 AUG.2013

Alexander Vogt
Borgenveien 37,
0370 Oslo

II
Inderøy kommune

Oslo, 14. august 2013

Vennalivegen 7,
7670 Inderøy

Detaljreguleringsplanfor Haugen- høringsuttalelse

Vi viser til detaljreguleringsplan for Haugen, utlagt til offentlig ettersyn, og til våre tidligere
uttalelser i saken, senest av 04.06.2013.

Som nærmeste nabo til de to tomtene er vi direkte berørt av byggeplanene. Vår eiendom, gnr. 141,
bnr. 12 er en fritidseiendom som vår familie kjøpte av Jakob Ferstad i 1941. Den ble bebygget i
1946.

De fremlagte planene fører til følgende:

vi blir «innesperret» av bolighus
vi får ingen utsikt til sjøen
bolighusene får direkte innsikt i vårt hus
avstand til bolighusene blir kort
boligene vil virke ruvende
betydelig støy må påregnes
bilkjøring for nær tomten vår
våre uteplasser blir sjenert av innsikt
trafikkøkning generelt

Hvis mønehøyden på nye bolighus skal være like høy som på vårt fritidshus, sier det seg selv at de
nye boligene vil ta utsikten fra oss, gi innsikt inn i vårt hus og være til betydelig ulempe. Vi mener
derfor at de bør legges slik i terrenget at vi ikke mister utsikten eller at boligene får innsikt inn i vårt
hus.

Vi har tidligere pekt på at vår vei til hytta går over den ene tomten. Denne veiretten er ikke tinglyst,
men følger av avtale med Jakob Ferstad ved kjøpet. Det var kjøperen av hytteeiendommen, vår
far/bestefar Eyolf Sæbø, som i sin tid arbeidet med veien, rettet opp terrenget og etterhvert fjernet
en stor fjellknaus på Jakob Ferstads eiendom (nå Wibes eiendom) for at veien skulle bli kjørbar med
bil. Kommunen viser til at reguleringsplanen uansett ikke endrer privatrettslige forhold, men det er
likefullt ikke tatt hensyn til vår vei i denne planen. Hvis detaljreguleringsplanen godkjennes slik den
nå foreligger, vil det innebære at det ikke tas henyn til vår adkomst og parkering. Planen vil derved
likevel gripe inn i vårt privatrettslige forhold. Det er overhode ikke aktuelt for oss å parkere på egen
eiendom, da vi har hevd på å parkere våre biler på Wibes eiendom.

Vi har merket oss rådmannens uttalelse om at det ville være en klar fordel for alle parter at det blir
ordet opp i vår veirett før eventuelle tomter fradeles. Etter at detaljreguleringsplanen for Haugen ble



lagt ut til offentlig ettersyn, har vi på nytt tatt kontakt med Wibe, bl.a. for å opplyse om at vårt
tidligere tilbud om å kjøpe tomtene står ved lag. Videre pekte vi på at de fremlagte tegningene viser
en innkjøring på vår eiendom der vi har sitteplass og utepeis. Etter det vi nå fikk inntrykk av stilte
Wibe seg tvilende til vår veirett og ga uttrykk for at den neppe gikk lenger enn til vår lille port der
det går en gangsti. Saken tok derfor en overraskende vending for oss, for det første fordi veien er
etablert for lenge siden og altså lenge før Wibe kjøpte eiendommen, og for det andre fordi han aldri
har uttalt noe om veien vår tidligere. En godkjenning av reguleringsplanen slik den foreligger, vil
derfor føre til en stor belastning for oss, i tillegg til det vi har pekt på ovenfor, selv om vi har rett til
å bruke veien slik den er i dag.

Under samtalen med Wibe forsto vi det også slik at han så utbyggingen av disse to tomtene i
sammenheng med en planlagt større utbygging på dyrket mark grensende til den ene tomten. Det er
derfor helt illusorisk å snakke om en fri siktsone fra vår eiendom, når det i neste omgang er planlagt
å bygge flere boliger i den samme sonen. Den andre siktsonen er dekket av trær. Vi har følgelig
ingen garanti for at en såkalt fri siktsone vil være reell.

For øvrig skal vi opplyse at noen har drevet hærverk på sitteplassene våre ved å knuse en trebenk,
kaste to tunge stenbordplater langt av gårde og rive opp fra bakken bordbena til disse bordene.
Dette er en skremmende oppførsel som vi ser alvorlig på. Forholdet, som skjedde mellom jul 2012
og påske 2013, vil bli anmeldt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi ikke tror at det er
Wibe som har gjort dette, men ser likevel hendelsen som så spesiell at det ikke kan utelukkes at den
har sammenheng med reguleringsplanen.

Etter vår oppfatning hadde det vært bedre å konsentrere boligbygging på egnede steder for
fortetning, i stedet for å tillate boligbygging rett ved en hytte. I dette tilfellet vil tiltakshaver heller
ikke ha noe økonomisk tap ved å la oss overta tomtene. Isolert sett ser vi derfor ikke helt poenget
med at boligbygging tillates til fortrengsel for en eksisterende fritidseiendom. Vi vil derfor appellere
til Inderøy kommune å legge vekt på trivsel for alle på Vikaområdet.

Vi viser ellers til uttalelse fra Stranda veilag.

Vi vil gjerne drøfte situasjonen med kommunen før det tas endelig stilling til saken og ber om et
møte så snart som mulig.

Med hilsen

jiVL 6-(f

Alexander Vogt Catharina Vogt Dordi Sæbø Jørgensen
sign.



IICatharinaVogt
Borgenveien 37,
0370 Oslo
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Oslo, 4. september 2013

Inderøy kommune
Vennalivegen 7,
7670 Inderøy

Detaljreguleringsplan for Haugen - høringsuttalelse

Vi viser til møtet 30.08.2013 med rådmann Hollekim og leder Plan, byggesak og oppmåling,
Gauteplass, i forbindelse med detabreguleringsplan for Haugen. Som eiere av gnr. 141, bnr. 12 har
vi tidligere redegjort for vårt syn på saken bl.a. i brev av 04.06. og 14.08.2013. I tillegg har vi
kommet med innsigelser til forslaget om å godkjenne boligtomter for Haugen da det i sin tid ble
behandlet i kommunen.

På møtet ble vi oppfordret til å konkretisere nærmere våre innvendinger til detaljreguleringsplanen.

Vei- og parkeringsrett for gnr. 141, bnr. 12
Da gnr. 141, bnr. 12 ble kjøpt i 1941, ble Inger- og Eyolf Sæbø gitt vei- og parkeringsrett av
selgeren, Jacob Ferstad, på Ferstads eiendom. På grunn av terrengets beskaffenhet og hyttetomtens
avstand fra vei (Høsvegen), ble hytteeierne for egen kostnad gitt rett til å anlegge egen vei med
tilhørende snuplass og parkeringsplasser på Ferstads eiendom. Veien og parkeringsplasser ble
påbegynt samtidig med byggingen av hytten i 1946.Arbeidet ble utført med håndkraft. Blant annet
på grunn av en stor fjellknaus, behov for utjevning og fjerning av større og mindre stener, ble dette
arbeidet utført over tid frem til midten av 80-tallet. Underveis i arbeidet ble deler av veien og ulike
parkeringsplasser benyttet. Etter denne tid har det kun vært utført vedlikehold.

Etter ferdigstillelse har hele veien vært brukt som kjørevei av hytteeierne og deres besøkende,
deriblant tidligere eiere av Stranda gård, Jørgen Ferstad og familien Haugen. Vi kan blant annet også
vise til at veien har blitt benyttet av ambulanse, hjemmetjenesten, drosjer, til tømming av
septikktank, og ved frakt av ved, strøsand og materialer. Om vinteren har veien blitt brøytet ved
behov. Kasse med strøsand til vinterbruk er plassert ved enden av veien. Parkering av våre biler har
alltid foregått på Stranda gård sin grunn, nå omtalt i saksdokumentene som boligtomtene.

Vårt krav er følgelig at vår vei, snuplass og våre parkeringsplasser inntas i planen slik vi har
inntegnet i vedlagte forslag. Fra tidligere er familiens forkjøpsrett av tomt ikke vurdert.

Siktsone
Siktsonen mot vest må endres slik vi kom frem til under kommunens befaring 30.08.2013, se krav
inntegnet i vedlegget. Vi må få beholde all utsikt, da den har en vesentlig verdi for oss. Det
innebærer at ingen bygg må plasseres slik at de stenger for utsikt til sjøen fra hytten og
uteområdene, jf. omtalen nedenfor.



Bygningenes utforming
Bygningene må ikke være dominerende i terrenget, og arkitektur må passe med nåværende
bebyggelse i området. For at bygningene skal være tilpasset miljøet og naturlandskapet, bør det kun
tillates eneboliger i en etasje med en moderat grunnflate. Det må ikke tillates flermannsboliger (inkl.
hybelleiligheter). Takterasser passer ikke inn, og dette blir dessuten for sjenerende. Den nåværende
takhøyden i planen er alt for høy.

Bygningenes plassering
Vi ønsker at boligene plasseres så langt som mulig fra vår eiendomsgrense for å minske støy og
begrense innsyn til vår hytte. Bygningene må plasseres så lavt i terrenget at vi har fri sikt over
takene og ikke får innsikt. Dette medfører at terrenget på tomtene må graves ut.

Vei —og parkering for boligtomtene
Vei- og parkeringsrett for boligtomtene vil medføre økt trafikk og støy nær fuglereservatet på
Vikaleiret.

Hvis boligtomtene får veirett må boligtomtene gis direkte adkomst fra Høsvegen, jf. inntegnet
forslag på vedlegget.Vi ønsker ikke å ha felles vei med boligtomtene fordi det fører til mer
bilkjøring nær oss og virker svært forstyrrende. Vi parkerer dessuten på ulike deler av veien.

Trær og annenbeplantning
Trær stenger for vår utsikt, og derfor bør beplantning bestå av lave busker. Trær (villniss) som står
på tomtene i dag bør i stor utstrekning fjernes. Etter at Vikaleiret fuglefredningsområde ble etablert,
er det plantet fremmede arter rett ved fjære —og grunntvannsområdet. Trærne passer ikke inn i
landskapet og forringer fuglenes livsmiljø, jf. forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-
Trøndelag, vedlegg 19, fredning av Vikaleiret fuglefredningsområde, Inderøy kommune, Nord-
Trøndelag. Vi ber kommunen derfor være særlig restriktiv med type beplantning som tillates på
tomtene og andre steder i området. Busker og trær må høre til den naturlige floraen.

Vann- og kloakk
Vannledningen til vår eiendom går over den ene tomten omtalt i saksdokumentene.

Vi forutsetter at kloakk ikke tillates sluppet ut i områder som kan føre til forrurensning av
badeplasser, vernede områder, vegetasjon og dyreliv på land og i vann.

Konflikt
Det er forståelig at kommuner normalt ikke har noe med privatrettslige forhold å gjøre, men vi
mener konfliktnivået rundt utbygging av området må sies å være så høyt at det er et samfunnsmessig
problem. Livskvaliteten til beboere og hytteeiere i området er svært påvirket. Kommunen er godt
kjent med denne problemstillingen, og vi mener det bør tas hensyn til dette i behandling av saken.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av eierne av gnr. 141, bnr. 12.

Med vennlig hilsen

Catharina
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Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - høringsutkast

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune har ingen merknader til forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-
Trøndelag neste fire år.

Vedlegg
1 Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag – høringsutkast

Bakgrunn

Trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres gjennom fireårige handlingsplaner. Handlingsplan for perioden 
2010-2013 er i ferd med å rulleres. 

Forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag 2014- 2017 er sendt til 
kommuner og aktuelle organisasjoner med høringsfrist 22. oktober 2013.

Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at 
vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig skade. 

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå 
nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi 
har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbygd strøk. Det er i kommunene det er viktig å 
jobbe forebyggende. FTU har som målsetting å bidra med å påvirke at trafikksikkerhetsarbeidet får en 
høyere status i kommunene.



Vurdering

Forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet for Nord-Trøndelag definerer utfordringer for 
kommunene – utfordringer som vil bli fulgt opp i vår kommunale trafikksikkerhetsplan.

Inderøy kommune har startet arbeidet med en ny trafikksikkerhetsplan. Etter reviderte planer ser vi for 
oss at denne kan komme til behandling på vårparten.

Forslaget til handlingsplan anses å være et godt redskap for arbeidet med trafikksikkerheten i Nord-
Trøndelag de neste 4 år.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.
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Høringsutkast
Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Forord
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har laget en Handlingsplan for 
trafikksikkerhetsarbeidet for perioden 2014 – 2017. I utarbeidelsen 
av Handlingsplanen har kommunene vært viktige samarbeidspartnere 
og bidragsytere. Nord-Trøndelag blir regnet som et foregangsfylke på 
trafikksikkerhet. Det er stort fokus på trafikksikkerhet. Kommunene, FTU 
og alle som jobber med trafikksikkerhet, skal jobbe sammen for å nå 
Nullvisjonen. 

Nullvisjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette 
er en visjon om at vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig 
skade. Regjeringen har som etappemål – at antall drepte og hardt skadde 
innen vegtrafikken skal halveres. Etappemålet innebærer at antall drepte 
og hardt skadde i Norge skal reduseres fra om lag 1000 per år, som er 
gjennomsnittet for perioden 2008 – 2011 til maksimalt 500 innen 2024.

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i 
kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 
drepte og hardt skadde. Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi har 
den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbebygd strøk. Det er 
i kommunene det er viktig å jobbe forebyggende. FTU har som målsetting 
å bidra med å påvirke at trafikksikkerhetsarbeidet får en høyere status i 
kommunene, og motivere til at kommunene i Nord-Trøndelag får status 
som «Trafikksikker kommune». 

Fokus på opplæring av barn og unge i grunnskolen og i fritiden, er viktig 
for å skape positive holdninger til trafikksikkerhet. Foreldre sammen med 
sine barn bør tenke over sine handlinger i trafikken fordi barn ser opp 
til dem som rollemodeller. Dette kan også påvirke førerkortkandidatene. 
Informasjonsarbeid og trafikksikkerhetskampanjer er viktige oppgaver. 
FTU har et ønske om å etablere en sykkelgård i Nord-Trøndelag. Syklisten 
veksler om å være den harde trafikanten på gang- og sykkelveger og 
den mjuke trafikanten på det øvrige vegnettet. For å bli en god syklist 
er det behov for både teoretisk og praktisk opplæring. For å bli god ute i 
trafikken er det behov for praktisk opplæring under kontrollerte forhold. En 
sykkelgård vil være en egnet plass for trening.
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Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker. Det 
vil FTU gjøre noe med. Vi tror at ungdom lytter 
mest til sine jevnaldrende – de som tør si ifra!

I Nord-Trøndelag er det mange innvandrere 
med ikke vestlig bakgrunn. De er vant til en helt 
annen trafikkultur, og har dobbel så høy risiko 
for å bli innblandet i en ulykke, sammenlignet 
med norskfødte bilførere. FTU vil bidra med 
kurs, informasjon og aktiviteter med tema 
trafikksikkerhet.

Generasjonen 70+ kan ha utfordringer i 
trafikken som bilførere. Vi vil bidra til å 
motivere til at pensjonistlag tar opp temaet 
trafikksikkerhet på sine møter, og få til en økt 
oppslutning om tiltaket «eldre bilførere».

Det skal etableres rutiner hos alle samarbeids-
partnere som i det daglige arbeid for å øke 
fokuset på avdekke vilkårene for førerretten for 
motorvogn med hjemmel i Vegtrafikkloven § 
34. Muligheten for ikke å få førerrett eller å få 
inndratt førerrett på grunn av rus. FTU ønsker 
å bidra økonomisk til kurs og opplæring av 
fagpersoner som jobber med problemstillingen.

Kontroll og overvåking av bilførere er 
virkningsfulle tiltak spesielt i forhold til bruk av 
bilbelter, rus og kjøreatferd.

Arbeidet som er utført på Nullvisjonsstrekningen 
E6 Kvithammer til Mule har hatt virkning. 
Arbeidet som er gjennomført er midtrekkverk, 

utbedring av sideterreng, kurveutretting, 
lyssetting, forbedret vedlikehold og andre 
mindre tiltak. 

For perioden 2014 – 2017 vil vi ha et Nullvisjons- 
prosjekt på E6 fra Mule til Vist. Kommunene 
som omfattes av nullvisjonsstrekningen skal 
være viktige bidragsytere i prosjektet. Det 
gjelder både innen opplæring, informasjon og 
fysiske tiltak. I tillegg vil nullvisjonsprosjektet 
bli prioritert av politiet og Statens vegvesen, og 
Trygg Trafikk med kontroll og overvåkning.

FTU vil gjennom Handlingsplan for trafikksikker-
hetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014 – 2017, 
og gjennom konkrete tiltak i FTU sine års-
planer fortsette arbeidet med å nærme oss 
nullvisjonen. Målet er at det skal være trygt 
å ferdes på veiene i Nord-Trøndelag enten du 
er bilist, syklende eller gående. Vi skal ikke 
akseptere at personer blir drept eller varig  
skadd på vegene i Nord-Trøndelag!

Trafikksikkerhetsutvalget
Med hilsen
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1. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er fylkes-
kommunens faste utvalg i alle saker som gjelder 
trafikksikkerhetsspørsmål og i saker som gjelder 
koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket 
(jfr. Vegtrafikkloven § 40 a).

FTU er organisasjonsmessig underlagt 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Fylkestinget har 
delegert politisk myndighet for trafikksikker-
hetsarbeidet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. 
FTU består 5 medlemmer med varamedlemmer 
som velges av fylkestinget. To av medlemmene 
med varamedlemmer velges blant medlemmene 
i den fylkeskomiteen som har ansvar for 
samferdselssaker. Minst ett medlem med 
varamedlem velges blant medlemmene 
i den fylkeskomiteen som har ansvar for 
utdanningsspørsmål. Fylkestinget velger leder 
og nest leder. I perioden 2011 – 2015 består 
utvalget av Edvard Øfsti, (AP) leder,  
Camilla Vågan (Sp) nest leder, Frode Revhaug 
(H), Trond Sandnes (V), Marita Nergård Gustad 
(Krf)

I tillegg til valgte medlemmer deltar i møtene 
representanter fra følgende institusjoner som 
faglig/konsultative medlemmer:
• Nord-Trøndelag politidistrikt
• Utrykningspolitiet, Up-distrikt 07
• Fylkesmannen i NT
• Distriktsleder i Nord-Trøndelag Trygg Trafikk
• Fylkeskommunens administrasjon, regional  

utviklingsavdeling og avdeling for videregående 
opplæring

• Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
• Statens vegvesen

Statens vegvesen har sekretariatsansvaret for 
FTU. Sekretariatet skal yte bistand til utvalgets 
politiske valgte medlemmer, samt koordinere 
arbeidet i FTU.

Handlingsplanen er organisert i prosjekter. 
Prosjektene er beskrevet nærmere i senere 
kapitler og arbeidet i disse vil danne grunnlaget 
for FTU sine årsplaner. Prosjektlederne vil ha 
ansvar for at prosjektene gjennomføres til rett 

tid, med god kvalitet og innenfor økonomiske 
rammer. FTU vil som styringsgruppe kunne 
vedta nye prosjekter og stoppe prosjekter 
i handlingsplanperioden. Prosjektene vil 
evalueres fortløpende og årlig i forbindelse med 
utarbeidelse av årsplan og årsmeldingen.

I tillegg til de konsultative medlemmene vil 
også andre aktuelle samarbeidspartnere ta del i 
prosjektene.

FTU skal være styringsgruppe for prosjektene, 
og FTU oppnevner prosjektkoordinator, 
fortrinnsvis FTU-sekretariatet.

Prosjektlederne skal rapportere til prosjekt-
koordinatoren og delta på møter i FTU når 
prosjektene behandles. Prosjektleder trenger 
ikke være konsultativ medlem av FTU.

Fig. 1 Organisering av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

1.1 Årsplanlegging
FTU skal, med grunnlag i handlingsplan for 
trafikksikkerhet, lage årlige planer over de 
tiltak som skal gjennomføres. Prosjektlederne 
skal foreslå tiltak innenfor de respektive 
prosjekt, mens prosjektkoordinator skal foreslå 
samordningen. Beskrivelsen av tiltaket skal 
synliggjøres, målgruppe identifiseres og tids- 
og kostnadsplan skal utarbeides. Det foretas 
årlig evaluering av prosjektene og eventuelle 
korrigeringer foretas.

Styringsgruppe FTU

Trafikksikker
kommune

Prosjektkoordinator
FTU-sekretariat

0-visjonsprosjekt
E6 Mule – Vist“Si i fra”
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1.2 Årsmelding
FTU skal hvert år utarbeide en årsmelding 
som viser en sammenstilling av aktiviteter og 
oppfølging av årsplanen. Årsmeldingen skal 

inneholde en økonomisk oversikt over planlagte 
og forbrukte midler. Årsmeldingen skal hvert år 
legges frem for fylkestinget. 

2. Visjoner og mål
Det er mer enn ti år siden Stortinget besluttet 
at nullvisjonen skulle legges til grunn for alt 
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Den gang var 
visjonen et transportsystem uten ulykker med 
drepte eller livsvarig skadde. Senere er visjonen 
omformulert til å gjelde null drepte og null hardt 
skadde. Jo lavere vi kommer desto vanskeligere 
blir det å oppnå en ytterligere reduksjon. 
Dersom vi skal nærme oss nullvisjonen 
må vi være på stadig jakt etter nye grep i 
trafikksikkerhetsarbeidet. Samtidig er det viktig 
å videreføre eksisterende satsinger som virker. 

Nord-Trøndelag fylkeskommunes sitt 
overordnede mål i transportpolitikken er;
Å tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov 
for transport og fremmer regional utvikling.

2.1 Generell situasjonsbeskrivelse
Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi har 
den største andelen av ulykker som skjer utenfor 
tettbebygd strøk (Sigurd Løtveit, VD).

• 63 % av alle drepte og hardt skadde i fylket 
blir drept eller hardt skadde på veger med 
fartsgrense 80 km/t (høyeste andel blant 
fylkene). 

• 42 % av alle drepte og hardt skadde 
i fylket blir drepte eller hardt skadd i 
utforkjøringsulykker (3. høyeste andel blant 
fylkene i landet).

En hussamling skal registreres som et tettsted 
dersom det bor minst 200 personer der, og 
avstanden mellom husene skal normalt ikke 
overstige 50 meter. 

Statens vegvesen registrerer fart på nivå 
1 punkt, hvor det foretas registreringer 
kontinuerlig og registrerer at på enkelte 
vegstrekninger er farten vesentlig høgere enn 
skiltet fartsgrense. 

Nivå 2 punkt hvor det foretas korttidsregi-
streringer av vegtrafikkdata i normalt 4 – 5 
uker hvert fjerde år. Nivå 3 punkt hvor det 
foretas korttidsregistreringer av vegtrafikkdata 
i normalt 1 uke hvert fjerde til sjette år. I tillegg 
registreres det trafikkdata på bestilling. Det 
vi registrerer er at potensialet for alvorlige 
trafikkulykker er høyt.

Risikoen for å bli involvert i en personskade-
ulykke i Nord-Trøndelag er redusert med om 
lag 40 % i løpet av de siste 32 år. I løpet av 
de siste åtte år har 68 mennesker mistet livet 
i trafikkulykker i Nord-Trøndelag. Den største 
andelen av de alvorligste personskadeulykkene 
skjer på riks- og fylkesveger. Menn er over-
representert i de alvorligste trafikkulykkene.

Møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med 
fotgjengere og syklister er ulykkestyper hvor 
konsekvensene er alvorlige. Ulike aldersgrupper 
har ulik risiko for å bli drept eller varig skadd i 
trafikken og ungdom er mest utsatt. Ungdom 
i alderen 15 – 24 år er overrepresentert i 
trafikkulykker. Denne gruppen utgjør bare 
12 prosent av befolkningen, men utgjør 25 
prosent av skadde og drepte i trafikkulykker. 
Statistikken viser at risikoen for at ungdom i 
denne aldersgruppen blir skadet eller drept i en 
trafikkulykke er høyrer natt til lørdag og natt til 
søndag enn andre tidspunkt. Disse ulykkene er 
ofte forårsaket av høy fart, manglende bruk av 
bilbelte og rus.
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Fig. 2  Drepte og hardt skadde i Nord-Trøndelag 
 fordelt på alder.

Tiltak:
o  Trafikanttiltak
o  Tiltak innen veg- og trafikksystemet
o  Tiltak på kjøretøysiden

Beregninger viser at relativt små og målrettede 
trafikksikkerhetstiltak har svært positive effekter, 
derfor er det viktig at bruken av risikoanalyser 
og systematiske revisjoner av hele veg- og 
trafikksystemet økes. Det må innføres skjerpede 
krav til yrkestrafikken. Kontrollaktiviteten på 
vegene må økes. Opplæring og informasjon 
må inn i barnehagen- og skolens lærerplaner. 
Flere må sykle. Dette vil øke sikkerheten 
til de syklende. Det at flere sykler skjerper 
oppmerksomheten til bilistene. 

Fig. 3 Relativ utvikling av trafikkmengde, ulykker og risiko i 
perioden 1980 – 2012 i Nord-Trøndelag. Statens vegvesen 
June Stubmo 2013

2.2 Hovedmål
Regjeringen har som 
etappemål – at antall drepte 
og hardt skadde innen 
vegtrafikken skal halveres. 

Etappemålet innebærer at 
antall drepte og hardt  
skadde i Norge skal redu-
seres fra om lag 1000 per 
år, som er gjennomsnittet 
for perioden 2008 – 2011, til 
maksimalt 500 innen 2024.

2.3 Målbeskrivelse
FTU ønsker å bidra til å redusere antall 
trafikkulykker og først og fremst de 
alvorligste ulykkene som ofte er møteulykker, 
utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere 
og syklister involvert.

Tiltakene for å nå målet er sammensatte 
og vil måtte være et samspill av tiltak som 
retter seg mot trafikanter, kjøretøy, veg- og 
trafikksystemet.

Innsatsen i denne planen skal kanaliseres 
gjennom følgende 3 prosjektgrupper:
-	 Si	i	fra
-	 0-visjonsprosjekt	E6	Mule	–	Vist
-	 Trafikksikker	kommune
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3. Satsingsområder
Satsingsområdene som beskrives i planen er 
fordelt på de 3 prosjektgruppene. Tiltakene 
som skal gjennomføres for å innfri målene, 
er prosjektleders ansvar og skal beskrives i 
årsplanene. Sammenhengen mellom satsings- 
områder og delmål drøftes med prosjektkoor-
dinator før saken går til politisk behandling i 
prosjektgruppen FTU.

I slutten av året gir prosjektleder melding til 
prosjektkoordinator om oppnådde resultater 
i forhold til mål. Eventuelle avvik krever 
forslag til forbedringer for det påfølgende år. 
Prosjektkoordinator forbereder saken og legger 
den fram for styringsgruppa til behandling. 
Styringsgruppen kan avslutte eller endre 
vedtatte satsingsområder dersom det viser seg  
å være nødvendig.

I perioden 2014 – 2017 skal FTU arbeide med 
følgende satsingsområder:

3.1 Si ifra
Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker. Det 
vil FTU gjøre noe med. Vi tror at ungdom lytter 
mest til sine jevnaldrende - de som tør si ifra.
Målet med prosjektet er å gjennomføre tiltak 
som endrer ungdommens atferd slik at resultatet 
blir færre drepte og hardt skadde. Prosjektet 
bygger på en grunntanke om at det er et 
mindretall som står for den spesielt risikofylte 
kjøringen. Ungdommer flest vet at risikofylt 
kjøring er farlig. Ungdommer skal motiveres til 
å våge å sette grenser, og tørre «si ifra» ved 
uvettig kjøring.

FTU i Nord-Trøndelag har kommet med et forslag 
overfor Vegdirektoratet om å få gjennomføre et 
prøveprosjekt med gradert førerkort. Forslaget 
gikk ut på at ungdom som har fylt 16 år inngår  
en kontrakt med en trafikkskole om et opplær-
ingsprogram som varer til de er 17 ½ år, og at  
de får gå opp til førerprøve når dette program-
met er gjennomført. Bestått førerprøve skal 
kunne gi begrenset førerrett fram til fylte 18 år.

FTU har 2 representanter i en sentral 
arbeidsgruppe som jobber videre med forslaget.
Gjennom prosjektet «Si ifra» vil FTU i Nord- 
Trøndelag vektlegge følgende tiltak;
• Besøke alle ungdomsskolene med 

forestillingen «Ikke tøft å være død» til 
skolenes 10. klassinger.

• Motivere for at alle ungdomsskolene tilbyr 
Trafikk valgfag(57 timer).

• Stimulere til at alle ungdomsskolene tilbyr 
Trafikalt Grunnkurs for skolenes 10. klassinger 
– fortrinnsvis som en del av Trafikk valgfag.

• Stimulere til at ungdomsskolene tilbyr 
Mopedopplæring for skolens 10. klassinger

• Stimulere til medlemskap i «Jentenes 
trafikkaksjon» med blant annet utvikling av 
ambassadørordningen.

• Motivere for at trafikksikkerhetsprogrammet 
«Real Life Auto» gjennomføres på 
lærlingesamlinger, i lærlingebedrifter og ved 
de videregående skolene i fylket.

• Arrangere seminarer for russestyrene og 
skoleledelsen ved de videregående skoler. 
Motivere for at russen gjennomfører 
trafikkdager og andre 

• trafikksikkerhetstiltak.
• Bruke informasjonskampanjen «Venner av 

livet kjører rusfritt» som en del av opplæring 
– og informasjonsarbeidet i alle tiltakene i 
prosjektet.

• Arrangere trafikksikkerhetskonferanse for 
trafikklærere i trafikkskolene og grunnskolene, 
førerprøvesensorer og tilsynsorgan.

3.2 Nullvisjonsprosjekt E6 Mule - Vist
Dette er en videreføring av nullvisjonsprosjektet 
på E6 som ble satt i gang i 2004. Tiltakene 
i prosjektet har ulike innfallsvinkler og har 
som formål å forhindre alvorlige ulykker, og 
redusere skadeomfanget i de ulykkene som 
likevel skjer. På stekningen vil ulike instanser 
knytte ekstra ressurser i form av økt kontroll og 
overvåking, fysiske tiltak for å redusere møte- 
og utforkjøringsulykker, og holdningsskapende 
arbeid i bedrifter, skoler og kommunene. 
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Nullvisjonsprosjektet E6 mellom Mule og Vist er 
en videreføring av dette arbeidet. 

3.2.1 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
Kommunene som omfattes av 
nullvisjonsstrekningen skal være viktige 
bidragsytere i prosjektet. Det gjelder både innen 
opplæring, informasjon og fysiske tiltak.
Satsingsområde;
• Motivere til at kommunene får status som 

«Trafikksikker kommune».
• Motivere til at kommunene informerer sine 

innbyggere om prosjektet.
• Motivere til at kommunene søker om 

trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen.

3.2.2 Kontroll og overvåking
• Nullvisjonsstrekningen vil bli prioritert av 

politiet og Statens vegvesen med følgende 
kontrolltyper:

• Fartskontroller – stasjonære og mobile
• Kontroll med bruk av verneutstyr
• Ruskontroller
• Kontroll av aggressiv trafikkatferd
• Samarbeidskontroller med politi, vegvesen, 

Trygg Trafikk, lag og organisasjoner

Flere kontrolltyper kan kombineres i samme 
kontroll. Statens vegvesen og Utrykningspolitiet 
har i tillegg særskilt ansvar for kontroll av tunge 
kjøretøy spesielt med tanke på transport av 
farlig gods og kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

3.3 Trafikksikker kommune
Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er 
avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon 
i antall drepte og hardt skadde. Kommunene 
har et stort ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet 
både som veimyndighet, gjennom sitt ansvar for 
arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, 
som transportør og som arbeidsgiver.
 Som rettslig representant for kommunen 
og kommunes øverste leder har ordføreren 
en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. 
Trafikksikkerhetsarbeid må gjennomføres på 
alle kommunes ansvarsområder og politikerne 
må etterspørre dette i planer og rapportering. 
Godt trafikksikkerhetsarbeid i kommune gir 

kommunen godt omdømme, trygt lokalmiljø, 
mindre skader og fornøyde innbyggere. Som 
kommunes øverste administrative leder skal 
rådmannen påse at de saker som legges fram 
for folkevalgte organer, er utredet, og at den er 
gjenstand for betryggende kontroll. Planlegging 
skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare 
på viktige felles verdier og grunnleggende 
levevilkår for de ulike grupper innenfor rammene 
av bærekraftig utvikling. Det skal blant annet 
tas hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår 
og universell utforming. I planprosessene skal 
det legges vekt på en åpen holdning, innsyn 
og medvirkning. Hovedutfordringene er å 
legge til rette for at de ulike sektorene tar 
plan- og bygningsloven i aktiv bruk både på 
det kommunale og regionale nivået. Alle planer 
som blir lagt frem for politikerne skal ha vurdert 
hensynet til trafikksikkerhet.  Kommunen skal 
ha oversikt over helsetilstanden i kommunen 
og tiltak for å forebygge skader. Helse- og 
omsorgsetaten har som oppgave å fremme 
folkehelse, spre opplysninger og gi råd om hva 
innbyggerne selv kan gjøre for å forebygge 
skader.  

Strategi	for	folkehelsearbeidet	i	
Nord-Trøndelag	2011	–	2014.	Hovedmål:

Færre ulykker, skader og dødsfall
 - Bedre kunnskap om forekomst og årsaker til 
skader og ulykker

 - Styrking av det regionale og lokale skade- og 
ulykkesforebyggende arbeidet

 - Styrking av samarbeidet mellom offentlige 
etater, frivillige organisasjoner og næringsliv

 - Sikring av myke trafikanter gjennom å bygge 
bedre gang- og sykkelveger.

Kommunen er veiholder og har derfor ansvar 
for å få gjennomført trafikksikkerhetstiltak 
på kommunale veger. Det er ofte skoleveger 
og veger som bruker til fritidsaktiviteter eller 
kontakt med familie og venner det er snakk om. 
Kommunens ansvar for trafikksikkerheten på 
dette området er derfor i stor grad knyttet til 
utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse 
av myke trafikanter, fotgjengere og syklister 
slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine 
nabolag.
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Kommunens oppvekstetat har ansvar for barns 
oppvekstsvilkår i kommunen. Det betyr blant 
annet at kommunen må legge til rette for at barn 
og unge får kunnskap og ferdigheter slik at de 
kan bevege seg trygt på kommunes arealer i fritid 
og på skoleveg. Det er viktig at kommunen legger 
til rette for trygg atkomst til barnehager, skoler 
og fritidsaktiviteter. Som barnehage og skoleeier 
har kommune ansvaret for at det er foretatt 
risikovurderinger i forhold til skoleveg, atkomst til 
uteområdet ved barnehager og skoler.

Kommunen er en viktig tilrettelegger for 
fritidsaktiviteter for alle innbyggerne. En 
betydelig del av kommunens innbyggere er 

organisert gjennom frivillige lag og organi-
sasjoner. Mange lag og foreninger har en 
virksomhet som utløser betydelig transport 
til treninger, øvelser, konkurranser, samlinger 
og stevner. Kommunens kulturetat bør være 
pådriver for å bevisstgjøre ledere i frivillige 
organisasjoner på deres ansvar for at med-
lemmene blir transportert på en sikker måte.

Satsingsområde:
FTU vil være med å påvirke til at trafikksikker-
hetsarbeidet får en høyere status i kommunene 
og motivere til at kommunene i Nord-Trøndelag 
får status som «Trafikksikker kommune».

Fig. 4 Sum drepte og hardt skadde fordelt på kommuner i perioden 2005 - 2012

3.3.1 Barn og ungdom i trafikken
Grunnlaget for bevisste og varige holdninger 
legges i barneårene. Mennesker lærer og 
påvirkes gjennom hele livet. Trafikkopplæring 
må betraktes som en livslang læringsprosess. 
Opplæringen skal tilrettelegges slik at barn 
og ungdom utvikler evne til refleksjon, til å ta 
andres perspektiver og til å samarbeide. For 
at opplæring i barnehage- og skolesystemet 
skal være av høy kvalitet er det viktig med 
tilstrekkelig kompetanse hos lærere og 
barnehageansatte. Trafikksikkerhet for barn 

er de voksnes ansvar. Ansvaret er knyttet 
til utformingen av et trygt oppvekstmiljø, til 
beskyttelse av de små og myke trafikanter og 
til aktiv bruk av riktig sikkerhetsutstyr. Voksne 
må ha høy bevissthet om hvor viktig de er som 
rollemodeller, og de har ansvar for kontinuerlig 
trafikkopplæring gjennom alle barneårene 
og i ungdomstiden. Derfor må foreldre, 
helsepersonell og barnehage- og skoleansatte 
motiveres til å ta ansvar for barns og unges 
trafikksikkerhet.
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Barn 0 – 5 år 
Satsingsområder:
• FTU skal legge til rette for at det blir fulgt opp 

og bekjentgjort Trygg Trafikks nettsider for 
Barnas Trafikklubb, www.barnastrafikklubb.no

• FTU skal legge til rette for at alle barnehagene 
får trafikkoppdragelse inn i sine årsplaner.

• Det skal årlig gjennomføres kurs om trafikk-
oppdragelse for studentene på førskolelinja på 
Høgskolen i Nord-Trøndelag

• Det skal årlig gjennomføres kurs om trafikk-
oppdragelse for ansatte i barnehagene i fylket

Barn 6 – 14 år
Satsingsområder:
FTU skal legge til rett for at alle skolene i fylket  
tar inn Kunnskapsløftets målsettinger for trafikk-
opplæring i sine årsplaner. Det skal videre legges 
til rette for:
• At det årlig gjennomføres kurs om trafikk-

oppdragelse for studentene på allmenn-
lærerlinja på Høgskolen i Nord-Trøndelag.

• At det årlig gjennomføres kurs for lærere i 
grunnskolen.

• Motivere til sykkelopplæring i skolen.
• Arrangere fylkesfinale i presisjonssykkel.
• Reflekskonkurranse for 1. og 5. klassinger.
• Utdeling av refleksvester til 1. klassingene.
• Være med på Trygg Trafikks’ ambassadør-

ordning for lærere på barnetrinnet.

Ungdom 15 – 24 år
Satsingsområder:
Følgende tiltak samsvarer med tiltakene i 
prosjektet «Si ifra»;
• Besøke alle ungdomsskolene med forestillingen 

«Ikke tøft å være død» til skolenes 10. 
klassinger.

• Motivere for at alle ungdomsskolene tilbyr 
Trafikk valgfag(57 timer).

• Stimulere til at alle ungdomsskolene tilbyr 
Trafikalt Grunnkurs for skolenes 10. klassinger 
– fortrinnsvis som en del av Trafikk valgfag.

• Stimulere til at ungdomsskolene tilbyr 
Mopedopplæring for skolens 10. klassinger

• Stimulere til medlemskap i «Jentenes 
trafikkaksjon» med blant annet utvikling av 
ambassadørordningen.

• Motivere for at trafikksikkerhetsprogrammet 
«Real Life Auto» gjennomføres på lærlinge-

samlinger, i lærlingebedrifter og ved de 
videregående skolene i fylket.

• Arrangere seminarer for russestyrene og 
skoleledelsen ved de videregående skoler. 
Motivere for at russen gjennomfører 
trafikkdager og andre trafikksikkerhetstiltak.

• Bruke informasjonskampanjen «Venner av 
livet kjører rusfritt» som en del av opplæring 
– og informasjonsarbeidet i alle tiltakene i 
prosjektet.

Av andre tiltak for denne gruppen vil FTU 
stimulere til følgende;
• At lag og foreninger har regler for 

trafikksikkerhet i sin virksomhet.
• Være med på Trygg Trafikk’ ambassadør-

ordning for lærere på ungdomstrinnet.
• Delta med opplæring- og informasjonstiltak på 

kurs for lovbrytere som soner straff i regi av 
Kriminalomsorgen.

3.3.2 Kommunal trafikksikkerhetsplan og 
trafikksikkerhetsmidler
Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan 
er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhets-
arbeidet. Fra og med år 2001 vil en slik plan  
være en forutsetning for å få støtte til plan-
legging og gjennomføring av tiltak for sikring  
av barns skoleveg på fylkesveger og kommunale 
veger. Både den politiske og den administrative 
ledelse må spille en aktiv rolle i planarbeidet. 
Trafikksikkerhetsplanen må inngå i det kommu-
nale planhierarkiet og gis en politisk behandling 
som er i samsvar med dette. Aktivisering av 
innbyggerne i kommunen kan gi verdifulle 
innspill i planprosessen, bidra til bevisstgjøring 
og atferdsendring og derfor i seg selv betraktes 
som et trafikksikkerhetstiltak. Visjoner og mål for 
trafikksikkerhetsarbeidet bør knyttes til visjoner 
og mål i andre plan-dokumenter i kommunen. 
Kommunen rår over et sett av virkemidler 
som er aktuelle i trafikksikkerhetsarbeidet. På 
bakgrunn av problem-analyse kan det være 
nyttig å definere spesielle satsingsområder.

Satsingsområder:
Det gis tilskudd til tiltak langs skoleveg innenfor 
en radius fra skolen på 2 km og som kan sikre 
1. klassingene en tryggere skoleveg. Søkere er 
kommuner med vedtatte trafikksikkerhetsplaner 
med prioriterte tiltak.
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3.3.3 Kommunekonferansen

Satsingsområder:
FTU holder god kontakt med kommunene 
og bistår disse i trafikksikkerhetsspørsmål. 
FTU er orientert om trafikksikkerhetsarbeidet 
i kommunene og oppdatert på spørsmål i 
trafikksikkerhetssamenheng. FTU arrangerer 
kommunekonferanse hvert 2. år.  FTU holder 3 
av sine 7 møter lokalt i kommunene.

3.3.4 Vilt og vegtrafikk
Viltpåkjørsler er et alvorlig problem i Nord-
Trøndelag. Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Fylkesmannen 
i Nord-Trøndelag og kommunene iverksetter 
en rekke forskjellige tiltak for å redusere 
antallet viltpåkjørsler. Dette er tiltak som 
krever samhandling på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. I Nord-Trøndelag er det 
etablert en bredt sammensatt styringsgruppe 
som arbeider med temaet vilt/rein – trafikk. 

Gruppen består av:
• Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, leder av 

styringsgruppen
• Nord-Trøndelag fylkeskommune, sekretariat
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvern-

avdelingen
• Jernbaneverket
• Statens vegvesen
• Kommunene i Nord-Trøndelag med  

3 representanter
• Reindriftskontoret i Nord-Trøndelag
• Mattilsynet 
• Politiet

Satsingsområder:
Styringsgruppen skal med bakgrunn i søknader 
prioritere å fordele midler til påkjørsels 
reduserende tiltak rettet mot vilt og rein, 
samt å vurdere disse tiltakene opp mot det 
øvrige trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunene 
utarbeider handlingsplaner og tiltaksplaner 
som viser hvor og hva som skal gjøres for å 
redusere ulykkene. Styringsgruppen skal også 
kvalitetssikre de tiltak som iverksettes for å 
redusere påkjørslene. FTU bidrar økonomisk i 
pågående viltryddingsprosjekt.

3.3.5 Minnemarkering
Årlig markering av de som mistet livet i trafikken 
det siste året.

Satsingsområde:
FTU bidrar økonomisk hvert år med å arrangere 
en minnesmarkering over de som mistet livet i 
trafikken. Arrangementet er på Verdal.

3.3.6 Eldre i trafikken
Rundkjøringer, venstresving i kryss, og evnen 
til å oppfatte trafikksituasjoner raskt nok kan 
være eldre bilføreres svake sider bak rattet. 
Generasjonen 70 + kan ha utfordringer 
med å oppfatte vikepliktsituasjoner og å 
forstå situasjonen raskt nok. Bearbeiding av 
informasjon fra trafikken og evne til å oppfatte 
farlige situasjoner. Eldre tåler mindre fysiske 
påkjenninger i en ulykke. Har ofte elde biler 
med liten passiv sikkerhet. Den vanligste 
ulykkestypen hvor eldre er innblandet er når 
føreren svinger til venstre i et kryss eller blir 
truffet av et annet kjøretøy på høyre eller 
venstre side. Dette er selvsagt generelt, og det 
er individuelle forskjeller. 

Det eldre bilførere er best på, er at de har lang 
erfaring og tilpasser sin kjørestil til omgivelser 
og forhold. De kjører sjelden med rus. Kjører 
sjelden over fartsgrensen. Mange er klar over 
sine egne begrensninger og kjører deretter. 
Kjører oftest i sitt nærmeste nærmiljø hvor de er 
trygge og hvor de er kjent.

Statens vegvesen og ATL har nyetablert 
kurspakken 65+, som nå heter «eldre bilfører».

Satsingsområde:
• Motivere til at pensjonistlagene tar opp temaet 

trafikksikkerhet i sine møter.
• Motivere til økt oppslutning om tiltaket «eldre 

bilfører».

3.3.7 Innvandrere.
Det blir stadig flere innvandrere i fylket. Disse 
har en helt annen trafikkultur en det vi har. 
TØI (Susanne Nordbakke, Terje Assum og 
Astrid Amundsen) publiserte i 2009 en artikkel 
i Samferdsel om en undersøkelse om at ikke 
– vestlige innvandrere kolliderer mest. Menn 
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med ikke-vestlig bakgrunn har dobbelt så høy 
risiko for å bli innblandet i en ulykke som norske 
menn. For ikke-vestlige kvinner, er tilsvarende 
50 % større en for norskfødte kvinner. 

Innvandrere med vestlig bakgrunn, både kvinner 
og menn, har tilnærmet lik ulykkesrisiko som 
norskfødte bilførere.

Trafikkultur kan defineres som en felles forståelse  
og praksis for hvordan man opptrer i trafikken 
i et gitt land. Trafikkulturen og kjøreatferd 
i et land vil som regel være avhengig av 
myndighetenes fokus på trafikksikkerhet, som 
for eksempel hvilke regler som gjelder, hvor god 
kjøreopplæringen er, omfanget av informasjon 
om trafikksikkerhet og av politikontroller, og i 
hvilken grad veisystemet er utformet med tanke 
på effektiv og sikker atferd i trafikken.  Ikke 
vestlige innvandrere er også dårligere til å bruke 
sikkerhetsutstyr som refleks, hjelm og bilbelter. 
At innvandrere har mindre kunnskap om 
trafikksikkerhet og et annet syn på rettigheter 
og plikter i trafikken, er trolig knyttet til erfaring 
med en annen trafikkultur.

Satsingsområde:	
• FTU bidrar med kurs, informasjon og 

aktiviteter med tema om trafikksikkerhet til 
innvandrere med ikke vestlig bakgrunn i fylket.

3.3.8 Sykkelgård
Sykkelopplæring i grunnskolen er forankret i 
læreplanverket for grunnskolen. I likhet med 
motorkjøretøy er det også forskrifter om krav 
til sykkel. Trafikkreglene for en syklist er noe 
vanskeligere enn for en bilfører. Syklisten veksler 
om å være den harde trafikanten på gang- og 
sykkelveger og den mjuke trafikanten på det 
øvrige vegnettet. For å bli en god syklist er det 
behov for både teoretisk og praktisk opplæring. 
For å bli god ute i trafikken er det behov for 
praktisk opplæring under kontrollerte forhold. En 
sykkelgård vil være en egnet plass for slik trening.

Satsingsområde:
FTU vil i perioden bidra til at vi får etablert en 
sykkelgård i Nord-Trøndelag. FTU vil fremskaffe 
og innstille på valg av vertskommune og 

lokalitet. FTU vil invitere aktuelle kommuner med 
på en befaring til Nordland fylke som har etablert 
flere sykkelgårder. FTU vil bidra til at det blir 
utarbeidet en detaljplan for anlegget, fremskaffe 
detaljert kostnadsoverslag for etablering av 
sykkelgård med forslag til driftsform.

3.3.9 Årlige kampanjer
Ruskampanjen «Venner av livet kjører rusfritt».
Dette er en informasjons- og holdningskampanje 
mot ruskjøring. Det er laget for å redde liv – ditt 
og dine venners. Kampanjen har som målsetting 
å nå folk flest, og dette inkluderer også de som 
respekterer promillegrensen og kjører uten rus. 
Disse bidrar til å skape en bred enighet om 
at kombinasjonen rus og bilkjøring ikke skal 
aksepteres. Alkoholkonsumet i befolkningen øker 
stadig, og det er derfor viktig å demme opp for 
større aksept for promillekjøring.

Satsingsområde:
FTU bidrar økonomisk hvert år med å nå ut 
med kampanjen og videre utvikle den. FTU 
bruker også kampanjen aktivt i sitt arbeid med 
trafikksikkerhet.

3.3.10 Vegtrafikkloven § 34 førerretten
Det skal søkes etablert rutiner hos alle 
samarbeidspartnere som i det daglige arbeid 
øker fokuset på å avdekke om vilkårene for 
tilbakefall av førerrett for motorvogn med 
hjemmel i Vgtr. § 34 foreligger, og at denne 
bestemmelsen blir brukt når vilkårene er til 
stede for det.
1. Antallet trafikkulykker med trafikanter i alders- 

gruppen 15 – 30 år skal reduseres med ?.
2. Rusmiddelbruken i aldersgruppen 15 – 30 år 

skal reduseres med ?. Muligheten for å ikke 
få førerrett eller å få inndratt førerrett med 
følge av beruselse/rusmiddelbruk skal være et 
virkemiddel i den sammenheng

3. Gjensidig utveksling av kompetanse og 
gode meldemuligheter på eldre (og yngre?) 
bilførere som viser risikoatferd i trafikken skal 
utvikles og tas i bruk

Satsingsområde:
FTU vil bidra økonomisk til kurs og opplæring av 
fagpersoner som jobber med problemstillingen.
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Du skal være med å bestemme

Du skal kunne utvikle dine talenter

Det skal være kort vei fra idé til handling

Sammen skaper vi den beste framtida



Arkivsak. Nr.:

2013/481-18

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 70/13 21.10.2013

Gnr 164/1. Søknad om dispensasjon for å anlegge massedeponi.

Rådmannens forslag til vedtak

Det innvilges dispensasjon til å anlegge vei og massedeponi på Røiskje søndre gnr. 164/1.  Det omsøkte 
arealet omfatter ca. 30 dekar skogsmark.

Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtaket med bakgrunn i plan 
og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen, og jordlovens § 9, omdisponering av dyrka 
og dyrkbar jord. 

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 

 Fyllingsfoten trekkes opp 60 m mot sørvest i forhold til opphavelig søknad, og den skal sikres 
med sprengt stein som er utlagt på faste masser eller berg. 

 Ved sprenging av ny vei, må stabiliteten i tunellen sikres med de forslag som Multiconsult 
anbefaler. Dette må være avklart i byggesøknaden for tiltaket. 

 Oppfyllingsmassene skal være rene masser

 Det må være nødvendig drenering av overflatevann i anleggsperioden og ved etterbruk. Det må 
også påses at det er tilstrekkelig kapasitet på de lukkede avløpene videre. 

 Det bør utarbeides en avtale mellom tiltakshaver og kommunen på ansvarsfordeling og 
oppjustering av Loråsveien mellom E6 og avkjørsel deponi. Avtalen legges ved byggesøknad av 
tiltaket. 

Vedlegg
1 Haugseth Gunnar v/ Austad Maskinstasjon A/S - gnr 164 bnr 001 -  Søknad om dispensasjon for 

deponi av steinmasser
2 Tegninger - ny fylling og adkomstveg
3 Multiconsult geoteknisk rapport
4 Oversiktskart



Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt dispensasjonssøknad på å anlegge vei og et langtidsdeponi for masser på 
Røiskje gnr. 164/1.

Bakgrunnen for søknaden er å anlegge fyllingsområde for bruk av egnede rene overskuddsmasser som 
kan benyttes av flere bedrifter. I dag er det mangelvare på slike områder i kommunen, og 
overskuddsmasser blir spredd noe tilfeldig og over mange område.

Det er Austad maskinstasjon as som er tiltakshaver av anlegget. De har inngått avtale med grunneier 
Gunnar Haugseth og Norconsult, Steinkjer som står for søknaden av tiltaket. Når fyllingen er avsluttet 
etter 10-15 år, er planen at arealet skal benyttes til jordbruksareal.

I den opphavelige søknaden var det tenkt et areal på 35 dekar med fylling av et volum på 300.000 m3.
Det var også meningen at en større berghaug på Lunnan gnr. 166/1 skulle sprenges og benyttes til veg 
for massedeponiet. Siden det går jernbanetunnel inntil området, påla Jernbaneverket tiltak som 
fordyret prosessen, og en har gått bort fra steinuttak på Lunnan. Det vil derimot bli tatt stein i 
bergskrenten på massedeponiet for å bygge vei. 

Søknaden er levert med nabovarsel til de som grenser inntil vei og deponi. 

Tiltak om massedeponi er ikke i tråd med LNF- formålet i kommuneplanens arealdel, og det må derfor 
søkes dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-1 med bakgrunn i plan og bygningslovens § 11-6, 
rettsvirkning av kommuneplanen. Søknaden har vært på formell høringsrunde, og det er kommet 
følgende uttalelser: 

 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har ingen innvendinger til at 
kommunen gir dispensasjon for bygging av vei med massedeponi på Røiskje søndre gnr. 164/1.

 Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har gitt uttalelse. Landbruksavdelingen har ingen merknader til 
søknaden. Miljøvernavdelingen presiserer at masser som deponeres skal være rene. Dersom 
det brukes urene masser, må en ha tillatelse etter avfallsforskriftens deponiregelverk. 
Kommunalavdelingen minner om nødvendig samfunnssikkerhetshensyn.

 Nord- Trøndelag fylkeskommune ville ikke godkjenne søknaden før det ble utført arkeologisk
forundersøkelse. I juli gjennomførte fylkesarkeologene en overflatebefaring av området. Det 
ble ikke oppdaget noen kulturminner som er til hinder for gjennomføring av tiltaket, og 
maskinell flateavdekking var ikke relevant.

 Jernbaneverket ville ikke godkjenne søknaden før det forelå en geoteknisk dokumentasjon på at 
tiltaket ikke fikk konsekvenser for togtrafikken. Austad Maskinstasjon As fikk Multiconsult til å 
foreta geotekniske undersøkelser av vei og massedeponiet med prøvegraving for å vurdere 
stabiliteten. Rapporten er vedlagt og konkluderer med at nedre del av området er kvikkleir og 
deponiet må trekkes 60 m mot sørvest. I tillegg er det sett vilkår på sprenging med å anlegge vei 
til området.  Jernbaneverket godkjenner søknaden med bakgrunn i rapporten og anbefalingene 
Multiconsult kommer med. 

 Statens vegvesen ville ikke godkjenne tiltaket før det ble framlagt dokumentasjon på 
grunnundersøkelser på områdestabiliteten for deponiet. Etter å ha mottatt rapporten fra 
Multiconsult, har de ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon til søknaden. 

Vurdering

Ved behandling av dispensasjonssøknader etter plan og bygningslovens § 19-2, kan kommunen gi 
dispensasjon dersom hensynet med planbestemmelsen eller formålet det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering. 



Argumenter som taler for en dispensasjon.
1. Arealet ligger uproduktivt i dag. Omsøkt areal er klassifisert til høy og middels bonitet skog.  

Området består av tett lauvskog og noe barskog. Noe av arealet er dyrkbart men ved oppfylling 
av dalsøkket vil en oppnå mer dyrka areal enn det arealet som er dyrkbart i dag. Tiltaket er 
derfor i tråd med jordlovens § 9, omdisponering.

2. Det er ingen kjente eller registrerte kulturminner på omsøkt areal. Dette er avklart av 
fylkesarkeologene. 

3. Omsøkt areal er avklart i forhold til Naturmangfoldlovens §§8-12. Det er ingen kjente eller 
registrerte naturmangfoldverdier på arealet. Området har heller ingen stor betydning for 
allmenn friluftsbruk. 

4. Den største fordelen med å anlegge et større massedeponi, er å samle denne formen for 
aktivitet på en plass, ha mottaksområde for mange år og at det er nyttes av flere enn 
tiltakshaver. 

Argumenter som taler mot en dispensasjon:
1. Det er kommunal vei fra E6 på Røskje til avkjørsel ny vei til massedeponi. Denne vegen er i dag 

bygd for 8 tonn akseltrykk. Dette er i minste laget for framtidig transport til deponiet. Veien 
burde ha 10 tonn akseltrykk med tanke på massetransporten. Kommune har vært i kontakt 
med tiltakshaver, og det bør inngås en forpliktende avtale mellom partene om ansvarsfordeling 
og oppjustering av den veilengden tiltaket omfatter før tiltaket settes i verk. Avkjørselen til 
området må opparbeides i henhold til krav i vegnormalen. 

2. Det største spørsmålet med dispensasjonssøknaden har vært grunnforholdene med muligheter 
for samfunnsfare for jernbanetunnel og E6. Det er derfor utført nødvendige 
grunnundersøkelser i forhold til å bygge ny vei og massedeponiet. Dette er utført av godkjent 
firma som har kommet med sine anbefalinger før evt. tiltak settes i verk. 

Konklusjon

Søknad om å anlegge vei og massedeponi på Røiskje gnr. 164/1 har hatt en lang høringsrunde. Kravene 
som er sett av høringspartene er gjennomførte, og det innvilges dispensasjon med de vilkår som er sett 
i forslag til vedtak. 

En dispensasjon vil gi flere fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering, og tiltaket vil ikke 
tilsidesette LNF-formålet og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel vesentlig. 



Kristin Volden

Fra: Pål Søndrol Gauteplass

Sendt: 5. mars 2013 08:53

Til: Kristin Volden; Brit Alvhild Haugan

Emne: VS: Forhåndsvurdering av fylling Røskje i Inderøy kommune
Vedlegg: Tegn_Cl (foreløpig).pdf; Perpektiv 1-2-3-4.pdf; ADKOMSTVEG_Tverrprofiler

1-2.pdf; FYLLING_Tverrprofiler 1-10.pdf
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Pål S Gauteplass

Tlf 74124296

Enhetsleder plan/byggesak

Fra: Ramberg Lars [mailto:Lars.Ramber norconsult.com]
Sendt: 27. februar 2013 08:55
Til: Pål Søndrol Gauteplass
Kopi: Eskil Austad
Emne: Forhåndsvurdering av fylling Røskje i Inderøy kommune

Hei, viser til tlf. samtale med ojeg vedr. saken den 1,8.01.13.

tseDIC 44 M 2:#1.54=,t7.71/4"..SJOK),
Bak runn orienterin :

Austad Maskinstasjon AS (AM) ønsker å anlegge fylling på Røskje i Inderøy kommune.

Oppfyllingen er planlagt ved bruk av egnede rene/inerte overskuddsmasser.

Denne typen fylling er mangelvare i kommunen/distriktet.

Som avtalt sendes herved tiltaket til ei forhåndsvurdering til kommune for bl.a. avklaring av videre saksgang.

Tiltaket liggende på eiendommen gnr. 164 bnr. 1 (teig 3) i lnderøy kommune.

AM har inngått avtale med grunneier Gunnar Haugseth.

Når fyllingen avsluttes er det planlagt at arealet tilbakeføres til jordbruksareal og oppgraderes til dyrkamark.

Vedlagt følger skisser/tegninger som viser planlagt tiltak.

Størrelse på fyllingen:

volum fylling = ca. 300.000 m3

- areal tiltak = ca. 35 da

antatt fyllingsperiode = 10 - 15 år

Evt. spørsmål kan rettes til:

undertegnede eller Eskil Austad mob. 91536579

Med hilsen
Lars Ramberg
Ingeniør, Plan og Miljø
Mob: +47 95 22 47 49
lars.ramber norconsult.com

Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer
Tel: +47 74 13 41 801 Fax: +47 74 16 23 32
www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain contidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
iistribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liabiity for, any

such viruses in this message or any attachment.
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Fylling Røskje
AustadMasidnstasjonAS

NY FYLLING
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PERSPEKTIV 3
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Fylling Reskje
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Tverrprofiler 1
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Fylling Røskje
Austad Maskinsta*n AS

NY FYLLING
Tverrprofiler 1

M=1:500 (A3)
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Fylling Røskje
Mstad Maskinstasjon AS

NY FYLLING
Tverrprofiler 2

M=1:500 (A3)

Norconsult AS Oppdrag nr : 5130938
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Fylling Røskje
Austad MasIdnstasjon AS

NY FYLLING
Tverrprofiler 3

M=1:500 (A3)
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111

120

110

100

I 90

111

111

111



Fylling Røskje
Austad Maskinstasjon AS

160 NY FYLLING
Tverrprofiler 4

M=1:500 (A3)
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NY FYLLING
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Fylling Røskje
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NY FYLLING
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Fyll ing Røskje
Austad Maskinstasjon AS
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MULTICONSULT | Svein Jarls gate 2 | 7713 Steinkjer | Tlf 73 10 34 50 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Lunnan deponi, Inderøy DOKUMENTKODE 415917-RIG-NOT-01 

EMNE Grunnforhold og stabilitet TILGJENGELIGHET Åpen 

    

OPPDRAGSGIVER Austad Maskinstasjon as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim 
Geoteknikk 

KONTAKTPERSON Eskil Austad     eskil@austadmaskin.no  

KOPI Norconsult v/Lars Ramberg  Lars.Ramberg@norconsult.com 

 

SAMMENDRAG 

I planområdet er det for det meste faste løsmasser og berg. Det er påvist kvikkleire helt i nordøst, ved planlagt 
fyllingsfot. 

Deponiet på Lunnan kan i hovedsak etableres som planlagt, men fyllingsfoten må trekkes ca. 60 meter mot sørvest på 
grunn av kvikkleireforekomsten. Fronten av fyllinga kan bygges brattere enn planlagt slik man unngår at 
fyllingsvolumet blir vesentlig redusert. Denne løsninga forutsetter at fyllingsfoten blir sikra med sprengt stein utlagt på 
faste løsmasser eller berg.  

Etablering av adkomstvegen til deponiet medfører sprengningsarbeider. Vibrasjoner fra sprengningene kan påvirke 
stabiliteten i Lunnantunellen som ligger i nærheten. Før sprengning settes i gang må stabiliteten i tunellen kontrolleres 
av ingeniørgeolog. Om nødvendig må det utføres sikringsarbeider.  

Det må utføres geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering.  

 

 

1 Orientering 
Austad Maskinstasjon planlegger etablering av deponi på Lunnan i Inderøy. Deponiet skal plasseres 
i dalsøkket ca 400 meter nordøst for Lunnan gård, jfr. vedlegg 2.  

Prosjektet omfatter også etablering av adkomstveg til deponiet. Vegen anlegges fra Loråsvegen, like 
nord for Lunnan gård.  

Multiconsult er engasjert til å utføre prøvegraving og vurdere stabiliteten av det planlagte 
deponiet. 

Dette notatet inneholder resultatet fra prøvegravinga og våre geotekniske vurderinger.  
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2 Grunnforhold 
Ifølge løsmassekart utarbeidet av NGU, jfr. vedlegg 3, består løsmassene i fyllingsområdet av tykk 
og tynn havavsetning. Langs adkomstvegen er det registrert morene.   

Disse opplysningene blir bare delvis bekreftet av de prøvegravingene som er utført. 

Etter det vi kjenner til er det tidligere ikke utført grunnundersøkelser i eller like ved 
reguleringsområdet. For å få en enkel oversikt over grunnforholdene ble det den 25. juni 2013 
utført prøvegravinger i nordøstre del av fyllingsområdet. Vedlegg 1 viser plankart med plassering av 
prøvesjaktene og resultatene av prøvegravingene. 

I sjakt nr. 1 som ligger i kanten av dyrkamarka lengst nord ble det påvist forholdsvis faste masser 
med sand og silt ned til ca. 4,4 meter under terrengoverflata. Videre ned til ca. 7 meters dybde 
består løsmassene av kvikkleire.  

I sjaktene 2, 3 og 4 ble det påvist morene over berg i liten til moderat dybde. Løsmassene kan 
betegnes som faste.  

Langs dalsidene i den nordøstre delen av deponiområdet er det stedvis bart og bratt berg.  

Løsmassene i den sentrale og søndre delen av deponiområdet er foreløpig ikke kartlagt. 

3 Planlagte tiltak 
Plankartet i vedlegg 2 viser adkomstveg i ca. 180 meters lengde og fyllingsområde med bredde 70 
til 130 meter og lengde 290 meter.  

Bygging av adkomstvegen vil medføre fjellsprengning, og vegen vil i hovedsak bli liggende i 
skjæring.  

Planene for deponiet viser største fyllingshøyde ca. 17 meter. Fyllingsskråninga mot nordøst er 
planlagt med helning 10,5°, det vil si helning 1:5,5.  Det skal fylles ut mot dalsidene, og overflata 
planeres med helning til sidene slik at man unngår at vann blir stående på overflata. 

4 Geotekniske vurderinger 
Adkomstvegen kan bygges som planlagt uten at stabiliteten i løsmassene blir satt i fare. 
Fjellskjæringer må sikres på vanlig måte.  
Adkomstvegen ligger ca. 100 meter fra Lunnantunellen på Nordlandsbanen. Multiconsult er kjent 
med at stabiliteten i tunellen stedvis er anstrengt. De planlagte sprengningsarbeidene vil medføre 
vibrasjoner på omgivelsene. Slike vibrasjoner kan påvirke eventuelle svake partier eller løse blokker 
i tunellen. Før sprengningsarbeidene starter bør det utføres ingeniørgeologisk tilstandskontroll for 
påvisning av eventuelle ustabile blokker eller partier. Om nødvendig må sikring utføres før 
sprengning settes i gang. Salvene må sprenges med flere intervaller. Dette medfører normalt 
mindre vibrasjoner. Etter sprengning må det utføres ny kontroll for påvisning av eventuelle 
endringer.  
Arbeidet må utføres i nært samarbeid med Jernbaneverket.  

Deponiet kan i hovedsak etableres som planlagt. Fyllingsfoten må imidlertid trekkes tilbake 
minimum ca. 60 meter på grunn av kvikkleireforekomsten. Dersom deponiet ønskes etablert med 
fyllingsfot som vist i planen, jfr. vedlegg 2, må det utføres omfattende grunnundersøkelser. Med 
deler av deponiet i område med kvikkleire må saken behandles etter reglene i NVEs retningslinjer 2-
2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, jfr.  http://www.nve.no/Documents/retningslinjer2-11-
endelig1.pdf . Dette vil også medføre krav om skjerpet/uavhengig kontroll.  
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Det bør etableres en fyllingsfot av sprengt stein utlagt på faste løsmasser eller berg. Dersom det 
brukes sprengt stein kan det etableres en brattere fyllingsfot enn beskrevet slik at man unngår at 
fyllingsvolumet blir vesentlig redusert.  

Eksempelvis kan fyllingsfoten bygges med helning 1:2 opp til planlagt fyllingsprofil. Denne løsninga 
forutsetter bruk av sprengt stein både i fyllingsfoten og oppover i den bratte delen av fyllinga. 
Løsninga må detaljprosjekteres. 

Figur 1 viser forslag til oppbygging av ny fyllingsfront. 

 

 

 

Figur 1: Forslag til sikringstiltak ved fyllingsfront 

Angitte profilnumre refereres til vedlegg 2. 

Metoden forutsetter at det utføres en viss sortering av fyllmassene slik at faste masser fylles i nedre 
del av skråninga.  

Foran fyllingsfoten kan terrenget planeres og tas i bruk som jordbruksareal, men det forutsettes at 
høydeforskjellen i området ikke økes.  

Torvmasser som blir deponert, vil normalt flyte med helning ca. 1:15. Dersom det skal fylles slike 
masser i deponiområdet må det etableres et basseng med stabile kanter. Løsninga må 
detaljprosjekteres. 

Drenering 
Det er viktig for stabiliteten og drifta av deponiet at det sørges for god drenasje både i anleggstida 
og etter at deponiet er avslutta. Ved avslutning av deponiet bør det etableres fall til sidene slik at 
avrenninga kan skje i overgangen mellom fylling og sideterreng. Det vil også være mulig å etablere 
avrenning på fyllingsoverflata, men dette vil medføre noe mindre fyllingsvolum.  
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5 Oppfølging og  kontroll 
Før anleggsarbeidene settes i gang må det utføres ingeniørgeologisk tilstandskontroll av 
Lunnantunellen. Om nødvendig må det settes i verk sikringstiltak. 

Det må utføres geoteknisk prosjektering av sikringstiltak for massedeponiet.  

Kvaliteten av løsmassene i de sentrale og søndre delene av deponiet må kontrolleres ved 
supplerende prøvegravinger.  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Resultater fra prøvegraving 25. juni 2013. 

2. Norconsult: Tegning (RG) PS13012 C1 Fylling Røskje – Plan og lengdeprofil 

3. NGU: Løsmassekart 
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Vedlegg 1: Resultater fra prøvegraving 25.06.2013 

Utsnitt av plankart med plassering av prøvegravingspunkter.  

 

              Plassering av prøvegravingspunkt 

 

Punkt nr. 

Koordinater 
Euref89 

Ca. profil 

 

Dybde 

 

Klassifisering 

1 0 – 4,4 m Sand, silt, noe lagdelt med tynne leirlag i dybden 

619065Ø 
7086373N 

Profil 390 

4,4 – 6 m 

 

 

Leire, sensitiv, kvikkleire. 

Sonderte videre med treverk til ca. 7 meters dybde under 
terrenget der det ble registrert overgang til fastere masser. 

2 0 – 4,8 m Stein, grus, morene, steinholdig og leirholdig 

619056Ø 
7086305N 

Profil 320 

4,8 m Berg 

 

3 0 – 0,6 m Morene 

619024Ø 
7086287N 

Profil 290 

0,6 m Berg 

 

4 0 – 3 m Morene, leirholdige lag 

619016Ø 
7086287N 

Profil 290 

3 m Berg 

 

 

1 
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Austad maskinstasjon
Lunnan deponi, Røskje





Arkivsak. Nr.:
2013/586-10

Saksbehandler:
Brit Alvhild Haugan

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 71/13 21.10.2013

Siljestrøm Birgit Borgsø - 189/9 - naust Ålbergsveien - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak
Klage på vedtak på vedtak av 27.05.2013 tas ikke til følge. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for riving av eksisterende og «flytting» for oppføring av nytt naust.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Bakgrunn
Tiltaket omfatter søknad fra Birgit Borgsø Siljestrøm for riving av eldre tømmernaust ved Ålbergsjøen
for deretter å føre opp nytt naust, men endret plassering på samme naust eiendom. 

Nåværende naust er et eldre naust som er i noe dårlig forfatning. Søker ønsker å flytte naustet lenger 
opp fra sjøen for å unngå fremtidige stormskader, derfor ønskes det nye naustet plasser ca. 11 meter 
lenger opp fra sjøen samt ca. 3 m mot nord og fritidseiendommen gbnr. 189/9.

Nytt naust er noe større enn eksisterende ved at det får en utvidelse på ca 10 m2 i forhold til 
eksisterende, for øvrig er mønehøyde på 4,5m og raftehøyde på 2,4m noe tilsvarende det eksisterende 
naustet. 

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

Naustet ligger på egen utskilt eiendommen og er tilknyttet fritidseiendommen gbnr. 189/6.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune
Planformål: LNF-område



Tiltakshavers dispensasjonsbegrunnelse i søknad:

I henhold til søknaden er det eksisterende naustet i dårlig forfatning og trenger renovering. På grunn av 
at sjøen tidligere har gått helt inn i nedre del av naustet ønsker søker å løfte naustet lenger opp fra 
sjøen. 

På grunn av et lite berg i bakkant av eksisterende naust er nytt naust planlagt flyttet ca 3 meter lenger
mot eiendomsgrense i nord samtidig som naustet trekkes ca 11 meter lenger opp på land. Størrelse av 
nytt naust er tilnærmet ca 1m lenger enn det eksisterende naust.

Nabomerknader:
Bygningsmyndigheten har mottatt to merknader til søknaden.

Eier av naboeiendommen, gbnr. 189/9, som har innvendinger til flytting- utvidelse av naust. Eier
Ingeborg Fjeldvær sies blant annet følgende i brev mottatt her den 19.03:
«Nytt naust er tenkt flyttet ca 9m tilbake fra sjøen, og 2 meter høyere opp i terrenget, og et areal på 60 
m2.
Det vil bli flyttet ca. 7 meter nærmere vår tomtegrense, og på samme høyde som hytta vår, og vil synes 
veldig markant fra vår eiendom. 
Hadde det vært søkt om å sette opp et nytt naust, tilsvarende det gamle, på den opprinnelige tomta, 
ville det være helt greit for oss.»

Eier av naboeiendommen gbnr 189/8, Ragnar Schønborg, har i brev av 09.04 gitt uttalelse til flytting av 
naustet. Det er blant annet angitt følgende i denne merknaden: 
«Terrengkotene på kartet viser at gammelnaustet var lavt og godt plassert inne i ei lita bukt
som ga litt værmessig beskyttelse. Denne plasseringen var neppe tilfeldig: gammelnaustet står der 
fremdeles etter kanskje et par hundre år.

Plassering i nytt naust med høydprofil.
Dette er kanskje enda vanskeligere enn lokaliseringen. Mottatte skisser gir ikke noe holdepunkt om hvor 
i terrenget høydene skal måles. Heller ikke om gulvet i naustet forutsettes horisontalt, mao at det 
forutsettes utsprenging av tomta. For å få et realistisk bilde av høydeforholdene, må det etter min 
mening tegnes lengdeprofiler gjennom eksisterende- såvel om planlagt naust.

Dette vil gi støtte for beregning av utsikt så vel som slagskygge for begge alternativer.»

Vurdering
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.



Planlagt nytt naust

Det eksisterende naustet ligger på en egen utskilt nausteiendom, men det foreligger ingen 
planbestemmelser som gir muligheter for flere naust i området. Naustet ligger i dag godt tilpasset i 
landskapet og er tilbaketrukket fra naboeiendommen, i forhold til naboeiendommen og bygningenes 
funksjon er byggene godt tilpasser hverandre. 

I vurderingen ved saken av 27.05 er det påpekt at det ved en flytting av naustet vil kunne gi et press på 
flere naust i området da det vil åpne seg ei godt tilrettelagt nausttomt.

Bygningsmyndigheten har forståelse for at det eksisterende naustet trenger renovering samt at man 
ved en utbedring også vil ta høyde for fremtidige stormer med storflo. 

Ved værutsatt plasseringer av naust er det tidligere gitt dispensasjon for flytting av naust fra sjøen. Det
er etter konkrete vurderinger gitt dispensasjon i samsvar med kravet etter plan- og bygningsloven § 19-
2.

Som konklusjon av dispensasjonssøknaden ble det vurdert at det i denne saken ikke forelå momenter 
som gjør at fordelene er vesentlig større enn ulempene ved en flytting. Søknad om flytting ble dermed 
avslått i sak av 27.05.2013.  

I vedtak som er fattet i saken er det anbefalt at eksisterende nausttomt benyttes, men hvor det i saken 
er gitt mulighet for en endring av naustet på nåværende plassering. 

Klage på vedtak av 27.05.2013

Bygningsmyndigheten har mottatt klage på vedtaket fra Advokatfirmaet Chritensen – Ertsaas – Kjøren –
Smalås ANS , i brev av 17.06.13.

Det påpekes at det eksisterende naust er i dårlig befatning samt at det ligger lavt i terrenget og er utsatt 
for springflo etc. Ved en endret passering vil dette være en tilpasning hvor naustet unngår springflo og 
de mulige klimatiske endringer som måtte komme.

Det påpekes i klagen at om naustets størrelse og mønehøyde er et problem vil tiltakshaver redusere 
mønehøyden med inntil 1 meter.

Det bemerkes også at det i vedtak er anført at nytt naust «i stor grad vil fjerne seg fra sjøen». Det 
bemerkes i klagen at avstand mellom sjø til nytt naust ikke er større enn andre naust i området.



Det stilles spørsmål til utsagnet i vedtaket for at det ved «flytting av naust vil kunne skape press for 
flere naust i området». Det understrekes her at det i denne konkrete sak er tale om flytting av 
eksisterende naust i samsvar med tidligere praksis i kommunen.

Når det gjelder innvendinger fra nabo og hytteeier Fjellvær påpekes at det for det nye naustets 
plassering er angitt til 5 ½ meter fra nabogrense – dermed i tråd med firemeterskravet i plan- og 
bygningsloven § 29-4 annet ledd. Det legger her til at dersom nytt naust gjøres mindre samtidig med at 
mønehøyde senkes, så vil mye av grunnlaget naboklagen bortfalle. Det vises samtidig i denne saken til 
at man må ta i betraktning at fjerning av gammelt naust samtidig vil bedre nabohyttens utsikt mot 
sjøen.

Under henvisning til overstående vises det til at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19 foreligger. Det anmodes om at Inderøy kommune omgjør sitt vedtak med bakgrunn i klagen, i 
motsatt fall bes det om at klagen oversendes Fylkesmann i Nord-Trøndelag for ordinær 
klagebehandling.

Overordnede myndigheter:

Tiltaket er forelagt over myndigheter til uttalelse i oversendelsesbrev av 30.05.2013, hvor følgende 
uttalelser er mottatt:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune, ved Regional utviklingsavdeling, i brev av 03.06.2013:
Plan- og friluftsforhold:
«Vi viser til kommunens vurdering av omsøkt, ny plassering vil bli noe uheldig ut fra lanskapshensyn og 
at kommunen anbefaler at søker vurderer å heve nytt naust på eksisterende plassering. Vi støtter 
kommunens vurdering her, men har for øvrig ikke merknader til søknaden.

Kulturminner:
Vi finner at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. 
Det kan likevel 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. 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 mitt kulturminne; http://www.mittkulturminne.no for informasjon om 
kulturminner i Nord-Trøndelag.»

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev av 02.07.2013:
Landbruksavdelingen 
«Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader til 
søknaden.»

Miljøvernavdelingen
«På generelt grunnlag vil vi kommentere naust som bygningstype. Dette på bakgrunn av en
generell trend i samfunnet at det tradisjonelle naustet som bygningstype, gradvis erstattes med
andre former for båtlagring på land, utenfor strandsonen. Naust er en bygningstype etablert for 
oppbevaring av båter og fiskeredskaper. De ligger nesten alltid med ene gavlen mot sjø eller vann. 
Denne gavlen har en stor dør med rom for å ta båten inn og ut. Bygget ligger
tillegg ikke direkte ved sjøen, men gjerne noe over flomålet. De fleste naust har en båtstø ned mot sjøen 
som gjør det lettere å ta båten ut og inn av bygget.
Det nye naustet er på ca. 60 m2 og skal oppføres ca. 30 meter fra strandlinja, og 11 meter lengre fra 
strandlinja enn eksisterende naust. Naustet ligger ca. 20—25 meter fra fritidsbolig på naboeiendom.



Det nye naustet er relativt stort og søkes oppført på nytt sted. Saksbehandlingsmessig er dette
en ny sak, nytt bygg, som må vurderes i forhold til miljøverdiene i strandsonen, og vurderes som om det 
ikke har stått bygg der tidligere.
Regjeringen har anmodet om skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen, bl.a. St.
meld. nr. 26 (2006-07) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Her er heter
det at "Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er
derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandlingen av
plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.", og i Statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning av strandsonen 2011. Her er Inderøy kategorisert som en kommunen med 
press på arealene i strandsonen og dispensasjoner skal vurderes strengt.
Eksisterende naust er av dårlig forfatning og kan ut fra sin beliggenhet i forhold til andre inngrep i 
området kunne erstattes med nytt bygg. Erstatningsbygg bør imidlertid oppføres på samme sted som 
eksisterende bygg.
Ut fra hensynet til bl.a. landskap og friluftsliv, støtter vi derfor kommunens vurdering av
oppføring av nytt naust på samme sted, men med de bygningsmessige tilpasninger som er skissert i 
saksdokumentene.»

Vurdering
I forhold til de vurderinger som er lagt til grunn i forkant av vedtaket i saken, av 27. mai, er uttalelsene 
fra de overordnede myndigheter samt klagen fra tiltakshavers advokat, brev av 17.juni, nå tatt med i 
nye vurdering av vedtaket.

Uttalelsene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er vedlagt i sin 
helhet. Bygningsmyndigheten ser ingen argumenter i disse høringsuttalelser som gir en vesentlig 
endring av argumentasjonsgrunnlaget i tidligere vedtak.

Som nytt moment er det i brev fra advokat Christensen angitt at nytt naust kan reduseres i størrelse i 
forhold til den utforming som fremkommer i søknad med tegninger av 08.02.2013. 
I brevet er det angitt at naustet kan reduseres i lengde, samt at mønehøyden kan senkes inntil 1 meter, 
dette for å kunne tilfredsstille merknader fra nabo Fjellvær på eiendommen gbnr. 189/4.

I forhold til de vurderinger som er gjort i forarbeidene til saken av 27.05.2013 samt ny vurdering, kan 
noen vesentlige argumenter mot at dispensasjon gjentas kort fortløpende:

 Den nåværende nausttomt er godt tilpasset det eksisterende terrenget og selv med sin 
nåværende store størrelsen ligger det godt i landskapet. Ny plassering av nausttomt vil fjerne 
seg fra strandlinja og endre den naturlige tilhørigheten og adkomsten fra sjøen.

 Til tross for at det ca 500 meter lenger sør ligger to naust med større avstand fra strandlinja enn 
omsøkte naust vil ikke dette være synonymt med tilsvarende avstand på denne tomta, dette på 
grunn av forskjeller som topografien, vegetasjon og tilknytning til fjæra.

 Merknaden fra nabo er et moment i den vurdering som ble og blir vurdert. Spesielt med tanke 
på de landskapshensyn som bygningsmyndigheten også vurderer ved plassering av nye bygg 
inntil eldre bebyggelse i LNF-området. Til tross for en antydet reduksjon av bygningsstørrelsen i 
klagen mener bygningsmyndigheten fortsatt at nytt naust med foreslått plassering vil være 
svært uheldig for landskapet både fra sjøen og fra land. 

 Uttalelsene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er vedlagt i 
sin helhet. Bygningsmyndigheten ser ingen argumenter i de høringsuttalelser som gir en 
vesentlig endring av argumentasjonen i tidligere vedtak.



Konklusjon

Rådmannen har vurdert saken på nytt på grunn av klage fra Advokatfirmaet Chritensen – Ertsaas –
Kjøren – Smalås ANS. 

Rådmannen innstiller på at vedtaket av 27.05.2013 opprettholdes, og oversendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag for endelig avgjørelse.



IIIIII IIIISøknad om tiltak uten ansvarsrett 032940
 ei

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Inderøy 189 9 Albergsveien, 7670 Inderøy

Tiltakets art

Søknadstype Tiltakstype

Melding Under 70 m2 - ikke boligformål

Næringsgruppekode Formål Beskrivelse av bruk

Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring annet Naust

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Arealdisponering

Planstatus mv.

Type plan Navn på plan

Kommuneplanenes arealdel Plan-og bygningsloven § 20-2

Reguleringsformål

Naust

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.

Avløp
Ikke relevant

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Rammebetingelser - Planstatus
Rammebetingelser - Varsling
Beskrivelse av tiltak - Formål
Beskrivelse av tiltak - Bebyggelse - Arealdisponering
Beskrivelse av tiltak - Infrastruktur - Vannforsyning
Beskrivelse av tiltak - Infrastruktur - Avløp
Parter - Tiltakshaver
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BYGGSOK

Erklæring og signering

Tiltakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven (pb1)og byggteknisk
forskrift

Tiltakshaver

Dato 29.08.2012

Signatur

Gjenta med blokkbokstaver
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Gjennomføringsplan

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. AdresseDa›

Inderøy 189 9iklbergsveien, 7670 Inderøy ( 

Si n.Ansv.søker

L...t
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IIIIIIII
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2
saksbehandling, jf. § 21-7 andre ledd

Behandling av søknaden:
Oppfylles vilkårene for 3 ukers

saksbehandling, jf. § 21-7 andre
ledd?

- tiltaket må være i samsvar med planer, lover og forskrifter
- ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

Opplysninger i søknad og vedlegg til søknaden blir registrert i matrikkelen.
Dersom det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, må det foreligge tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes.

Gnr Bnr Festenr Seksjonnr Bygningsnr Bolig nr Kommune

Eiendom /
byggested Bygg I anleggsadresse Post nr Post sted

A 6:(1) ji,ttL-42

Tiltakets art

Mindre tiltak tilyget eiendom,pb1§20-2 bokstava) og SAK10 § 3-1
o Tilbygg < 50 m2Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 DAntennesytem 0 Skilt / reklamel

fl Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mnindre enn 1000 kvm, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c) (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)

AnnetBeskriv P'C3tyJ 1,CC.Z41C)

Arbeidsplasser og kulturminner
Berører tiltaket eksisterendeeller fremtidigearbeidsplasser?
(Hvis ja, skal samtykkefra arbeidstilsynetinnhentes.)
Berører tiltaket byggverkoppførtfør 1850jf. Kulturminneloven§ 25, andre ledd?
(Hvisja, skal uttalelsefra fylkeskommunenforeliggerfør igangsettingav tiltaket)

Forhåndskonferanse

	

D JaNei

	

JaNei

Pb1§ 21-1

Søknad o

Pb1 kap 19

Pb1§ 31-2

Er det avholdt forhåndskonferanse? DJaNei

is nsae fra laner eller for
Det søkes dispensasjonfra bestemmelsene (begrunnelsefor dispensasjongis i eget brev som leggesved)

DPlan- og bygningsloven med forskrifter fl Arealplaner 0 Vegloven

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Vedleggnr

B-
Vedleggnr

B-

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldendeplan

Kommune eller kommunedelplan 0 Reguleringsplan 0 Detalj- eller bebyggelsesplan

Navn på plan Plan Ident

Planstatus P lof) -(2.c• cn, C..c7L xxv

Reguleringsformåli planverketfor gjeldendeområde
Grad av utnytting velg som angitt i plan og gi verdi

En av %BRA, %TU, %BYA, U-grad, m2 BYA, m2 BRA

Tomteareal
Tomt nr i plan Areal med tillegg og fratrekk etter planbestemmelser

Eks. bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Bebyggelsens
størrelse og
grad av
utnytting

Antall etasjer (TEK10 § 4-1)

Bruksareal BRA (NS 3940 eller TEK10 § 3-5)

Bebygd areal BYA (NS 3940)

Beregnet utnyttingsgrad

Merknader og beregning av utnyttelse

Skjemadugnaden i kommunene byggblankett Pb1-21



Avstand

Annen bygning

Nei

Nei

Vedlegg nr

Q -

Nabogrense Vegmidte
Minste avstand fra planlagt bygning til:

5

Går det høyspentlinje/kabel over eller i nærheten av tomta? DJa
Avstand

Går det vann- og avløpsledninger over eller i nærheten av tomta? D Ja
Avstand

Dersom tiltaket ligger nære kraftledninger, høyspentledninger, vann- og avløpsledninger, offentlig
eller privat vei, må filtaket avklares i forhold til rettighetshavere eller eier av anlegg.

Adkomst
vegloven
g 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket endrede Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig fefdsel:
avkjøringsforhold?

Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? 0 Ja 0 Nei
Ja Nei 0 Riksvegffylkesveg Er avkjøringslillatelse gitt? 01a 0 Nei

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?
Privat veg [5:1Ja 0 Nei

Tilknytning i forhold til tomta

0 Offentlig vannverk Privat vannverk Beskriv

Vannforsyning 0 Annen privat vannforsyning, innlagt vann
pbl §§27-2, 0 Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
27-3

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,

foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? 0 Ja 0 Nei

Beskriv:

Vedlegg nr

Q -

Avløp
pbl §§ 27-2,
27-3

Overvann

Vedlegg

Tilknytning i forhold til tomta
fl Offentlig avløpsanlegg

fl Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklosett? 0 Ja fl Nei

Foreligger utslippstillatelse? 0 Ja D Nei

Dersom avløp forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller kmser annens grunn, foreligger
rettighet ved linglyst erklæring? LI Ja 0 Nei

Takvann og overvann føres til: fl Kloakkledning 0 Overvannsledning DTerreng

Vedlegg nr

Q -

Pbl § 21-3

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssøknader

Nabovarsling

Situasjonsplan / avkjøringsplan

Tegninger, plan, snitt og fasader

Uttalelse fra annen offentlig myndighet

Andre vedlegg

Nr fra - Nr tillkke relevant

	

B -til

	

C -til fl

	

D - til

	

X E -til fl

	

I -til fl

	

Q -til fl

Erklæringog underskrift
Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift

Navn . Dato Sign

li-C'e-t- T-Z., -
Adresse , „)

5tri:<.k-Å.t, 3tk
Postnr Poststed

WC25 '.5d) j
Telefon Mobil

Gjenta med blokkbokstaver

evt Organisasjonsnummer e-post adresse

Vc LC V-1LL

Skjemadugnaden i kommunene byggblankett Pb1- 21
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032947
11Tiltakpå elendommen:

Gnr Bnr

Eiendwmens adresse

Lk=e-4-4--5
Po sted

jnoL&Ch2

II
Eier/f ter ,;dt 3.151,7

. .e,~

Nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl)

som eier/festerav:
Bar Festenr SeksjonsnrGnr i 


1.1
Eiendommens adresse

0
, 5ite-t-4 7 -76b 114-21

Ck.d,5

I n Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

	

Nybygg fl Anlegg fl Endring av fasade

	

fl Riving [11 Skilt Eiendomsdeling eller bortfeste

fl lnnhengning mot veg fl Bruksendring n Dispensasjoner

Annet

	

Beskriv CLZI Vjtt, in  CZCA-S-t

rrtJ

fl

Tan't,62. •

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

fl Driftsbygning i landbruket pbl § 81

fl Mindre byggearbeid

fl Skilt

	

cuL) r/Å" csee,t, ,

FG3t± t

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe

)4.

Nr fra - til Ikke
relevant

fl
1:1]
fl

-

E Søknaden er lagt ut på besaksadresse:
I Ansvarligsøkers postadresse

Eventuelle merknadermåvære kommet til ansvarlig søker Innen2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

111Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Eventuellemerknadermå være kommet til kommuneninnen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Kommunensadresse

-
Sted Dato Underskrift(tiltakshavereller ansvarlig søker)

-Ti--åKårt
NBRnr 5154Juli-2003 Side 1 av 1



Nabovarsel
for tiltak etter plan - og bygningsloven (pb1)

Eiegdornmens adresse

if

I k Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Nybygg

Riving

lnnhengning mot veg

Anlegg

Skilt

E Bruksendring

Endring av fasade

Eiendomsdeling eller bortfeste

Dispensasjoner

jflg ctty na.e.2,5-t
V1A ti,cux_St

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

Driftsbygning i landbruket pbl § 81

Mindre byggearbeld

Skilt

?).‹.j1(ynci etu vu,str ayr)
4jtt'e6

- • •

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gru ppe

'><

Nirfra - til Ikke
relevant

LI
LI
LI

-

[1] Søknaden er lagt ut på besøksadresse:
1 Ansvarlig søkers postadresse

Eventuelle merknader må være kommet ti ansvarlig søker Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

LI Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

Kommunens adresse

-

Sted

(k)

Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

ttX jZ7

Til

har - 5C%inca,nbo

Ffl 3

som eier/fester av:

Tiltak på elendommen:
Bnr Festenr

Gnr 13•9 Seksjonsnr

Eiendornmens adresse

Seksjonsnr

Postnr I ststect /
nicra,

Eier/fester
,CGnr4BnrQ

Festenr

SCI 


Annet
Beskriv

@NBRnr 5154 Juli-2003 Side 1 av 1



Eiendom/byggested

Bnr.

q

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr. Festenr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Gnr.

Gnr.

Festenr.

1 8,q

Adresse

to( 5uct:er)

Postnr, oststed

jr)S2f
Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket 


Adresse

CLe. 6k,o(L4/1..e-5-te,r3 ue—t,

Postnr. Poststed

I

Dato Sign.

Adresse

7111Pu,sueLer)
Nabo-/gjenboereiendom eierlfester

Eierslfesters navn

jr) o tolUQX

Poststedets reg.nr.

Seksjonsnr.

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr. Festenr.

8
Adresse o

3U& ij

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt , Samtykker i tiltaket 


Nabo-/gjenboereiendom eierlfester
Eiers/festers navn

Adresse

S

Postnr. Poststed ,

13 •Ste.c...4-)

Dato Sign.

Poststedets reg.nr.

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.Bnr.Festenr.

Adresse

Postnr.Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

Seksjonsnr.Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Dato

Nabo-/gjenboereiendom eier/fester

Poststed

Sign.

Poststedets reg.nr.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom eierlfester
Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom eierlfester
Seksjonsnr.Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Dato

Poststed

Sign.

Poststedets reg.nr.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 	 Sign.

Blankett 5155 BokmM @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.03.2011 Side 2 av 2



Blankett 5155 Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.03.2011 Side 2 av

Festenr.Bnr.

4ti

Gnr8ci, Seksjonsnr. Adresse c.

19.

Gnr.

Nabo -Igjenboereiendom
Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

16q

Poststedets reg.nr.Postnr. Poststed

Ol roiltddle:u.n.
Dato Sign.

Postnr oststed

r)S 2-r
Persontig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt Samtykkeri tiltaket

Adresse

8

3 UCL C.CV

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Dato

Poststed

Sign.

Seksjonsnr.

Personlig kvittering for mottatt varsel

	

Versel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr, Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsei

	

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

	

Varsel er mottatt Samtykker I tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

	

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Dato

Poststed

Sign.

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Dato Sign.

Poststedets reg.nr.Poststed

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samiet antall sendinger: 	

Eiendorn/byggested

50eLe.,n

Adresse

5UC.jein

Nabodgjenboereiendom eiernester
Eiers/festers navn

-"—.- e.,toeue2X
Adresse

n - 12,.5tco&L kvLe - Stex3

NabO-/gjenboereiendotn
Bnr. Festenr.

nr?

Adresse

L"
Postnr. Poststed

4/14~0

Nabo-kjenboareiendom e'ster

.FiLru_
Postnr. Poststed

«g13, ..9bet:n

Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

Nabo -Igjenboereiendorn eierlfester

Dato Sign.

Nabo -/gjenboereiendom eier/fester

Nabo -/gjenboereiendom eier/fester
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111111033466
INNVENDING PÅ BYGGESAK GNR.189 BNR. 4 ÅLBERGVEIEN

Har mottatt nabovarsel på flytting —utvidelse av naust fra Birgit Borgsø Siljestrøm,

datert 04.03.2013.

Fikk også varsel for 3 —4 år siden, da skulle naustet utvides til en lengde på 15,2m, og

en høyde på 6,3m.

Nå er det tenkt flyttet ca. 9 m. tilbake fra sjøen, og 2 m. høyere opp i terrenget, og ha

et areal på 60 m2.

Det vil bli flyttet ca. 7 m. nærmere vår tomtegrense, og på samme høyde som hytta vår, og

vil synes veldig markant fra vår eiendom.

Hadde det vært søkt om å sette opp et nytt naust, tilsvarende det gamle, på den

opprinnelige tomta, ville det vært helt greit for oss.

PS.

Ser også at nabovarselet er datert 18.01.2013, men at kvittering for nabovarsel er sendt

04.03.2013.

Hilsen

Ingeborg Fjeldvær Gnr.189 Bnr. 9

ifiX z Lrai

Ole skolemestersv. 6

7081 Sjetnemarka

Z013 IIIIII IIII
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Advokat MNA
Rolf Christensen

Advokat MNA
Knut E. Ertsaas

Advokat MNA
Anders Kjøren

Advokat MNA
Bertil V. Smalås

Advokatfirmaet
Christensen - Ertsaas - Woren - Smalås A

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Vår ref: 306713 rmk Deres ref: 2013/586-4 Steinkjer, 17.juni 2013

BIRGIT BORGSØ SILJESTRØM —NAUST ÅLBERGSVEGEN

Birgit Borgsø Siljestrøm har tatt kontakt med undertegnede med anmodning om bistand i
anledning vedtak på avslag om flytting av naust. Brevet med vedtak ble mottatt av min klient
på dennes adresse i Sverige 1.juni d.å.

Avslaget påklages med dette, og det legges til grunn at klagen er fremsatt innen klagefristens
utløp. Klagen gis slik nærmere begrunnelse:

Bakgrunnen for søknaden om flytting av naust er at det eksisterende naust er gammelt
og krever betydelig restaurering samtidig som gammelt naust ligger så lavt i terrenget
at springflo berører naustet. Grunnet klimaendringer fryktes også at hendelser med
springflo vil nå høyere og også kunne oppstå oftere. Det foreligger således et sterkt
behov for å få flyttet naustet høyere opp i terrenget.

Det legges til grunn at det i Inderøy kommune er praksis på at det aksepteres flytting
av eldre naust av de hensyn det er gjort rede for ovenfor. Med bakgrunn i den
begrunnelse som er gitt for avslaget bemerkes følgende:

Dersom det nye naustets størrelse og mønehøyde er et problem, sier min klient seg
villig til å redusere lengden på naustet tilsvarende lengde på gammelt naust, samt
redusere mønehøyden med inntil 1 meter. For så vidt gjelder anførselen om at nytt
naust "i stor grad vil fjerne seg fra sjøen" bemerkes at avstanden fra sjø til nytt
naust ikke vil være større enn avstanden mellom sjø og øvrige naust i området.

Min klient stiller seg uforstående til at "en flytting av naustet vil kunne skape press
for flere naust i området."

Det understrekes at i den konkrete sak er tale om flytting av eldre naust i samsvar
med etablert praksis i kommunen. Et helt annet forhold er spørsmålet om
anleggelse av nye naust i strandsonen. Jeg kan derfor vanskelig se at en
dispensasjon i nærværende sak vil kunne ha betydning for etablering av nye naust.

Besøksadr.: Sjøfartsgt. 6
Postadr.:P.b. 2514

7729 Steinkjer
Telefon: 74 15 08 10
Telefax: 74 15 08 01

Klientkonto: 8673.11.88205
Bankkonto: 8673.08.03267
Orgnr : NO 947948946
E-mail: firmapost@steinkjeradvokatene.no
Hjemmeside: www.steinkjeradvokatene.no

Direkte e-post:
rchr@steinkjeradvokatene.no
kee@steinkjeradvokatene.no
ak@steinkjeradvokatene.no
bvs@steinkjeradvokatene.no



Advokatfirmaet

CHRISTENSEN - ERTSAAS - KJØREN - SMALÅS ANS 2

For så vidt gjelder forholdet til hytteeiendommen til Fjellvær vises til at nytt nausts
plassering er angitt til 5 1/2meter fra nabogrense —dvs godt over firemeterskravet
etter Plan- og bygningsloven § 29 —4 annet ledd. Det legges for øvrig til grunn at
dersom nytt naust gjøres mindre samtidig med at mønehøyden senkes, så vil mye
av grunnlaget for naboklagen bortfalle. Det vises i denne forbindelse også til at
man må ta i betraktning at f.jerningav gammelt naust samtidig vil bedre
nabohyttens utsikt mot sjøen.

Under henvisning til ovenstående gjøres gjeldende at vilkårene for dispensasjon etter
Plan- og bygningslovens kapittel 19 foreligger. Det bes derfor om at Inderøy
kommune omgjør sitt tidligere vedtak med bakgrunn i denne klage, og innvilger
dispensasjon. I motsatt fall ber jeg om at klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag for ordinær klagebehandling. Det tas i så fall forbehold om å kreve befaring
på stedet under klagebehandlingen.

e n

f C • nsen
Advokat

Kopi: Bjørg Borgsø Siljestrøm, birgit(d,simo.nu
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Vår dato Vår referanse

12.07.2013 2013/709-5

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

Norsk landbruksrådgivning
Strandveien 22B
7713  STEINKJER

Hembre Fredrik - 187/1 - søknad om tillatelse i ett trinn -driftsbygning - Vikan 
45A - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
187/1

Adresse:
Vikan 45 A                         

Tiltakshaver:
Fredrik Hembre

Ansvarlig søker:
Norsk landbruksrådgivning                                          

Tiltakets art:
Oppføring av driftsbygning og kum                                               

Bruksareal i m2:
     800       

Det vises til søknad om oppføring av ny driftsbygning for storfe, dette i samsvar med søknad registrert 
mottatt her 21.04.2013.
Siste dokument til saken 10.07.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av driftsbygning i henhold til søknad, 
tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til tegninger av 19.03.13 legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Norsk landbruksrådgivning Nord-Trøndelag, org.nr. 988009032, gis ansvarsrett som ansvarlig 
søker samt ansvarlig for prosjektering samt ansvarlig for kontroll av utførelsen av bygning og 
installasjoner.

 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for utførelsen samt kontroll av utførelsen av 
graving, planering.

 Gran og Ekran AS, org.nr. 990427208, gis ansvarsrett for utføring av betongarbeider.
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av ny driftsbygning med bebygd areal på totalt BYA 867 m2. Det skal 
samtidig føres opp ny separat gjødselkum med diameter på ca. 12 m.
Tiltaket plasseres på tidligere eng, bak eksisterende driftsbygning og ca. 10 meter fra eksisterende 
landbruksgarasje.

Nabovarsling:
Tiltaket er fritatt for nabovarsling i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-3. Da tiltaket ligger mer 
enn 150 meter fra nærmeste eiendomsgrense. Og kommunen ikke ser at tiltaket ikke berører naboers 
interesser.

Kulturminne og Naturmangfoldloven:
Tiltaket ligger ikke innenfor områder som skal hensynstas i forhold til eksisterende kulturminner, ca 30 
meter fra registreringssonen, tiltaket ligger ovenfor og på den andre siden av Tjurruhaugen, men 
kommunen påpeker at utførende må ta spesielt hensyn:
«Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. 
Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn 
mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 
dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller 
byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Det oppfordres til bruk av http://askeladden.ra.no for kontroll om tiltak berører
kulturminner. Registrering av ikke kjente kulturminner kan skje via
http://www.mittkulturminne.no»

Tiltaket er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven og ligger utenfor områder er vernet i forhold til 
biologisk hensyn. 

Saksvurdering:

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

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

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. 
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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:
Fredrik Hembre Vikan 45 A 7670 INDERØY
Anton Letnes AS Utøyvegen 760 7670 INDERØY



Fra: Bendik Eithun Halgunset [mailto:bendik.eithun.halgunset@stfk.no] 

Sendt: 11. september 2013 11:16
Til: Audhild Bjerke (audhild.bjerke@rennebu.kommune.no); Brit-Agnes Buvarp (brit-
agnes.buvarp@grong.kommune.no); Hjorth Ingrid (Ingrid.Hjorth@rissa.kommune.no); Egil Solstad 
(Egil.Solstad@naroy.kommune.no); rune.garberg@selbu.kommune.no; Terje Nøst 
(terje.nost@trondheim.kommune.no); Birgitte Johannessen (birgitte.johannessen@trondheim.kommune.no); 
Jan Henrik Dahl (jan.henrik.dahl@melhus.kommune.no); signe-lise.skjerdal@midtre-gauldal.kommune.no; 
martin.hanssen@hemne.kommune.no; Ida.Nesset@hitra.kommune.no; Øyvor Helstad; 
rsg@snillfjord.kommune.no; Bertil Meland; John Ivar Reitan (john.ivar.reitan@skaun.kommune.no); Harald 
Hove Bergmann (Harald.Hove.Bergmann@stjordal.kommune.no); anne.haneborg@meraker.kommune.no; 
roar.pettersen@frosta.kommune.no; Mariann Hovin; odd-robert.solvag@leksvik.kommune.no; ind-
Postmottak; Levanger Kommune Postmottak; Verdal kommune (postmottak@verdal.kommune.no); Fosnes 

Kommune Postmottak; namdalseid kommune postmottak; Snasa Kommune Postmottak; ver-Postkasse; 
Holtålen kommune
Kopi: Iver Tanem; Geir.Rannem@ntfk.no; Bjørn Grenne (bjorn.grenne@ntfk.no); Leif Inge Paulsen; Stig 
Roald Amundsen
Emne: Purring, frist for innlevering av tiltaksanalyse 15. november 2013

Hei, 

Se vedlegg.

For vannområdene med prosjektledelse ber vi om at prosjektleder distribuerer purringen videre innen 
området.

Med vennlig hilsen,

Bendik Eithun Halgunset

Rådgiver

Regional utvikling, Areal og miljø
Postboks 2350, Sluppen

7004 Trondheim
970 88 631
73 86 60 00 (sentralbord)
www.stfk.no
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Saksbehandler: Bendik Eithun Halgunset, bendik.eithun.halgunset@stfk.no,   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 73 86 60 00 E-postadresse:

Postboks 2350 
sluppen
7004 TRONDHEIM

Fylkeshuset
Erling Skakkesgt.14
7004 TRONDHEIM

Bankkonto:
Org.nr.:

8601.27.27277
938 634 556

Postmottak@stfk.no
Internett:
www.stfk.no

Se mottakerliste

Vår referanse Deres referanse Dato
201325206-1   11.09.2013

Purring, frist for innlevering av tiltaksanalyse 2013

Vannregionmyndigheten (VRM) ønsker med dette å minne alle vannområder og kommuner i 
Nord- og Sør-Trøndelag om at fristen for å levere inn tiltaksanalyser etter 
vannforskriften er satt til 15. november 2013. Fristen er endelig, og henger sammen med 
at VRM skal levere et regionalt tiltaksprogram til Miljøverndepartementet innen 31. desember 
2013. Tiltaksanalysene fra vannområdene danner grunnlaget for tiltaksprogrammet.

I vår fikk vannområdene tilbud om opplæring i hvordan tiltaksanalyser kan gjennomføres, og 
de fleste takket ja til tilbudet og fikk besøk av VRM i mai og juni. Formålet med 
tiltaksanalysen er å etablere en lokal, regional og nasjonal analyse som vurderer alle 
vannforekomster som er satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen utgangen av 2021. Dette 
bindes sammen med nødvendig informasjon om koblingen mellom kjent påvirkning og 
aktuelle tiltak for å avbøte problemene. Kost-nyttevurderinger skal inngå i analysen, og 
synliggjør også ressursbehov overfor bevilgende myndigheter. Pågående tiltak og tiltak 
gjennomførte siden 2010 bør inngå i analysen. VRM vil understreke at arbeidet konkretiseres 
med dette, og at vi for første gang får en samlet oversikt over status og behov for tiltak i vann 
i hele vannregion Trøndelag og Norge. Dette blir en sentral bærebjelke for å få gjennomført 
og fulgt opp sektorielle og tverrsektorielle tiltak i kommende planperiode.

Vannforskriftens prinsipp om å følge vannets nedslagsfelt gjør vannområdene og 
kommunene til svært sentrale aktører i vannforskriftsarbeidet. Samtidig skal regionale 
statlige etater bidra regionalt og lokalt innenfor sine ansvarsområder. Lokal detaljkunnskap 
både om vannforekomstene og administrative rammer er viktige i dette arbeidet. VRM vil i 
tillegg framheve at alle etater er ansvarlige for å ta med resultatene av tiltaksanalysen inn i 
pågående og framtidig planlegging for å oppfylle vannforskriftens krav om god tilstand i alt 
vann etter angitte kriterier. Som en huskeregel kan man tenke på at det ikke er etablert noen 
nye organer eller roller som følge av vannforskriften, men alle etater har fått en ny oppgave å 
løse.

Tiltaksanalysene fungerer derfor som innspill fra vannområdene i forberedelsen til 
forvaltningsplan for vann i Trøndelag som skal på høring siste halvdel av 2014. Dette er et 
regionalt planarbeid med mål å utvikle en fylkesdelplan (forvaltningsplan for vann). 
Deltakelse reguleres av plan- og bygningsloven, med presiseringer i vannforskriften. 

Siden tiltaksanalysen danner et faktagrunnlag for forvaltningsplanen, er det ikke 
påkrevet med politisk behandling av tiltaksanalysene i kommunene. VRM beklager 
uklarheter rundt dette tidligere.
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Vannområdeutvalget (VOU) bør også være kjent med tiltaksanalysen før oversendelse til 
VRM. Tiltaksanalysene vil deretter settes sammen til et regionalt tiltaksprogram der lokale 
nyttevurderinger vil synliggjøres. Dette skal godkjennes i Vannregionutvalget (VRU) før 
oversendelse til Miljøverndepartementet.

VRM svarer gjerne på henvendelser og spørsmål i denne forbindelsen.

Med vennlig hilsen

Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver

  



Vår dato Vår referanse

16.09.2013 2013/1397-3

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Hilda Margrete Stavran
Utøyveien 1039
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Hilda Stavran, Innvilgning av søknad om fradeling av boligtomt på Haugan 
gnr. 40/4.

Bakgrunn:
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 16.juli 2013 vedrørende fradeling på Haugan 
gnr. 40, bnr. 4. Det søkes fradeling av 2 dekar boligtomt. Omsøkt areal består av middels bonitet 
skog og jorddekt fastmark som er ut av produksjon. Tomten grenser til gnr. 39/1 og gnr. 39/10. 
Det er tidligere fradelt to boliger i området fra gnr. 39/1. Ved fradeling tomt gnr. 39/10, ble det 
gjennomført et mindre makeskifte mellom gnr. 39/1 og gnr. 40/4 for å få en bedre arrondering på 
tomtene i området. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder oppretting av 
grunneiendom, og jordlovens §§ 9 og 12 som gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar mark 
og deling av landbrukseiendommer.  

Vurdering: 
Vurdering etter plan og bygningslovens § 20-1, m:
Gjeldende plan: 
Fradelingen er i samsvar med kommuneplanens arealdel da tomten ligger innenfor formålet 
spredd boligbygging. Det er ingen registrerte kulturminner på arealet. Området er vurdert etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12, og det er ingen kjente eller registrerte naturverdier på arealet. 
Nabovarsel:
Søknaden er vedlagt kvittering for nabovarsel fra tilgrensede naboer og andre i nabolaget som vil 
bli berør av fradelingen, så kravene for nabovarsling er oppfylt etter plan og bygningslovens § 
21-3.
Infrastruktur: 
Den fradelte tomten vil ligge nær kommunal vannforsyning og avløp, så kravene i pbl §§ 27-1 og 
27-2 er oppfylt. Det er privat avkjørsel fra fylkesvei 755 og vedlagt søknaden er avtale om veirett 
over privat grunn. Det er ingen kjente samfunnsfare eller risiko knytt til tomten. Grunnforholdene 
er hav og fjordavsetninger eller tynt dekke over fjell. Sørvestre hjørnet av tomten vil ligge 
innenfor registret støysone fra fylkesveien, men vil ikke skape vesentlige problem for bolighuset. 

Vurdering etter jordloven:
Ved en omdisponering etter jordlovens § 9 skal en ha en samlet vurdering av forhold som gjelder 
plan og bygningsloven, drifts og miljømessige ulemper, kulturlandskapet og generell 
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samfunnsgagn. Fradeling av en ny tomt i omsøkte område vil ikke berøre de drifts- og 
miljømessige forholdene for landbruket i området. Området er regulert til spredd boligbygging 
og ligger samlet med boligene for øvrig i kulturlandskapet. 
Ved jordlovens bestemmelse § 12 skal delingen vurderes ut fra en tjenlig bruksstruktur, vern av 
arealene og driftsmessig god løsning. Med bakgrunn i omsøkt areal, vil ikke fradelingen skape 
vesentlige ulemper for restarealene på landbruksenheten. Haugan er et småbruk med små 
ressurser og boligtomten er lagt i grensen og samlet med eksisterende bebyggelse.

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 2 dekar skogsmark/jorddekt 
fastmark på Haugan gnr. 40/1. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 
og jordlovens §§ 9 og 12, i samsvar med Inderøy kommune sitt delegasjonsreglement. 
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt.
Vedlagt kart viser tomten fradelingen gjelder. Dersom tomtearealet avvikes fra vedlagt 
kart, må det søkes om ny fradeling. 

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

Inderøy kommune kaller 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 med tomt

Kopi til:
Berit Vang og Halvor 
Stavdahl

Utøyveien 1035 7670 INDERØY





Vår dato Vår referanse

13.09.2013 2013/1669-2

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

Røra grunneierlag v/ Joar Vaadal
Vaadal
7710  SPARBU

Delegert vedtak

Søknad fra Røra Grunneierlag om økning i tildelt elgkvote for 2013

Inderøy kommune mottok den 03.09.2013 søknad fra Røra Grunneierlag, om økning i årets 
elgkvote på 4 dyr. Søknaden begrunnes med observasjoner av mye elg på grunneierlagets 
jaktområder og dermed stor fare for påkjørsler på veg og bane utover høsten og vinteren.

Røra Grunneierlag fikk tildelt en fri kvote på 16 dyr i HN-sak 45/13. 

I tillegg har kommunen tildelt en kvote på 3 dyr, 1 voksen hann og 2 kalver, til Koa jaktfelt.
Denne tildelingen er gitt fordi Koa Jaktfelt står utenfor Røra grunneierlag.

Inderøy kommune har nedfelt i sin målsetting for hjorteviltforvaltningen, at det skal være 0-
visjon med hensyn til påkjørsler på veg og jernbane. Områdene langs E6 og jernbanen på Røra er 
av de mest påkjørsels utsatte områdene i kommunen.

Søknaden er drøftet med leder i Viltnemda (Hovedutvalg for natur).

Vedtak:
1. Inderøy kommune tildeler Røra Grunneierlag en tilleggskvote på 4 dyr til elgjakten 2013.
2. Det er en forutsetning at kvoten på 16 dyr skytes før man fordeler tilleggs kvoten til 

jaktlagene.
3. Det skal legges vekt på å ta ut disse elgene i de mest påkjørsels utsatte områdene langs E6

og jernbane.
4. Tilleggs kvoten gis som frie dyr.

Med hilsen

Bjørn Ingolf Bakkhaug
Rådgiver
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Vår dato Vår referanse

16.09.2013 2013/112-5

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

BLOCK WATNE AS
Sjøfartsgata 12
7714  STEINKJER

197/036 - Godkjent oppføring av tomannsbolig og carport i Harevegen 10

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
197/036

Adresse:
Harevegen 10, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
BLOCK WATNE AS                      

Ansvarlig søker:
BLOCK WATNE AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
183 + 42            

Det vises til søknad om oppføring av tomannsbolig med carport registrert mottatt her den 20.8.2013.
Siste dokument til saken er søknad om lokal godkjenning for Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør mottatt 
11.9.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av tomannsbolig med tilhørende carport på eiendom 197/036, Harevegen 
10.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 BLOCK WATNE AS med org.nr. 968757954 for funksjonene:
SØK kl.1 
PRO mur, ventilasjon og prefabrikert takverk kl.1
UTF alle områder unntatt utstikking, rørlegger, skorstein og vedovn kl.1

- KASA Boligprosjektering AS med org.nr. 988034207 for funksjonene:
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PRO arkitektur, konstruksjonssikkerhet/bygningsfysikk unntatt murarbeider, rørlegger, ventilasjon og 
prefabrikert takverk kl.1
- PEISSELSKABET AS med org.nr. 935783267 for funksjonene:
PRO/UTF Stålskorstein og vedovn kl.1

- COOP INN-TRØNDELAG SA med org.nr. 938548005 for funksjonene:
PRO/UTF Rørleggerarbeider kl.1

- VITEC AS med org.nr. 81932773 for funksjonene:
PRO/UTF utstikking kl.1

- NORCONSULT AS med org.nr. 962392687 for funksjonene:
Uavhengig kontroll av bygningstetthet og våtrom kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
Oppføring av vertikaldelt tomannsbolig i en etasje
Bolig, BYA 183 m2/BRA 2 x 85,80 m2?

Carport, BYA 45 m2 /BRA 42 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen fra 1971
Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:

 BLOCK WATNE AS:
SØK kl.1 
PRO mur, ventilasjon og prefabrikert takverk kl.1
UTF alle områder unntatt utstikking, rørlegger, skorstein og vedovn kl.1
- KASA Boligprosjektering AS:
PRO arkitektur, konstruksjonssikkerhet/bygningsfysikk unntatt murarbeider, rørlegger, ventilasjon og 
prefabrikert takverk kl.1
- PEISSELSKABET AS:
PRO/UTF Stålskorstein og vedovn kl.1
- COOP INN-TRØNDELAG SA:
PRO/UTF Rørleggerarbeider kl.1
Foretaket gis lokal godkjenning for ansvarsområdet
- VITEC AS:
PRO/UTF utstikking kl.1
- NORCONSULT AS:
Uavhengig kontroll av bygningstetthet og våtrom kl.1

Tegningsliste:

 001 – 11741- Situasjonskart
 100 – 11741- Snitt
 101 – 11741- Plan
 102 – 11741- Fasader
 103 – 11741- Fasader
 104 – 11741- Fasader
 100 – 11741_G -Plan og fasader – garasje
 101 – 11741_G- Fasader garasje
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Saksvurdering:

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

Eiendommen var tidligere bebygd med en enebolig som ble ødelagt av i brann i 2012.
Eiendommen er nå solgt og det søkes om oppføring av en vertikal tomannsbolig i en etasje med saltak. 

Bygningen plasseres med møneretning nord-sør og inngangsparti og felles gårdsplass mot øst.
Boenhetene etableres på ett plan og som tilgjengelige boenheter med BRA 85,9 m2. Boenhetene 
etableres med tre soverom og stue/kjøkken med direkte utgang til utearealer mot vest.
Bygningen får tilnærmet samme bebygd areal som den opprinnelige eneboligen. 

Gjeldende plan regulerer tomta til bolig med frittliggende bygg i en etasje eller en etasje + sokkel. 
Omsøkte tomannsbolig faller innenfor definisjonen av frittliggende bygning og da den hverken er større 
eller høyere enn øvrige bygninger i planområdet vurderes den å være i tråd med reguleringsplanen.

Det etableres en dobbelgarasje med bod. Denne plasseres i hjørne mot nord øst. Nærmeste avstand til 
nabogrense er over 4 meter.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

16.09.2013 2013/1252-4

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

356/001 - Godkjent tilbygg til driftsbygning

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
356/001

Adresse:
Framverranvegen 1960, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Eivind Karlsen                      

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

Bruksareal i m2:
161            

Det vises til søknad om tilbygg til fjøs registrert mottatt her 24.06.13.
Siste dokument til saken er supplerende opplysninger vedrørende areal samt situasjonsplan mottatt 
20.08.13.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – liggebåsfjøs til ammeku – på eiendom 356/001.

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 170 m2/BRA 161 m2 liggebåsfjøs til ammeku – 22 stk.
Riving av eksisterende uthus ca 50 m2

Planstatus: kommunedelplan Framverran
Planformål: LNF-område
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Saksvurdering:

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

Tilbygget etableres mot nordvest mellom fjøs og silobygg. Tiltaket medfører at driftsbygningen får et 
bruksareal på ca. 788 m2.

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

17.09.2013 2013/350-9

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Wenche Skjevik
Halvor Bachkesgt.10
7505  STJØRDAL

081/032 - Ferdigattest for fritidsbolig, Vistventrøa 23

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 11.03.2013 med endring av ansvarsretter datert 
25.06.2013.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Sundli Plan Rømmesv. 3 7300 ORKANGER
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

17.09.2013 2013/1486-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Delino tegning og prosjektering
Stiklestad alle 1
7654  VERDAL

Eilertsen Lillian og Roger - 39/10 - Bolig - Utøyvegen 1044 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
039/010

Adresse:
    Utøyvegen 1044                     

Tiltakshaver:
Lillian og Roger Eilertsen

Ansvarlig søker:
Delino tegning og prosjektering                                         

Tiltakets art:
  Oppføring av nytt bolighus med separat garasje                                              

Bruksareal i m2:
   483 m2         

Det vises til søknad om oppføring av nytt bolighus med separat garasje, dette i henhold til søknad med 
tegninger registrert mottatt her 14.08.2013.
Siste dokument til saken 17.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av nytt bolighus med separat garasje i 
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold søknad, sist revidert 12.08.2013 legges til grunn for tillatelsen.

 Samt situasjonsplan av 26.08.2013.

Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.                
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Delino tegning og prosjektering, org.nr. 886134622, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: 
ansvarlig søker for hele tiltaket, samt ansvarlig for prosjektering av arkitektur.

 Byggkontrollen AS, org.nr. 991596933, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: kontroll av 
lufttetthet og våtrom.
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 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig for 
prosjektering og utførelsen av grunn- og utomhusarbeider.

 Sveberg Rør AS, org.nr. 919853409, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig for 
prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av sanitær og varmeanlegg.

 Brødrene Sundli AS, org.nr. 980353060, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig for 
prosjektering og utførelsen av tømrerarbeider og våtromsarbeider.

 Stein Arild Risan AS, org.nr. 979674341, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig for 
prosjektering og utførelsen av betongarbeider.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter oppføring av nytt bolighus og garasje på utskilt boligeiendom. Eiendommen er fradelt i 
samsvar med fradelingsak 2013/1397 av 16.09.2013 og grensejustering i sak 13/1548. 

Nytt bolighus har et bebygd areal BYA på 193,0 m2.
Garasje har et bebygd areal BYA på 80,0 m2.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel, Inderøy kommune.
Planformål: LNF-område med sprett boligbebyggelse

Adkomst
Adkomst til bolighuset er fra felle privat vei.

Vann og avløp
Boligen tilknyttes offentlig vannanlegg, samt tilknyttet privat avløpsanlegg.

Naboerklæringer:
Det foreligger samtykke fra grunneier Atle Næss til plassering av garasje inntil 1,0 meter fra felles grense 
mellom eiendommene gbnr. 35/1 og 39/10.
Det foreligger samtykke fra grunneier Hilda Stavra på plassering av garasje inntil 1,0 meter fra felles 
grense mellom eiendommene gbnr. 40/4 og gbnr. 39/10.

Saksvurdering:

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Lillian og Roger Eilertsen Nessveet 41 7670 INDERØY
Anton Letnes AS Utøyvegen 1031 7670 INDERØY
Stein Arild Risan AS Merkuveien 4 7652 VERDAL
Sveberg Rør AS E6 Vinne 16 7657 VERDAL
Brødrene Sundli AS Vennalivegen 6 7670 INDERØY
Byggkontrollen AS Okkenhaugvegen 2 7604 LEVANGER



Vår dato Vår referanse

04.10.2013 2012/3974-6

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

Verrasundet Skjell AS v/ Erling Sjømark

7796  FOLLAFOSS

Delegert vedtak

Søknad om fellingstillatelse på Ærfugl i Verrasundet.

Viser til søknad fra Verrasundet Skjell AS om fellingstillatelse på ærfugl i forbindelse med 
tidligere beiteskader på blåskjellanleggene i Verrasundet i Inderøy og Bjørga i Verran. Søknaden 
datert 18.09.2013. 

Verran og Inderøy kommuner har samarbeidet om behandlingen av denne saken.

Vedtak:
1. I henhold til forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon, avslås søknaden om fellingstillatelse på ærfugl i 
Verrasundet skjell AS blåskjellanlegg i Verrasundet i Inderøy.

2. Ny søknad fremmet når eventuell skadesituasjon har oppstått vil bli behandlet som 
hastesak. Denne søknaden må være skriftlig og angi hva det er skade på og i hvilket 
omfang, hvor skadestedet er og hvilke forebyggende tiltak som er forsøkt for å 
forhindre/redusere skadeomfanget.

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Verrasundet Skjell As om felling av et begrenset antall 
ærfugl i skjellanleggene i Verrasundet i Mosvik. Søker har ikke påvist skader i høst, men ønsker 
å komme i gang med skadefelling før ærfuglen får etablert nye beitevaner i anleggene. Det søkes 
om fellingstillatelse for perioden 01.10.2013 – 30.04.2014.

Søknaden er begrunnet i store skader høsten 2012, og at det den gang ble gitt fellingstillatelse på 
inntil 10 fugler. Jfr. delegert sak 2012/3974-2 datert 19.12.2012. Søker viser også, i rapport til 
kommunen etter fjorårets fellinger, til at disse fellingene var et effektivt tiltak for å begrense 
skadene.

Vurdering
I henhold til forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre 
viltarters reproduksjon, pkt. II B, kan kommunen gi fellingstillatelse på blant annet ærfugl når 
disse gjør skade av vesentlig omfang.
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I retningslinjene til forskriften, setter imidlertid viltlovens §14 krav om at skade skal ha skjedd. 
Dette må forstås slik at skaden skal ha oppstått i inneværende sesong, og i et omfang som er av 
vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom 
skaden fortsetter.

Gjeldende forskrift sier også at eier, bruker eller rettighetshaver før felling plikter og i rimelig 
utstrekning forsøke andre tiltak for å avverge skader eller redusere predasjon. 

Dette betyr at skaden må ha skjedd og at andre tiltak for å hindre skade må være forsøkt i rimelig 
grad før fellingstillatelse kan gis. På grunnlag av dette kan kommunen ikke innvilge søknaden 
om fellingstillatelse på ærfugl på nåværende tidspunkt. Samtidig er kommunen klar over at 
skadesituasjoner som dette er akutte og forplikter seg til å behandle en ny søknad, som fremmes 
når skaden oppstår, som hastesak.

Konklusjon
Se vedtak!

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

Med hilsen

Bjørn Ingolf Bakkhaug
Rådgiver

Kopi til:
Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM
Fylkesmannens Miljøvernavdeling Strandvegen 38 7713 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

16.09.2013 2013/1465-2

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

Vågen Bygg AS
Liahåggåvegen 3
7120  LEKSVIK

Bye Alf Magne -  83/45 - nybygg bolig - Kjelvikvegen 113 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/045

Adresse:
           Kjelvikvegen 113              

Tiltakshaver:
Alf Magne Bye

Ansvarlig søker:
Vågen Bygg AS                                         

Tiltakets art:
   Oppføring av nytt separat bolighus                                             

Bruksareal i m2:
174,0 m2           

Det vises til søknad om oppføring av nytt bolighus, dette i samsvar med søknad registrert mottatt her
12.08.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av nyttbolighus i henhold til søknad, 
tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold søknad av 13.03.2013 legges til grunn for tillatelsen.
                
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Vågen Bygg AS, org.nr. 996310930, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig søker for hele 
tiltaket, samt ansvarlig for prosjektering av plassering av tiltaket, mur/betong, radonsperre, våtrom, 
ansvarlig for utførelsen av plassering av tiltaket, mur/betong, radonsperre, montering av råbygg, 
innredningsarbeider, våtrom.

Byggkontrollen AS, org.nr. 991596933, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: kontroll av luftetthet og 
våtrom.
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Farbu og Gausen AS, org.nr. 980396762, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig søker for 
prosjektering av grunnarbeider, bunn- stikkledninger, ansvarlig for utførelsen av grunnarbeider, bunn-
stikkledninger.

Asp Rørservice AS, org.nr. 990964580, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig for 
prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av VVS-arbeider.

Overhalla Industrier AS, org.nr.980353060, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: treteknisk 
prosjektering av enebolig i tre.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt bolighus på eksisterende boligeiendom. I henhold til fradelingssak 
sak 2013/1406 er eiendommen tillagt tilleggsareal for oppføring av nytt bolighus, vedtak av 22.07.2013.

Nytt bolighus har et bebygd areal BYA på 195,0 m2.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel, Inderøy kommune.
Planformål: LNF-område med sprett boligbebyggelse

Adkomst
Adkomst til bolighuset er fra sammen gårdsvei som eksisterende bolig på eiendommen.

Vann og avløp
Boligen tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg.

Saksvurdering:

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

Tiltaket kommer som erstatning for tidligere vedtak som ble annullert på ny leilighet i garasje på samme 
eiendom, sak 13/198.

Øvrige opplysninger:

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er 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:
Alf Magne Bye Kjelvikvegen 111 7670 INDERØY
Byggkontrollen AS Handballvegen 3 7620 SKOGN
Farbu og Gausen as Kjelvikvegen 113 7670 INDERØY
Asp Rørservice AS Håkkagata 10 7714 STEINKJER
Overhalla Industrier AS Skogmo 7863 OVERHALLA



Vår dato Vår referanse

02.10.2013 2013/1481-2

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

Astrid og Bjarne Reitan
Røsetvegen 9
7670  INDERØY

Reitan Astrid og Bjarne - 135/50 - Tilbygg - Røsetvegen 9 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/050

Adresse:
    Røsetvegen 9                     

Tiltakshaver:
Astrid og Bjarne Reitan                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolig                                              

Bruksareal i m2:
36 m2           

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med tegninger registrert mottatt 
her 07.08.2013 .

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes oppføring av tilbygg til enebolig i samsvar med 
søknad, tillatelsen er gitt med følgende forbehold:

 Tiltaket utføres i samsvar med tegninger av 07.08.2013. 

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til bolighus, med oppføring av garasje i forlengelse av bygget mot øst. Mot vest 
bygges ny terrasse i husets bredde, med nedgang til terreng. 
Samtidig utbedres mur mot vei i en høyde av 1,5- 2,0 meter. Muren føres opp mot privat vei, og utføres i 
forlengelse av naboens mur.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Når det gjelder plassering av mur, er det en forutsetning for tillatelsen at avstand til veikant er i henhold 
til avtale med privat grunneier av vei. Samt at det tas hensyn til kommunale spillvannskummer på 
eiendommen.

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.§ 21-9. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.10.2013 2013/1777-3

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

John Olav Stokke

  

John O. Stokke, Innvilgning av dispensasjon på omdisponering av 
landbruksareal.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad om dispensasjon på omdisponering av landbruksareal på Hall gnr. 
118/1. Det omsøkte arealet er målt til 0,7 dekar innmarksbeite. 
Tiltaket består å ta bort matjorden og legge på grus med tanke på at naboeiendommen trenger snuplass 
og parkering for melkebil. 

Siden omsøkt areal ligger som landbruksformål (LNF) i kommuneplanens arealdel og blir omdisponert til 
parkeringsformål for andre næringer enn landbruk, må det behandles som en dispensasjonssak etter 
plan og bygningslovens § 19-2, og etter jordlovens § 9, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Vurdering: 
Kommunen kan gi dispensasjon etter Plan og bygningslovens § 19-2 dersom hensynet til formål og 
planbestemmelsene i arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det er flere argumenter som taler for 
en dispensasjon enn mot. 

Argumenter som taler for en dispensasjon: 
1. Opparbeiding av en god parkeringsplass for melkebil for å unngå ødelagte veier rundt gården. 
2. Benytter eksisterende avkjørsel til fylkesvei 761, som i dag benyttes av tungtrafikk fra 

steinbruddet. 
3. Det er ingen registrerte eller kjente kulturminner eller kulturmiljøer på området. 

Argumenter som taler mot en dispensasjon: 
1. Omsøkt areal er registrert med viktig naturbeiteområde og vil komme i strid med 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Området består av selje og ask og berga har kravfulle moser og 
lavarter samt en del viktige karplanter. I de senere årene har ikke område blitt beitet og stelt, så 
en kan ikke forvente å ha samme mangfoldet på arealet som tidligere. 

2. Omsøkt areal er registrert som innmarksbeite, og er derfor innenfor begrepet dyrka areal. Det 
er snakk om et mindre areal som blir omdisponert. Se jordlovsbehandling nedenfor.

Følgende skal vurderes etter Jordlovens § 9:  

 Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området: Arealet ligger inntil naboeiendommen 
som er en stor boligeiendom. De er eieren her som skal benytte parkeringsområdet, og 
oppstillingsplassen vil ikke skape drifts- eller miljømessige ulemper for gården eller området 
rundt. 
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 Kulturlandskapet: Arealet er en del av et viktig kulturlandskap i området og parkeringsplassen vil 
bli svært synlig i dette landskapet. Det burde vært sett på alternative for parkeringsplass 
/snuplass for melkebilen. 

 Samfunnsgagnet: Tiltaket er positiv for den trafikale situasjonen i området og til gagn for han
som kjører melkebilen som får ha bilen plassert nær bosted. 

 Tilbakeføring til jordbruksproduksjon: Dersom tiltaket opphører, vil det være enkelt å tilbakeføre 
omsøkt areal til jordbruksproduksjon, men det må tilføres topplag med matjord. 

Det er flere argumenter som taler for en dispensasjon enn mot samt at omsøkt areal kan lett 
tilbakeføres til vanlig jordbruksdrift att. Etter en samlet vurdering av søknaden der LNF-formålet 
ikke blir vesentlig svekket og siden det er flere argumenter som taler for enn mot, blir søknaden 
om dispensasjon innvilget. 

Vedtak: 
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak dispensasjon til omdisponering av 0,7 dekar 
jordbruksareal. Arealet blir omdisponert til parkeringsformål. 
Vedlagt kart viser arealet omdisponeringen gjelder. 
Vedtaket gjøres i medhold til Plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtak fra plan 
og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og jordlovens § 9, 
omdisponering i samsvar med kommunens delegasjonsreglement. 

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

Saksbehandlingsgebyr på dispensasjon uten høring er på kr. 1850.- og sendes ut gjennom 
INVEST.

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 kart med oppmålt areal

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





Vår dato Vår referanse

08.10.2013 2013/1663-2

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

Alf Magnar Gundersen
Åsv. 34
7670  INDERØY

Gundersen Alf Magnar - 194/111 - utvidelse av altan - Åsvvegen 34 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/111

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Alf Magnar Gundersen                      

Tiltakets art:
Utvidelse av terrasse                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om utvidelse av terrasse på bolighus registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

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

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende terrasse på bolighuset, utvidelsen gjelder breddeutvidelse av 
terrasse mot øst samt en utvidelse av terrasse i hjørne av eiendommen mot sør/vest.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

                



Vår dato Vår referanse

13.09.2013 2013/1638-2

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

Solveig Bosnes Pedersen
Utøyveien 1050
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Solveig Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling av festetomt på gnr. 
36/1/12

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 09.09.13 vedrørende fradeling av festetomt på 
Rottvoll på gnr. 36, bnr. 1, festenr.12. Det søkes om et tomteareal på 800 m2 omkring 
festepunktet. Festepunktet er bebygd i tråd med eldre disposisjonsplan men ligger innenfor LNF-
formålet i kommuneplanen. Hytten har i dag privat parkeringsplass og sti ned til hytta. 

Søknaden behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder oppretting av ny 
grunneiendom. Søknaden blir ikke behandlet etter jordloven da dette skal vært vurdert ved 
oppretting av festepunktet/ disposisjonsplanen.

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1:
Gjeldende plan: 
Den omsøkte festetomten ligger i dag innenfor LNF- formålet i kommuneplanens arealdel. Siden 
det er utarbeidd en eldre disposisjonsplan for området med punktfester for hyttene, anser en 
fradeling av festepunkt med eksisterende hytte som fradeling til uendret bruk innenfor gjeldende 
plan. Det ligger ved kart som viser anbefalte grenser for ny hyttetomt. 
Nabovarsel: 
Søknaden er vedlagt nabolister fra hyttenaboer som ligger nærmest omsøkt tomt, så krav til 
nabovarsel regnes som oppfylt etter plan og bygningslovens § 21-3.
Infrastruktur: 
Siden søknaden gjelder fradeling til uendret bruk, vil ikke infrastruktur som vann, avløp og vei 
ha noe betydning for søknaden. Når det gjelder generell samfunnsrisiko, går en ut fra at dette er 
vurdert i byggesøknaden for hytten. Grunnforholdene i området er forvitringsmateriale og marine 
avsetninger. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 800 m2 tomt på eksisterende 
festepunkt på gnr. 36/1/12. Den fradelte tomten blir nyttet til fritidseiendom. Vedtaket 
gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1,m i samsvar med Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement. Fradelingen må iverksettes innen 3år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser tomten fradelingen gjelder. Nøyaktige grenser for tomten settes i 
oppmålingsforretningen. 
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Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

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

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Anbefalt tomt

Kopi til:
John Christian Berg Mrkusvegen 13 7712 STEINKJER
Ronald Arne Berg Strandvegen 22 B 7713 STEINKJER





Vår dato Vår referanse

10.09.2013 2013/1602-6

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

Solveig Bosnes Pedersen
Utøyvn. 1050
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling av festetomt på
gnr. 36/1/20

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 02.09.13 om fradeling av festenr. 20 i Rotvoll 
hyttefelt. Når det gjelder tomt nr. 20, er den ubebygd og heller ikke tinglyst og oppført i 
grunnboken. Det foreligger en privat festekontrakt på tomten. Det må søkes dispensasjon etter 
plan og bygningslovens § 19-1, men regner det som en kurant sak siden feltet er utformet i tråd 
med en eldre disposisjonsplan. Søknad om dispensasjon er vedlagt søknaden. 
Den omsøkte tomten er på 900m2 og ligger inntil privat vei til hytteområdet. Kjøper av tomten 
eier også festet nabotomt som også søkes fradelt. Området består av høgbonitet skog og består i 
dag hovedsakelig av stor skog av gran og lauvtre.

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder oppretting av ny 
grunneiendom. I tillegg skal den behandles som dispensasjon fra pbl § 11-6, rettsvirkning av 
kommuneplanen. Saken blir ikke behandlet etter jordlovens § 12 siden det allerede er en 
disposisjonsplan for hytteområdet og omsøkt tomt ligger midt i feltet. 

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1: 
Gjeldende plan: 
Den omsøkte tomten ligger innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Siden det er 
utarbeidd en eldre disposisjonsplan med innlagt festepunkt, anser en fradeling i tråd med 
disposisjonsplanen men ikke med gjeldende arealplan. Se vurdering av dispensasjonen nedenfor.
Nabovarsel: 
Vedlagt søknaden er nabovarsel fra hyttenabo i nord som ligger inntil omsøkt tomt, så krav til 
nabovarsel er oppfylt etter pbl. § 21- 3
Infrastruktur: 
Når det gjelder vannforsyning og avløp, er dette som i hyttefeltet for øvrig med sommervann og 
ingen kloakk. 
Det er bygd privat veg med parkering til området. 
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Dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2 kan innvilges dersom hensynet til 
bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er større enn 
ulempene. 
Argumenter som taler for å gi dispensasjon:

 Tomten er avsett i en eldre disposisjonsplan. Selv om planen ikke er juridisk bindende, er 
den retningsgivende og var det planverktøyet som ble brukt for hytteområder før 1985. 

 Det er ingen registrerte kulturminner i området.
 Området er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12, og det er ingen registrerte eller 

lokal kjente naturverdier på området. 
Argumenter som taler mot å gi dispensasjon:

 Området består av høgbonitet skog. Det står noen trær med økonomiske verdier på 
tomten, men det er begrenset samt at terrenget er bratt og området ligger midt mellom 
hytter så uttak av skogen vil være vanskelig drift. 

Området ligger midt i et hytteområde og egnet for hyttetomt. Det er flere argumenter som taler 
for å gi dispensasjon enn mot, og hensyn til LNF-formålet i kommuneplanens arealdel blir ikke 
vesentlig svekket. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak etter plan og bygningslovens § 19-2 fradeling 
av inntil 900 m2 skogsmark på Rottvoll gnr. 36/1. Omsøkt tomt er avsett som feste nr. 20 i 
eldre disposisjonsplan for området. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 
20-1,m og § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og er i samsvar med Inderøy 
kommunes delegasjonsreglement. 
Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. 
Vedlagt kart viser anbefalt tomt. Nøyaktige grenser for tomten settes i 
oppmålingsforretningen.

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 oppmåling av tomten. 

Saksbehandlingsgebyr på kr. 3000.- og gebyr for dispensasjon på kr. 1850.- etter plan og 
bygningsloven vil bli fakturert sammen med oppmåling. Det tas et gebyr samlet for 
festetomt nr. 19 og 20. 

Med hilsen

Kristin Volden
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Planlegger

Vedlegg
1 Anbefalte tomtekart

Kopi til:
May Solberg Ranheimsveien 162 B 7053 RANHEIM





Vår dato Vår referanse

06.09.2013 2013/1602-3

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Solveig Bosnes Pedersen
Utøyvn. 1050
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av fradeling av festetomt på gnr. 36, bnr 
1 og festenr. 19.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 02.09.13 om fradeling av festetomt på Rottvoll 
gnr. 36, bnr.1. Det søkes om et tomteareal på 900 m2 omkring festepunktet. Hytten er fra en 
eldre disposisjonsplan og ligger innenfor LNF- formålet i kommuneplanens arealdel. Det er i 
ettertid bygget en vei inntil hytten som knytter til et nytt hyttefelt med reguleringsplan.

Søknaden behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder oppretting av ny 
grunneiendom. Søknaden blir ikke behandlet etter jordloven da en går ut fra at dette ble vurdert 
når festet ble opprettet. 

Vurdering:
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens § 20-1:
Gjeldende plan: 
Den omsøkte festetomten ligger i dag innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Siden 
det er utarbeidd en eldre disposisjonsplan som har punktfeste for hyttene, anser en fradelingen av 
festepunkt med eksisterende hytte som uendret bruk og er innenfor gjeldende plan. 
Det er vedlagt felles kart for omsøkte tomer som viser anbefalte grenser for ny hyttetomt.  
Nabovarsel: 
Vedlagt søknaden er innsendt nabovarsel fra nærmeste hyttenabo mot sør som kommer nær
grensen inn mot omsøkt tomt, så krav til nabovarsel regnes som oppfylt. Det bør også varsles om 
fradelingen til eierne på gnr. 36/43, Svein og Turid Alte.
Infrastruktur:
Siden søknaden gjelder fradeling til uendret bruk, vil ikke infrastruktur som vann, avløp og vei 
ha noen betydning. Når det gjelder samfunnsrisiko, går en ut fra at dette er vurdert i tidligere 
byggesøknad. Grunnforholdene i området er enten forvitringsmateriale eller hav/fjordavsetninger 
på fjell. 
  
Vedtak:
Inderøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av 900 m2 tomt med eksisterende 
festepunkt på gnr. 36/1/19. Den fradelte tomten blir nyttet til fritidseiendom. Vedtaket 
gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1,m i samsvar med Inderøy kommunes 
delegasjonsreglement.
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Fradelingen må iverksettes innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Vedlagt kart viser tomten 
fradelingen gjelder. Nøyaktige grenser for tomten settes i oppmålingsforretningen.

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 faktureres 
sammen med gebyr for oppmåling. Det tas et gebyr samlet for festenr. 19 og 20. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Anbefalte tomtekart

Kopi til:
May Solberg





Vår dato Vår referanse

13.09.2013 2013/1510-6

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

Norsk landbrukslovgiving Nord-Trøndelag
Strandvegen 22 B
7713  STEINKJER

Att. Ivar Vatn

Skogset Per Annar - 122/1 - tilbygg til driftsbygning - Sandvollanvegen 440/438 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
122/001

Adresse:
Sandvollanvegen 438, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Annar Skogset

Ansvarlig søker:
Norsk landbrukslovgiving Nord-Trøndelag                    

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

Bruksareal i m2:
283 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende driftsbygning, tiltaket er registrert mottatt her
20.08.2013.
Siste dokument til saken 11.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av driftsbygning i henhold til søknad, 
tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til tegninger av 10.01.13 legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Norsk landbruksrådgivning Nord-Trøndelag, org.nr. 988009032, gis ansvarsrett som ansvarlig 
søker samt ansvarlig for prosjektering av arkitektur, herunder prosjektering av Brannkonsept.

 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for prosjektering samt utførelsen av 
grunnarbeider.
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 Gran og Ekran AS, org.nr. 990427208, gis ansvarsrett for prosjektering samt utføring av 
betongarbeider.

 Overhalla Cementvare AS, org.nr. 976802756, gis ansvarsrett for prosjektering samt utføring av 
levering og montering av isolerte betongelement til yttervegger.

 Spar-Bygg AS, org.nr. 935540704, gis ansvarsrett for prosjektering samt utførelsen av 
tømrerarbeider.

 Tiltakshaver Per Arne Skogset, gis ansvarsrett for prosjektering og utførelsen av VVS-anlegg, 
samt ansvarlig for utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg. Brannvarslingsanlegg utføres 
med autorisert sideentreprenør.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende driftsbygning. Tilbygget er en forlengelse av eksisterende 
driftsbygning mot nord, bebygd areal for tilbygget er 267 m2. 
Det totale bruksareal for driftsbygningen etter tilbygg medfører at bygget er over 1000 m2. Tiltaket er 
dermed omsøkt i samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1.

Nabovarsling:
Tiltaket er fritatt for nabovarsling i samsvar med plan- og bygningsloven § 21-3. Da tiltaket ligger mer 
enn 150 meter fra nærmeste eiendomsgrense. Og kommunen ikke ser at tiltaket ikke berører naboers 
interesser.

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

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Gran & Ekran AS Lensmyra 8 7670 INDERØY
Maskinentreprenør Anton Letnes AS Utøyvegen 760 7670 INDERØY
Overhalla Cementvare AS Bjørnes 7863 OVERHALLA
Per Annar Skogset Sandvollanvegen 438 7670 INDERØY
Spar-Bygg AS                          Sjøfartsgata 9 7714 STEINKJER



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Gry Tveten Aune
Tlf. direkte: 74 16 81 50
E-post: fmntgtv@tylkesmannen.no Vår ref.: 2013/5982 Arkivnr:

2013 fl
. 17.09.2013

Adresseliste

Orientering om kartlegging av "rik sumpskog" i Nord-Trøndelag

Dette brevet sendes grunneiere til områder med «rik sumpskog», som kartlegges høsten 2013.
Områdene er allerede registrert i naturbase.no. Se de vedlagte områdebeskrivelsene.
Områdene skal nå kartlegges på nytt for å øke kvaliteten på beskrivelsene og avgrensningen
til områdene.

Hvorforskaldisseområdenekartlegges?
Rik sumpskog er barskog eller lauvskog på næringsrik jord med høy vannstand. Områdene er
ofte dårlig drenert og dette gir et stabilt fuktig klima. En del arter er avhengig av denne typen
områder.

Fylkesmannen i Hordaland samler den kunnskapen vi har om rik sumpskog i Norge, og i den
forbindelse har de bestilt en rekartlegging av kjente rike sumpskoger i Norge. Dette inkluderer
32 områder i Nord-Trøndelag. De fleste av disse områdene vil nå bli kartlagt på nytt med
feltb efaring.

Gjennomforingav kartleggingen
Kartleggingen vil bli utført av firmaet BIO-fokus. Områdene blir kartlagt i henhold til
nasjonal håndbok for naturtypekartlegging (direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 13).

Resultatetav kartleggingen
Kartleggingen vil gi bedre beskrivelser av områdene. Avgrensningen kan også bli endret.
Noen områder kan også bli tatt ut av registreringen.

Resultatet av kartleggingen vil bli sendt til de samme som mottar dette brevet. Den oppdaterte
informasjonen vil også bli tilgjengelig for alle på naturbase.no.

Den nye kunnskapen vil bli brukt av grunneiere og det offentlige for å kunne ta hensyn til
natunnangfoldet i skogen.

Eksempel på rik sumpskog. Foto: Jan Rabben

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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Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på telefon 74 16 80 00.
Kontaktperson er Gry Tveten Aune.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Assisterende miljøverndirektør

Gry Tveten Aune
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1Adresseliste
2Områdebeskrivelser

Kopi med vedlegg til:





Frosta kommune Alstad 7633 Frosta
Verran kommune




7790 Malm
Namdalseid kommune




7750 Namdalseid
Overhalla kommune




7863 Overhalla
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 Inderøy
Lierne kommune Postboks 40 7882 Nordli
Leksvik kommune Kommunehuset 7120 Leksvik
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 Stjørdal
Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger
Nærøy kommune




7970 Kolvereid
Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal

Kopi uten vedlegg:





Fylkesmannen i Postboks 7310 5020 Bergen
Hordaland





Biofokus




0349 OSLO

Internmottaker:





Rune Saursaunet







Adresselistetil grunneiere til registrereområder av typen "Riksumpskog"
Eier Bostedsadresse Postnr Poststed Matrikkelnr
AGLE JAN OLAV NESSETVEGEN754 7670 INDERØY 186/1
APPELKVISTSIV KJERSTIN Røkke 7510 SKATVAL 64/1

AUNE ODD JARLE TINGLUM 7750 NAMDALSEID 165/9

BORKMO STEIN FREDRIKSBERGSGATE 1 A 7803 NAMSOS 149/4

BRATTAKERJORID HELLEN VESTVIKVEGEN 30 7690 MOSVIK 352/1

BUCHHOLDTJØRN AUGUST SAGPLASSVEGEN54 7054 RANHEIM 82/1

BØGSETHJON EILERT




7750 NAMDALSEID 144/3,5,6,7

DEKKERHUSROGER




7970 KOLVEREID 63/10

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM 212/5

EKMANN GEORG




7790 MALM 16/1

ELDEN EIVIND Helbostad 7750 NAMDALSEID 165/10 og 168/11

ELDEN INGER MARGRETHE Solhaug 7750 NAMDALSEID 168/1

ELDEN MORTEN




7750 NAMDALSEID 138/1

GALGUFTEN STEIN ARNE GALGUFTEN 7863 OVERHALLA 5/1

GRAFF ROAR MORTEN HEGLEØVRE 7608 LEVANGER 277/1

HAGERUP OLAV Dragset 7510 SKATVAL 64/1

HILLERAUD NORDAHL GRIEGSVEG 23 A 7024 TRONDHEIM 85/3

HILLERJARLE NAUSTBUKTA 7990 NAUSTBUKTA 85/1,2

HILLEROVE PETTER DOKTORVEGEN 2 7970 KOLVEREID 85/10

HILLER ROYVEGARD TORS VEG 11 A 7032 TRONDHEIM 85/10

HJELLUPOLA GUNNAR HJELLUP 7120 LEKSVIK 37/1,5

HOGSTAD ANDREAS RYGH Holmberget 7633 FROSTA 87/4

HOGSTAD JON ASBJØRN




7633 FROSTA 90/1

HOKSTAD ASTRID FLÆGSTAD




7633 FROSTA 92/1

HOLDEN HANS MARTIN FAGERBAKKVEGEN6 7605 LEVANGER 310/1

HOLDEN KARIANNE FRAMSTAD FAGERBAKKVEGEN6 7605 LEVANGER 310/1

HULTGREEN ØRJAN Horvereid 7970 KOLVEREID 63/3

INDERDAL JOHN TRYGVE




7884 SØRLI 32/82

KOLSTAD HERBJØRN Jamtsve 7750 NAMDALSEID 144/5,6,7

KROG TOR KRISTIAN Hernes 7633 FROSTA 87/7

KVITHYLL HANS KÅRE RISVIKA 7863 OVERHALLA 59/2



Eier Bostedsadresse Postnr Poststed Matrikkelnr




LEHN EINAR logtun 7633 FROSTA 91/1




LEIN JOHAN LILLELEIN 7633 FROSTA 87/31




LERFALDJOHAN OLAV SANDSTIEN 47 B 7657 VERDAL 261/1




LUND EVEN




7510 SKATVAL 51/10




MALMO AUDUN




7790 MALM 16/3




MALMO KJELLAUG HOLMVIK ØSTRE 7790 MALM 14/1




MALMO OLE-ERIK HOLMVIK ØSTRE 7790 MALM 14/1




MUNKEBY VEGARD GEITEVEGEN 12 7605 LEVANGER 276/2




MØRKVED RANDI UTNES NORDTUN I GALGUFTA 7863 OVERHALLA 59/9




NAKLING EDVARD JENS Nakling 7970 KOLVEREID 65/7




OPDAHL ATLE MORTEN Namdalseid 7750 NAMDALSEID 165/17




PAULSEN KNUT Grinnaveien 7970 KOLVEREID 63/36




RISVIK PÅL ARVE RISVIKA 7863 OVERHALLA 59/1




RISVIKSTURLA OVE RISVIKA 7863 OVERHALLA 59/1




RODUM SVEIN PEDER RODUM 7863 OVERHALLA 59/3




ROKSETHINGVILD BERIT SANDESUNDSVEIEN 61 1724 SARPSBORG 89/2 og 92/2




RYGG LARS




7633 FROSTA 87/3




RYGG MARTIN Holmberget 7633 FROSTA 87/2




RØNNINGEN TURID VIKTORIA




7633 FROSTA 87/6




RØSTAD PETERANDREAS RINNAN ØVRE 7609 LEVANGER 260/1,2




SILSETTOR ODD ODINS VEG 3 2817 GJØVIK 140/1,3




STABERGEDVARD ALOSAVEGEN 45 7605 LEVANGER 276/4




STABERGRITA DAHL ÅSBYGDVEGEN 336 7690 MOSVIK 309/2




STABERGTROND ASBJØRN ÅSBYGDVEGEN 336 7690 MOSVIK 309/1,2




STATENSVEGVESEN REGION MIDT Fylkeshuset 6404 MOLDE 518/1






143/2, 48/1, 25/1, 187/1, 174/6,

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 147/1, 135/4




STEINKJERKOMMUNE Postboks 2530 7729 STEINKJER 150/8




STE1NVIKAUNERAND1




7510 SKATVAL 64/3




STRAND ARVE HAUKNES I GALGUFTA 7863 OVERHALLA 85/2




TISLØV TOR ARNE DIGERNESVEGEN20 7820 SPILLUM 138/4,26




TORHEIM RUT ANE RISVIKA VESTRE 7863 OVERHALLA 59/6




191/1,



Eier Bostedsadresse Postnr Poststed Matrikkelnr

TØRRING JAN Eldkleiva 7730 BEITSTAD 138/2,17

UTSTRAND VEGARD LORENTSEN RISVIKAVESTRE 7863 OVERHALLA 59/6

VALSTAD KOLBJØRN JAMTLANDSVEGEN 445 7657 VERDAL 118/12 og 259/3

VIK TOMAS Mo 7633 FROSTA 89/1

VIKEN STEINAR VESTV1KVEGEN20 7690 MOSVIK 352/3

YTTERVOLLDANIEL JAMTLANDSVEGEN 422 7657 VERDAL 261/3

ØDEGÅRD BIRGIT ØVERBY SELLÆG 7860 SKAGEI NAMDALEN 31/2,17

ØDEGÅRD HÅVARD ANDREAS SELLÆG 7860 SKAGEI NAMDALEN 31/2 og 32/17
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Fakta:Naturtype

Laukaunet(S)
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00027082

Laukaunet (S)

Inderøy

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.2005

G Ikke vurdert

Høgproduktiv fuktig granskog, frå lågurtprega vegetasjon på dei tørraste delane til

storbregneskog og sumpskog på dårleg drenert grunn. Ein del gråor Alnus incana i tresjiktet.

Artsrikt, med m.a. strutseveng Matteuccia struthiopteris, skogmarihand Dactylorhiza fuchsii,

nattfiol Platanthera bifolia, firblad Paris quadrifolia, soleihov Caltha palustris,

sumphaukeskjegg Crepis paludosa, mjødurt Filipendula ulmaria, svarlvier Salix myrsinifolia

ssp. myrsinifolia og istervier Salix pentandra. Grunngjeving for verdisetting. Artsrikt, men

ikkje velutvikla sumpskogsvegetasjon.

29 daa

Tittel 1LenkeI Kildetype
-- r-

Kilder Navn !Ari

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00027082 17.09.2013
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Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Vitenskapsmuseet, NTNU Krysslistedata Vitenskapelige samlinger

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00027082 17.09.2013
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0"" 0.15

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00027082 17.09.2013
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Mil lø-
D1RE KTORA I 1 Naturbase
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Fakta:Naturtype

Hevlansor
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

GjennomsnIttsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00050359

Hevlan sor

Lierne

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.01.2003

> 100 m

G Ikkevurdert

Lokalitetsbeskrivelseav G. Gaarderdatert09-02-2006, basertpå Korbøl(2003)

<br>"Generellbeskrivelse:Åpen,flatsump.Relativtfattigogmoserik(torvmoser).Mange

gamle grantrærmedgrovbarkog noenspredtegrovebjørker.Mye mørkskjeggpå træme.

Kan være gunstighekkeområdeforstorfuglda det liggerfinebeiteområderrundtmed flere

beitefuruer."<br>Lokalitetenfår verdiviktig(B), sidendet er snakkom en intaktsumpskog

med gamle trær. Detteer også i samsvarmed Korbøl(2003) sinverdiB. Naturtypeer ikke

helt korrekt,sidendet er snakkomfattigsumpskog,men dener likeveli denneomgangført

hit (kunneogså blittkalturskog/gammelskog).

17 daa

Kilder

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00050359 17.09.2013
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Navn År Tittel Lenke Kildetype

Miljøfaglig

UtredningAS.

!Rapport

12007:11
Gaarder, http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-

	

20071Gaarder,G., Litteratur
G. etal.

1Fjelstad,H.,
11-LIERNE-BM.PDF#

Hoftun,T.H.,

Klepstand,

J.T., Reislo, S

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id--BN00050359 17.09.2013
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o 50 100m

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id--13N00050359 17.09.2013
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D 1J(3
DUZI KTORA1 UT Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Eidsvatnet
- -

BN00025896

Eidsvatnet

Overhalla

Rik sumpskog

Viktig

Nei

24.07.2010

G Ikke vurdert

UTM: UM 60-62 58-59 Kartblad: 1724 II Hoh.: 6 m Rik sumpskog langs sørenden av Eidsvatnet fra

Bogen til Galgøfta. Lokaliteten er studert i kikkert, men det ble ikke tid til å undersøke lokaliteten

nøye i felt. Ut fra vegetasjonen i lokaIitet 12 Bogen i Eidsvatnet antar vi at denne tilgrensende

lokaliteten har stor verdi. Vi har pga. det meget tynne datagrunnlaget satt verdien til B (viktig), men

rik sumpskog er en sterkt trua (EN) vegetasjonstype og nærmere undersøkelse kan gi verdi A

(svært viktig). Lokaliteten ble undersøkt i 2010 av Dag Dolmen med hensyn på øyenstikkere og

amfibier.< P> Det ble kun funnet ån øyenstikkerart i Eidsvatnet; <I>Enallagma cyathigerum</l>

156 daa

Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Kilder Tkjavn TAr Tittel

Dolmen, 12011

D.

Lenke
_
Kildetype

Biomangfoldprosjektet www.ntnu.no/c/document_library/get_file? Feltundersøkelser

i Nord-Trøndelag Iuutd=lba58ebd-7ca 1-4241-al4f-

2007-2010 med vekt b0226a6affac&g roupld=10476

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00025896 17.09.2013



Naturbase IEidsvatnet Side 2 av 3

Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

på øyenstikkere og

,arnfibier.44 sider

Lyngstad
1Naturtypekartlegging i

,1
Overhalla kommune.

A. & 12005 NTNU Vitensk.mus.
Litteratur

Aune, E.
Rapp. bot. Ser. 2005-

I.
7

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=r3N00025896 17.09.2013
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Ka-rtgrunnlag:Kartverket Geovekst ogkommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00025896 17.09.2013
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M111Ø-
DIRL}.101(A1 L1 Naturbase
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Fakta:Naturtype

Sauheia
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

ForvaltnIngsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

PåvirknIng

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013706

Sauheia

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.1979

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger i et markert søkk langs en liten bekk oppunder sørvestsida av Sauheia ca.

3 km vest for Finnvollen. Området er utfigurert på vegetasjonskart som enggranskog av

Moen & Selnes (1979) og også registrert som nøkkelbiotop av Siste Sjanse (in litt.). Her er

en uvanlig frodig, eldre granskog av storbregne- og høgstaudetypen.

103 daa

Kilder Na;n7Ar ITittel

	

rHolien, II2003 Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -
1 
IIH.

	

J_ 	
Rapport nr. 13, 2003: 1-140.

Lenke Kildetype

1Litteratur

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00013706 17.09.2013



Naturbase I Sauheia Side 2 av 2 •

00.30.6km

fl

  ••  

t

•

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013706 17.09.2013
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N111M-
DIRIii:1ORK: 121 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Skraptjonnbekkenvest
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

BN00050392

Skraptjonnbekken vest

Lieme

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

15.09.2005

> 100 m

G Ikke vurdert

Lokalitetsbeskrivelse av G. Gaarder datert18-01-2006, basert på eget fettarbeid

15.09.2005:<br> Lokaliteten ligger på sørsida av Ingeldalsåa, inneklemt mellom

Skraptjønnfloen naturreservat på sørsida og skogsvegen oppover dalføret på nordsida. Her

er det igjen ei smal remse med gammel, sumpskogspreget skog som av ukjente årsaker

ikke ble inkludert i verneområdet, på tross av de klare naturkvalitetene. Lokaliteten

avgrenses mot en mer tørr skogstygg i vest Det er snakk om gammel granskog med innslag

av en del grov og gammel bjørk. Karplantefloraen virker ikke spesiell, men ble noe dårlig

undersøkt. Derimot opptrer en del knappenålslav på bjørketræme. Det ble gjort et par funn

av vortenål, samt ett funn av den sterkt truede (EN) huldrenål på ei grov bjørk. Sistnevnte

art er meget sjelden i hele Europa og tidligere ikke funnet i Nord-Trøndelag (men den er

funnet nær Storjøen noe lengre sørøst i Sverige).<br> Lokaliteten får verdi svært viktig (A),

siden en sterkt truet lavart er funnet. Også forekomsten av gammel, intakt sumpskog tilsier

en relativt høy verdi. Som naturtype kunne også "gammel lauvskog" vært benyttet, men

rikere sumpskog ble her ansett som mest presis.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00050392 17.09.2013



Naturbase Skraptjonnbekken vest Side 2 av 3 "

Landskap

Mangler

Totatareal 31 daa

Kilder Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Gaarder
'

G. et.al.
2007

Miljøfaglig

Utredning AS.

Rapport

2007:11

Gaarder, G.,

Fjelstad, H.,

Hoftun, T.H.,

Klepsland,

J.T. Reislo, S

http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-
Litteratur

11-LIERNE-BM.PDF#

httn://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00050392 17.09.2013
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50 100m

102..

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00050392 17.09.2013



Naturbase I Murubekken øvre Side 1 av 3

1\111 10-
1)1 NTORATI1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Murubekkenøvre
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

ForvaltnIngsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

BN00073694

Murubekken øvre

Lieme

Rik sumpskog

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

01.01.2006

20 - 50 m

G Ikke vurdert

Lokaliteten er en bekkedal like øst for Skograuberga naturreservat. Her står en fuktig og

høyproduktiv granskog. Det er dels blåbærskog, men nede langs bekken er det rikere med

ganske frodig sumpskog og bekkekantskog med høgstaudevegetasjon.<br>Skogen er en

nokså tett og kompakt, virkesrik aldersfaseskog, med relativt god spredning på alder og

dimensjoner. Tydelig gamle, grovbarkete og kvistrike trær av relativt høy alder (opptil ca.

200-220 år) er vanlige. Død gran er derimot bare ganske sparsomt tilstede, og da i

hovedsak i tidlige nedbrytningsstadier. Skogen har et utpreget stabilt og fuktig lokalklima, og

preges av en fuktighetskrevende lavflora på de gamle granene. Både skrukkelav og groplav

finnes på trærne. Skorpelavfloraen er rik, med innslag av meget sjeldne arter.

Taigabendellav (CR) ble funnet på minst 5 trær, mens rimnål (bare noen få funn i Midt-

Norge) ble sett på ei gran.<br>Bekkedalen er en høyproduktiv, utpreget fuktig, relativt

gammel skog av en sjelden type, og med en rik lavflora inkludert internasjonalt sjeldne arter

vurderes området som svært viktig verdi A.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00073694 17.09.2013



Naturbase Murubekken øvre Side 2 av 3

Mangler

Totalareal 64 daa

Kilder NavnArTittelLenke Kildetype

NINA, SisteNINA, Siste Sjanse, Miljøfaglig utredning -
2006Litteratur

sjanseStatskog 2006, DP3

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00073694 17.09.2013
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o 0 15 0,3km

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00073694 17.09.2013



NaturbaseIStorsletta Side 1av2

G M1110-DI RIKTORATET Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Storsletta
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Kilder

BN00013705

Storsletta

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.2001

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger innerst i Finnvolddalen mellom Galten og Storslettheia. Her er det en del

rik sumpskog med gran og bjørk i blanding omgitt av myrer. Løvandelen er stedvis svært

høg. Det er ikke gjort funn av rødlistearter i området.

360 daa

; Navn Ar

IHolien
' 2003

H.

Tittel Lenke Kildetype

Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -
Litteratur

Rapport nr. 13, 2003: 1-140. J

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013705 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id---BN00013705 17.09.2013



Naturbase I oyensäa Side 1 av 3

ORA F1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Øyensåa
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013691

Øyensåa

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.1998

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger på sørsida av Øyensåa ca 1 km øst for Myrmoen. I nordskråninga her er

det rester av eldre granskog med innslag av gråor og bjørk. Rike vegetasjonstyper

dominerer med storbregneskog som den vanligste. I følge Gaarder et al. (1998) er

rødlistearten trådragg (Ramalina thrausta) påvist flere steder på grankvister.

Lungeneversamfunnet (Lobarion) er sparsomt utvikIet, hovedsakelig på gran, med arter som

lungenever, skrubbenever og vrengearter (Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma

spp.). Ellers er hvit grankjuke (Antrodia heteromorpha) påvist på død gran.

56 daa

Kilder Tittel kenkeTkildetypel

I1

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013691 17.09.2013
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Navn Ar

Holien, 2003

H.

TittelLenke Kildetype

Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -Litteratur

Rapport nr. 13, 2003: 1-140.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013691 17.09.2013
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- 0 0.2(km

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013691 17.09.2013



Naturbase Landsem Side 1 av 3

Li1)1 HL Xr0.1-2A1 I 1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Landsem
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

ForvaltnIngsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

BN00006694

Landsem

Verran

Rik sumpskog

Lokalt viktig

Nei

01.01.1997

> 100 m

G Ikke vurdert

Lokalitet 171 i Boreal regnskog i Midt-Norge (Registreringer), DN-rapp 1997-2. Restlokalitet

hvor gran dominerer helt, og det er bare sparsomt innslag av bkørk, rogn og selje. Den er

omgitt av hogstflater mot øst, ung skog i vest, bekken og riksveien i nord og berget i sør.

Rike typer preget av bregner og høgstauder dominerer trolig. Det er få, hovedsaklig ferske

læger og kontinuitetenav død ved anslås å være liten. Skogen var i aldersfase (1997).

Lavfloraen virket ganske fattig. Av størst interesse var trådragg som ble funnet sparsomt på

4 trær, men arten er antakelig litt vanligere. Ellers forekom skrukkelav ganske vanlig på

grenkvister. Av skorpelav ble bl.a. Lecanactis abietina funnet ganske vanlig på gran.

Området synes å være jevnt påvirket av tidligere gjennomhogster, og sterkt nedbrutte

stubber var vanlig. Forøvrig var det lite inngrep i lokaliteten nå (1997). Dette er en typisk,

liten restlokalitet. Lavfloraen er ganske fattig, men en sårbar art forekommer sparsomt.

Dette kan ike karakteriseres som noen boreal regnskog, men er en lokal verdifull

nøkkelbiotop for fuktighetskrevende arter. Lokaliteten er gitt verdi *X i DN,s rapport 1997-2,

dvs, en verdifull nøkkelbiotop som kan være leveområde for trua arter.< br>Lokaliteten bør

undersøkes nærmere for klassifisering, avgrensning, verdivurdering og videre beskrivelse.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00006694 17.09.2013



NaturbaselLandsem Side 2 av 3

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Tota larea I 11 daa

Kilder NavnÅrTitte ILenkeKildetype

Øien, D. I.2005 FeltbefaringFeltundersøkelser

Boreal regnskog i Midt-Norge.
Direktoratet for

1997 Registreringer. - DN-rapport 1997-2:Litteratur
naturforvattning

1-326. ISBN 82-7072-796-6.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id--13N00006694 17,09.2013
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0 50 100m

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00006694 17.09.2013



Naturbase Spjeftvassbekken Side 1 av 3

D1,1R ORM 1 1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Spjøtvassbekken
Id BN00026119

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

NøyaktIghetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Spjøtvassbekken

Namsos

Rik sumpskog

Lokalt viktig

Nei

27.06.2004

G Ikke vurdert

UTM WGS84: PS 26 38 Kartblad: 1723 IV Hoh.: 90 m Sumpskog med glissent tresjikt,

antakelig på grensa mot myr. Gråolder (Alnus incana) dominerer tresjiktet, i tillegg vokser

bjørk og gran (Betula pubescens, Picea abies) her. Feltsjiktet domineres helt av tre arter:

skogrørkvein, flaskestarr og skogsivaks (Calamagrostis purpurea, Carex rostrata, Scirpus

sylvaticus).

5,4 daa

Kilder r ,Lenke:Kildetypel

:Lyngstad, A. &jNaturtypekartlegging i Namsos kommune. NTNU.
i205;

t2005:Litteratur ;,Aune, E. I0V.iensk.mus. Rapp. bot. Ser.-5 


http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00026119 17.09.2013
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100m

Kartgrunnlag:Kartverket,Geovekstog kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id---BN00026119 17.09.2013



NaturbaseIHiller,lokalitet2 Side 1av2

Miljø-
DI KTORA 111 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Hiller,lokalitet2
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00019628

Hiller,lokalitet 2

Nærøy

Rik sumpskog

Lokalt viktig

Nei

09.03.2004

G Ikke vurdert

Små sumpskoglokaliteter i raviner me!lom grusrygger i ei bekkekløft. Noe storvokst osp og

grasslette med gammel bjørk inngår i lokaliteten. (PTh juni 03)

37 daa

Kilder Navn Lenke:Kildetype1
1

	

;•	 
iThorvaldsen,1;-1.:Feltundersøkelser I

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id--13N00019628 17.09.2013
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0100200m

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00019628 17.09.2013



Naturbase IKålen Side 1 av 2

D1117):110R41 I Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Kålen
-

Id BN00011116

Områdenavn Kålen

Kommuner Verdal

Naturtype Rik sumpskog

Utfonning

Verdi Svært viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 01.01.2000

Neyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert

Modellert

Gjennomenittsdyp

Forvaltningsplan

Forvattningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Inniedning Felles område beskrivelse for både <a href="http://dnweb12.dirnatno/naturbase/faktaark.asp?iid= BN00011116"

target="_NEW'>BN00011116, Kålen - Rik sumpskog</A> og <a href="http://dnweb12.dimatno/naturbaselfaktaark.asp?iid=

BN00011117" target="_NEW>BN00011117, Kålen - Dam</A>. Totalt ca 35 dekar, 40 m.o.h. < P> Naturtyper, utforminger og

vegetasjonstyper Like mye sump og sumpskog som fritt vannspeil. Rest av tidligere elvelep for Verdalsraset.

Gråor/heggeskog rundt sumpen/tjernet. < P> Artsmangfold: Elvesnelle og en uvanlig rik forekomst av selsnepe i det åpne

arealet. Korsandemat (NT) ble funnet i vannet under inventering i 1999. men imdlertid ikke gjenfunnet 12010 da det var

kraftig drenert rundt dammen i nyere trd. <BR><B>Verdibegrunnelse:</B>< BR>Lokalitetens utforming, beliggenhet og

artsinventar indikerer at dette er en svaertviktig lokalitet. Dette gir verdi A, svært viktig rik sumpskog.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjetsel

Landskap

Mangler

Totalareal 31 daa

Kilder

rr
Navn , Ar Tittel Lenke Ki

Utkast til

regionale

handlingsplaner

for myrkongle,

Calla palustris

!Rindal,
12010 korsandemat, http://brage.bibsys.no/hint/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_15626/1/Rindalpdt

og

Lemna


Litt

	

I Thsulca.

Hogskoien i

Nord-Trendelag

Utredning nr

	

I 124

	

!Rian, j Naturtyper i
httplAwm.verdatkommune.no/Documents/Natur_og_miljo/Biologiskmangfold/naturtyperpdf Litt

T I Verdal

	

I .

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00011116 17.09.2013
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,

Kartgr'unnlag:Kartverk" Geovekst og kommuner
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Naturbase Eldåsen Side 1 av 3

M111ø-
D1 RU KTORK1 E1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Eldåsen
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013726

Eldåsen

Namdalseid

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

01.07.1998

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger ca. 1 km nord for Eldneset på vestsida av Ferja. Området er dominert av

eldre, høgproduktiv granskog på marin leire med innslag av bjørk, gråor og rogn. Rike

vegetasjonstyper dominerer med bl.a. mye rik sumpskog. Lungeneversamfunnet (Lobarion)

er stedvis godt utviklet på gråor og rogn med lungenever, skrubbenever og vrengearter

(Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma spp.). <br>Særlig i nordre del av området

forekommer rødlistearten trådragg (Ramalina thrausta) ganske vanlig. Ellers forekommer

knappenålslaven langnål (Chaenotheca gracillima) på høgstubber av gråor samt granstokk-

kjuke (Phellinus chrysoloma) på gran. Det er nylig gjennomført hogst i den sørlige delen av

området, men det mest verdifulle delområdet i nord er urørt.

222 daa

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013726 17.09.2013



NaturbaselEldåsen Side 2 av 3

Kilder Navn , År Tittel lenke Kildetypei

Holien, I Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -
2003 Litteratur

H. I ,Rapport nr. 13,2003: 1-140.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id---BN00013726 17.09.2013



. NaturbaseIEldAsen Side 3 av 3

00.30.6km

S:.;

Kartgrunnlag:Kartverket,Geovekstog kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00013726 17.09.2013



Naturbase Strandaheia vest Side 1 av 2 •

D MILJØ
OE/VI LT Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Strandaheiavest
Id BN00013721

Områdenavn Strandaheia vest

Kommuner Namdalseid

Naturtype Rik sumpskog

Utforming

Verdi Lokalt viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 01.07.1979

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-L.andprioritet G Ikke vurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Lokaliteten ligger i en vestvendt skråning av Strandaheia ned mot Kongsmyran. Området er

utfigurert av Moen & Selnes (1979) som rik granskog av høgstaude- og storbregnetypen.

Det foreligger imidlertid ingen data om spesielle artsfunn fra området.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 576 daa

Kilder Navn 1 ArTittel LenkeiKildetype

Holien,Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -
12003

H.Rapport nr. 13, 2003: 1-140. I iLitteratur

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013721 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013721 17.09.2013
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M1L1Ø-
1)11ZEMORAJ 11 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Langdalsvatnet
Id BN00027099

Områdenavn Langclalsvatnet

Kommuner Inderøy

Naturtype Riksumpskog

Utforming

Verdi Viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 01.07.2005

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Einaste kjende førekomst av svartor Alnus glutinosa i Mosvik. Arten har nordlegaste

førekomst i Nærøy. Spreidde tre førekjem i ei smal sone langs vatnet si vest og nordside.

Området rundt er sterkt påverka av skogsdrift.Vegetasjonen elles er dominert av fattige

barskogar, gråorskog og fattigmyr. Grunngjeving for verdisetting: Lite areal og lite velutvikla

gråorskog eller sumpskog. Men svært viktig lokalitet for svartor.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 21 daa

Kilder
f
___________________._____
L_ 	 NavnI ArTittelLenkør Kildetype,

II Svartor Alnus glutinosa i Mosvik -
Prestø, T.12000Litteratur

iOrebladet 2-2000: 6-7.
•1----1"_

I

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00027099 17.09.2013
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Navn

Vitenskapsmuseet,

NTNU

År Tittel Lenke Kildetype

Krysslistedata 1Vitenskapelige

tsamlinger

http://faktaark.naturbase.noinaturtype?id----BN00027099 17.09.2013
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0.1

•

Kartgrunntag:Kartverket,Geovekstog kommuner

-Flipisarkla r
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Naturbase Dregset nord Side 1 av 3

M111Ø-
D1REKTORA7 El Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Dregsetnord
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

ForvaltningspIan

Forvaltningsavtale

Bruk

PåvirknIngsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

PåvirknIng

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013567

Dregset nord

Stjørdal

Rik sumpskog

Viktig

Nei

28.08.2001

G Ikke vurdert

Lokaliteten inneholder rikere sumpskog i kanten av ei intakt lavlandsmyr (lokalitet 125).

Vegetasjonen domineres av gråor-heggeskog, hvor det inngår litt gran. Lokaliteten grenser

for øvrig til åker. Floraen er stedvis rik med blant annet skavgras og stor myrfiol. Ellers

finnes gråor, hegg, gran, bjørk, mjødurt, skogstjeme, enghumleblom, sølvbunke, myrmaure,

firblad, skogsnelle, krypsoleie, markjordbær, skogrørkvein, myrhatt, maigull, bukkeblad og

slåttestarr.

5,6 daa

TittelNavn Ar;Iiiï iir-
12004!

I Lenke!Kildety-pel
- - ;

Kilder

:Litteratur

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013567 17.09.2013



Naturbasel Dregset nord Side 2 av 3

NavnArTittelI
Rønning,G. &Biologisk mangfold i Stjørdal kommune.

i Bratli, HNIJOS-rapport

Lenke Kildetype

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id—BN00013567 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=-13N00013567 17.09.2013



Naturbase Skog vest for Oltjønna Side 1 av 3

121MI1M-
DIRI 1-.TORA Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

SkogvestforOltjønna
Id BN00027102

Områdenavn SkogvestforOltjønna

Kommuner Inderøy

Naturtype Riksumpskog

Utforming

Verdi Sværtviktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 01.07.2005

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikkevurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Gammalfuktiggranskoglangsbekken.Funnav den raudlistalavengulprikklav

Pseudocyphellariacrocata(V). Ikkjeoppsøkt,men områdeter studertpå flyfototeke i 2005.

Mykjehogsti området,slikat tilstandenforveksestadentilgullprikklaver ukjendper 2005.

Må oppsøkjast.Område somikkjevarhogdi 2005 er avgrensa.Grunngjevingfor

verdisetting:Funnav raudlistalav.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Kilder

33 daa

r--- .
I Navn 1 Ar Tittel i Lenke
r— i —;-- --
,Øien,D. I. f2005 Feltbefaring!'

I 1
i
http://www.nhm.uio.no/botanisk/lavI

I I I

Kildetype

j Feltundersøkelser
_

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00027102 17.09.2013
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Navn

Norsk

LavDatabase,

NHM-Ui0

TittelLenkeKildetype

Sentrale

dataregistre/internett

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00027102 17.09.2013



NaturbaseiSkog vest for Oltjønna Side 3 av 3
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0 100 .4-00

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00027102 17.09.2013



Naturbase IEldbrenna sorøst Side 1 av 3

MI I.Jø
1)1REKTORA1'E1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Eldbrenna sørøst
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOS-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013724

Eldbrenna sørøst

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.1998

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger langs en liten bekk like øst for Eldbrenna på nordsida av Ferja. Her er en

liten rest med fuktig høgstaude- og storbregnegranskog på marin leire. Foruten gran er det

også innslag av løvtrær som bjørk, gråor, selje og rogn. Lungeneversamfunnet (Lobarion) er

sparsomt utviklet på et par løvtrær med arter som lungenever, skrubbenever og vrengearter

(Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma spp.).<br> Mest interessant er funn av

rødlistearten trådragg (Ramalina thrausta) på et par grantrær samt knappenålsIaven langnål

(Chaenotheca gracillima) på høgstubber av løvtrær. Det er foretatt noe hogst i søndre del av

lokaliteten men kjerneområdet er urørt.

26 daa

Kilder

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013724 17.09.2013



	

Naturbase Eldbrenna sørøst Side 2 av 3

	

Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Holien,
2003

Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -
Litteratur

H. Rapport nr. 13,2003: 1-140.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013724 17.09.2013



. Naturbase IEldbrenna sørøst Side 3 av 3

59 ivafti•

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id---BN00013724 17.09.2013



NaturbaseIHusästjønnbekken Side 1 av 3

II MILM-
D1 R LNIORATI 11 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Husåstjønnbekken
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

TotaIareal

BN00013776

Husåstjønnbekken

Namdalseid

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

01.07.2001

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger rett vest for Rørvatnet langs bekken fra Husåstjønna. Her er en del rik

sumpskog med gråor samt en del myr av intermediær og til dels rik karakter. Lokaliteten er

tilhold for bever som har demt opp deler av området. <br>Ved bekken forekommer bLa.

kvass-starr, sennegras, sumphaukeskjegg og gul frøstjerne (Carex acuta, C. vesicaria,

Crepis paludosa, Thalictrum flavum). I rikmyrsdrågene, særlig nord for bekken forekommer

tranestarr, gulstarr, breiull, engmarihand, marigras, legevintergrønn og fjelltistel (Carex

buxbaumii ssp. mutica, C. flava, Eriophorum latifolium, Dactylorhiza incamata, Hierochloe

odorata, Pyrola rotundifolia, Saussurea alpina).<br>Av lav fra området kan nevnes

smuldrelav (Bactrospora corticola) på granstammer og bjørkegadd samt dverggullnål og

langnål (Chaenotheca brachypoda, C. gracillima) på bjørkegadd.

248 daa

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013776 17.09.2013



	
Naturbase riusastiønnbeKKen Side2 av3

Kilder Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Holien,
2003

Botanisk mangfold i Namdalseidkommune. HINT -
Litteratur

H. Rapport nr. 13, 2003: 1-140.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013776 17.09.2013
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o 0.15 0.3km

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013776 17.09.2013



1NaturOase 1inglemselva øst Side 1 av 3

M11 1O-
D1REKTOEA1 EI Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Tinglemselvaøst
Id BN00013751

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Tinglemselva øst

Namdalseid

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

01.07.1998

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger ca. 1 km vest for Tjønnsvatnet langs Tinglemselva. Her er rester av eldre,

fuktig granskog med innslag av bjørk og gråor. Rike vegetasjonstyper dominerer med bl.a

rik sumpskog, storbregneskog og høgstaudeskog. Rødlistearten trådragg (Ramalina

thrausta) er påvist sparsomt på gran. Lungeneversamfunnet (Lobarion) forekommer spredt

med arter som skrubbenever og vrengearter (Lobaria scrobiculata, Nephroma spp.). Av

knappenålslav er påvist dverggullnål, langnål og rustdoggnål (Chaenotheca brachypoda, C.

gracillima, Sclerophora coniophaea), alle på høgstubber av bjørk.

62 daa

Kilder F—Navn Ar ' Tittel I.LenkeIKildetypel

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013751 17.09.2013
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Lenke Kildetype

Litteratur

Navn Ar I Tittel

Holien, J20031Botanisk mangfold i Namdalseid kommune. HINT -

H. IRapport nr. 13, 2003: 1-140.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?ic1=13N00013751 17.09.2013
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0.1 0.2km

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013751 17.09.2013



Naturbase IVesteråa Side 1 av 3 •

M 1110-
DIRL kl ORAILI Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Vesteråa
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

_

BN00025884

Vesteråa

Overhalla

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

05.05.2005

G Ikke vurdert

UTM WGS84: PS 39 48 Kartblad: 1723 I Hoh.: 20 m I sørvest er det rik sumpskog med

gråolder (Alnus incana) i tresjiktet og stedvis total dominans av skogsivaks (Scirpus

sylvaticus) i feltsjiktet. Rik sumpskog er sterkt trua (EN). Den lokale ansvarsarten gulveis

(Anemone ranunculoides) vokser nord i området ved koordinat PS 393 483 (Aksel

Håkonsen pers. medd.), og i en utrasende skråning ved PS 391 481 (Eli Fremstad pers.

medd.). I den utrasende skråningen ble det funnet ett eksemplar i blomst i 2005, det er

antakelig noen flere ved det andre voksestedet. Dette er det vestligste funnet av gulveis sør

for Namsen.

38 daa

Kilder

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00025884 17.09.2013



Naturbase IVesteråa Side 2 av 3

Navn 1 Ar I Tittel Lenke Kildetype

Lyngstad,A. & i
20051

Naturtypekartlegging i Overhalla kommune.
Litteratur

Aune, E. I.	 iNTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2005-7
,

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id----BN00025884 17.09.2013
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0,15

Kartgrunnlag:Kartverket Geovekst ogkommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00025884 17.09.2013



Naturnase tirannliaugan vest Side 1 av 2

MILM-
DI REKFORA1 T Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Brannhauganvest
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

PåvirknIng

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013701

Brannhaugan vest

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.1979

G Ikke vurdert

Lokaliteten ligger nord for Finnvollen i en østskråning vest for Brannhaugan og nord for

Kvernbekken. Her er det i følge Moen & Selnes (1979) en forekomst av høgstaude- og

storbregnegranskog. Det foreligger ingen opplysninger om spesielle artsfunn fra lokaliteten.

111 daa

Kilder r Navn 1 Ar -1.iTittel

—

iHolien,

1I2003
1Botaniskmangfold i Namdalseid kommune. HINT -

H.  Rapport nr. 13, 2003: 1-140.

Lenke KiIdetype

Litteratur

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013701 17.09.2013



1vattuuasu minumaugan vest Side 2 av 2

0.20.4km

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013701 17.09.2013



Naturnase njeuup 1NO Side 1 av 3

112 MIIJO-
D1 IZEKTOBA'l Li Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Hjell_upNØ
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

BN00026246

Hjellup NØ

Leksvik

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

Lokalt viktig

Nei

22.06.2011

20 - 50 m

G Ikke vurdert

Lokaliteten er kartlagt av Jon T. Klepsland (BioFokus 2011) i forbindelse med kartlegging av

rike løvskoger, i regi av DN. Den er kartlagt som naturtype tidligere (BN00026246), men

grenser, tekst og verdi er nå revidert. Kunnskap fra tidligere kartlegging er videreført.<

BR><B>Beliggenhet og naturgrunnlag: </B><BR>Lokaliteten ligger like nordøst for Hjellup,

mellom grusvei og rullesteinsstrand.< BR><B>Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:

</B><BR> Avgrensingen gjelder en smal stripe med strandnær skog dominert av svartor.

Foruten svartor inngår gråor, bjørk, selje, hegg, hassel og litt alm, osp og ask. Vegetasjonen

er preget av nitrofile ugrasarter som bringebær, engsoleie, geitrams, mjødurt og

skogrøyrkvein. Mer typiske lågurt-arter og strandsone-arter som kratthumleblom,

skogsvinerot, skogstorkenebb, vendelrot og hundekveke inngår også. <

BR><B>Artsmangfold: </B><BR>Ingen spesielle arter påvist (utenom svartor). Trolig dårlig

grunnlag for krevende arter. < BR><B>Bruk, tilstand og påvirkning: </B><I3R>Svartoren er

middelaldret til halveldre og ikke over 30(-40) cm dbh. Høyden på de fleste er 6-10 meter. <

BR><B>Verdibegrunnelse: </B><BR>Ett av få større bestander med svartor i Trøndelag.

Dette er den eneste kjente forekomsten i Trøndelag hvor svartor danner tilnærmet

strandskog. På grunn av regionalt sjelden skogtype vurderes den som lokalt viktig. Lite areal

og mangel på funn av krevende arter begrenser verdien oppad.< BR><B>Skjøtsel og

hensyn: </B><BR>Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00026246 17.09.2013



INULUIDase I ruentup 1 110 icte av

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 2,7 daa

Kilder Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Øien, D. I. 2005 Feltbefaring Feltundersøkelser

Klepsland,Jon T. Feltundersøkelser

Øien, D. I. Feltundersøkelser

Baadsvik, K.

Vitenskapsmuseet,

NTNU

Flora og vegetasjon i Leksvik

1981
kommune,Nord-Trøndelag. - K.

norskeVidensk. Selsk. Mus. Rapp.

Bot. Ser. 1981-11: 1-89.

HerbariedataTRH

Litteratur

Vitenskapelige

samlinger

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00026246 17.09.2013
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50 100m

—

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00026246 17.09.2013



Naturnase IAgie Side 1 av 2

D N111 rø.D1JETORATI1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Agle
Id BN00000204

Områdenavn Agle

Kommuner Inderøy

Naturtype Rik sumpskog

Utforming

Verdi Viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 01.07.1999

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

PåvirknIngsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Området består i følge Borg (1998) av en svartorforekomst langs fylkesveien. Skogen er

påvirket av hogst og dessuten grøftet. Gran dominerer i tresjiktet hvor det også inngår rogn

og noe furu. Floraen ellers inneholder arter som myrhatt,gulldusk, bukkeblad, skogburkne

og hengeving. Avgrensing og beskrivelse følger Borg (1998).

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 16 daa

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00000204 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket,Geovekstog kommuner

1(10 200m

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?k1=BN00000204 17.09.2013



Naturbase 11-legle,vest Side 1 av 2

Mll IØ-
DIRLMORA 1:1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Hegle,vest
Id BN00011315

Områdenavn Hegle, vest

Kommuner Levanger

Naturtype Rik sumpskog

Utforming

Verdi Viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 15.07.2002

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikkevurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Skogen er 50-60 daa og ligger inntil Levangselva. En bekk slynger seg inn i skogen og

danner sump. Trærne (gråor og selje) er grovvokste og opp til en tjue meter høye.

Kontinuitetspreg. Fragmentert landskap med 50-50 fordeling med Gammel lauvskog B.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 56 daa

Kilder Navn!AriTittelLenke IKildetype;
[Annet

Levanger kommune;
I
;Hegle, vest —Et viktig område.,

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id----13N00011315 17.09.2013



Naturbase IHegle, vest Side 2 av 2

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og komm,Jner

,

0.1 0.2km

1:11

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id-----BN00011315 17.09.2013



Naturbase SkraptIonnbekken Side 1 av 3

M11 Ø-
1)1R L1.1 ORA -1 11 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Skraptjonnbekken
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

BN00050394

Skraptjonnbekken

Lierne

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

15.09.2005

> 100 m

G Ikke vurdert

Lokalitetsbeskrivelse av G. Gaarder datert 18-01-2006, basert på eget feltarbeid

15.09.2005: <br> Lokaliteten ligger på sørsida av Ingeldalsåa, rett på østsiden av

Skraptjønnfloen naturreservat (som danner vestgrensa til lokaliteten). Det strekker seg fra

utløpet i Ingeldalsåa på nordsiden av skogsvegen og sørover mot partier der terrenget stiger

mer merkbart og sumpskogspreget avtar. På denne strekningen så meandrerer

Skraptjønnbekken i utstrakt grad,med innslag av gamle meandre (små "kroksjøer" med

vasshår, flotgras 0.1.)flere steder. Stedvis er det snakk om ganske velutviklet

flommarkspreget og frodig gråor-heggeskog (med strutseving, mjødurt, turt 0.1.)langs elva.

Utenfor dette er det ei ujevn sone med grandominert fuktskog og dels sumpskog (mest fattig

sumpskog). I litt rikere sumper/gamle meandre dominerer gjerne sennegras, men også den

ganske sjeldne østlige arten langstarr opptrer enkelte steder. Skogen er gjennomgående

gammel, selv om bever tidligere lokalt har felt en del trær. Det er ganske bra med dødt

trevirke av bjørk og gran enkelte steder, om enn mest ferskt. Gran er dominerende treslag,

men det er også en del bjørk og litt oppover langs bekken lokalt en del gråor. Det er ganske

mye grov bjørk, opp mot 50 cm i bdh, samt en del gadd og høgstubber av bjørk. I tillegg

svartvier og hegg. Mot myra i øst er det en intermediær lagg med skogsnelle 0.1.

Karplantefloraen er ikke nærmere undersøkt, men bør kunne inneholde enkelte kravfulle

arter knyttet til litt rike sumpskogsmiljøer. Det samme kan gjelde for andre

organismegrupper. På gamle grantrær vokser flere steder gammelskogsarter som

rustdoggnål (NT), og ett sted ble også den sårbare arten trådragg funnet svært sparsomt.<

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00050394 17.09.2013
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Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

p> Forslag til skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene vil være å unngå inngrep,

inkludert alle former for skogsdrift. Selv forsiktig gjennomhogst vil være klart skadelig. Også

alle former for grøfting eller inngrep i vassdraget er helt klart negativt.< p> Lokaliteten får

verdi svært viktig (A). Forekomsten av en sårbar art gir tilstrekkelig støtte for dette, men

også forekomsten av intakt og velutviklet sumpskog/flommarksskog tilsier i seg selv en så

høy verdi. Dette er en naturlig sjelden naturtype, som er sterkt truet av ulike inngrep

(skogsdrift, oppdyrking m.v.) og der det er igjen svært få tilsvarende miljøer, både lokalt,

regionalt og nasjonalt. Som naturtypeer det her under litt tvil benyttet "rikere sumpskog",

men området har også trekk og elementer knyttet til flere andre naturtyper, som

"gammelskog", "gammel lauvskog", "gråor-heggeskog"og ikke minst "kroksjøer,

flomdammer og meandrerende elveparti".

128 daa

Kilder Navn Ar Tittel Lenke Kildetype

Gaarder,
' 2007

G. et.al.

Miljøfaglig

Utredning AS.

Rapport

2007:11
http://www.borchbio.no/MFURapporter/MU2007-

Gaarder, G.,Litteratur
11-LIERNE-BM.PDF#

Fjelstad, H.,

Hoftun, T.H.,

Klepsland,

J.T., Reislo, S

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00050394 17.09.2013
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Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner
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M1 Llø-
D1 RE KTORA1 ET Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Sandvassåsen
Id BN00019594

Områdenavn Sandvassåsen

Kommuner Nærøy

Naturtype Rik sumpskog

Utforming

Verdi Svært viktig

Utvalgt naturtype Nei

Registreringdato 29.10.2004

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G Ikke vurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Samme beskrivelse som lokalitet 73 Reinbenken (Urskog av gran. Storvokste og fleraldret

bestand. Flere generasjoner liggende død ved, mye stående.Stedvis mye blokkmark,

spesielt opp mot Svartvatnet. Flere vegetasjonstyper inngår, mye høgstauder i nerkant av

feltet.), men denne her lokaliteten er fattigere, men har en bedre utviklet epifyttvegetasjon.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 79 daa

Navn IAriTittel!Lenkel Kildetype

IThorvaldsen, P.1-t I

Kilder

Feltundersøkelser

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00019594 17.09.2013



Naturnase I Nandvassasen Side 2 av 2

Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner
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Fakta:Naturtype

Tinglemselva vest
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkffingsfaktor

Verdlbegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

PåvIrkning

Fremmede arter

Skjetsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013748

Tinglemselvavest

Namdalseid

Rik sumpskog

Viktig

Nei

01.07.1998

G Ikkevurdert

Lokalitetenliggerøst for Hortenved bekkekryssetmellomKvennabekkenogTingIemselva.

Områdetomtalesav Gaarder et al. (1998) som"Svarlåsbergerog beskrivessomen liten

gammelskogsrest.Rødlisteartentrådragg(Ramalinathrausta)ble påvistpå gran.

29 daa

Navn Ar T Tittel ILenkeiKildetypel
— T—

'

.

Holien,
12003

IBotaniskmangfoldi Namdalseidkommune.HINT -
]Rapport nr 13, 2003: 1-140.




Kilder

.

ILitteratur

 I

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00013748 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner
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MILJØ-
DIR kl ORN1 ET Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Sve nordvest
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdlbegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00013764

Sve nordvest

Namdalseid

Rik sumpskog

Lokaltviktig

Nei

01.07.2001

G Ikkevurdert

Lokalitetenliggerca. 1 km nordvestfor Sve ved Øysterelva.Her er et mindre

ravinelandskappå marineavsetningersomhar potensialeforrik lavflorai framtida.Skogeni

dag bærer pregav sterkkulturpåvirkningog det er ikkegjortspesielleartsfunn.Rike

skogtyperdominererheleområdet.

84 daa

Kilder rT-Ar: i --- - --- - --TittelI LenkeiKildetypel
.i 

!Hohen, II Botaniskmangfoldi Namdalseidkommune.HINT -I
!12003?I! 'Litteratur I
.H.___Ii Rapportnr. 13, 2003: 1- 140.
i,

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00013764 17.09.2013
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MI 1 lt,)-
1)1R KTOR A11 1 Naturbase

17.09.2013

Fakta:Naturtype

Skaufossen
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Neyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplart

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjetsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Kilder

---

BN00051542

Skaufossen

Namdalseid

Rik sumpskog

Svært viktig

Nei

26.08.2007

50 - 100 m

G Ikke vurdert

<b>Skaufossen i Skaua</b><br>Skaua ligger i Skaudalen ca. 3,5 km sørvest for Namdalseid

sentrum. Fossen har et fall på rundt 3 m, og fossen ligger vendt mot øst. Fossen hadde stor

vannføring ved undersøkelsestidspunktet, men det var bare en mindre fosserøyksone ved foten av

fossen. Berggrunnen ved fossen består av gneiser (NGU 2005). Dette er harde bergarter som ikke

gir fra seg mye næringsstoffer. Nedenfor fossen er det imidlertid en del løsmasser i form av marin

leire som gir gode næringsforhold for plantelivet. Området har en gjennomsnittlig årsnedbør på

omtrent 1300 mm (Namdalseid, Førland 1993) og ligger i mellomboreal vegetasjonssone i klart

oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998).<br> Naturtyper og verdi: Rik sumpskog A. Velutviklet

sumpskog med rike utforminger og forekomst av rødlistearter. To arter i kategorien NT og tidligere

er det påvist en art i kategorien VU.

15 daa

rNavn Ar Tittel Lenke !Kildetyp
1- 	 --.---
i !2008i ;#http://www.ntnu.no/vmuseet/botavd/BotRapp_2008_4.pdf#'Litteratur

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00051542 17.09.2013
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Navn ArTittel

Hassel,Biologisk

K. &kartlegging av

Holien,fossesprutsoner

H.i kommunene

Namsos,

Namdalseid og

Steinkjer i Nord

- Trøndelag

Lenke Kildetyp

http://faktaark.naturbase.noinaturtype?id=13N00051542 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner
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Fakta:Naturtype

Straumbrua
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

MangIer

Totalareal

BN00019604

Straumbrua

Nærøy

Rik sumpskog

Viktig

Nei

13.11.2001

G Ikke vurdert

Liten sumpskoglokahtet , langs en kanal. Svært tett busk- og tresjikt av flere høyvokste

vierarter, selje og gråor. Noe hegg. Tett takrørbestand ned mot kanalen. Fuglerikt. (P.Th.)

Trusler: Masseuttak/utfyllingUtforming: 05 Takrør-sivaks-sump

17 daa

Kilder NavniAr,TittellLenkelKildetype
[---f-i
1Thorvaldsen,IFeltundersøkelser

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00019604 17.09.2013
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Kartgrunnlag:Kartverket, Geovekst og kommuner
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Fakta:Naturtype

Logtunmyra
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjetsel

Landskap

Mangler

Totalareal

BN00019509

Logtunmyra

Frosta

Rik sumpskog

Sværtviktig

Nei

01.01.2004

G Ikkevurdert

UTM WGS84: NR 84 49-50 Kartblad:1622 III Hoh.:27 m Midt i det intensivtdrevne

jordbrukslandskapetved LogtunliggerLogtunmyramed interessantsumpskogvegetasjon.

Lokalitetener bevokstmedtettskogog er sværtuoversiktlig.Grøfterog utgravdedammer

flere stederpå lokalitetener sporettertorvuttakog forsøkpå drenering.De mest

interessanteartene er svartolderog selsnepe(Alnusglutinosa,Cicutavirosa).Beggeer

sjeldnei Trøndelag,og Frostaer en av kommunenei Midt-Norgesomharflestog størst

forekomsterav disseartene. I tresjiktetinngårogså hengebjørk,bjørk,ask,gran,osp,hegg,

selje, istervierog rogn(Betulapendula,Betulapubescens,Fraxinusexcelsior,Piceaabies,

Populustremula,Prunuspadus,Salixcaprea, Salix pentandra,Sorbusaucuparia).

62 daa

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00019509 17.09.2013
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Kilder Navn År Tittel Lenke Kildetype

Lyngstad,
12004 Feltundersøkelser

A.

I IVegetasjons-, khma- og jordbrukshistorie på
ILillealter, ; 1Frosta,Nord-Trøndelag. Hovedoppgave i
11972Litteratur

J. I botanikk, Universitetet i Trondheim 1972. 107

s.

Avskrift av I. Jørstads undersøkelser. Frosta i

Jørstad, I. 1914 Nord-Trøndelag.K. norske Vidensk. Selsk. Litteratur

Mus., Trondheim 27 s. Upubl.

Trzekfra vekstlivet paa Frosta.S. 7-24 i Frosta i

Jørstad, I. 1918 gammel og ny tid. Ei bygdebok. Trondhjem Litteratur

1918.

Høeg, 0. Trøndelagsavdelingen. Arsmelding for 1943.
1944 Litteratur

A. Blyttia 2: 31-32.

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=13N00019509 17.09.2013
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Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner
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Vår dato Vår referanse

15.07.2013 2013/1002-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Røra Bakeri AS v/Hallvard Neergård
Grandmarka 290
7670  INDERØY

Neergård Hallvard - 162/1 - tilbygg låve/fjøs - Grandmarka 290 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
162/001

Adresse:
                         

Tiltakshaver:
Røra Bakeri AS v/Hallvard Neergård                      

Tiltakets art:
  Tilbygg til driftsbygning                                              

Bruksareal i m2:
200 m2           

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

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse uten ansvarsrett) gis tillatelse til
utvidelse av eksisterende driftsbygning, dette i henhold til søknad.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak omfatter tilbygg av eksisterende driftsbygning, tilbygget er i henhold til tegning et vinkelbygg mot 
øst. Nytt tilbygg har et bebygd areal BYA på 100 m2. 

Tilbygget kommer som et tilbygg til den låven/korntørka, skal inneholde mølle. Mølla inngår i 
bygningsmassen til Grandan Mitre, men selve produksjon av korn går blant annet til bakeriet for Røra 
Bakeri. 



, saksnr. 2013/1002-3

Side 2 av 2

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Utvidelsen av driftsbygningen inngår som del i den ordinære driften av gården og i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 20-2 litra b).
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

23.09.2013 2013/1645-2

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

Johnny Haugen
Åsbygdvegen 945
7690  MOSVIK

Haugen Johnny - 302/4 - Oppføring av redskapsbu - Åsbygdvegen 945 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
302/004

Adresse:
      Åsbygdvegen 945                   

Tiltakshaver:
Johnny Haugen                      

Tiltakets art:
Oppføring av redskapshus/lager                                                

Bruksareal i m2:
     113 m2       

Det vises til søknad om oppføring av driftsbygning/redskapsbus/lager i samsvar med søknad og vedlegg
mottatt her 06.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis til tillatelse til oppføring av 
driftsbygning/redskapsbus/lager i samsvar med søknad. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til vedlegg til søknad.

Saksopplysninger:

Nytt redskapshus oppføres i nærhet av redskapshus oppført i 2007, nytt bygg plasseres med samme 
adkomst som tidligere bygg. Nytt redsakpshus vil fungere som oppstalling for sau ved leveranse til 
dyretransport og lager, bygget har ingen direkte adkomst til Fv. 192. 
Plassering er inntil Fv 192 med en avstand fra veiskulder på ca 5m, mellom bygning og vei ligger en 
fjellknaus. 
Plassering fra fylkesvei er i samsvar med tidligere godkjenning fra Statens vegvesen, sak fra Statens 
Vegvesen 2007/031046.



, saksnr. 2013/1645-2
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Bygningen har et bebygd areal BYA på 120 m2. 

Saksvurderinger:
Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være i tråd med plan.

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

23.09.2013 2013/1538-2

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

Terje Tangstad
Øverbygdvegen 81
7690  MOSVIK

Tangstad Terje - gnr 318 bnr 168 - Redskapsbu - Øverbygdvegen 81 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
318/168

Adresse:
    Øverbygdvegen 81                     

Tiltakshaver:
Terje Tangstad                      

Tiltakets art:
  Oppføring av redskapshus                                              

Bruksareal i m2:
           62,5 m2

Det vises til søknad om oppføring av redskapshus, dette i samsvar med søknad og tegninger registrert 
mottatt her 22.08.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av redskapshus i samsvar med 
søknad og vedlegg.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Tegninger i henhold til vedlegg til søknad legges til grunn for tillatelsen, tegninger av 18.08.2013.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt redskapshus på eiendommen gbnr. 318/168.
Bygget er på ett plan og har et bebygd areal BYA på 66 m2.

Saksvurderinger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.09.2013 2013/1567-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan

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

Byggmester Løkke AS
Bogaveien 20
7725  STEINKJER

Berg Jostein og Liv Berit - gnr 208 bnr 018 - Bolig - Bergsbakkan 72 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
208/018

Adresse:
    Bergsbakken 72                     

Tiltakshaver:
Liv Berit og Jostein Berg

Ansvarlig søker:
Byggmester Løkke AS                                         

Tiltakets art:
   Bolighus med utleieleilighet                                             

Bruksareal i m2:
H0101: 144 m2, H0102: 77 m2             

Det vises til søknad om oppføring av nytt bolighus, dette i henhold til søknad registrert mottatt her
28.08.2013.
Siste dokument til saken 23.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av nytt bolighus med separat garasje i 
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold søknad, av 29.04.2013 legges til grunn for tillatelsen.

Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.                
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Løkke AS, org.nr. 886134622, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig 
søker for hele tiltaket, samt ansvarlig for prosjektering av arkitektur.

 Tine Bygningsplanlegging, org.nr. 947942638, gis ansvarsrett for prosjektering av 
bygningstiltaket.

 Byggkontrollen AS, org.nr. 991596933, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: kontroll av 
lufttetthet og våtrom.
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 Storli og Stornes AS, org.nr. 975862402, gis lokal godkjenning og ansvarsrett for følgende 
funksjoner: ansvarlig for prosjektering og utførelsen grunnarbeider, betongarbeider og våtrom, 
piper og ildsteder.

 Comfort Steinkjer Rør AS, org.nr. 961629799, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig 
for prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av sanitæranlegg.

 Asbjørn Solberg, org.nr. 970354360, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for utførelsen av
tømrerarbeider.

 Kjelvik Maskin A/S, org.nr. 9998365619, gis ansvarsrett for utførelsen av utgraving og 
terrengarbeider.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter oppføring av nytt bolighus med to boenheter på utskilt boligeiendom. Eiendommen er 
fradelt i samsvar med fradelingsak 2013/1034 av 02.07.2013. 

Arealberegninger:
Nytt bolighus har et bebygd areal BYA på 166,0 m2.

Bruttoareal for bolighuset er: BTA H01: 155 m2.
BTA H02:   91 m2.

Planstatus:
Planstatus: Kommuneplanens arealdel, Inderøy kommune.
Planformål: LNF-område med sprett boligbebyggelse.

Dispensasjoner:
Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven er foretatt i fradelingsaken av 02.07.2013. Tiltaket 
er i samsvar med planer forelagt i fradelingsaken.

Adkomst
Adkomst til bolighuset har adkomst fra kommunal vei, Bergsbakkan.

Vann og avløp
Boligen tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg.

Saksvurdering:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Liv-Berit og Jostein Berg Bergsbakkan 72 7670 INDERØY
Tine Bygningsplanlegging Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLO
Asbjørn Solberg Solberg 7710 SPARBU
Storli og Stornes AS Nessetvegen 210 7670 INDERØY
Comfort Steinkjer Rør AS Industriveien 9 7725 STEINKJER
Kjelvik Maskin A/S Vuduvegen 850 A 7670 INDERØY



Vår dato: 13-09-13 II II
04 433

MosvikJegerog Fisk
Styret

Vår saksbehandler Arkiv Deres referanse
Geir Ove Brevik

Inderøy kommune
v/ Bjørn I. Bakkhaug

Praktisering av utvidet jakt i Inderøy kommune.

Mosvik Jeger og Fiskeforening (MJFF) ønsker at ordningen med utvidet jakt praktiseres etter
intensjonen.

Bakgrunnen for søknaden var et møte holdt på Inderøy der både jegere og rettighetshavere var tilstede.
Utfra det som kom fram på dette møte søkte Inderøy kommune, N-T fylkeskommune om utvidet jakt for
enklere å ta ut elg som gjør skade på innmark og for. Søknaden ble imøtekommet og ordningen tredde i
kraft jaktåret 2012.

Erfaringer fra elgjakten 2012 viser at ordningen missbrukes langt utover det som er intensjonen. De
fleste av elgene som ble felt etter 31. oktober 2012 var ikke elg som utgjorde noe skadeproblem. Enkelte
rettighetshavere solgte "ekstra" jakt i den utvidede perioden. Og jaktlag som har jakt i områder langt
unna innmark og forlager hadde utvidet jakt. Denne tolkningen av utvidet jakt er langt utenfor Inderøys
søknad og N-T Fylkeskommunens godkjenning. Vist slikt aksepteres fra kommune og N-T
fylkeskommune utvannes respekten for lov og regelverk, noe som på sikt vil ødelegge gjensidig tillit.

Inderøy kommune har ingen grunn til å ha utvidet jakt, utover det som er beskrevet i søknaden. Slik det
praktiseres i dag, så blir andre jegere og folk som bruker utmarka til rekreasjon "utestengt". Respekten
for elgjakta er stor blant småviltjegere og friluftsfolk. MJFF kan ikke se at noe ved elgstammen i Inderøy
tilsier at elgjakta beslaglegger utmarka i 3 mnd.

MJFF ønsker at Inderøy kommune presiserer ovenfor de forskjellige utmarkslag hvordan denne utvidede
elgjakten skal praktiseres. Vist ikke ordningens intensjon følges, mener MJFF at ordningen bør opphøre.

Mosvik JFF CX;
Geir Ove Brevik

Kopi:
N-T Fylkeskommune
v/ Rune Hedegartil.

Leder: deir.O. Brevik Mosvik Jeger og fisk Brukskonto 4481 06 03620 geir.ove.brevik@mosvik.net

Sekretær: Liv Braseth	 Hjemmeside:

995023768



Vår dato Vår referanse

09.10.2013 2013/1699-2

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

Erik Sundfær
Einhaugen 20
7670  INDERØY

Sundfær Erik - 1/42 - bruksendring fra sokkel til 2 hybler - Einhaugen 20 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/042

Adresse:
Einhaugen 20                        

Tiltakshaver:
Erik Sundfær                      

Ansvarlig søker:
Erik Sundfær                                          

Tiltakets art:
Bruksendring av sokkeletg. til 2 hybler                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om bruksendring av del av sokkeletasjen, dette i henhold til søknad med tegninger
registrert mottatt her 13.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes 
søknaden under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

Erik Sundfær, gis personlig godkjenning og ansvarsrett samt ansvarsrett for prosjekterende og 
utførende, jfr. forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 6-8.                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter ombygging en del av sokkeletasjen til to hybler med egen inngang. 

Planstatus:
Planstatus: Kommunedelplan Straumen
Planformål: Boligbebyggelse
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Vurdering:
Det er ikke gitt dispensasjon fra TEK10 for tilgjengelig boenhet, og bygningsmyndigheten minner om 
kravet til tilgjengelig boenhet i henhold til TEK § 12-2 gjelder.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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



Vår dato Vår referanse

17.09.2013 2013/914-7

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Gunnar Solberg
Steinskarveien 9
7153  GARTEN

355/001/3 - Godkjent fritidsbolig og utslippstillatelse for gråvann- Stordrilen 9

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
355/001/003

Adresse:
5083 Stordrilen 9, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Gunnar Solberg                      

Ansvarlig søker:
Gunnar Solberg                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
100            

Det vises til søknad om oppføring av hytte registrert mottatt her 18.06.13.
Siste dokument til saken er søknad fasadetegninger mottatt 09.09.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av hytte på eiendom 355/001/003 i Stordrilen hyttefelt i Mosvik.
Det gis utslippstillatelse for gråvann med slamavskiller.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Situasjonsplan som viser kum og infiltrasjonsgrøft med samtykke fra nabo/grunneier ettersendes før 
igangsetting av tiltaket.
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Gunnar Solberg gis ansvarsrett som selvbygger etter SAK § 6-8, alle funksjoner

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

Tiltak:
Oppføring av hytte BRA 100 m2/BYA 117 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Stordrilen og Landskroken hyttefelt med bestemmelser k-sak 42/06 
vedtatt 25.06.06
Planformål:
Byggeområde for hytter
Ansvarsoppgaver:
Gunnar Solberg som selvbygger etter SAK § 6-8
Tegningsliste:

 Situasjonsplan mottatt 30.07.08, JP 6 vedlegg 3
 Plan- og fasadetegninger mottatt 09.09.13

Saksvurdering:

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

Hytta etableres som hovedbygg og uthus med parallell møneretning nord-sør og med inngangsparti fra 
nord i et mellombygg med møneretning vinkelrett på disse. På motsatt side etableres en skjermet 
uteplass. Hovedhytta inneholder kjøkken/stue, bod og 2 soverom. «Uthusdelen» inneholder soverom og 
bad med biodo. Det er ikke veg fram til hytta.

Ansvarsrett
Gunnar Solberg har søkt ansvar som selvbygger etter SAK § 6-8
Som begrunnelse vises til egen kompetanse og erfaring samt faglig rådgiver.

Prosjektering og utførelse
Søknaden er vedlagt en beskrivelse av planlagt utførelse. Det er i beskrivelsen ikke redegjort tiltakets 
forhold til kravene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Det er ikke søkt om dispensasjon for tiltaket og vi forutsetter at lovens krav oppfylles.
Bygningsmyndigheten ønsker likevel å presisere at det er selvbygger har ansvar for å påse at tiltaket blir 
prosjektert og utført i henhold til regelverket. For fritidsbolig under 150 m2 oppvarmet BRA gjelder blant 
annet TEK § 14-5 første og annet ledd, § 14-6 og § 14-8.
Byggforskserien i Byggdetaljer 471.025 Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og 
fritidsboliger sier blant annet følgende:

2 Fritidsboliger på 50–150 m2 med andre yttervegger enn laft
21 Krav til konstruksjon
For fritidsboliger med én boenhet på 50–150 m2 med andre yttervegger enn laft, er det krav om at 
ytterveggen skal ha U-verdi på maks 0,22 W/(m2K). Det tilsvarer for eksempel en vegg med 200 mm 
mineralullisolasjon (med varmekonduktivitet 0,037 W/(mK)), se også Byggdetaljer 471.012.
For tak er kravet til U-verdi maks 0,18 W/(m2K), det vil si ca. 300 mm isolasjon, se også Byggdetaljer 
471.013. Golv har krav om U-verdi på maks 0,18 W/(m2K), for eksempel plate på mark med 200 mm 
isolasjon og ringmursisolasjon, eventuelt etasjeskiller mot det fri (pilarfundamenter) med isolasjonstykkelse 
på ca. 300 mm, se også Byggdetaljer 471.011 og 521.112. Krav til U-verdier for vinduer og dører er maks 1,6 
W/(m2K) og oppgis av leverandøren eller kan beregnes etter NS-EN ISO 10077-1. Det er ingen begrensning 
på dør-, vindus- og glassarealet.
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Utslippstillatelse
Det er søkt om utslippstillatelse for gråvann med etablering av slamavskiller og infiltrasjonsgrøft mot 
nord. Det er ikke veg fram til hytta og det vil derfor ikke være mulig for tømmebil å komme til. Det 
forutsettes at tiltakshaver selv sørger for tømming eksempelvis ved å etablere en slamfilterkum med 
utskiftbar filterpose.
Plasseringen er ikke vist på situasjonsplan og det er ikke vedlagt samtykke fra nabo/grunneier til dette.
Vi forutsetter at slikt samtykke foreligger før igangsetting av tiltaket.

Brønn 
Etablering av brønn er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og blir derfor ikke behandlet her. 
Brønnen skal imidlertid innmeldes på eget brønnskjema til Norges geologiske undersøkelse.
Dette til orientering.

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. Selvbygger 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
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Kopi til:
Anton Mathias Jenssen Vinnavegen 70 7690 MOSVIK



Vår dato Vår referanse

04.10.2013 2013/1635-2

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

Nils Ole Madsen
Utøyvegen 356
7670  INDERØY

Madsen Nils Ole - 11/11 - Utøyvegen 356 -  garasje - godkjennes

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

Adresse:
      Utøyvegen 356                   

Tiltakshaver:
Nils Ole Madsen                      

Tiltakets art:
Oppføring av ny garasje til boligeiendom                                              

Bruksareal i m2:
39 m2            

Det vises til søknad om oppføring av garasje til boligeiendom, dette i henhold til søknad med vedlegg 
registrert mottatt her 06.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes oppføring av tilbygg til enebolig i samsvar med 
søknad, tillatelsen er gitt med følgende forbehold:

 Tiltaket utføres i samsvar med tegninger til søknad.  

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av separat garasje med bebygd areal BYA på 42 m2.

Garasje oppføres på egen tomt, tomten er kun egnet som tilleggsareal til boligeiendommen, på et areal 
på 615 m2 og vei som deler dette arealet.

Saksvurdering:
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Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

10.10.2013 2013/1756-2

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

Victoria Wheeler
Vudduvegen 203
7670  INDERØY

Wheeler Victoria - 115/5 - Søknad om tillatelse til tiltak - Vudduvegen 203

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
115/005

Adresse:
Vudduvegen 203                        

Tiltakshaver:
Victoria Wheeler                      

Ansvarlig søker:
Victoria Wheeler                                          

Tiltakets art:
  Innredning av sokkelleilighet i eks bolighus                                              

Bruksareal i m2:
     81 m2       

Det vises til søknad om innredning av leilighet i sokkeletasje, dette i henhold til søknad registrert mottatt 
her 19.09.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes 
søknaden om ny leilighet i sokkeletasje under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

Victoria Wheeler, gis personlig godkjenning i samsvar med søknad med sidemannssakkyndig og gis 
ansvarsrett for prosjekterende og utførende, jfr. forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 6-8.                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter ombygging en del av sokkeletasjen til to hybler med egen inngang. 

Planstatus:
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF-området med spredt boligbebyggelse
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Vurdering:
Badet er utført i samsvar med kravet til tilgjengelig boenhet i henhold til TEK § 12-2.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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



Vår dato Vår referanse

10.10.2013 2013/1520-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Eivind Karlsen
Framverranvegen 1960
7690  MOSVIK

Karlsen Eivind - 357/66 - Fritidsbolig - Mosvik - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/066

Adresse:
  Trongsundvegen 100                       

Tiltakshaver:
Eivind Karlsen                      

Ansvarlig søker:
Eivind Karlsen                                          

Tiltakets art:
Oppføring av fritidsbolig                                                

Bruksareal i m2:
  74 m2          

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert 
mottatt her 20.08.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av nytt bolighus med separat garasje i 
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Samt situasjonsplan som viser de plassering av byggene på de to tilliggende fritidseiendommer, 
gbnr 357/66 og gbnr 357/98.

Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.                
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Eivind Karlsen, org.nr. 969641496, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for følgende 
funksjoner: ansvarlig søker for hele tiltaket, ansvarlig for prosjektering av arkitektur samt 
ansvarlig for prosjektering og utførelsen av bygningstiltaket.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av ny fritidsbolig på utskilt fritidseiendom. Ny fritidsbolig har et bebygd areal 
BYA på 80 m2.
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Planstatus: Reguleringsplan Trongsundet, vedtatt 10.09.2009.
Planformål: Landbruk/hytter

Vann og avløp
Fritidsboligen søkes tilknyttet privat vann med felles privat avløpsløsning med septiktank med overløp i 
sjø for de to fritidseiendommene gbnr 357/66 og gbnr 357/98.

Saksvurdering:

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

Søknad om utslippstillatelse behandles i eget vedtak. Det foreligger ingen spesielle vernetiltak for 
resipienten, og forutsetningene om at overløpet legges min 2 m under laveste vannstand er akseptabel 
løsning i forhold til krav i Forurensningsforskriften § 12-9. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

11.10.2013 2013/1701-2

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

Frank Indgjerd
Vistvenvegen 90
7670  INDERØY

Indgjerd Frank - 81/33 - garasje og uthus/stall - Vistvenvegen 90 – godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
081/033

Adresse:
Vistvenvegen 90                        

Tiltakshaver:
Frank Indgjerd                      

Tiltakets art:
Oppføring av garasje og uthus til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
Garasje 50m 2, uthus 24 m2            

Det vises til søknad om oppføring av garasje og uthus på boligeiendom, dette i henhold til søknad med 
vedlegg registrert mottatt her 17.09.2013.

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 samt uthus på boligeiendom, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Tiltaket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter søknad om oppføring av garasje med et bebygd areal på BYA på 54 m2. 
Samtidig søkes om oppføring av separat uthus med bebygd area BYA på 24 m2 i den nordøstlige 
skråning av tomta. 

Planstatus
Reguleringsplan: Reguleringsplan By-Vistven hytteområde, siste reguleringsendring av 21.05.2012.
Formål: tomt for boligbebyggelse
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Saksvurdering:
I henhold til reguleringsendring i vedtak av 21.05.2012 sies følgende:
Tomt nr. 15 og 16 slås sammen til en tomt, reguleringsformål og avgrensing endres i samsvar med kart 
vist i vedlegg 4. Maksimal tillat mønehøyde settes til 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
Oppmålt tomt skal ikke overstige 2 daa. 

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området samt bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel for Inderøy. 

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 og 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
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