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Arkivsak. Nr.:
2012/396-17

Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 11/14 03.03.2014

Nytt gjenbrukstorg i Inderøy - planprogram for detaljplan

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for «Nytt gjenbrukstorg på Inderøy – detaljert reguleringsplan», jfr. vedlegg, 
legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

Vedlegg
1 Nytt gjenbrukstorg i Inderøy – planprogram

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk har ved behandling i møte 06.05.13 vedtatt at nytt gjenbrukstorg skal lokaliseres til 
området Straumen – Tømte - Utøy. 

Det ble arrangert åpent informasjonsmøte 10.10.13, hvor Innherred Renovasjon orienterte om 
moderne løsninger for nytt gjenbrukstorg. 

I samarbeid med Innherred Renovasjon har rådmannen vurdert området ved Tømte som det mest 
aktuelle området. Det er sett på 4 mulige tomtealternativer i dette området. Grunneierne for alle fire 
alternativer er orientert om de foreløpige vurderingene.

For reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det i henhold til plan- og 
bygningslovens § 4-1, utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Forskrift om konsekvensutredning stiller krav om innhold og utforming av planprogrammet. Forslag til 
planprogram er vist i vedlegg.



Vurdering

Planprogrammet beskriver bakgrunn og formål med reguleringen, dagens situasjon og aktuelle 
alternativer. 

Alternativene er foreløpig vurdert ut fra konsekvenser for anleggskostnader, konsekvenser for 
nærmiljøet og konsekvenser for naturmiljøet og samfunnssikkerhet:

Anleggskostnader
Det er ikke foretatt detaljerte anslag på anleggskostnader. Alt. 2 vil medføre de største 
anleggskostnadene i og med at ny tomt/bygning for gruslager må skaffes. De tre andre alternativene 
ansees som rimelig like kostnadsmessig. Det er usikkerhet omkring alt. 4 og bygg som ligger tett inntil, 
og eventuell kostnader for innløsing av dette. 

Konsekvenser for nærmiljøet
Alt.4 er det klart dårligste i forhold til nærhet til boliger og eventuelt støy. I forhold til eksisterende 
vegetasjon er alt. 1 og 2 noe dårligere i forhold til innsyn, men dette kan kompenseres med fornuftig 
beplantning.

Konsekvenser for naturmiljøet og samfunnssikkerhet
Generelt framstår alt. 2 som det mest gunstige alternativet i og med at dette innebærer bruk av et 
allerede regulert industriområde – dog med en utvidelse på dyrket mark. Nærhet til et 
naturmangfoldsområde er imidlertid en minus for dette alternativet.
Alt. 1 ligger rett overfor eksisterende industriområde og tett inntil fv. 755 og ansees som det nest beste 
alternativet. Minuset er bruk av dyrket mark. Et fornminne ligger ca. 100m fra foreslått tomt.
Alt. 3 tar ikke i bruk dyrket mark, men et uberørt skogsområde. Alt.4 tar i bruk dyrket mark som består 
av flere små teiger. Et fornminne ligger ca. 130 m fra foreslått tomt men på andre siden av kommunal 
veg. 

Alternativene berører i liten grad friluftsliv. Det er ikke kjente negative momenter i forhold til 
samfunnssikkerhet og alternativene er forholdsvis like i forhold til infrastruktur.

Grunneiere
Alle grunneiere som er direkte berørt av alternativene er orientert om at deres eiendom vurderes. Det 
er avholdt møte med grunneierne for alternativene 1 og 2. Grunneierne vil ikke sette seg imot at alt. 1 
planlegges videre. 

Alternativ 2 er således i utgangspunktet et godt alternativ. Men alternativet vil legge beslag på et areal 
for framtidig utvikling av eksisterende næring/industri på nabotomt, er kostbart i forhold til 
eksisterende leieavtaler, tar i bruk dyrket mark og er ikke ønsket av grunneier. 

Alt. 1, rett ovenfor eksisterende industriområde, er etter en totalvurdering ansett som det beste 
alternativet, på grunn av plasseringen nær fv.755 og eksisterende industriområde. Alternativet har 
minuser i forhold til bruk av dyrket mark, plassering i kulturlandskapet og innsyn. Alternativet 
forutsetter god tilrettelegging av tomten og til dels beplantning for skjerming. Dette alternativet et det 
eneste hvor det fra grunneiers side er gitt beskjed om vilje til forhandling om frivillig grunnavståelse.

Alt. 3 er ikke prioritert med bakgrunn i at det her tas i bruk et uberørt skogsområde. 

Alt. 4 er ikke prioritert på bakgrunn av nærheten til flere bolighus. 



Planprogrammet beskriver videre hvilke tema som skal vurderes i forhold til miljø og samfunn samt 
planprosessen videre samt framdriftsplan. 

Konklusjon

Rådmannen foreslår at planarbeidet for reguleringsplan oppstartes og at vedlagte planprogram legges 
ut til offentlig høring.



Inderøy kommune

Nytt gjenbrukstorg i Inderøy – detaljert reguleringsplan

Planprogram

Utkast til planprogram for offentlig høring



Inderøy kommune

1. Bakgrunn og formål
Hovedutvalg Natur vedtok i sak 23/13 at det skulle etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy. 
Gjenbrukstorget skulle lokaliseres til området Straumen – Tømte - Utøy. Det må utarbeides 
detaljert reguleringsplan for arealer til nytt gjenbrukstorg. 

Etter plan- og bygningslovens § 4-1 skal alle planer som har vesentlig betydning for miljø og 
samfunn, utarbeide et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal 
inneholde formål med planarbeidet, planprosessen og vurdering av alternativ. 
Planprogrammet skal peke på hvilke tema som skal vurderes samt utbyggingsformål. Selve 
vurderingen av de ulike tema skal beskrives i reguleringsplanen. 

Forslag til planprogram skal legges ut til høring i minst 6 uker før det kan vedtas av 
kommunen.

2. Dagens situasjon
Inderøy kommune har i dag to gjenbrukstorg – ett i Mosvik og ett på Røra. Begge de 
eksisterende gjenbrukstorgene har behov for vesentlig oppgradering, og er av Innherred 
Renovasjon også vurdert til å ha en ugunstig plassering i forhold til befolkningssentra. I 
tillegg er adkomsten til begge anleggene problematisk, anleggenes kapasitet er begrenset og
mulighetene til god miljømessig mottak og behandling av avfall er begrenset med 
foreliggende arealtilgang.

      

Hovedutvalg Natur vedtok i sak 3/12 å starte en utredning av nytt gjenbrukstorg i Inderøy. 
Innherred Renovasjon IKS fikk utarbeidet et skisseprosjekt, som tok utgangspunkt i 
eksisterende industriområder på Utøy, Tømte, Sundsøya på Straumen og Lensmyra på Røra. 
Skisseprosjektet konkluderte med at det burde etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy, og at 
Sundsøya på Straumen framsto som det gunstigste alternativet. Det vises til rapport nr. 
20120133-1 fra Hjellnes Consult AS av 25.05.12.

Hovedutvalg Natur vedtok i sak 23/13 at det skulle etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy med 
utvidet returpunkt i Mosvik og eventuelt andre grender med lang transportavstand. 
Gjenbrukstorget skulle lokaliseres til området Straumen – Tømte - Utøy. Samtidig ble det gitt 
signaler om at industriområdet på Sundsøya ikke var aktuelt som tomt for nytt 
gjenbrukstorg.



Inderøy kommune

Inderøy kommune har i samarbeid med Innherred Renovasjon IKS sett på mulige tomter for 
nytt gjenbrukstorg.  I forhold til befolkningssentra og mulige tomter på strekningen 
Straumen – Tømte - Utøy, er fire alternativer ved Tømte ansett som de mest aktuelle for 
etablering av gjenbrukstorg.

Oversiktskart – anbefalt område for vurdering av gjenbrukstorg

3. Vurdering tomtealternativer
Et nytt moderne gjenbrukstorg har et arealbehov på ca. 8-10 daa. Det er vurdert 4 
tomtealternativer i området ved Tømte. 



Inderøy kommune

Ved planlegging av et nytt gjenbrukstorg vil flere momenter kunne tillegges vekt:

 De økonomiske følgene for innbyggerne

 Avgiftsnivået; anleggs- og driftskostnader for gjenbrukstorg 

 Innbyggernes kostnader til transport til gjenbrukstorg

 Miljømessige/helsemessige konsekvenser for nærmiljøet

 Støy

 Innsyn

 Flygeavfall

 Miljømessige konsekvenser generelt

 Mengder innsamlet avfall

 Samlet utslipp fra biltrafikk

 Arealbruk – konsekvenser i forhold til naturmiljø og samfunnssikkerhet

 Kulturlandskap/dyrket mark

 Kulturminne/kulturmiljø

 Naturmangfold

 Friluftsliv

 Samfunnssikkerhet/folkehelse

 Infrastruktur

De fire alternativene ligger innenfor et begrenset geografisk område og de momenter som 
varierer avhengig av alternativ er:

 Anleggskostnader

 Konsekvenser for nærmiljøet

 Konsekvenser for naturmiljøet og samfunnssikkerhet

Alt 1. ansees på dette tidspunkt å være den mest aktuelle tomt for nytt gjenbrukstorg i 
Inderøy. 



Inderøy kommune

4. Utbyggingsformål og tema
Utbyggingsformål for planen vil være bygg og anlegg.

Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan skal tema innenfor miljø og natur og samfunn 
vurderes. 
Følgende tema innen miljø og natur skal vurderes:

TEMA: Utredning/vurdering METODE
Landbruk/kulturlandskap Egen vurdering i planbeskrivelsen Enkel landskapsanalyse

Kulturminne/kulturmiljø Egen vurdering i planbeskrivelsen Registrering av fornminne -
«SEFRAK»registrering

Naturmangfold/biologisk 
mangfold

Egen vurdering av området i 
planbeskrivelsen

Biologisk mangfoldskart i 
Inderøy

Støy (fra trafikk og 
gjenbrukstorg)

Egen vurdering i planbeskrivelsen i 
henhold til rundskriv T-1442

Støysonekart for veg. Beregning 
ut fra topografi og nærmeste 
boliger  

Lukt, støv, forsøpling og 
skadedyr

Egen vurdering i planbeskrivelsen Beskrive løsninger og tiltak 

Innsyn/estetikk Egen vurdering i planbeskrivelsen Beskrive løsninger og tiltak

Følgende samfunnstema skal vurderes:

TEMA: Utredning/vurdering METODE
Friluftsliv Egen vurdering av området i 

planbeskrivelsen
Enkel analyse

Samfunnssikkerhet Egen vurdering av området i
planbeskrivelsen og utfylling av 
sjekkliste for utbyggingsområde

Innhente informasjon fra NGU, 
NTE etc.

Universell utforming Egen vurdering av området i 
planbeskrivelsen

Analyse i forhold til gjeldende 
krav

Infrastruktur (veg, vann og 
avløp)

Egen vurdering av området i 
planbeskrivelsen

Innhente informasjon fra enhet 
kommunalteknikk/private

5. Planprosess

Hovedutvalg Natur har det overordnede ansvar for planprosessen.

Innherred Renovasjon IKS vil være ansvarlig for utarbeidelse av detaljert reguleringsplan

Medvirkning i planprosessen vil bli ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 5.

Grunneierne for alle alternativer er kontaktet, men det er viktig med god informasjon til 
grunneiere og naboer i utarbeidelsen av reguleringsplanen.



Inderøy kommune

Framdriftsplan 

Arbeidsoppgaver Ansvarlig Frist Behandling
Oppstart planarbeidet Rådmannen 3.mars 2014 Hovedutvalg Natur: 

Oppstart av planarbeidet.
Utsending av 
planprogram på høring 
minst 6 uker.

Planprogram til politisk 
behandling

Rådmannen 2.juni 2014 Hovedutvalg Natur:
Vedtak planprogrammet

Utarbeidelse av detaljert 
reguleringsplan

Innherred Renovasjon Juni – august 2014 Kontakt med 
sektoretater, grunneiere 
og andre

1.gangs behandling av 
reguleringsplan

Rådmann 22.september 2014 Hovedutvalg Natur:
Vedta utsendelse av 
planforslag til offentlig 
ettersyn i minst 6 uker

Vurdering av innkomne 
merknader/innsigelser

Rådmannen November 2014

2.gangs behandling av 
reguleringsplanen

Rådmannen 17.november 2014 Hovedutvalg Natur 
vedtar planen



Arkivsak. Nr.:
2013/2089-14

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 12/14 03.03.2014

Kari og Per Sakshaug, Søknad om dispensasjon på omlegging av vei på

Sundnæshamn, gnr. 9, bnr 4

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om ny vei på Sundnæshamn gnr. 9, bnr. 4 blir ikke innvilget. Avslaget begrunnes med at tiltaket 
tar i bruk dyrka jord samt avskjærer et sammenhengende jordbrukslandskap. I tillegg vil tiltaket skape 
ulemper for tilgrensende eiendommer.

Vedtaket gjøres i henhold til Jordlovens § 9, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og Plan og 
bygningslovens § 19-2, med bakgrunn § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen. 

Det anbefales å se på alternative løsninger.  

Vedlegg

1 Søknad om dispensasjon for å anlegg veg fra eiendommen 9/18, Per Saxhaug
2 Situasjonskart til søknad
3 Høringsuttalelse, Nord-Trøndelag Fylkeskommune
4 Tillatelse til å legge avkjørsel fra offentlig veg, Statens vegvesen
5 Uttalelse fra adv. T. Hoven på vegne av Anne Kjølås
6 Bilder
7 Høringsuttalelse, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
8 Eldre bilde Sundneshavn
9 Uttalelse fra Anne Kjølås
10 Bilder - vegtrase
11 Uttalelse fra nabo Tove Hustad

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Kari og Per Saxhaug om å anlegge ny vei over dyrka mark på 
gnr. 9/4.  Veien skal erstatte dagens gårdsvei til Havnvik gnr. 9/18.  I dag går gårdsveien til denne 
eiendommen rett sør for bolighus (tidligere butikk/bolig) på Sundnæshamna. Bakgrunnen for søknaden 



er at å slippe trafikken gjennom tunet og inntil husveggen og for å unngå farlige situasjoner ved 
utkjøring i fylkesvegen. 

Per Saxhaug har tidligere kontaktet kommunen muntlig med spørsmål om flytting av veien slik som 
omsøkt og etter kontakt med Fylkesmannens landbruksavdeling, ble det gitt tilbakemelding på at bruk 
av dyrka areal til ny vei ville bli frarådet. Saxhaug ønsker likevel å søke om dispensasjon for å anlegge en 
ny vei på sitt areal inntil grensen på gnr. 9/18 og viser til opparbeiding av et hageareal som erstatning 
på den andre teigen av eiendommen Sundnæshamn, slik vedlagt kart viser. 

Eierne av gnr. 9/4 og gnr. 9/18 har sak for tingretten som gjelder veirett for gnr. 9/18 på eksisterende 
vei. Saken er av helt privatrettslig karakter og vil ikke berøre kommunens behandling av søknaden.
Kommunen skal vurdere om omsøkt tiltak er i tråd med jordloven og kommunens arealdel for området. 

Søknaden skal behandles etter jordlovens § 9 som gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
I tillegg skal søknaden behandles som en dispensasjonssak fra gjeldende arealplan. Behandling av 
dispensasjonen er i henhold til plan og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i plan og bygningslovens § 
11-6 som gjelder rettsvirkning av kommunedelplan Straumen. 

En dispensasjon skal sendes på høring til aktuelle personer og etater. Det er kommet følgende 
uttalelser: 

1. Nord- Trøndelag fylkeskommune støtter kommunens vurdering om at den omsøkte 
veiløsningen vil være uheldig med tanke på arrondering og at partene bør se på alternative 
løsninger. 

2. Statens vegvesen viser til uttalelsen som er gitt til tiltakshaver i brev den 29. 11.13. Det gis 
tillatelse til ny avkjøring under vilkår at den utformes etter tegning U-40 og U – 45.

3. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag gikk i forhåndsvurdering imot tiltaket, men sier i sin uttalelse 
at siden bygningen ikke nyttes til handel lengre men som et vanlig bolighus, vil de ikke gå imot 
ny adkomstvei som omsøkt. 

4. Anne Magnhild Kjølås, eier av  Havnvik gnr. 9/18 har sendt to uttalelser til saken, en som er 
skrevet av advokat Terje Hoven og en som hun har forfattet selv. I uttalelsene er det pekt på: 

 Kjølås motsetter seg at det blir anlagt noen ny vei på hennes eiendom.

 Omsøkt trase er forholdsvis bratt som kan medføre problem på vinters tid. En vei som 
omsøkt vil få uheldig tilknytning til tunet og kan skape vansker for påbygging av 
eksisterende hus.

 Det påpekes videre at Kjølås ikke har vært involvert i planleggingen av ny vei. Hun 
ønsker å være delaktig i en slik prosess all den tid det er hennes eiendom adkomsten 
gjelder. 

5. Tove Hustad, eier av Nystu gnr. 9/145 har sendt uttalelse som nabo/gjenboer av tiltaket. Hun 
påpeker:

 Hun kjøpte eiendommen 9/145 fordi det låg skjermet til i et landbruksområde

 En ny vei vil forringe hennes uteplass på baksiden av huset

 Ønsker ikke nye avkjørsler som kan skape uoversiktlig vei. 

 Ønsker at det blir vurdert andre alternativer. 

Vurdering

I jordlovens § 9 er utgangspunktet at dyrka og dyrkbar jord ikke skal disponeres slik at den blir uegnet 
til jordbruksproduksjon i framtida. Kommune kan gi samtykke til omdisponering når særlige tilhøve 
foreligger og etter en samlet vurdering av følgende forhold: 



Godkjente planer etter plan og bygningsloven:
Når et område er regulert til landbruk, så er det et moment i seg selv at det ikke skal nyttes til annet 
formål. Tiltaket er ikke i tråd med LNF- formålet i kommunedelplan Straumen, og det må søkes 
dispensasjon fra plan, se dispensasjonsbehandling nedenfor. 
Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Bestemmelsen skal sikre matproduserende areal og landbruksdriften i området. Det omsøkte tiltaket vil 
føre til dårligere arrondering og mindre rasjonell drift av dyrka arealet i området. Det er forholdsvis små 
bruk i området, som i dag blir drevet sammenhengende av en gårdbruker.

Kulturlandskapet
Med kulturlandskapet menes landskapsbilde, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Begrepet 
omfatter både areal i drift og areal preget av tidligere jordbruk. Det omsøkte tiltaket er regnet som en 
viktig del av kulturlandskapet kring Straumen. En avskjæring av dyrka jorden kan på sikt medføre at 
ytterligere dyrka areal blir omdisponert til andre formål enn landbruk.
  
Samfunnsgagn ved omdisponering
Omsøkt tiltak er en endring av adkomst for en boenhet og vil ikke ha betydning for allmennheten eller 
øke sysselsetting og næringsliv på bygdene.

Arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon
Bygging av en ny vei regnes ikke innenfor de tiltak der arealet lett kan tilbakeføres til 
jordbruksproduksjon. Det har tidligere gått en avlingsvei ned til sjøen på gnr. 9/18, den er pløyd opp for 
mange år siden slik at dyrka arealet kan drives sammenhengende. 

Etter en samlet vurdering er det vanskelig å kunne innvilge omdisponering etter jordlovens § 9 siden 
bygging av ny vei på dyrka areal bryter både med jordlovens bestemmelser samt den strenge praksisen
kommunen har hatt når det gjelder bruk av dyrka areal og spesielt på oppdeling av sammenhengende 
areal.

Ved behandling av dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2, skal det vurderes om hensynet til 
bestemmelsen det dispenseres for, eller lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Gjeldende plan 
er kommunedelplan Straumen, og tiltaket ligger innenfor LNF-R formålet. Det vil si at det er særlovene 
(jordloven, skogloven mfl) sine bestemmelser som gjelder innenfor formålet. 

Argumenter som taler for en dispensasjon:
 Omsøkt areal inneholder ingen kjente eller registrerte kulturminner.
 Arealet er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12, og det er ingen registrerte eller lokal kjente 

naturverdier på arealet. 
 Dagens adkomst til gnr. 9/18 er uheldig plassert i forhold til bolighuset på Sundnæshamn da 

veien går rett forbi hushjørnet. Det er en uoversiktlig avkjørsel inn på fylkesvei 228. Der er 
forståelse for at vegen medfører store ulemper for bolighus på Sundnæshamn, men selve
avkjørselen til fylkesvei vil fremdeles bli benyttet av beboerne på Sundnæshamn.  

Argumenter som taler mot en dispensasjon: 
 Det nye vegen vil gå over dyrka jord samt dele opp et sammenhengende jordbruksareal. Dette vil 

være i strid med jordlovens bestemmelser, og Inderøy kommune sine langsiktige arealprinsipper 
vedtatt i kommuneplanen. Saxhaug viser til oppdyrking av et areal som erstatter omsøkt areal og 
ligger sørøst på eiendommen. Dette er lite relevant i saken da det ligger inntil en annen teig på 
eiendommen og kan vanskelig erstatte et inngrep midt i et større sammenhengende 
jordbrukslandskap.  

 Eier av Havnvik gnr. 9/18 påpeker at den nye veien vil bli brattere og vanskeligere å kjøre 
vinterstid. Det er regnet ut følgende stigningsforhold. 
1. Eksisterende vei er på ca. 8,5 % stigning
2. Omsøkt veitrase vil få en stigning på ca. 12,5 %.

 Ny vei vil medføre en dårligere løsning for tunet på gnr. 9/18, spesielt med tanke på senere 
påbygg av eksisterende hus.



 Omsøkt vei vil forringe uteområdet til nabo på gnr. 9/145 med bakgrunn i innsyn, støy og støv. 
Avstand fra hjørne på tomt til 9/145 til nabogrense på gnr. 9/18 er ca. 13 meter. Tiltaket kan 
medføre at Saxhaug sitt problem med nær vei til en viss grad blir flyttet over til en annen 
eiendom.  

Konklusjon

Med bakgrunn i saksutredningen er det vanskelig å tilrå omsøkt dispensasjon. En ny vei vil ta i bruk 
dyrka areal i et sammenhengende jordbrukslandskap, noe som medfører drifts- og miljømessige ulemper 
for landbruket i området. I tillegg vil en omlegging av vei gi en dårligere løsning av beboerne av gnr. 
9/18 og 9/145.

Det bør ses på alternativer. Et alternativ kan være felles avkjørsel for gnr. 9/18 og gnr. 9/145 med ny vei 
mellom eksisterende bolighus ved fylkesveien. Denne veien kan legges i åkerkant og komme inn på 
eksisterende vei oppom uthus på Sundnæshamna. Stigningsforhold på denne traseen vil ligge på ca. 9 %.  
Det vises for øvrig til vurderingene i saksframlegget.  
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Søknad om dispensasjon for å anlegge veg fra eiendommen 9/18 over dyrkamark på
eiendommen 9/4.

Eierne av eiendommen 9/4 ønsker å få anlegge veg til eiendommen 9/18 over dyrkajord i
åkerdelet mellom 9/4 og 9/18, for på denne måten å slippe trafikk gjennom gårdstunet på 9/4.
Eiendommen 9/18 skal legges ut for salg,og det er ukjent hva dette fører med seg av trafikk
gjennom gårdstunet.
I en forhåndsuttalelse fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen til Landbruksavdelingen i
Inderøy Kommune, som vi har fått tilsendt, går det fram at en bruk av dyrkajord til veg ikke
vil bli godkjent.
Vi tillater oss allikevel å søke om å få anlegge veg, men for ikke å forbruke dyrkamark, vil vi
opparbeide nytt areal på eiendommen 9/4 til dyrkamark,slik at totalarealet dyrkamark på
eiendommen 9/4 blir det samme som i dag.
Vi vedlegger ei tegning som viser hvor vi ønsker ny veg lagt, og et situasjonskart som viser
hvor vi kan opparbeide nytt erstatningsareale.
Dersom denne søknaden vår blir godkjent i kommunen, vil det for oss være veldig positivt å
slippe trafikk gjennom gårdstunet. Vi har allerede hatt en kontakt med vegkontoret om
nedkjøring til fylkesvegen,og de har svart oss positivt, men vi må også søke om dette.

Inderøy 18.11.2013.

Kari og Per Saxhaug
Hamnavegen 162.

(
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Inderøy - Dispensasjon - Søknad om å anlegge vei til Havnvik gnr 9 bnr 18 over 
dyrka mark på Sundnæshavn gnr 9 bnr 18 

 
Vi viser til oversendelse med søknad som nevnt over. Nord-Trøndelag fylkeskommune har 
behandlet saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og har følgende merknader: 
 
Plan- og friluftslivsforhold: 
Vi støtter kommunens vurdering om at den omsøkte vegløsningen vil være uheldig ut fra 
arronderingsmessige hensyn og at partene bør forsøke å finne alternative løsninger for 
vegframføringen. Ut over dette har vi ikke regionale merknader til saken. 
 
Kulturminner: 
I brev til kommunene datert 31.3.2009 og 17.2.2012, orienterte vi om hvilke saker vi 
prioriterer å gi uttalelse til: 
 

 tiltak som kommer nærmere enn 100 meter fra registrerte automatisk freda 

kulturminner 

 vesentlige endringer og rivning på bygninger og anlegg eldre enn 1850, jfr kml §25. 

 

Vi forutsetter at kommunen har avklart om noen av disse punktene gjelder for denne saken, 
og vi prioriterer derfor ikke å undersøke denne saken nærmere.  Vi viser videre til at synlige 
automatisk fredete kulturminner og bygninger eldre enn 1900 er systematisk registrert. Disse 
registreringene finnes i http://askeladden.ra.no og www.gint.no.  Vi har ingen ytterligere 
merknader til saken, jf. Kulturminneloven § 9.  
 
Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner og heller ikke tiltak og kulturminner i sjø. 
For slike saker bes det ta kontakt med hhv Sametinget og NTNU/Vitenskapsmuseet.  
 
Kulturminner som oppdages under arbeidet skal meldes til kulturminnemyndigheten, og 
tiltakshaver skal stanse arbeidet, jf. Kultur-minneloven § 8.2.  
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
  
 
 
   

 

  

http://askeladden.ra.no/
http://www.gint.no/


2 
 

Kontaktperson kulturminner i NT fylkeskommune: Lars Forseth, tel 74 11 10 00 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
 Sigurd Kristiansen 
 Saksbehandlers tittel 
 
Elektronisk godkjent uten signatur 
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Statens vegvesen

Kari og Per Saxhaug
Hamnavegen 162
7670 INDERØY

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

Regionmidt Gunnar Johnsen - 74122547 2013/137069-002 29.11.2013

Tillatelse til å legge avkjørsel fra offentlig veg

Etter deres søknad datert 20. november 2013, finner vi å kunne gi tillatelse til å legge
avkjørsel fra fv. 228 til eiendommen gnr. 9 bnr. 4 i Inderøy kommune.

Avkjørselen ligger ved hp01, km 1,375, på høyre side. Holdningsklasse: 4.

Tillatelsen er gitt i henhold til bestemmelsene om avkjørsler i vegloven av 21. juni 1963 og
Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964, som vedlegges, og på følgende spesielle vilkår:

Tillatelsen gjelder bare for det sted som er nevnt foran og i overensstemmelse med
godkjent skisse.

Denne tillatelsen gjelder kun atkomst til gnr. 9 bnr. 18.

Avkjørselen må utformes som vist på vedlagte tegning U-40.

Sikten må være minst 4 x 50 m, se vedlagte tegning U-45.

Andre søkere i området kan bli henvist til å bruke denne avkjørselen.

Rør, med kvalitet egnet for formålet, med minimum diameter 300 mm legges under
avkjørselen. Det anbefales at det nyttes grunnavløpsrør PVC i avkjørselen.

Tillatelsen trekkes tilbake dersom arbeidet ikke er satt i gang innen tre år etter at
tillatelsen er gitt.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 48 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap

Fylkeshuset




Båtsfjordveien 18

6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52
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De vedlagte "Alminnelige regler " er under revisjon. Dette medfører bl.a. at
punktene 5 og 10 kan bli justert.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

elor Stermo
s ksjonsleder

3 vedlegg

Gunnar Jhnseii

Kopi: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy
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053934ADVOKATHUSET
J_ 1_:.1\JI_:.  1 v

tb@jadvoknhusetlemnger.no
NO 975 984 613 mva

Levanger, den 6. desember 2013
Vår ref: 4363_JLAJ25LV

ADVOKAT MNA

PÅL INGE SALBERG
pis@advokathusetlevangenno

NO 892 384 592 mva

ADVOKAT MNA

INGUNN KJELDSTAD
thusetle, anger. no

NO 988 835 129 mva

ADVOKATFULLMEKTIG MNA

INGRID JUBERG MOE
11n4f1dsokxrhusetlxvan?enno

Kirkegata 12, 7600 Levanger
Postboks 724 Moan, N-7610 Levanger

sentral 74 01 99 90
fax: 74 01 99 91

ww, Ivokathusetlevanger.no

Inderøy kommune

7670 Inderøy

Gnr 9 bnr 4 - Dispensasjonssøknad fra Saxhaug

Det vises til kommunens brev av 22. november 2013, ref 2013/2089-3.

Jeg representerer Anne Magnhild Kjølås, som eier gnr 9 bnr 18. Hun har en hevdet adkomst-
vei over gnr 9 bnr 4. Saxvik sin dispensasjonssøknad har trolig sin bakgrunn i at de ønsker
flyttet eksisterende adkomstvei til ny trase.

Det heter i deres søknad av 18. november 2013 at den omsøkte trase skal ligge i åkerdelet.
Det må forstås som dels på bnr 4, dels på bnr 18.

Anne Magnhild Kjølås motsetter seg at det skal anlegges noen ny vei på bnr 18.

For øvrig er den omsøkte trase uhensiktsmessig. Det er nokså bratt, og tilknytningen til tunet
på bnr 18 blir uheldig. Mht stigningsforholdene vises til:

Bilag1: 2 bilder som viser stigningen

Det nevnes for øvrig at Kjølås sin far la ned en del arbeid i opparbeidelse av nåværende trase.
Dette fremgår av:

Bilag2: 2 bilder som viser opparbeidelsen

Driftskonto: 4202.03.18400
Klientkonto: 4202.03.18656



-ill«ADvOKATHUSET

På ovenstående grunnlag vil Anne Magnhild Kjølås fraråde at dispensasjonssøknaden blir
imøtekommet.

Med hilsen

Teri ven
Advokat

Gjenpart: Anne Magnhild Kjølås
Kari og Per Saxhaug

Vedlegg

Vår ref: 4363 JLAJ25LV 2
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1111111111111Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Eldar Ryan
Tlf. direkte: 74 16 80 58
E-post: fmntale@fylkesmannen.no

—. 20.122013

Vår ref.: 2013/6594Arkivnr: 422.5

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Uttalelse til dispensasjon fra kommunedelplan for Straumen for
søknad om å anlegge vei til Havnvik 9/18 over dyrka mark på
Sundnæshavn 9/4, Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 22.11.2013.

Saken gjelder dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for å legge ny adkomst til
eiendommen Havnvik 9/18. Bakgrunnen for søknaden er at dagens adkomstvei går gjennom
tunet på 9/4, tett inntil bolighuset. Ny veg foreslås lagt på eiendommen 9/4, på dyrka jord,
inntil eiendomsgrensen til 9/18.

Saken er forelagt fylkesmannens fagavdelinger som etter dette har følgende merknader:

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen var gjennom en forhåndsvurdering av saken opptatt av at alle steiner
måtte snues for å søke en løsning uten at vegen bebygger dyrka jord, samt ikke gir store
driftsmessige ulemper. Dette har vist seg å være vanskelig å realisere. Landbruksavdelingen
innser at etter at bygningen ikke nyttes til handel lengre, men som vanlig bolighus, er den
nærføring som her er verken heldig eller ønskelig. Landbruksavdelingen vil på denne
bakgrunn, og ut fra både en konkret og samlet vurdering, ikke gå i mot omsøkte vegføring
som ny adkomstveg til eiendommen 9/18.

Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ut fra regionale og nasjonale miljøvernhensyn ingen merknader til
søknaden.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Assisterende miljøverndirektør

Eldar Ryan
Seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

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



Side2 av 2

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein —74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: Eldar Ryan —74 16 80 58
Kommunalavdelingen.: Camilla Støre —74 16 83 37

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
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Anne M. Kjølås

Gustav Sjaastads veg 24

7620 Skogn

Inderøy kommune
Landbruks- / og miljøavdelingen v/Kristin Volden
Vennalivegen7
7670 Inderøy

Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Landbrukslog miljøavdelingen
v/ Anne Sundet Tangen, Eldar Ryan, Anne Berit Lein, Camilla Støre

UTTALELSETIL DISPENSASJONFRA KOMMUNEDELPLAN FOR STRAUMEN FORSØKNAD OM Å
ANLEGGEVEG TIL HAVNVIK 9/18 OVER DYRKA MARK PÅSUNDNÆSHAVN 9/4, INDERØY
KOMMUNE.

Hva saken gjelder
Søknad fra eiere av 9/4 om å anlegge ny adkomst til eiendommen 9/18 i Inderøy. Ny veg foreslås
lagt på eiendommen 9/4, på dyrket jord, inntil eiendommen 9/18. Det er på sin plass å opplyse om
at det er undertegnede som er rettmessig eier til 9/18. Det synes noe eiendommelig at jeg, som
eier av vedkommende eiendom, ikke er involvert i en slik planlegging. Jeg er blitt underrettet om
disse planene gjennom Inderøy kommune ved planlegger Kristin Volden. Ellers hadde jeg vært
uvitende.

Faktum i saken
Jeg overtok eiendommen 9/18 i Inderøy etter mine foreldre i januar 2011. I mai 2013 ble det
besluttet å selge eiendommen. Eiendomsmegler 1 ble kontaktet, som startet med å forberede salg
etter vanlig prosedyre. Jeg kontaktet mine nærmeste naboer og orienterte om den forestående
salgsprosessen. Min nabo, 9/4, meldte seg straks som interessert kjøper, men mistet interessen da
takst på eiendommen ble forelagt. Da det ikke ble aktuelt å kjøpe 9/18 likevel, kom det påstander
om at vegen til min eiendom var å betrakte som tålt bruk av personlig karakter for nåværende og
tidligere eier av 9/18 og at vegen ville bli stengt for en eventuell ny eier ved et salg. Dermed var
det ingen annen råd enn å kontakte advokat. Jeg har gjennom min advokat startet prosessen med
å få tinglyst vegrett etter hevdsloven og saken er nå forberedt til forhandlinger i Inntrøndelag
Tingrett. Det har vært hus på eiendommen 9/18 siden 1878. Nåværende veitrase er benyttet siden
min far kjøpte eiendommen i 1948. Dette var også adkomstvegen før den tid, men ingen
nålevende kan verifisere dette. Men det er her snakk om en langvarig og festnet bruk av
eksisterende veg. Eierne av 9/4 motsetter seg tinglysing av vegrett. Der står saken.



Aktuelt om valg av vegtrase til 9/18 i Inderøy
Som vedlagte bilder viser, snakkes det her om en veg som skal anlegges på dyrka jord i rett
strekning opp fra fylkesvegen og opp til 9/18. Den omsøkte trase er uhensiktsmessig da det er en
bratt stigning og tilknytningen til tunet blir uheldig. Det er svært sannsynlig at ny eier vil foreta
utbygging/påbygging av ekstisterende bolighus. Dette er mest hensiktsmessig mot nordøst, da det
der er de beste forhold for sol og utsikt. Det må ikke blokkeres for en slik utbygging.
Det presiseres at det her er snakk om 1 husstand.
Avkjøring fra fylkesvegen blir i 90 graders sving; og man får ingen fart å hjelpe seg med når man
skal ta til med bakken. Likeledes ser man for seg utfordringer med nedkjøring på vinterføre.
Dette er en løsning som ikke blir aktuelt for mitt vedkommende.

Det står å lese i uttalelse fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag at «alle steiner er snudd» for å finne
aktuelle løsninger. Jeg imøteser snarest svar på hvilke steiner som er snudd i denne saken. I
søknad fra eierne av 9/4 datert 04.12.2013 leses følgende: «En viktig grunn til at vi ønsker å legge
om trafikken for 9/18 over vår eiendom ned til Fylkesveg 228, er den meget farlige og uoversiktlige
passeringen mellom vår hovedbygning og vår garasje. I denne nedkjøringen er det ingen sikt
sørover og veldig lite sikt nordover. Det kan nevnes at det har vært problemer her for de som ikke
er lokalkjent med forholdene. Noe av årsaken til at vi er mot å gi hevd på dagens trafikk er det som
er nevnt foran i dette brevet.»

Samme avkjøring benyttes også av de som bor på 9/4.

Videre anmerkes det i samme brev av 04.12.2013: « Vi ser heller ingen andre aktuelle
adkomstmuligheter til eiendommen 9/18 enn den vegmuligheten som vi har foreslått i åkerdelet
mellom 9/18 og 9/4. Området sørvest for 9/18 på 9/4 sin eiendom inneholder 3 ubebygde tomter
fra behandling i kommunen i 2005. I tillegg inneholder området fornminner som ikke kan berøres.»
Denne opplysningen er saken uvedkommende. Se vedlagte bilde.

Fylkesmannen har gjort et poeng av at bygningen på 9/4 ikke benyttes til handel lenger, men som
et vanlig bolighus. Det kan opplyses at den tid det ble drevet handel var det i tillegg bolighus for
butikkeieren og hans familie.

Konklusjon
Jeg registrerer at Fylkesmannen i Nord Trøndelag går inn for en vegløsning til min eiendom som
jeg liker dårlig. Inntil annet er bestemt så har jeg en godt etablert veg til eiendommen. Skal der
anlegges noe nytt vegalternativ er det mest naturlig at ny eier har et ord med i laget.
Likevel overraskes jeg over en slik lettvintløsning på bekostning av god matjord. Man skulle tro at
dyrkajorda i Inderøy kommune er mere verdt enn at det gis fritt fram for vegbygging. Likeledes
opplever jeg at ingen alternativer er skissert. I tillegg synes det påfallende at jeg ikke er involvert i
denne planleggingen all den tid det er meg og min eiendom dette gjelder. I en så alvorlig sak synes
det merkelig at Fylkesmannen i Nord Trøndelag ikke tar på alvor den/de som saken gjelder. Jeg
misliker sterkt at det tas beslutninger uten at jeg ikke blir orientert, men får disse opplysningene
ved en tilfeldighet.



Jeg har fått opplyst at saken skal behandles politisk i Inderøy kommune i mars 2014.

Jeg forutsetter at det da blir gjort en befaring av aktuelle område, noe jeg tviler på er gjort av

Fylkesmannen i Nord Trøndelag. I fortsettelsen av behandlinger av denne saken ønsker jeg å være
orientert som det som skjer og vil ha alle sakens dokumenter tilsendt.

Jeg imøteser en snarlig tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

Med hilsen

t7e - friu>")t-ct.s
A'nne M. Kjølås J

Vedlegg: Bilder av det aktuelle området
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Arkivsak. Nr.:
2013/1416-19

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 13/14 03.03.2014

Kommunestyret

Detaljreguleringsplan for Strandaplassan - behandling etter offentlig 

ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Strandaplassan med 
følgende endringer i plankartet:

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken

Vedlegg

1 Planbeskrivelse
2 Plankart
3 Reguleringsbestemmelser - revidert 2/10-14
4 Innspill til offentlig ettersyn
5 Redegjørelse om rettsprosess

Bakgrunn
Sweco AS har på vegne av grunneier Ivar Arnljot Pedersen og Herdis Hjelmbrekke fremmet 
reguleringsplan som omfatter eiendommene Stranda (2,9 daa) og deler av Vikaholmen (5,7 daa). 
Planområdet utgjør til sammen 8,6 daa. 



Eiendommen Stranda er i dag bebygget med en eldre driftsbygning og et våningshus. Bygningene er 
ikke blitt vedlikeholdt de siste årene og er i dårlig forfatning.

Hensikten med planen er å legge til rette for å rive dagens tun, og å bygge ut området med nye boliger 
rundt et nytt felles tun basert på tradisjonell byggestil. Det er ikke oppgitt antall boenheter, men planen 
skisserer 4 boligbygg som gir mulighet for 6-8 boliger. Reguleringsplanen åpner for at det kan være en 
begrenset næringsvirksomhet i enkelte av bygningene.

Bygningene foreslås tillat i to fulle etasjer + loft og eventuell kjeller. Med ønske om å beholde dagens 
byggestil og takvinkel ca. som på eksisterende bygninger (43 grader) blir bygningshøydene relativt høy. 
Det foreslås at det tillates mønehøyde på inntil 9,5 m.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Ca. 2,8 daa er dyrkajord som er i drift. 
Dagens bebyggelse ligger ca. 50 m fra sjøen. I planen foreslås det at ny bebyggelse kan komme inntil 30 
m fra sjøen. 

Området har adkomst via felles privat veg over eiendommen 141/1 (B. Verstad), 138/1 (J. O. Vibe) og 
141/3 (Pedersen/Hjelmbrekken). Stranda Veglag ved Ketil Granlund organiserer drift og vedlikehold på 
vegen. Det er ca. 750 m fram til offentlig veg. Avstand fra de nye boligene til Sakshaug barneskole er ca. 
4,5 km.

Planforslaget ble behandlet i Hovedutvalg Natur 26.08.2013. Den ble da vedtatt fremmet og lagt ut til 
offentlig ettersyn. I høringsperioden har følgende innspill kommet til planforslaget: 

Berit Verstad, grunneier 141/1:
- Gjør oppmerksom på at eiendommen Stranda i dag har vegrett for en boenhet. Det er ikke gjort 

noen avklaring omkring at nye boenheter vil få vegrett over Verstad sin eiendom.

- Ønsker ikke at eventuell breddeutvidelse av atkomstvegen over hennes eiendom skal gå på 
bekostning av dyrkajorda på gården. 

Anna og Ketil Granlund, nabo 141/10:
- Mener et bofelleskap med inntil 8 tettliggende boenheter, vil være et fremmedelement i 

nabolaget, og at dette samsvarer dårlig med de landlige bokvalitetene som beskrives at en 
ønsker å oppnå i planforslaget. 

- Er skeptisk til byggene hvor det åpnes for kombinert bolig anleggsformål. Mener det eventuelt 
kun bør tillates boligbebyggelse.

- Er kritisk til at det tillates større boligkonsentrasjoner langt fra sentrumsområdene, og er også
skeptisk til om det er behov for mer boligtilrettelegging i Straumen-området. 

- Er kritisk til den foreslåtte byggehøyden som angir bebyggelse med inntil 9,5 m mønehøyde, og
til at det tillates ny bebyggelse enda nærmere sjøen enn i dag.

- Er skeptisk til om eksisterende vannledning vil ha tilstrekkelig kapasitet for utbyggingen. En 
eventuell større infrastrukturutbygging vil også komme til å berøre naboeiendommene.

Stranda veglag v/Ketil Granlund:

- Gjør oppmerksom på at nye boenheter må ha avklart vegrett direkte med de berørte 
grunneiere. Det forutsettes fra veglaget at alle ekstrakostnader med økt vedlikehold og 
eventuell omlegging og utbedring av vegen dekkes av utbygger og de eventuelt nye brukerne. 



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:

- Ingen kommentar i forhold til dyrkajord.

- Er kritisk til det prinsipielle med at bebyggelsen trekkes enda nærmere sjøen enn i dag. Mener 
dette kan åpne for tilsvarende utvikling også for andre eiendommer. Råder til at en hverken 
tøyer plassering av bebyggelse eller høyde på bebyggelsen utover rammene som dagens tun
gir.

- Angir forslag om diverse endringer i planbestemmelsene for å klargjøre reguleringsplanen som 
juridisk dokument.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 

- Anbefaler at formålet «kombinert bebyggelse- og anleggsformål» presiseres i 
reguleringsbestemmelsene, slik at en unngår eventuelle konflikter omkring hva som kan bygges 
her i framtiden. 

Grunneiere og fremmer av reguleringsplanen, Ivar Arnljot Pedersen og Herdis Hjelmbrekken har 
kommentert merknadene som har kommet i forbindelse med offentlig ettersyn, og opplistet noen 
endringer i reguleringsplan og bestemmelsene som de anser som akseptable å imøtekomme. 

Pedersen og Hjelmbrekken har også i et eget brev redegjort for diverse pågående privatrettslige 
prosesser, som bl.a. vil berører veg-rettigheter for de foreslåtte boligene. Dette er uavklarte spørsmål
som ikke skal vurderes av kommunen i reguleringsplanen, men brevet med redegjørelse fra pågående 
rettsprosess er vedlagt som bakgrunnsinformasjon etter ønske fra Hjelmbrekken/Pedersen

Vurdering

Utvidelse av byggetomt mot sjøen
Både Fylkesmannens miljøvernavdeling og nabo er kritisk til at byggeforbudet mot sjøen fravikes, og 
spesielt at det tillates bebyggelse nærmere sjøen enn det som fra før utgjør eksisterende tun. 

Ut fra reglene i plan- og bygningsloven skal kommunen være svært restriktiv med å tillate bygging av 
private boliger/fritidsboliger i strandsonen. Rådmannen er enig i at det er viktig å ivareta landskap, og 
mulighet for friluftsliv i strandsonen, men kommunen har bl.a. gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel ønsket at en kan få til en mer differensiert forvaltning av strandsonen enn 
plan- og bygningsloven legger opp til. 

Fravikelse av byggeforbudet i strandsonen er vurdert med første gangs behandling, og 
hovedbegrunnelsen for å tillate prosjektet, er at en får til relativt mange boliger med en attraktiv 
beliggenhet og med en byggestil som passer godt inn i kulturlandskapet. En får et boligkonsept noe 
utenom det vanlige, og selv en slik tettbebyggelse langt fra sentrumsområde kan ha et litt begrenset 
marked, vil det kunne komme til å bli et positivt tilskudd til boligtilbudet på Inderøy.

Rådmannen ser ikke at det i innspillene kommer vesentlige nye argumenter i forhold til vurderingen 
som ble gjort ved første gangs behandling. Rådmannen mener at begrunnelsen for å tillate denne 
utbyggingen gjør at en ikke vil skape noen direkte presedens for senere søknader om flytting av f.eks. 
fritidsboliger nærmere strandkanten.

For å i møte komme innspillene noe, og å sikre at prosjektet blir tilnærmet slik bygningene er skissert i
planen, foreslår rådmannen at inntegnede byggegrensene trekkes inn mot planlagte  bebyggelse med 5 
m fra sjøen.



Endringen vil ikke vanskeliggjøre muligheten til å gjennomføre byggeprosjektet slik det er skissert. 

Byggehøyde
Den angitte byggehøyden er blitt vurdert i forbindelse med førstegangsbehandling av 
reguleringsplanen. Bygningene vil bli høyere enn ei vanlig trønderlån siden det her legges opp til 2 fulle 
etasjer + loft. 

Det ligger ingen grense for høyde på grunnmur eller oppfylling. For å sikre forutsigbarhet på 
byggehøyden, foreslår rådmannen at det også settes en maksimal kote for mønehøyden på 
bebyggelsen som tilsvarer mønehøyden til driftsbygningen på eksisterende tun, det vil si kote 15,5

Noen av bygningene i planen er tillat med flatt tak (tomt 4 og 6). En kan her få svært ruvende fasader 
om disse bygges ut til 9,5 m. Rådmannen foreslår at det også sette krav til maksimal gesimshøyde på 
bebyggelsen, 6 m over grunnmur.

Endringen vil ikke vanskeliggjøre muligheten til å gjennomføre byggeprosjektet slik skissene fra 
arkitekten viser. 

Byggeformål:

I reguleringsforslaget er det foreslått kombinert bygge- og anleggsformål, kode 1800, spesifisert i 
bestemmelsene til å tillate «…bolig i kombinasjon med næringsvirksomhet som ikke medfører 
forurensing eller er til sjenanse for beboere i området.»

Rådmannen vurderer at bestemmelsen i plan angir en grei ramme for hva bygningene kan benyttes til. 
Bygningene skal inneholde bolig, men kan kombineres med mindre næringsvirksomhet.

Rådmannen foreslår ingen endring i planen for dette punktet, bortsett fra at teksten i tegnforklaringen 
bør endres slik at det samsvarer bedre med formålet. Det foreslås at formålet blir angitt som 
«Kombinert bolig og næringsbebyggelse»

Angitt utnyttelsesgrad for området: 
Ved første gangs behandling ble det i saksutredningen foreslått en nærmere vurdering av angitte 
verdier for utnyttelsesgrad slik at det samsvarer mer med det skisserte utbyggingskonseptet.

Følgende tabell er oversendt fra planfremmer og foreslås at legges inn som bestemmelse for 
utnyttelsesgrad. Rådmannen har justert m2 tallet opp med ca. 10 % i forhold til forslaget slik at 
reguleringsplanen gir litt slingringsmonn for videre detaljprosjektering.

Trafikkforhold /vegrettigheter

Pr. i dag har ikke eierne på Stranda vegrettigheter fram til offentlig veg for den utbyggingen som 
reguleringsplanen åpner for. 

Tomt Areal Formål Max BYA 
(m2)

Max 
etasjer

Takvinkel Max Møne-
/ Tak-høyde

1 1,139 Kombinert bolig / næring (Trønderlån 1 / “Gammel-låna” 220 2 35 - 45 9,5

2 0,198 Kombinert garasje / verksted / bolig / næring A 135 2 35 - 45 9,5

3 0,235 Kombinert garasje / verksted / bolig / næring B 135 2 35 - 45 9,5

4 0,715 Kombinert garasje / verksted / bolig / næring C 220 2 0 - 45 9,5

5 1,433 Bolig (Trønderlån 2) 180 2 35 - 45 9,5

6 1,421 Bolig (Trønderlån 3) 220 2 0 - 45 9,5



Det er redegjort fra søker om en pågående rettsprosess vedrørende disse spørsmålene. 

Reguleringsplanen som kommunen behandler, berører kun de offentligrettslige forholdene for 
utbyggingen. Før gjennomføring av utbyggingen må grunneier løse de nødvendige privatrettslige 
utfordringene gjennom avtale med grunneierne eller gjennom en rettskraftig dom.

Dagens atkomstveg er smal men oversiktlig. Rådmannen vurderer ikke at det er vesentlige 
trafikksikkerhetsmessige problemer knyttet til å øke bruken av vegen. For å få tilfredsstillende 
framkommelighet er det trolig nødvendig å etablere møteplasser eller bredde ut vegen. Hva slags 
standard vegen må ha for å være tilfredsstillende for utbyggingen må veglag/grunneiere bli enig om 
eller at dette avklares gjennom den pågående prosessen i jordskifteretten.

Oppsummering av foreslåtte endringer i bestemmelser og plankart.

Fra planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn er følgende punkter justert i 
reguleringsbestemmelsene som er vedlagt saken:   

- Bestemmelsene er endret for pkt. 2.2, 2.4, 2.6.1, 2.6.2, 2.7 og 4.3 som fylkesmannen har 
påpekt at er uklare eller holdbare juridisk.

- Tabell under pkt. 3.3 er byttet ut med ny tabell for utnyttelsesgrad, jfr. saksutredningen.
- Det er tatt inn ny bestemmelse under pkt. 3.3 om at maksimal kotehøyde for mønehøyden 

settes til kote 15,5 m og at maksimal gesimshøyde for bebyggelsen settes til 6 m over 
grunnmur.

Det foreslås at plankartet justeres for følgende to punkter: 

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse.
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Konklusjon

Reguleringsplanen har vært gjennom en høring, og det er tydelig at byggeprosjektet er noe omstridt 
både lokalt og i forhold til overordna myndigheter. 

Rådmannen er også i tvil i hvilken grad det er riktig å tilrettelegge for «tettbebyggelse» så vidt langt fra 
sentrumsområdene og som også utfordrer nasjonal strandsone- og jordvernpolitikk. 

Rådmannens konklusjon er at prosjektet er såpass spesielt, at en må kunne se på det som et slags 
prøveprosjekt, uten at dette endrer kommunens overordna arealpolitikken i forhold til 
sentrumsutvikling , strandsone- og jordvernforvaltning. 

Rådmannen anbefaler derfor at reguleringsplanen vedtas med de endringer som er foreslått i 
saksframlegget. 
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1 SAMMENDRAG  

 

Planområdet Strandaplassan ligger om lag 2,5 kilometer (målt i luftlinje) sør for 

Straumen. Det ligger i akseptabel avstand til kommunens sentrumsfunksjoner og til 

skoler, barnehager og idrettsanlegg.  

 

Området var tidligere bebygd med to husmannsplasser – Stranda og Stranden. Det 

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

LNF-formål. 

 

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

 Fradeling av flere attraktive tomter  

 Forbedring av bokvalitet og bomiljø 

 Fornying og oppgradering av områdets tekniske infrastruktur (trafikk, vann, avløp, 

energi / strøm og tele) til tidsmessige standarder 

 Reduksjon av ROS-risikoers sannsynligheter og konsekvenser 

 

Forslagsstillerne ønsker også å legge til rette for private uteoppholdsarealer i samsvar 

med områdets LNF-formål, turmuligheter og landskapskvaliteter. 

 

Strandaplassan foreslås utbygd med et konsentrert tun bestående av 2 boliger og flere 

kombinerte bolig- / nærings-bygg med felles hagemark i tilknytning til disse. 

 

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

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

vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
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2 BAKGRUNN  

2.1 Planen  

 

Planen er en privat reguleringsplan. 

 

Planforslaget er dokumentert som: 

 Beskrivelse (dette dokumentet) 

 Plankart 1:1000   

 Reguleringsbestemmelser  

 Vedlegg til planen datert 11. november 2012 

2.2 Formål 

 

Planens formål er å flytte eksisterende tun på Stranda, samt oppgradere dette til tidsmes-

sige standarder. 

 

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

i og inntil planområdet. 

 

Formålet med reguleringsendringen er å regulere planområdets formål, byggegrenser, 

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

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

2.3 Rammer for planarbeidet  

 

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

(lenke til veilederne er opplyst i parentes): 

 

 Veileder reguleringsplan fra Miljøverndepartement 

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

er.html?id=613879) 

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

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

df) 

 

Flere avsnitt i reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartement er utelatt i samråd 

med Inderøy kommune, jf. også beskrivelse av det samlede planforslaget Haugen-

Kjilen-Strandaplassan fremsendt som innspill til kommunens revidering av Inderøys 

arealplan. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder.html?id=613879
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
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2.4 Tidligere vedtak i saken  

 

Det foreligger ingen tidligere vedtak i selve plansaken. 

2.5 Parter  

 

Forslagsstillere er Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen, Astri Hjelmbrekke og 

Ingvil Hjelmbrekke, samt NORIGON Eiendom AS. 

 

Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen er eiere av eiendommene Vikaholmen 

(141 / 3) og Stranda (141 / 20). De eier all grunn som de nye fradelte tomtene, samt den 

nye og oppgraderte tekniske infrastrukturen blir liggende på.  

 

Planen er utarbeidet av rådgivende ingeniør Sweco Norge AS.  

 

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

er videre kvalitetssikret av fagkyndig person Jorulv Liaklev. 

2.6 Vedlegg 

 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger eget hefte omfattende felles vedlegg for flere 

planforslag: 

 Reguleringsplan Haugen 

 Reguleringsplan Strandaplassan 

 Reguleringsplan Småholmene (naust) 

 Innspill til kommunedelplan – Utkast til reguleringsplan med beskrivelser for 

Haugen, Kjilen og Strandaplassan 

 

De deler av eiendommene Roel Øvre (138 / 1), Vikaholmen (141 / 3) og Stranda (141 / 

20) som omfattes av dette samlede planforslaget, er utarbeidet med formål å sikre en 

helhetlig utforming og utbygging av planområdet, samt oppgradere dette med tids-

messig infrastruktur. 
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3 PLANPROSESSEN  

 

Vedlagt reguleringsbeskrivelsen følger – som innspill til kommunens igangværende 

revidering av Inderøys arealplan – eget utkast til reguleringsplan for Haugen, Kjilen og 

Strandaplassan. Utkastet beskriver i kapittel 3 planprosessen: 

 Utførte forberedelser, herunder:  

 Forhåndskontakt med Inderøy kommune  

 Befaring  

 Gjennomført oppstartsmøte 27. april 2012. 

 Varsling om oppstart av planprosessen i ht. PBL § 12-8.  

 Kunngjøring av oppstart  

 Videre planarbeid  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Kommuneplanens arealdel  

 

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

i ht. PBLs § 20-4, jf. planens kapittel 6.3.5 (landbruks-, natur- og friluftsområder), jf. 

plankartet nedenfor og kommunestyrets vedtak av 14. mai 2007. 

 

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

den tilstøtende eiendommen Roel Øvre (138 / 1), jf. også eget forslag til reguleringsplan 

fremsendt Inderøy kommune for «Haugen». 

 

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

nås på lenke: 

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

 

4.2 Gjeldende planer  

 

Det foreligger ingen godkjente reguleringsplaner for planområdet.  

 

Det foreligger flere saker ved Inderøy kommune og planer med betydning for 

reguleringsforslaget. Disse gjelder: 

 Vikaholmen (141 / 3): 

 Sakene 2007 / 01046, 2007 / 01266 og 2008 / 1297, samt sak 2009 / 989 ved 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vedrørende omlegging og utbedring av adkomst-

vei og avlingsveger på Vikaholmen med tilhørende godkjenninger 

 Sak 2009 / 2238 i Inderøy og sak 2008 / 5043 ved Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag vedrørende rammesøknad Vikaholmen (riving / Oppsetting av naust, 

bolig og driftsbygning) med tilhørende godkjenninger 

 Stranda (141 / 20): 

 Søknad i ht. PBL § 93j (anlegg av veg eller plass) om sideveis flytting av vei, 

bruk av tidligere vei til møteplass (Dispensasjon fra PBL 17-2 (byggeforbud i 

100-meters-sonen), jf. PBL § 7 og Dispensasjon fra PBL 20-6 (virkninger av 

kommuneplan), jf. PBL § 7), jf. sak 2007 / 01266 og etterfølgende korre-

spondanse 

 Forslag om tunflytting og fradeling, jf. sak 2008 / 00624 og bla. forhåndskonfe-

ranse mandag 21. juli 2008 med tilhørende referat og etterfølgende korrespon-

danse 

 

Det foreligger også avgjørelser ved Nord- og Sør-Trøndelag Jordskifterett med betyd-

ning for reguleringsforslaget. Disse er: 

 Sak 1700-2007-0007 vedrørende makeskifte ved Nord-Trøndelag Jordskifterett 

mellom eiendommene Roel Øvre (138 / 1) og Vikaholmen (141 / 3) 

http://www.inderoy.kommune.no/index.php?id=4522468
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 Sak 1700-2008-0002 Vikaholmen med rettskraftige grenser for så vidt gjelder mot 

naboeiendommene 

 Vika (141 / 1) (gjelder kun grense mot sør)  

 Rognhaugen (141 / 17) 

4.3 Temaplaner  

 

Spesifiserte temakart er tilgjengelige i Arealis, jf. lenke: 

 

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

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

 

Det foreligger ingen spesifiserte temakart (kulturminner, landbruk, landskap, natur, 

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

 

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

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

Slike er tilgjengelige på lenke: 

 

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

 

Det foreligger ingen informasjon om prioriterte naturtyper, kulturlandskap eller andre 

naturtyper som berører eller er relevante for forslaget til reguleringsplan.  

 

Inderøy kommune har utarbeidet og vedtatt kommunedelplan sjø. Delplanen er 

tilgjengelig på lenke: 

 

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

delplaner.4522468-137928.html 

 

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

kommunedelplan sjø med unntak av løsning for privat kloakk.  

 

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Tegneregler_og_symboler/Spesifiserte+temakart+i+Arealis.d25-SwJzO3E.ips
http://dnweb12.dirnat.no/kultur/
http://www.inderoy.kommune.no/kommuneplan-gjeldende-arealdel-og-delplaner.4522468-137928.html
http://www.inderoy.kommune.no/kommuneplan-gjeldende-arealdel-og-delplaner.4522468-137928.html
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, 

EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse  

 

Planområdet Strandaplassan ligger om lag 2,5 kilometer (målt i luftlinje) sør for 

Straumen. Det ligger i akseptabel avstand fra kommunesenteret med skoler, barnehager 

og idrettsanlegg. Planområdets lokalisering fremgår av kart og foto nedenfor: 

 

 

 
 

 

I planområdet inngår de arealer som er funnet egnet for ny bebyggelse, adkomster, samt 

uteoppholdsarealer med formål å tilrettelegge for opphold og aktivitet (jf. også areal-

tabellen på neste side): 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 3,7 daa 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 1,0 daa 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 3,9 daa 
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5.2 Historisk bruk av området  

 

Området var tidligere bebygd med flere husmannsplasser. Disse var: 

 Haugen 

 Kjilen 

 Stranden og Stranda 

 

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

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

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

prenteverk, Steinkjer) 

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

strandbuarar) (Aksjeselskapet Trykk, Trondheim)  

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

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

Inderøy) (Inderøy Museums- og Historielag)  

 

Tidligere bruk av husmannsplassene var: 

 Jordbruk 

 Fjordfiske og foredling av fisk 

 Snekkerverksted for bla. dører og vinduer 

 

5.3 Arealbruk  

 

Planområdet er i dag LNF-område med spredt boligbebyggelse. 

 

I og inntil planområdet ligger arealer som i dag er LNF-område med spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse. Eksisterende bebyggelse består av flere ulike enheter. Disse er: 

 Gårdsbruk 

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

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

 Tidligere gårdsbruk 

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

 Småbruk 

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

 Granlund (Høsvegen 115) (141 / 10) 

 Frittliggende eneboliger: 

 Strandhaugen (Høsvegen 107) (141 / 19) 

 Fritidsboliger 

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

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

 Strandstua (Høsvegen 103) (141 / 12)  

 Solstua (Høsvegen 119) (141 / 18) 

 

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

bygging (gul sirkel), fremgår av kart og flyfoto nedenfor.  
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Eksisterende bygninger i planområdet gjelder trøndertunet på eiendommen Stranda (141 

/ 20). Tunet ruver i terrenget og ligger eksponert til for innsyn mv. Bygningsmassen er 

erklært kondemnabel, jf. rapport vedrørende tilstandsvurdering av 19. januar 2006, jf. 

VEDLEGG 3 til felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. 

 

Bebyggelsens dimensjoner fremgår også av samme vedlegg. 

 

Eksisterende trøndertun på eiendommen Stranda er registrert med to boenheter, jf. 

eiendomsskattetakst mv. av 21. april 2008, jf. VEDLEGG 4 til felles forslag til 

regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. 

5.4 Landskap mv. 

 

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

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

mye (alle tall i daa): 

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

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

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

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

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

 

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

ligger eksponert til på hauger og knauser inntil planområdet.  

 

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

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

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

 

Landskapet er i dag skjemmet av en steintipp anlagt i fm. utsprenging av boligtomten 

Strandhaugen (Høsvegen 107) (141 / 19). Steintippen er anlagt ulovlig. Den antas å 

skjule deponert skrot fra både landbruk og næringsfiske.  

 

Planområdet har svært gode solforhold. Gode solforhold forklarer delvis områdets 

attraktivitet for fritidsbebyggelse beliggende inntil området. 

 

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

sommerhalvåret. Godt lokalklima forklarer delvis områdets attraktivitet for bolig-

bebyggelse. 

 

Planområdet er godt synlig fra Flagvegen, dvs. den delen av «Den Gyldne Omvei» som 

løper over Flaget.  

 

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

mannsplassene Haugen, Kjilen og Strandaplassan, samt kombinasjonsbruken jord-

fjordfiske-håndtverk. 

5.5 Grunnforhold 

 

Planområdets grunnforhold er nærmere behandlet i kapittel 5.5, jf. også vedleggene 5 

og 6, til felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. Jf. også 

kapittel 5.10 som beskriver løsmassene i området: 

 Åkerholmer, fjell i dagen og grunne løsmasser over fast fjell 

 Høyt innhold av grovt materiale i løsmassene 

 

De nye tomtene og den nye bebyggelsen blir i hovedsak lokalisert på en bergrygg som 

løper gjennom planområdet fra nordøst mot nordvest.  

 

Noe sprengningsarbeid må påregnes. Årsaken til dette er at kjeller under bolig og 

fraukjeller under driftsbygning i eksisterende tun, flere steder har berg stikkende opp av 

betonggulv og jordgulv. I fm. med drenering av åker beliggende sørøst for planområdet, 

ble det nødvendig å sprenge trase for stikkrenner mv. gjennom den aktuelle bergryggen 

og under vegen frem til utløpet mot Strandabukta. 
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5.6 Øvrige forhold 

 

Øvrige forhold er beskrevet i felles forslag til regulering av Haugen, Kjilen og 

Strandaplassan med vedlegg, jf.:  

 Kapittel 5.6 vedrørende kulturminner og kulturmiljø, jf. også vedlegg 8 

 Kapittel 5.7 vedrørende natur- og rekreasjons-verdier 

 Kapittel 5.8 vedrørende trafikkforhold, jf. også vedlegg 10  

 Kapittel 5.9 vedrørende teknisk infrastruktur, jf. også vedlegg 11 

 Kapittel 5.10 vedrørende landbruk og øvrig næring 

5.7 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

 

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

reguleringsplanen.  

 

Følgende hovedtema er funnet å være relevante for dagens situasjon i planområdet: 

 Naturrisiko 

 Vind – hard belastning på bygninger og risiko for at trær som kan velte 

 Radon i grunnen  

 Sammenbrudd infrastruktur – primært strømforsyning i fm. velt av strømstolper 

under storm  

 Trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg mv.) – risiko for ulykker som følge av 

smal vei, manglende møteplasser og stedvis manglende vegskulder mv. 

 Sårbarhet 

 Risiko for skjemmende landskapsbilde som følge av kondemnabel bygningsmasse 

på eiendommen Stranda 

 Risiko for silhuettvirkning fra eksisterende bygningsmasses på Stranda  

 Risiko for redusert rekreasjons- og friluftsverdi som følge av kondemnabel 

bygningsmasse på eiendommen Stranda mv. 

 Byggegrunn – risiko for dårlig egnethet 

 

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

tabellen nedenfor: 
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ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

Betydelig  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd infrastruktur  Sannsynlig Alvorlig  

4 Trafikksikkerhet  Svært 

sannsynlig 

Farlig  

5 Landskapsbilde Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

6 Silhuettvirkning Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

7 Rekreasjons- og frilufts-

interesser 

Svært 

sannsynlig 

Ubetydelig  

8 Uegnet byggegrunn Lite sannsynlig Farlig  

 

 

Risikovurderingen i tabellen ovenfor er basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

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

6.1 Planen  

 

Plannavnet er ”Reguleringsplan Strandaplassan, Inderøy Kommune”. Planen består av 

 Beskrivelse (dette dokumentet) 

 Plankart 1:1000  

 Reguleringsbestemmelser  

6.2 Hovedgrep  

6.2.1 Boligtomter, tun og naust med tilhørende infrastruktur  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sjon og fritid.  

 

Forslagsstillerne ønsker at området bygges ut med tomter i en konsentrert tunbebyg-

gelse. Tilgangen til sjø for de nye tomtene foreslås sikret ved hagemark og uteopp-

holdsarealer grensende til sjø. Planen representerer i hovedsak en flytting og fortetting 

av eksisterende bebyggelse.  

 

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

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

næringsgrunnlag fra kombinert jordbruk og fjordfiske, samt håndverk.  

 

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

området. Planen er i det alt vesentlige i ht. kommunens arealplan. 

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

 

Et annet hovedgrep er å bygge ut området med tidsmessige og fremtidsrettede løsninger 

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

 

Flere av dagens løsninger uhensiktsmessige og utdaterte. De er heller ikke i ht. 

gjeldende regler, normer og standarder, og heller ikke bærekraftige i ft. dagens 

miljøkrav. Dette gjelder generelt, men spesielt for vei, avløp, energiforsyning og tele. 
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6.3 Planlagt arealbruk  

6.3.1 Reguleringsformål  

 

Det regulerte området er vist på plantegningen nedenfor med reguleringsgrense. 

Reguleringsformålene er, jf. også reguleringsplankartet nedenfor: 

 

 

 
 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse (1,6 daa) 

 Kombinert bolig og næringsbebyggelse (1,4 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg (0,7 daa) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (0,1 daa) 

 Gangveg / Gangareal (0,4 daa) 

 Parkeringsplasser (0,3 daa) 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 

 landbruksformål (3,9 daa) 

6.3.2 Byggegrenser  

 

Byggegrenser mot regulert veg er som vist på plankartet. Som retningslinje for 

dispensasjonsbehandling kan garasje, anlegg for post, renovasjon og lignende – 
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uavhengig av byggegrense – plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke 

representerer noen trafikkrisiko. 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming  

6.4.1 Eiendomsforhold  

 

Nye tomter ligger alle på grunn tilhørende forslagsstillerne. 

6.4.2 Terrengtilpasning  

 

Byggelinjer er foreslått lokalisert slik at det er god sikt fra veger og fra bakenforlig-

gende terreng. Strandaplassan er plassert i et klassisk arrondert gårdstun i hovedsak i 

samsvar til eksisterende løsning, men flyttet mot nord og øst. 

 

I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at utomhusarealene på boligtomtene skal 

opparbeides med hagemark. Det er i planbestemmelsene angitt høyder for maksimale 

gesims- / mønehøyder over grunnmur for alle enhetene. 

6.4.3 Tomtenes utforming  

 

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

ikke nedbygges – boligtomtene legger ikke større beslag på dyrket mark enn i dag. Alle 

tomtene er en del av ett og samme tun. Til tunet ligger hagemark. Felles for alle tomtene 

er at: 

 Maksimale mønehøyder er angitt i meter 

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

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

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

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

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

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

 

 

Tomt  Areal Formål BYA  

( % ) 

Etasjer Tak-

vinkel 

Møne- / 

Tak-høyde 

1 1,139 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

2 0,198 Kombinert bolig / næring  75 2 35 - 45 9,5 

3 0,235 Kombinert bolig / næring 75 2 35 - 45 9,5 

4 0,715 Kombinert bolig / næring 75 2 0 - 45 9,5 

5 1,433 Bolig  50 2 35 - 45 9,5 

6 1,421 Bolig  50 2 0 - 45 9,5 
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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. 

6.4.4 Bebyggelsens lokalisering  

 

Bebyggelsens mulige lokalisering fremgår av aksonometrien fra Lyngstad Arkitekter 

AS nedenfor: 

 

 
 

 

Bebyggelsens endelige lokalisering på tomtene besluttes i fm. søknad om byggetil-

latelse. Det samme gjelder lokalisering av uthus / garasjer / carporter. Plankartets 

lokalisering av de enkelte bygningene er kun ment som illustrasjon. Det samme gjelder 

aksonometrien ovenfor. 

6.4.5 Bebyggelsens utforming  

 

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

bestemmelsene. 
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Bebyggelsens mulige utforming fremgår av fasadetegningene fra Lyngstad Arkitekter 

AS nedenfor: 

 

 
 

Bebyggelsens utforming ovenfor er kun ment som illustrasjon. 

 

Det er ønskelig at alle tunets bygninger har tilnærmet lik takutforming. Det viktigste er 

imidlertid at bygningene tilpasses hverandre mht. material- og fargebruk.  

 

Det er stilt krav om at bebyggelsen skal oppføres med ytterkledning av tre, murpuss, 

betong eller glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 
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6.4.6 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer  

 

Tidligere bruk av driftsbygningen på eiendommen Stranda (141 / 20) til verksted, 

garasje og lager, samt eksisterende bruk av samme for selskapene NORIGON AS og 

NORIGON Eiendom AS, videreføres i ny tunbebyggelse. 

6.4.7 Parkering og oppstilling  

 

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

boligtomt:  

 

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet. 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om parkeringsplasser for eventuelle hybler 

og leiligheter, samt garasjer i kombinerte bolig- og næringsbygg beliggende på tomtene 

2, 3 og 4.  

 

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

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

tomtene. 

6.5 Teknisk infrastruktur 

6.5.1 Eiendomsforhold  

 

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

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

6.5.2 Vann og avløp 

 

Tomtene knyttes til eksisterende kommunal vannledning som allerede løper gjennom 

planområdet og ny privat avløpsledning, alternativt septik. 

6.5.3 Trafo, energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme med mer 

 

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

 

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

inntil privat vei som løper gjennom planområdet. 

6.6 Trafikkløsning  

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

grunn tilhørende forslagsstillerne. 

6.6.2 Adkomst  

 

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

etter eksisterende trasé, jf. kapittel 5. 

6.6.3 Kjøreveger og plasser  

 

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

 

Langs kjørevegene er det avsatt arealer til møteplasser, snuplasser og oppstillingsplasser 

for LNF-formål. 

 

Veger, møte- og oppstillingsplasser er lagt slik at de i størst mulig grad tar hensyn til 

eksisterende terreng og trasé for å begrense omfanget av terrenginngrep, samt skjærin-

ger og fyllinger.  

 

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

 

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

 

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

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

skal det ikke gjenbygges eller beplantes uten etter avtale med grunneierne / forslags-

stillerne. 

 

Kjørbare gangveger for adkomst til og fra tomtene skal opparbeides som vist på 

plankartet.  

 

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

og / eller opparbeiding viser behov for dette. 

 

Parkeringsplassene f_P1 og f_P2 er felles for eiendommene innenfor plangrensa og 

tillates benyttet av allmennheten i forbindelse med turer / rekreasjon langs fjæra. 

Område f_P2 er også adkomst til parkering innenfor område for bolig / næring, som vist 

på plankart. 

6.6.4 Terrengtilpasning og utforming  

 

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

boligene.  

 

Maksimalkrav om stigning på kjøreveger er normalt 1:10. Ingen veier i planområdet har 

stigninger ut over dette kravet. 
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Det foreligger ingen øvrige avvik fra vegnormalen.  

6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende  

 

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

 

Foreslått trafikkløsning med veger, møteplasser og oppstillingsplasser for LNF-formål 

gjelder for kjørende, syklende og gående.  

6.7 Universell utforming  

 

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

føringer for plassering av enhetene i terrenget og utforming av feltet.  

 

Adkomster og knytning til eksisterende veinett legger også føringer for arealdisponerin-

gen innen planområdet. 

6.8 Dispensasjon fra gjeldende planer  

 

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

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

6.9 Kulturminner  

 

Dersom det i forbindelse med byggearbeider i planområdet påtreffes automatisk fredede 

kulturminner gjelder Kulturminneloven og arbeidet skal stoppes og kulturminne-

myndigheten varsles. 

6.10 Rekkefølgebestemmelser  

 

Grunnarbeid skal gjennomføres samlet slik at det blir god terrengmessig sammenheng 

mellom tomtene. 

 

Grunnarbeid for kjøreveger og kjørbare gangveger, samt møteplasser, parkerings-

plasser og oppstillingsplasser for LNF-formål skal opparbeides samlet slik at det blir 

god terrengmessig sammenheng mellom disse og tomtene. 

 

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

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

kjørt bort fra området. 
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7 VIRKNINGER / KONSEKVENSER AV PLANEN  

7.1 Overordnede planer  

 

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

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

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

kommunens arealplan 

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

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

mv.) og omlegging av vei underlagt Stranda Veglag. 

 

Reguleringsplan er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel i og med at reguleringen: 

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

 Representerer en fortetting av eksisterende bebygde områder 

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

gjelder bygningsvolum, høyde, takform og materialbruk. 

 Representerer ingen bruksendring av eksisterende driftsbygninger i LNF-område. 

Tunet på eiendommen Stranda med driftsbygninger er allerede godkjent fradelt som 

bolig. 

 Stiller krav om gesims- og mønehøyder som vedtatt i kommuneplanens arealdel. 

 Er i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedrørende spredt 

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

tilstøtende bebyggelse mv. 

 Oppgraderer veg til nye boliger og øvrig bebyggelse fra eksisterende veg tilknyttet 

offentlig vegnett  

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

avkjørsel. 

 Hindrer ikke – men tilrettelegger for – fri ferdsel langs sjøen 

 Sikrer gode forhold for friluftsliv, rekreasjon og leik for mindre barn nær heimen 

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

regelverk 

7.2 Landskap  

 

Planen representerer i hovedsak flytting av et eksisterende tun, en ønsket oppgradering 

av infrastruktur, samt ønsket reduksjon av ROS-risikoer. Stedets karakter som LNF-

område med spredt landbruks-, bolig- og fritidsbebyggelse med naust vil ikke endres, 

men forsterkes, som følge av planen.  

 

Eiendommen Stranda (141 / 20) er erklært kondemnabel, jf. VEDLEGG 3 til felles 

forslag til regulering av Haugen, Kjilen og Strandaplassan. Bebyggelsen bærer preg av 
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forfall. Områdets estetiske uttrykk vil bedres vesentlig ved sanering av eksisterende 

bebyggelse og bygging av nytt tun på Stranda. 

 

En ulovlig anlagt steintipp ligger inntil planområdet. Tippen er allerede godkjent fjernet 

og steinmassene allerede godkjent anvendt til veikropp i fm. omlegging av gårdsvei til 

eiendommen Vikaholmen (141 / 3) og omlegging av vei under Stranda Veilag. 

Godkjent fjerning av steintipp og veiomlegging vil representere en forskjønning av 

området. 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte kulturminner. Disse ligger 

alle utenfor planområdet. 

7.4 Forholdet til kravene i kapittel II i naturmangfoldloven 

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for registrerte naturverdier, biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner. Slike ligger 

alle utenfor planområdet. 

7.5 Rekreasjon 

 

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

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

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

uteområder og arealer egnet for utomhusaktiviteter. 

7.6 Trafikkforhold  

 

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

kapittel 6. 

 

Foreslått trafikkløsning representerer en ikke uvesentlig oppgradering og forbedring i ft. 

eksisterende forhold. Veibredden utøkes og kjørevegen anlegges med veiskulder og 

grøfter i ht. gjeldende vegnormaler. I tillegg anlegges flere møteplasser og oppstillings-

plasser for LNF-formål langs vegen som alle kan benyttes av kjørende, syklende og 

gående i fm. møtende trafikk mv. 

 

Omfanget av avkjørsler vil riktignok økes. Det samme gjelder mengden trafikk. Avstan-

den mellom adkomstene til tomtene er imidlertid stor. Adkomsten til tunbebyggelsen på 

Stranda vil dessuten være konsentrert og ligge i tilknytning til oppstillingsplass for  

LNF-formål. I tillegg er det utkjøring fra området både mot syd til offentlig veg Høslan-

det og mot nord til offentlig veg Høsvegen. 
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For å oppnå gode terrengløsninger  skal grunnarbeidet utføres samlet. Dette vil også 

bidra til at mye av anleggstrafikken i området vil være avsluttet tidligere enn hvis hver 

enkelt tomtekjøper var ansvarlig for opparbeidelsen av egen tomtegrunn. 

7.7 Barns interesser  

 

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

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

7.8 Sosial infrastruktur  

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for: 

 Skolekapasitet 

 Barnehagekapasitet 

 Andre forhold vedrørende sosial infrastruktur 

7.9 Tilgjengelighet  

 

Planen har ingen nevneverdige konsekvenser for områdets tilgjengelighet. 

7.10 Teknisk infrastruktur  

 

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

kapittel 6. 

 

Planen representerer i hovedsak en ønsket teknisk oppgradering av området med tanke 

på energi- og tele-infrastruktur. 

7.11 Jordressurser / landbruk  

 

Planen innebærer noe omdisponering av jordbruksareal til boligtomter og hagemark.  

 

Planen innebærer slik sett ingen vesentlige negative konsekvenser for områdets stilling i 

LNF-sammenheng. 

7.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

 

Planen har ingen nevneverdige økonomiske konsekvenser for Inderøy kommune. 

7.13 Konsekvenser for næringsinteresser  

 

Planen har ingen nevneverdige næringsinteresser ut over at det vesentlig bedre enn i dag 

tilrettelegger for etablert bruk av eiendommene Vikaholmen (141 / 3) og Stranda (141 / 

20).  
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7.14 Interessemotsetninger 

 

Planen har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 

7.15 ROS  

7.15.1 Generelt  

 

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

beskrevet i kapittel 6. 

 

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

kvensene av reguleringsplanen, jf. nedenfor.  

7.15.2 Naturrisiko  

 

Konsekvenser av planen med betydning for naturrisikoene gjelder i hovedsak: 

 Springflo:  

 Risiko for ødeleggelser og skade på bygninger og anlegg vil reduseres ved at 

laveste byggegrunn settes til kote 5 meter over sjøkartnull (jf. lenka: 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8kartnull) 

 Vind:  

 Risiko for ødeleggelser og skade på bygninger og vegetasjon vil reduseres 

gjennom hensiktsmessig utforming av terreng, bygningsvolumer og valg av 

takform 

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

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

tilstrekkelig jordsmonn. 

 Radon i grunnen:  

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

forskrift § 13.5 

7.15.3 Risiko for tomter og infrastruktur  

 

Konsekvenser av planen med betydning for tomtene og infrastrukturen gjelder i 

hovedsak: 

 Tomter:  

 Risiko for uegnet byggegrunn – dersom slik mot formodning avdekkes – 

reduseres ved utskifting av masser 

 Infrastruktur:  

 Risiko for sammenbrudd i strømforsyning mv vil reduseres vesentlig som følge av 

foreslått oppgradering av eksisterende infrastruktur, samt redusert naturrisiko  

7.15.4 Trafikksikkerhet  
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Konsekvenser av planen med betydning for trafikksikkerhet (trafikkavvikling, skoleveg 

mv.) gjelder i hovedsak: 

 Trafikkulykker:  

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

manglende vegskulder mv. reduseres vesentlig med foreslått oppgradering av 

eksisterende vei som løper gjennom planområdet 
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7.15.5 Sårbarhet  

 

Konsekvenser av planen med betydning for Sårbarhet gjelder i hovedsak: 

 Landskapsbilde  

 Risiko for skjemmende landskapsbilde reduseres vesentlig som følge av at 

kondemnabel bygningsmasse på eiendommen Stranda saneres 

 Silhuettvirkning  

 Risiko for silhuetter i landskapet fra ny bebyggelse reduseres vesentlig ved 

sanering av eksisterende bygningsmasse på Stranda og arrondering av nye 

boligtomter med hagemark  

 Siluettvirkning fra eksisterende bolig og fritidseiendom beliggende inntil 

planområdet reduseres imidlertid ikke 

 Rekreasjons- og friluftsverdi  

 Områdets rekreasjons- og friluftsverdi bedres ved sanering av kondemnabel 

bygningsmasse på eiendommen Stranda, samt fjerning av ulovlig anlagt steintipp 

7.15.6 Konklusjon  

 

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

tabellen nedenfor: 

 

 

ID Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 Vind  Meget 

sannsynlig 

En viss fare  

2 Radon i grunnen Lite sannsynlig Ufarlig  

3 Sammenbrudd infrastruktur  Lite sannsynlig Alvorlig  

4 Trafikksikkerhet  Lite sannsynlig En viss fare  

5 Landskapsbilde Lite sannsynlig Ubetydelig  

6 Silhuettvirkning Lite sannsynlig Ubetydelig  

7 Rekreasjons- og frilufts-

interesser 

Lite sannsynlig Ubetydelig  

8 Uegnet byggegrunn Lite sannsynlig Farlig  

 

Sannsynligheter og konsekvenser er gradert som angitt under kapittel 5 ovenfor. 

7.16 Avveining av virkninger  

 

Planen er i det alt vesentlige godt innenfor gjeldende bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel. 

 

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

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

generelt, men spesielt for så vidt gjelder: 

 Naturrisiko  
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 Risiko for infrastruktur  

 Trafikksikkerhet  

 Sårbarhet  

 

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

og naust vil ikke endres som følge av Planen.  

 

Planen har ingen nevneverdige interessemotsetninger. 
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1 GENERELT 

1.1 Planformål 

 

Planen er en privat reguleringsplan og omfatter flytting av eksisterende trøndertun på 

eiendommen Stranda (141 / 20). 

 

Intensjonen med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge til rette for 

boliger og næring i LNF-område. 

 

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

og bygningsvolumer. 

1.2 Tidligere planvedtak  

 

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

2.1 Reguleringsformål  

 

Det regulerte området er vist på plantegningen nedenfor med reguleringsgrense. 

Reguleringsformålene er, jf. også reguleringsplankartet nedenfor: 

 

 
 

 

 § 12-5 nr. 1 – Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse (1,6 daa) 

 Kombinert bolig og næringsbebyggelse (1,4 daa) 

 § 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg (0,7 daa) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (0,1 daa) 

 Gangveg / Gangareal (0,4 daa) 

 Parkeringsplasser (0,3 daa) 

 § 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilufts-formål, samt reindrift: 

 Jordbruk (3,9 daa) 

2.2 Landskap  

 

Tomtene i feltet Strandaplassan kan opparbeides med hagemark beliggende nord og 

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

 

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

bygningene og opparbeidet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Ny vegetasjon 

anlegges med formål å bedre kulturlandskapets kvaliteter. 

2.3 Automatisk fredede kulturminner 

 

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

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

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

myndighetene i Nord–Trøndelag fylkeskommune for vurdering.  

2.4  Byggegrenser 

 

Byggegrenser mot regulert veg er som vist på plankartet.  

 

Mindre bygninger og anlegg for post og renovasjon kan – uavhengig av byggegrense – 

plasseres inntil 2 meter fra vegkant såfremt plassering ikke representerer risiko for 

trafikkavviklingen. 

2.5 Detaljplaner og dokumentasjon ved søknad om 

byggetillatelse  

 

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

1: 500 som viser plassering av bygninger og adkomst.  

 

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

plassering i forhold til terreng.  

 

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

2.6  Rekkefølgebestemmelser  

2.6.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal opparbeides samtidig for hver tomt. 

 

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

adkomstveger. 

2.6.2 Før midlertidig brukstillatelse / ferdigattest  

 

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

ferdigattest: 
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 Uteareal skal være opparbeidet. 

 Parkerings- og oppstillingsplass for LNF-formål, samt møteplass skal være 

opparbeidet. 

2.7 Terrengbehandling  

 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. 
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 12-5 nr. 1) 

2.8 Generelt  

 

Felles for alle tomtene er at: 

 Maksimale møne- / tak-høyder er angitt i meter 

 For å unngå skader ved springflo skal gulvnivå på ny bebyggelse ikke ligge lavere 

enn kote 5. 

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

 Eventuell sokkel / kjeller under terreng 

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

/ takoppløft  

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

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

ter til plan- og bygningslovens kapittel III.  

 

Høydeverdiene i tabellene nedenfor gjelder over grunnmur. 

 

Takvinkler gjeldende hver enkelt tomt fremgår av egen tabell nedenfor.  

 

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

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

glass og gis et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 

Villmarkskledning, løssprosser og løs ornamentikk tillates ikke. 

 

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

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

ster til og fra tomtene. 

 

Endelig / Nøyaktig plassering av bebyggelsen skal foretas av bygningsmyndighetene i 

forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak / byggemelding. Plankartets lokalisering 

av de enkelte bygningene er kun ment som illustrasjon. Det samme gjelder regulerings-

beskrivelsens aksonometri. 

2.9 Krav til parkeringsdekning  

 

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

boligtomt:  

 Over 100 m2 BRA: 2 plasser pr boenhet 

 Under 100 m2 BRA: 1,5 plasser pr boenhet 

 

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

boenhet.  
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Garasjer – én pr. boenhet – er lokalisert i første etasje av kombinerte bolig- og 

næringsbygg beliggende på tomtene 2, 3 og 4. Øvrige parkeringsplasser ligger alle på 

felles område for parkering lokalisert nord og sør for det nye tunet. 

 

 

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

repareres slik at preget av kulturlandskap i området opprettholdes. 

2.10 Felt Strandaplassan  

 

Tomtene i felt STRANDAPLASSAN kan bebygges med maksimale verdier i ht. 

tabellen nedenfor: 

 

 

2.11 Boligbebyggelse, kode 1110  

 

Området tillates benyttet til bolig. 

2.12 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, kode 1800 

 

Området tillates benyttet til bolig i kombinasjon med næringsvirksomhet som ikke 

medfører forurensning eller sjenanse for beboere i området. 

Tomt Areal Formål 
Max BYA 

(m2) 
Max 

etasjer 
Tak-

vinkel 
Max Møne- / 

Tak-høyde 

1 1,139 
Kombinert bolig / næring (Trønderlån 1 / 

“Gammel-låna” 
220 2 35 - 45 9,5 

2 0,198 
Kombinert garasje / verksted / bolig / 

næring A 
135 2 35 - 45 9,5 

3 0,235 
Kombinert garasje / verksted / bolig / 

næring B 
135 2 35 - 45 9,5 

4 0,715 
Kombinert garasje / verksted / bolig / 

næring C 
220 2 0 - 45 9,5 

5 1,433 Bolig (Trønderlån 2) 180 2 35 - 45 9,5 

6 1,421 Bolig (Trønderlån 3) 220 2 0 - 45 9,5 
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3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRA-

STRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)  

3.1 Kjøreveg, kode 2010 

 

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

plankartet.  

3.2 Felles, kjørbar gangveg, kode 2016 

 

Kjørbar gangveg for adkomst til og fra tomtene skal opparbeides som vist på plankartet.  

3.3 Felles parkeringsområde, kode 2082 

 

Felles parkeringsområder for tomtene skal opparbeides som vist på plankartet.  

3.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg, kode 2018 

 

Områdene sikrer grunn til framføring av teknisk infrastruktur, som VA-anlegg og kabel-

anlegg. 

 

 

  



























Herdis Hjelmbrekke Ivar
Høsvegen 95
7670,Inderøv

Mobiltelefon: +47 9073 8871
Fasttelefon: +47 741 55355
Telefaks: +47 741 55955
ePost hh@norigon.com

IIIIII II
57619

INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 7
NO —7670 INDERØY

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
2013/1416 IAP/iap 02.02.2014
PS-56/13

Detaljregulering av «Strandaplassan» i Inderøy kommune
Oppfølging av planforslag

Henvisninger

Vi viser til:
Vårt brev av 7. desember 2013 vedrørende detaljregulering av «Strandaplassan» i Inderøy
kommune og privatrettslige forhold
Møte torsdag 12. desember 2013 12:00-14:00
Vårt brev av 15. desember 2013
Vår ePost av 20. januar 2014 vedrørende endringer til og presiseringer av regulerings-
bestemmelser mv.

Rettsbok

Som redegjort for i vårt brev av 7. desember 2013 er det fra naboene Anne og Ketil Granlund,
Berit Synnøve Verstad, samt Ketil Granlund på Vegne av Stranda Veglag, reist innsigelser
mot reguleringsplanforslaget for «Strandaplassan» som er av klart privatrettslig karakter.

Vi fremholdt i nevnte brev at det ligger utenfor Inderøy kommunes kompetanse både å ta
stilling til innsigelsene, samt å legge disse til grunn for kommunens behandling av forslaget til
reguleringsplan.

Vi opplyste også at alle privatrettslige forhold som reist av Anne og Ketil Granlund, Berit
Synnøve Verstad, samt Stranda Veglag, sto for Sør-Trøndelag Jordskifterett (Sak 1700-2009-
0009 Høsvegen).

Vedlagt følger til orientering rettsbok fra rettsmøte 24. januar 2014.

Sak 1700-2009-0009 Høsve en til rettsli behandlin

Som det fremgår av rettsboka fra rettsmøtet 24. januar, er det nå besluttet at sak Høsvegen
skal fremmes med brorparten av sakens 16 tvister.
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Herdis Hjelmbrekke Ivar-Arnljot Pedersen
Høsvegen 95
767.9,Inderøv

Mobiltelelon: +47 9073 8871
•Fasttelefon: +47 741 55355

,Telefaks: +47 741 55955
ePost: hh@norigon.com

Høsvegen 95
7670 Inderøy

Mobiltelefon: +47 9053 7313
Fasttelefon: +47 741 55355

Telefaks: +47 741 55955
ePost: iap@norigon.com

Det fremgårogså at domstolenblir å etablereet nytt veglagtil erstatningfor det eksisterende
laget.Detteble somkjentregelrettkuppetav KetilGranlundpå lagetsårsmøte24. mai2008.

Rettsbok som vedle til saken

Vi ber meddetteom at rettsbokavedleggessakennår reguleringsplanforslagetfremleggesfor
politiskbehandling,bådei HovedutvalgNaturog i Kommunestyret.

Hensikten er å besørge at reguleringsplanforslagetblir opplyst, samt sikre at Inderøy
kommunetar stilling til planforslageti lys av foreståendeavklaringav alle privatrettslige
tvister.

Vennlighilsen
'1

T.31/2,11
rekke -ArnljotP dersen
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II MOTTATT

simoAndsveonkavtofigrtmtvaeiitg

29JAN2014

AS

SØR-TRØNDELAG

JORDSKIFTERETT

Tilparterog parterv/ pmsessfullmektigerogmeddommerei saken,jf. adresseliste

Saksnummer Vårreferanse Vårdato
1700-2009-0009 150/14klf 28.01.2014

Oversending av rettsbokutskrift
Sak 1700-2009-0009 Iløsvegen

Vi oversendermeddetteutskriftav rettsbokaformøtet24.01.2014.

Fremdriftsplanforsakenvil bli utarbeidetog presentertmeddetførste.

Dettetil orientering.

Medhilsen
Sør-Trøndelagjordskifterett

.z /
.

KjerstiLøvåsFjelltun
saksbehandler
Tlf direkteinnvalg:73492754
E-post:kjersti.lovas.fielltun@domstol.no

Vedlegg
- adresseliste
- utskriftav rettsbok

Postadresse Besøksadresse Telefon 73 49 27 50 www.domstol.no/jtrd
Postboks 4730 Sluppen Statens hus, Prinsensgt. 1 Telefax 73 49 27 51 Org.nr. 974 752 182
7468 Trondheim Trondheim E-post:jtrdpost@domstol.no



Sør-Trøndelag jordskifterett, saksregisteret i Admin

Sak:1700-2009-0009 Hosvegen INDERØY (1756)

Partsliste sortert på stigende gnr/bnr

Dommer: TS0 28 Januar 2014 09:36

Parter:

Eier av gnr. 138/1,JakobOlav Wibe,Flagvegen132A, 7670 INDERØY

Eier av gnr. 141/1,Berit SynnøveVerstad,Høsvegen90B, 7671 INDERØY

Eier av gnr. 141/3,141/20,HerdisHjelmbrekkeog IvarA Pedersen,Høsvegen95, 7670 INDERØY

Eier av gnr. 141/10,Anneog KetilGranlund,Høsvegen115,7670 1NDERØY

Eier av gnr. 141/12,DordiMargaretaStebøJørgensen,Brønnøyvegen20, 1397NESØYA

Eier av gnr. 141/12,RagnarAlexanderVogt, Borgenvegen37 Vinderen,0370 OSLO

Eier av gnr. 141/12,CatharinaVogt,Borgenvegen37 Vinderen,0370OSLO

Eier av gnr. 141/13,Arve Opdahl,Skansegata20 D, 7014TRONDHEIM

Eier av gnr. 141/13,LiseOpdahl,Bøneslien55, 5155 BØNES

Eier av gnr. 141/17,Nelly Bruås, Sveavegen7, 7670 1NDERØY

Eier av gm-.141/18,VibekeLythog Geir Walsø,OleNordgaardsv 28B,7049 TRONDHEIM

Eier av gnr. 141/19,Rogerog SisselGrøtan,Høsvegen107,7670 INDERØY

Prosessfullmektig:

Adv.RolfChristensen,Postboks2514, 7729 STE1NKJER
Representerer NellyBruås, VibekeLythog Geir Walsø, Anneog KetilGranlund, Rogerog SisselGretan, Dordi
MargaretaSæbø Jørgensen, ArveOpdahl, LiseOpdahl, Berit SynnøveVerstad, CatharinaVogt, RagnarAlexanderVogt

SigurdKnudtzon,AdvokatfirmaetSimonsenVogt W, Postboks2043 Vika,0125 OSLO
Representerer HerdisHjelmbrekkeog Ivar A Pedersen

Meddommere:

EivindHagen,Sommerv.7, 7600 LEVANGER

AnnikkenKjær Haraldsen,Tynesnedre,7600 LEVANGER



Sør-Trøndelag jordskifterett

Rettsbok

fra rettsmøtet 24.01.2014

Sak: 1700-2009-0009 Høsvegen

Gnr. 138 og 141 i Inderøy kommune



Protokollfører:

Sakener krevdav:

Til behandling:

Parter:

24. januar2014
Rådhuseti Levanger
1700-2009-0009Høsvegen- utsattfra24.04.2013

Kravom saketterjordskifteloven§ 2 c, § 2 e og § 88 a

JordskiftedommerToreSolheim

EivindHagen,Levanger
AnnikkenKjærHaraldsen,Levanger

Jordskiftedommeren

Pedersen/Hje1mbrekke

Fremmingav saken

Eierav gnr.138/1,JakobOlavWibe
Eierav gnr.141/1,BeritSynnøveVerstad
Eierav gnr.141/3, 141/20,HerdisHjelmbrekkeog IvarA Pedersen
Eierav gnr.141/10,Anneog KetilGranlund
Eierav gnr.141/12,DordiMargaretaSæbøJørgensen
Eierav gnr.141/12,RagnarAlexanderVogt
Eierav gnr.141/12,CatharinaVogt
Eierav gnr.141/13,ArveOpdahl
Eierav gnr.141/13,LiseOpdahl
Eierav gnr.141/17,Nelly Bruås
Eierav gnr.141/18,VibekeLythog GeirWalsø
Eierav gnr. 141/19,Rogerog SisselGrøtan

Møtedag:
Sted:
Sak nr.:

Sakengjelder:

Rettensleder:

Meddommere:

Eiendommeneliggeri Inderøykommune

Prosessfullmektiger AdvokatRolf ChristensenrepresentererBeritSynnøveVerstad,
Anneog KetilGranlund,DordiMargaretaSæbøJørgensen,Ragnar
AlexanderVogt, CatharinaVogt,ArveOpdahl,LiseOpdahl,Nelly
Bruås,VibekeLythog GeirWalsø,Rogerog SisselGrøtan.

AdvokatSigurdKnudtzonrepresentererHerdisHjelmbrekkeog Ivar
A Pedersen

Til stede: Rettensmedlemmer.Partenevarikkeinnkalt.

BeslutningfattetavjordskifteretteslederOdaBuhaugden22.3.2013blepåanketav
HerdisHjehnbrekkeog Ivar-ArnljotPedersenden6.5.2013.Parteneblei brevdat.
3.6.2013orientertomat sakenble utsattinntilendeligavgjørelseforelå.
Lagmannsrettenforkastetankeni kjennelseden9.7.2013.Kjennelsenblesåankettil
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HøyesterettavHjelmbrekke/Pedersen.Høyesterettsankeutvalgforkastetankenden
den23.9.2013. Sakensdokumenterblereturnerttiljordskifteretteni forsendelse
mottatt27.9.2013.

Hjelmbrekke/Pedersenhari brevdat.22.7.2013sattframkravom rettingav
rettsprotokollenefra22.3.2013og 24.4.2013.

Følgendedokumentleggesfram:
BrevfraHjelmbrekke/Pedersen,dat.22.7.2013.

Hjelmbrekke/Pedersenharviderei brevdatert22.7.2013,krevdinnsyni sakens
dokumenter.I brevfrajordskifterettendat.8.8.2013blepartenhenvisttil
lagmannsrettendasakensdokumenterpådettidspunktetvaroversendtdit.

Adv.SigurdKnudtzonhari e-postdat.16.10.2013meldtseg somprosessfullmektig
forHjelmbrekke/Pedersen.Hanvarslaogsåinnsendingavprosesskrivangående
fremmingsspørsmålet.

I brevfrajordskifteretten,dat.12.11.2013bledetderforgittfristtil 28.11.2013forå
kommemed evt.ytterligeresynspunkterpåfremmingav saken.

Deretterble følgendedokumentmottatt:
Brevfraadv.Knudtzon,dat.11.11.2013ang.rettingav rettsbok.
Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.11.11.2013(tvist12, 13, 14, 15, 16).

Vedlegg 1:Årsmøteprotokollforvegforeninga2012.
Vedlegg 1:Årsmøteprotokollforvegforeninga2013.

11.Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.26.11.2013(tvist4).
Vedlegg1:Bevis 133,UtskriftavPower-Pointpresentasjon,dat.
24.5.2013.
Vedlegg2: Bevis 134,Tidsaksefrapresentasjon,dat.24.5.2013.
Vedlegg3: Bevis 135,erklæringfraNinaAletteHaugen,dat.25.4.2011.

Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.27.11.2013(tvist8, 9).
Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.27.11.2013(tvist 10, 11).
Prosesskrivfraadv.Christensen,dat.25.11.2013.
BrevfraJakobOlavWibe,dat.27.11.2013.
Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.28.11.2013(tvist 1,2, 3, 5, 6, 7).

Vedlegg 1:Bevis 117,Vedtaki sakPS40/13vedr.detaljreguleringsplan
forHaugen—utleggingtil offentligettersyn.
Vedlegg2: Bevis 118,rådmannenssaksframleggi sak40/13.
Vedlegg3: Bevis 119,innsigelsemotplanforslagfraA. Vogt,dat.
4.6.2013.
Vedlegg4: Bevis 120;vedtaki sakPS68/13vedr.detaljreguleringsplan
forHaugen.
Vedlegg5: Bevis 121,rådmannenssaksframleggi sakPS 68/13.
Vedlegg6: Bevis 122,innsigelsemotplanforslagfra14.8.2013fraA.
Vogtm.fl.
Vedlegg7:Bevis 123,innsigelsemotplanforslagfra15.8.2013fraStranda
veglagv/ KetilGranlund.
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Vedlegg8:Bevis 124,innsigelsemotplanforslagfra15.8.2013fraA. og
K. Granlund.
Vedlegg9:Bevis 125,innsigelsemotplanforslagfra15.8.2013fraB.
Verstad.
Vedlegg10:Bevis 126,innsigelsemotplanforslagfra4.9.2013fraC.Vogt
m.fl.
Vedlegg11:RedegjørelseforplanforslagfraJ. 0. Wibefraseptember
2013.

Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.29.11.2013(svartil adv.Christensen).
Prosesskrivfraadv.Knudtzon,dat.29.11.2013(andelsforhold).

Pgaavdetomfattendeantallnyeprosesskriv,bledeti brevfrajordskifteretten,dat.
2.12.2013gittfristtil 20.12.2013forå kommemedkommentarer.

Deretter ble følgendedokumentmottatt:
Prosesskrivfraadv.Christensen,dat.12.12.2013vedlagt
omkostningsoppgave.

Jordskifterettenfattetslik

Beslutning:

Hjelmbrekke/Pedersenhevderi brevdat.22.7.2013atrettsbøkenefra22.3.2013og
24.4.2013hverkenerkompletteellerkorrekte.Detteerutdypetav adv.Knudtzoni
brevdat.11.11.2013.

Detvises til følgende:
Detmanglerdokumentbevisnr91-96 sombleoversendtdomstolen.
Kopieneavpresentasjonenskalframleggessomdokumentbevis.
Påberoptenettsteder,publikasjoneretc. skalframgåav bevisoversikten.
Deresbevisopptakunderbefaringaskalframgåsliksomangitti brevdat.
22.7.2013.
Rettsbokafra24.4.2013manglerkompletteopplysningerompartsforholdfor
de 16tvistene.
JakobOlavWibeerikkerepresentertav adv.Christensen.Detprovoseres
framlagtdenomtvistedeprosessfullmaktenfraWibetil adv.Christensen.
Strandaveglagerselvprosederende.Detforeliggeroverhodeikkenoe vedtaki
lagetomprosessfullmakttil adv.Christensen.Protokollenangirikkederes
påstandomatStrandaveglagerpatti flereavtvistene.Deteri stridmed
tvisteloven§ 13-6omrettsbokensinnhold.
De kreverprotokollenefor22.3.2013og 24.4.2013rettapådissepunktene.
Samtidigprovoseresframlagtdenomtvistedeprosessfullmaktentil adv.
ChristensenfraStrandaveglag.
Detbestridesateierneav gnr.141/12,errepr.av adv.Christensen.Ingen
fullmaktforeliggerog eiernevarikketil stedei rettsmøtet24.4.2013.
Rettsbøkenefra22.3.2013og 24.4.2013krevesrettapådettepunktet.
Prosessfullmaktenfraeierneprovoseresframlagt.
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Inderøykommuneerparti saken.Rettsbokafra24.4.2013erikkekorrektpå
dettepunktet.Kommunenerberørtsomfølge avatto avkjøringerfra
kommunalveg erberørtav saken.Rettsbokamangleranførslerom faktum,
rettsligeanførslerellerpåstand.Deteri stridmedtvisteloven§ 13-6og
rettsbokakrevesretta.
Detvises til en rekkeparagraferi vedtektenetil Strandaveglag,vegloven,
kommentarutgaventil vegloven,jordskifteloven,plan-og bygningslovenetc.
somdeterhenvisttil i rettsmøtetden24.4.2013. Rettsbokaer i stridmed
tvisteloven§ 13-6vedrørendehvarettsbokenskalangi,jf. bokstavd.
Detvises til enrekkedokumentbevissomblegjennomgåtti rettsmøtet
angåendesakensfremme,sakensparter,sakensdokumenterog bevis som
grunnlagforpåstanderom fremming,klargjøringav sakens tvistepunkter,
grunnlagetforbefaringmedbevisopptak.Detkonkluderesigjenmedat
rettsbokaeri stridmedtvisteloven§ 13-6.
Alle bevisopptakog påvisningerunderbefaringeneri sinhelhetutelatt.Det
vises til en rekkemomenter.

Rettsbokabegjæreskorrigertslikatdensamledebevismassefrarettsmøtetog pr.tvist
medbetydningforsakensfremmeeksplisittframgåravrettsboka.

Retten ser det slik:
Avgjørelsensomframgåravprotokollenforrettsmøtet22.3.2013eretterankefra
Hjelmbrekke/Pedersenbehandlai lagmannsrettog Høyesterett.Avgjørelsenfra
22.3.2013erdermedendelig.Jordskifterettenserderforbortfraanførslenetil
Hjelmbrekke/Pedersenangåendedennebeslutningen.

KravenefraHjelmbrekke/Pedersenerframsattførdetforeliggeravgjørelsei
spørsmåletom sakenskalfremmes.Deteraltsåprotokollenforforhandlingsmøtetfor
spørsmåletom sakenskalfremmes,somkrevesendraførresultatetav behandlingen
foreligger.

Hjelmbrekke/Pedersenhenvisertil sekstentvistersomerreistforjordskifteretten.Det
framgåravprotokollenformøtetden24.4.2013atfiretvistepunkteransessom
avklart.Adv. Knudtzonhari ettertidvisttil attvisteneallikevelikkeeravklart.
Tvistetemaeneeren blandingavjuridisketvisterog temaersomønskesbehandlaetter
jordskifteloven§ 2 evt. skjønnettervegloven.Detrettenskalta stillingtil etter
forhandlingeneden24.4.2013eromdeterhjemmelijordskiftelovenbådeformeltog
materieltforå behandledeuliketemaene.

Sakensframlagtedokumentereropplistai protokollen.Mendeterklartatbevisnr.
91-96 sombilagtil dokumentnr.4, mangler.Dissevil blipåførtdokumentoversikten.
Likeledesleggespapirkopieneavpresentasjonenetil Pedersenframsomdokumenteri
samsvarmedkraveti brevetfraadv.Knudtzon.Papirkopieneble ogsåutdelttil de
øvrigepartenei sakenundermøtetden24.4.2013.

Deterikkekommetinnvendingerfradeøvrigepartenetil kravetom
dokumentregistreringfraHjelmbrekke/Pedersen.

Forøvrigmenerrettendeterforetatttilstrekkeligprotokolleringforå ta stillingtil
fremmingsspørsmålet.Rettenserikkegrunntil å foretaen slik massivog detaljert
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angivelseavanførslerog henvisningersliksomHjelmbrekke/Pedersenkrever.Det
visestil atunderforutsetningav atsakenfremmes,vil de enkeltetemaenei saken,bli
behandletsærskilti seinererettsmøter.Juridisketvistervil bli avklartveddometter
hovedforhandlingerogjordskiftetemaervil bli behandlaetterprosessreglenei
jordskifteloven.Detvil altsåblianledningtil å kommetilbaketil bevisførselen.

Nårdetgjelderprosessfullmakttil adv.Christensenog forholdettil Strandaveglag,
visestil følgendeprotokolleringframøtetden24.4.2013:

"Partsforholdeti sakenble diskutert.Det ble deretterlagt til grunnat det er de
enkeltebrukerneav vegensom erparter. Adv. Christensenrepresenterer
derforde enkelteparteneslik somangitt i innledningatilprotokollenfor dette
møtet,og ikkevegforeningen."

Ijordskifterettensbrevtilpartene,dat.2.12.2013,bledetgittfristforåkommemed
beskjeddersomnoenavparteneutenomJakobOlavWibe,ikkevarrepresentertved
advokateneChristensenellerKnudtzon.Deterikkekommetmeldingfranoen.Retten
leggerderfortil grunnatadv.ChristensenrepresentererparteneutenomWibeog
Hjelmbrekke/Pedersen.

Forøvrigvises til fremmingsvedtaketsomfølgerunder.

Rettenkomtil slik

slutning:

Dokumentlistaajourføresslik som forklartover.

Følgendedokumentframlegges:
Somytterligerebilagtil dok.nr.4:

Bevis91:Kommentartil varselom planarbeidfraK. Granlundm.fl.,dat.
19.11.2012.
Bevis 92:Årsmøteprotokollvegforeninga2009 vedlagtregnskapsoversikt.
Bevis 93:Årsmøteprotokollvegforeninga2010
Bevis 94:Årsmøteprotokollvegforeninga2011
Bevis95:RapportfraLandbruks-og matdepartementetomOrganiseringog
registreringav lagstiftetvedjordskiftefra 1999.
Bevis96:Rettsboksak1900-2009-0002,Kvitebergi Lyngenkommune.

Videreframlegges:
Utskriftavpresentasjon—hjemmelsgrtmnlagjordskifteloven.
Utskriftavpresentasjon—hjemmelsgrunnlagvegloven.
Utskriftavpresentasjon—tvist 1,2 og 3.
Utskriftavpresentasjon—tvist4.
Utskriftavpresentasjon—tvist5, 6 og 7.
Utskriftavpresentasjon—tvist 8 og 9.
Utskriftavpresentasjon—tvist 10og 11.
Utskriftavpresentasjon—tvist 12-16.

1700-2009-0009 Høsvegen Sør-Trøndelagjordskifterett 16



28. Utskriftav presentasjon—befaring.

Jordskifterettendiskutertesakeni eneromog gjordeslikt

fremmingsvedtak:

Innledning:

HerdisHjelmbrekkeog IvarAraljotPedersenkrevdeden22.5.2009jordskiftesak.
Kraveterangittå gjelde "rettigheterogforpliktelservedrørendevei, bruksordning
vei".Den aktuellevegstrekningentaravfrakommunalveg vedtunetpågnr.141/1.
Denkommunalevegen er angittmednavnetHøslandet.Vegengårvestoverog så
søroverførdensvingerøstoverigjeninnpåHøslandetigjenomlag0,5 kmsørfor
avkjøringanevntover.Vegstrekningaerpåomlag680 meter.

Denførstestrekningapå om lag280 meterframtil avkjøringatil gnr.141/3omtales
somHolmenvegen.Strekningavideresøroverframtil tunetpågnr.141/10omtales
somHøsvegenog densiste strekningaopptil Høslandet,omtalessom Strandavegen.

Partenei sakenerbrukereavvegen.Strandaveglagble etablerti 2006. Alle brukerne
avvegenermedlemmeri laget.

Rekvirentenehari brevdat.2.4.2013oppgittei listepåsekstenpunkterovertemaer
somde kreverbehandlai saken.De aktuelletemaenesomerangittsomtvister,er:

Tvist1 og 2 - Retttil omleggeveg over141/3og 138/1
Tvist3 - Retttil utbedreveg over141/20
Tvist4 - AdkomstrettHolmenvegen—Strandavegen
Tvist5 - Vegretttil 2 tomterfradelt138/1
Tvist6 - Vegretttil 3 tomterfradelt141/3og 20
Tvist7 - Vegretttil 4 tomterog 7 naustfradelt141/3og 20.
Tvist8 - AnsvarforskaderpåHolmenvegen
Tvist9 - AnsvarforskaderHolmenvegenettergjenp1øying
Tvist10 - Ansvarforrenovasjonsanleggfor141/19(Grøtan)delvisbygdpå 141/3.
Tvist11 - Kva1itetog standardpåHolmenvegenog Strandavegen
Tvist12 - Andeleri veglaget
Tvist 13- Vedtekteneforveg laget
Tvist14- Oppgjørforuriktigekontingenter
Tvist15 - Ugyldigestyre-og årsmøtevedtak
Tvist16 - Oppnevningav nyttlovlig styre
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HerdisHjelmbrekkeog Ivar ArnijotPedersenfor gnr. 141/3og 20 har anført:

Som hjemmelsgrunnlagvises til jordskifteloven§ 2 c, § 2 e, § 2 f, § 2 g, § 88 og § 88
a. Det er ogsåmuligå kreve vegskjønni LNF-områder,jf. jordskifteloven§ 6.

Tvist 4 gjelderrett til bruk av Strandavegenfor deres eiendommerbnr. 3 og 20. Etter
vedtektenefor veglagetfra 11.2.2006,har alle vegrett etter vegenenevntover.Hvis
ikke det gjelder,visestil at gnr. 141/5og 6 samt gnr. 141/9, 10og 11med
eiendommersomer utskilt fra disse,har adkomstrettetter Strandavegen,men ikke
etter Holmenvegen.Det er viktig å ha mulighettil utkjøring i beggeenderav
Høsvegen.

Tvist 5, 6 og 7 gjelderrett til å etablerevegrett for to boligtomtersom skalfradeles
gnr. 138/1,og sju bolig-/næringseiendommerog sju nausttomtersom skalfradeles
gnr. 140/3og 20. Naboenehar nektavegrett og dermedblokkert godkjenningav
utbyggingsprosjekteti og med at vegadkomstmå være avklart før kommunal
godkjenningav tomtene.Det krevesvegrett for de planlagtetomtene.

Tvist 8 og 9 gjelderskaderpå Holmenvegen.Det pløyes inntil vegbanenog åkeren
bygges opp i forholdtil vegen.Gamleflyfotoviser at vegen var brederefør.Det er
brukt feil grus. Totaltgir dette problemermed bortledingav vatnog erosjonsskader.
Snøenfykerinnpå vegen og medførervanskeligekjøreforhold.Telefonkablermåtte
leggesom på grunnav pløying.Vegenmå settes tilbake til opprinneligstandard.Berit
Verstadhar på førtHolmenvegenrettepliktigeskader ved gjenpløyingav stikkrenner
og drensgrøftersamtinnpløyingav vegskulder.Videre har Verstadpåført
vegforbindelsenmellomflolmenvegenog Strandavegenrettepliktigeflomskaderved
gjenleggingav bekkunder egen åkerog gjennom underdimensjonertedrensrør.Ketil
Granlundhar påførtHolmenvegenrettpliktigedriftsskaderved feil grusingog
høvling.Detvisestil naboloven§ 2, § 10.Det kreves også at kommuneninvolveres
som part i saka.Detvises her til ødeleggelserav Holmenvegeni kryssetmot
kommunalveg.

Tvist 11gjelderkvalitetog standardpå Holmenvegen/Høsvegen.Det visesblant
annettil vegloven§§ 53 og 54. Ettervegnormalerskal det være 3,5 meterbred
kjørebane.Vegenhar vært utsatt for flomskader.Det kreves derfor skjønnog sams
tiltak etterjordskifteloven§ 2 e for å heve vegstandardenog få bedreanleggfor
bortledingav vatn. Sarhtligemedlemmeri Strandaveglag er involvert.Kommunener
involvertsomfølgeav at kravetomfatteravkjøringa fra kommunalveg.

Tvist 12til 16gjelderforhold til Strandaveglag. I årsmøtet i 2008 ble gnr. 141/20
fratatt andelerved at andelenble redusertfra 5 til 1. Det ble deretterforetatten serie
rnedvedtakderiblantnye vedtekter.Ketil Granlundble valgt til styre og styreleder.
Det ble dermedetablertet enestyregjennomet kupp. Ingen av medlemmenei
veglagetkrevdevegskjønnoverveglagetsvedtekter §§ 6-9 etter stiftelseni 2006.Det
vises til vegloven§ 54, tredje ledd og § 54, fjerde ledd hvor dette omtales.I og med at
skjønnikke ble krevd,er veglagetsavgjørelsebindende.Det visestil
kommentarutgaventil vegloven§ 55. Endring av andeleneskal skje gjennomen
rettsligprosess.

Styreter ikke legaltog vedtekteneer ikke gyldige.Det vil si at de opprinnelige
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vedtektenemed andeler fra 2006 står fortsattved lag. De opprinneligevedtektenemed
opprinneligeandelerog bestemmelserkrevesderforgjeninnført.Det kreves også
oppgjør for uriktigekontingenter.Pga uenigheter innbetaltekontingenterdeponert
med til sammenkr 25 000.

Jordskifterettenhar hjemmel til å behandletemaenebåde etterveglov og
jordskiftelov.Det var kun jordskiftelovensomvar angitt somhjemmelsgrunnlagi
sakskravet,menkravet er justert slik somforklart.

De har ingenmerknadertil omkostningsoppgavenfra adv. Christensen.

Adv. Knudtzonhar i sine prosesskrivutdypetsakskravetmedfølgende:

Til tvist 12-16:

Retten må ved dom etter jordskifteloven§ 17ta stillingtil om veglagetetablert i 2006
eller om det såkaltebrukerlagetfra 2008som er det rettsliggyldigeveglaget.Det vil
være avgjørendefor hva som er gjeldendefor følgende:

andelsfordeling
vedtekter
kontingentsatser
styre-og årsmøtevedtak
styresammensetning

Sakenfremmesi medhold avjordskifteloven§ 2 c nr. 1,jf. jordskifteloven§ 34 b for
å fastsetteet gyldigveglag. Rettenmå ved domfastsetteat veglagetskal ha vedtekter
som bestemti 2006.

Det kreves etablertmidlertidig styre for å sikretilstrekkeligvegstandard.I og med at
Hjelmbrekke/Pedersenog Wibe har offentligegodkjenningerog entrepriserfor
omleggingog oppgraderingav vegenover sineeiendommer,må disse
kontrollerendeinnflytelse i det midlertidigestyret.Hjemmelsgrunnlagetfor det
midlertidigestyretmå av jordskifteretten,fastsetteså være lagsvedtektenefra 2006.

Til tvist 4:

Andelshavemei veglaget stifta 2006har allebruksretttil Holmenvegen,Strandavegen
og Høsvegen.Rettsforholdenekrevesfastlagt.

Til tvist 8:

Hjelmbrekke/Pedersenkrever avklartat de kan sette i verk tiltakpå egen eiendomfor
å eliminereovervannsproblemersamt oppgraderevegen.Det gjelderto partier av
Høsvegen.Alternativeter at tiltak gjennomføresved bruksordningeller såkalt sams
tiltak etterjordskifteloven,jf. § 2 c og § 2 e.

Overvannsproblemenestarter med den ødelagtedreneringalangsden kommunale
vegen. Inderøykommunemå derfor involveressompart i saken.

Til tvist 9:

Eier av gnr. 141/1pålegges å tilbakeføreveggrunnsomer tatt i bruk som åker langs
Holmenvegenog Strandavegen.Eier av gnr. 141/1har ansvaretfor skadenesom er
påførtvegen. Erstatningsspørsmåletmå avklareseventueltat det avklarespå annet vis.
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Det vises til hjemmelijordskifteloven§ 2 c og § 2 e. Hjemmelfølgerogsåav
jordskifteloven§ 6, 4. leddsometablererjordskifterettensom skjønnsretti sakermed
avtaleskjønn.

Til tvist 10

Betongsålenog deleravforstøtningsmurentil gnr.141/19liggerdelvisinnepå
grunnentil bnr.3. Anleggetskalfiernesfrabnr.3. Tvisteneraltsåikkeavklartslik
somdetframgåravprotokollenforrettsmøtetden24.4.2013.

Til tvist 11

Strandavegenderdenkrysserbnr.1og bnr.10manglervedlikehold.Standardenpå
vegenmåavklares.Detmåogsåavklareshvaslagsstandarddeøvrigevegeneskalha
etteratdeterforetattdelvisoppgraderingeravHjelmbrekke/Pedersenog Wibe.
AnsvaretforforfalletpåStrandavegenderdenkrysserbnr.1og bnr.10måavklares.
DetpåhvilerGranlundsomenestyrei vegforeningaansvaretformanglende
vedlikehold.

EtmidlertidigstyreforvegenmåfAfullmakttil å startearbeidetmedoppgraderingav
vegen.Detvisestiljordskifteloven§ 23. Styretmåværesammensattslikat
Hjelmbrekke/Pedersenog Wibefarkontrollerendeinnflytelse.

Eksisterendevegstandarderog kvalitetererredegjortfor.Det foreliggerenrekke
avvikfragjeldendevegnormal.Detvises til nettstedforvegvesenetmedtankepåhva
somervegnormalforprivateveger.ManglendestandarderbruktavGranlundog
Verstadsominnsigelseroverforoffentligemyndighetermotreguleringsplanene
"Haugen"og "Strandaplassen".

Detvises til hjemmeli jordskifteloven§ 2 c og § 2 e.

InderøykommunemåinvolveressompartdadeterbehovforanleggavnyttT-kryssi
henholdtil vegnonnalenmotoffentligveg Høslandet.

Tvist 1 2 o 3 o tvist5 6 o 7
Tvist1, 2 og 3 gjelderrettforeierneav gnr.138/1og 141/3og 20 til å leggeom
vegenoversineeiendommer.
Tvist5, 6 og 7 gjelderretttil å etablerevegrettfornyetomtersomerunderfradeling
fraeiendommenegnr.138/1, 141/3og 20. Hjelmbrekke/Pedersenharbasertsegpåat
tomtenefårvegretti samsvarmedbestemmelserom tilknytningsavgifteri vedtektene
forveglaget,stadfestai årsmøtet26.5.2006samtvedtatteksplisitti årsmøtet
26.5.2007.
Rettenmåveddomtastillingtil omdeterveglagetsvedtakfra26.5.2007ellerendra
vedtak24.5.2008somergjeldendeforvegrettssituasjonen.Dersomdetervedtaketfra
2008 og etterfølgendeendredevedtaksomergjeldende,måtvist 1,2 og 3 løsessom
samstiltaketterjordskifteloven§ 2 e. Davil ikkeHjelmbrekke/Pedersenog Wibe
væreeneansvarligfortiltakene.

Sakskostnader
Detvil bli nedlagtpåstandom dekningav sakskostnader.
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Nytte

Deterhjemmeli jordskiftelovenforåbehandledeuliketemaene.Sakenharbetydelig
økonomiskbetydningforHjelmbrekke/Pedersen.Medtankepånytte-
/kostnadsvurderingetterjordskifteloven§ 3 a,mårettenforhverenkelteiendom,
legge til grunnatvegendekkerbehovetforsjønærebolig-og fritidseiendommer.
Vegenerikkeavlingsvegforlandbruksdrift.Tvisteneutløserennvesentligreduksjon
av verdienetil eiendommenetil Hjelmbrekke/Pedersenog de øvrigeeiendommene
langsvegen.Nyttegevinstenerfølgeligbetydeligforalleeiendommene.

Avtaleskjønn
Rettenskali de flestetvisteneta stillingtil omdeter2006-avtaleneller2008-avtalen
som ergjeldende.Rettenskalaltsåutøveet avtaleskjønnetterjordskifteloven§ 6.

Andelentil . 141/12o . 141/10
Eiendommenbleulovligtildelt5 andeleri 2008.Andeleneble seineresatttilbaketil 1
andelsomtidligere.Gnr.141/10errettsstridigtildelt10andelerutfraateiendommen
leierut "Gammelstu".

PådennebakgrunnenfastholdesatHøsvegenskalfremmesi sinhelhetunder
jordskiftelovensbestemmelser.

Jakob OlavWibe, eier av gnr. 138/1,har anført:
Hananserseg ikkesom motparttil Hjelmbrekke/Pedersen.De planlagtetomtenepå
hanseiendomerikkeblittutskilt.Hanvisertil forklaringentil Hjelmbrekke/Pedersen.
Da tomtenebleplanlagt,så de ingenproblemerdadekjentetil rettspraksisenpå
området.I årsmøteti 2008 ble andelenei veglagetomgjort.Slik skalikketingforegå,
og hanforlotmøteti protest.Hanvisertil brevhanskrevtil veglaget.Hanfølerat
hansinteressererblitttrenert,og hanønskersakenfremmetsårasktsommuligslikat
utskillingavtomterkanskje.

Det eravstorbetydningforhansdelatsakenfremmes.Siden2007 harhanarbeida
medå fåutlagtto boligtomtertilknyttaStrandavegen.Tomteneernågodkjentfradelt
av kommunen,mendetkrevesatadkomstrettblirbekreftet.

Someieravdyrkajord,erhanavhengigavåkunnetrafikkeremedmaskinermed
breddeover3 meter.Vegener delvissåsmalatdetoppstårubehageligesituasjoneri
forholdtil fotgjengere.

Sakenharførttil anstrengteforholdmellomnaboerlangsvegenKommunenbørikke
lengerværearenaforbeskyldningerog krangelmellomnaboenelangsvegen.
Gjennomføringavjordskiftesakenvil settepunktumforen saksomharkostamye i
formavtidog ressurser.Det erviktigatennåfårgåvidere.

Berit Verstadm.fl. har anført:
Sakenomfatteravklaringav vegrettetterStrandavegensom gårforbieiendommentil
Walsø.Spørsmåleterom gnr. 141/3og 20 harvegrett.Nårdetgjelderspørsmåletom
å overførevegretttil fradeltetomter,såkanikkeveglagetvedtavegrett.Det er
spørsmålsommåavklaresi forholdtil grunneiervedavtaleellerdom.Temaeteret
klassisktingsrettsspørsmål.Detvises til Deinbulldommeni Rt. 1968s. 695.
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Nårdetgjelderutskillingavtomter,såmedførerdetmerbrukavvegenog behovetfor
utbedringerblirstørre.Verstadharikkeinnvendingertil atto nyetomterfragnr,
138/1fårvegrett.Menekstrabelastningpåvegenmåkompenseres.

NårdetgjelderkravetomvegskjønnfraHjelmbrekke/Pedersen,vises til vegloven
§ 60 somgirhjemmelforjordskifteretten.Hererdet ikkekrevdsaketterveglovenog
dermederkravetutenforvårsak.Bruksordningog skjønnharulikprosessform,og de
erusikrepåomkravenekanslåssammen.Tingrettenkanhellerikkekombinere
tvistelovsprosessog skjønnsprosess.

Hjelmbrekke/Pedersenvardrivkraftbaketableringaav veglageti 2006.Detvar
uenighetomgnr.141/20haddefem ellereventuelten andelsideneiendommenvar
ubebodd.I årsmøteti 2008bledetlagttil grunnateiendommenhaddefti andel.
Spørsmåletomandelfallerutenforjordskifteloven§ 2 og § 88 a og dermeddet
jordskifterettenkantastillingtil.

Veglovakapittel7 gjelderprivateveger.Nårdetgjelderjordskifterettensformelle
kompetanse,visestil atjordskifterettenharparallellkompetansemedskjønnsretten
etterjordskifteloven§ 2 eller§ 88 a. Mendeter ikkeavklartomdetkankjøressak
bådeetterjordskiftelovenog vegloven.Detmåvelges. I domi Frostating
lagmannsrettfra3.2.2011(LF2010-177662)ble detavklartatvegrettspørsmålkan
behandlessomsaketterjordskifteloven§ 88 a. Mendeteraltsåskillemellomhva
jordskifterettenkanbehandleog hvadeordinæredomstoleneskalbehandle.Det
følgerav domi Frostatinglagmannsrettfra7.12.1998at eiendomsinngrepforutsetter
skjønnettervegloven§ 53. Jordskifterettenkanikkepåleggeinngreppåannenmanns
grunnbasertpåjordskiftelovensbestemmelser.

Jordskifterettenharkompetanseangåendefølgende:
- Avklaringavvegretterforfradeltetomter,muligensvedomleggingavveg sjøl

ominngrepkreverskjønnettervegloven
Regleromvedlikeholdi formavbruksordning.Mendetstillesspørsmålved
omdeterbehov,jf. jordskifteloven§ 3 a

Spørsmålangåendeskaderog hvordanvedtekteneskalforstås,erutenfor
jordskifterettenskompetanse.Skjønnmåkrevesi egensak.Fastsettingav andeler
hørerunderdeordinæredomstolene.

Tvist 1-7i kravetgjelderdetmaterielleinnholdetforvegretttil
Hjelmbrekke/Pedersen.Øvrigepunktergjelderdelskravom erstatningforangivelig
forvoldtskadepåvegendels foreningsrettsligespørsmål.Det erusedvanligatslike
tvisterbringesinnforjordskifteretten,ikkeminsthensetttil sakenskompleksitetog
omfang.

Tvist 1-3gjeldersaksøkersretttil omleggingav veg. Det forutsettesatrettenikkeskal
gjennomføretiltaksomkreverekspropriasjon.Detkaneventueltkungjennomføres
ettervegloven§ 53.

Tvist4 ertvistomsaksøkerneharvegrettmotsøretterStrandavegen.Deteri
realitetenentvistmellomsaksøkerneog BeritVerstadsomharmotsattseg dette.
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Tvistenløsesmesthensiktsmessigfordeordinæredomstolene.

Tvist5-7 gjelderom fradeltetomterskalfåvegrett.Detforutsettesatdersomtomtene
ikkeharvegrett,måvegrettordnesmedekspropriasjon.Rettsligavklaringkanmest
hensiktsmessigavklaresved de ordinæredomstolene.

Tvist8-11 syneså gjeldekravpåerstatningfrasaksøkemeforangiveligeskaderpå
vegen.Det leggestil grunnatslike spørsmålhørerunderdeordinæredomstolene.

Tvist 12-16gjelderulikeforeningsrettsligespørsmålmedbakgrunni atsaksøkeme
ikkeerenigemedflertalleti veglaget.Spørsmåletomandelenehørerinnunderde
ordinæredomstolene.

KravetbyggerpåHjelmbrekke/Pedersensoppfatningavinnholdeti vegretter,kravpå
erstatningog Hjelmbrekke/Pedersensinstemmerettsandel.Detteeruteninteressefor
de øvrigepartene.Avklaringav egnerettsligedisposisjonermåderforreisesforde
ordinæredomstolenekonkretmot de somHjelmbrekke/Pedersenmenerkrenkerderes
rettigheter.Deterikkerettsliggrunnlagforåtrekkepartersomerheltuteninteressei
de aktuelletvistene,inni saken.Fordisseparteneersakenutennytteog medførerkun
kostnader.Forsamtligetvistererdetderforikkevilkårforbehandlingi
jordskifteretten,jf. jordskifteloven§ 3 a.

Forøvrigvises til kravi § 1, § 2 og § 3 ijordskiftelovenforå kunnefremmeen sak.
Det vises ogsåtil artikkelav MagneReiteni Ravna"Perspektiverpåjordskifte".

Subsidiærtgjøresgjeldendeat de erstatningsrettsligeog foreningsrettsligetvister
uansettfallerutenforjordskifterettenskompetanse.

Subsidiærtgjøresogså gjeldendeattvister/tiltaksomkrevergrunninngrep,kunskal
gjennomføressom skjønnettervegloven§ 53. Detvisestil Frostatinglagmannsretts
dom 12.7.1998(LF-1997-921).

Jordskifteloven§ 3 a skalbeskyttemottapsomfølgeavjordskiftesaker.Det vises her
til omkostningsoppgaventil Hjelmbrekke/Pedersensomsålangterpåkr140000. Det
å fradeletomterharverdii dennesammenhengen,mendetgjelderkunWibeog
Hjelmbrekke/Pedersen.De andreharikketilsvarendenytte.Veglovenhar
bestemmelserom vedtekter/veglagog sliksetterdetikkenødvendigmed
jordskiftesak.

Detkrevesdekketsaksomkostningerdersomsakenikkefremmesforenellerflereav
de 16tvistene.

Hjelmbrekke/Pedersenharlagtnedstortarbeidi saken,menomfangeterikketilpassa
sakensomfangog sakenerblittvidløftiggjort.Deterlagtframflereomfattende
prosesskrivmedytterligeredokumentasjonavmaterielleforholdetteratdeterklart
atrettennåkunskaltastillingtil fremmingsspørsmålet.Videreerdettattmedmange
underliggendeforholdsom ikkeharmedfremmingsspørsmåletå gjøre.
Gjennomgangenav prosesskriveneharkrevdmyetid.

Det vises ogsåtil tvistelovenog Scheisinkommentartil tvistelovenhvordetframgår
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atpartensegneutgifterikkeskaldekkes.Omkostningsoppgavenfra
Hjelmbrekke/Pedersenerderforforhøg.Dersomsakenfremmes,bør
omkostningsspørsmåletutsettestil slutti saken.

Det leggesnedslik

påstand:

Prinsipalt
Sakennektesfremmeti sinhelhet

Subsidiært
Sakennektesfremmetfor de tvisterhvorjordskifterettenikke finnerlovens
vilkårforfremmingoppfylt.

De partersom er representertav advokatRolf Christensentilkjennesdekning
av sakensomkostninger.

GeirWalso,eieravgnr.141/18haranført:
Hanharretttil åparkerepå Strandavegen.Menforå unngåå hindretrafikk,parkeres
det påsidenavvegen.Alle brukerStrandavegensomom deneråpen.Hankjørersjøl
om Holmenvegenog Høsvegenforå kommeframtil hytta.Hvemskalbetale
kostnadermedeventuellutbedringav Strandavegen?

ArveOpdahl,eieravgnr.141/13og16ønskeravklartom nyetomterkunskalha
retttil å brukeStrandavegen.Hanerellersnoeskeptisktil økttrafikk.

NellyBruås,RogerGrøtan,SisselGrotan,BeritVerstad,BenteVogt(for
CatharineogAlexanderVogt,DordiJorgensen,AnneGranlund,Ketil
Granlund,ArveOpdahl,LiseOpdahl,WibekeFoynLythog GeirWalsohari
brev,dat.10.7.2009anført:
De harværttilfredsmedatdetble etablertet veglagi 2006. Vedtekteneforlagetble
noe omstendeligeetterforslagfraHjelmbrekke/Pedersen.Samtidigmedetableringav
veglagetvardetdiskusjonomveglagethadderetttil å inkluderevegstrekningafra
gnr.141/18og opptil kryssetmedoffentligveg. Flertalletmeneratveglagetkunkan
påtaseg forpliktelsersomgjeldermedlemmenesfelles rettigheter.Detergodtgjortat
alle eiendommenefraVikagårdtil og medgnr.141/18harretttil vegenog erpliktig
medlemav veglaget.Flertalleti veglagethararbeidaforå forenklevedtektene.Det
harogsåvært uenighetom andelentil gnr.141/20.Kravenesombringesinnfor
retten,erregulerti veglagetsvedtekterog utenforjordskifterettensansvarsområde.

Rettenserdetslik:

Sakenerkrevdå omfattedetemaenesomernevnti "tvisteoversikten"i innledninga
over.Partenesomerrepresentertvedadv.Christensenhari hovedsakpåståttatsaken
skalnektesfremmetpgamanglendekompetanseeventueltat temaenekanbehandles
ved de ordinæredomstolene.

Innledningsvisnevnesatjordskifterettenskompetanseerpositivtangitti
jordskifteloven.Rettenkantarettsendrendeog rettsfastsettendeavgjørelseri samsvar
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medangivelserijordskifteloven.Videreharrettenvisseskjønnshjemler.

Tvist 1, 2 og 3 gjelderomleggingav vegenpåstrekningerovergnr.141/3og 138/1.I
rettsmøtetden24.4.2013ble detprotokollertoppnåddenighetom dette,men
Hjelmbrekke/Pedersenhevderi ettertidatdetikkelengererenighet.Grunneierne
ønskeromleggingog vil ta kostnadene.I følgekravetskaldenplanlagteomlegginga
innebæreattraseenrettesutog heves standardmessig.Rettenkanså langtikkese at
detertil ulempeforde øvrigebrukerne,jf. jordskifteloven§ 3 a. Sakenvil kunne
omfattebestemmelserom omleggingene,fristerforgjennomføringetc.Detvisestil
hjemmeli jordskifteloven§ 2 e forsåkaltsamstiltak.Detvises ogsåtil §43 somsier
atrettenkangi reglerom bruk,opparbeidingog vedlikeholdav veger.Sakenfremmes
fortemaenenevnther.

Tvist 11 12 o 13gjelderdriftog vedlikeholdav vegeneog hvordandetteskal
organiseresgjennomvegforening.De øvrigepartenemedunntakav Wibe,harstilt
spørsmålvedbehovetforå behandledetteforjordskifteretten.Rettenmenerdagens
vegforeningikkefungererpåbakgrunnavuenighetomandelsforholdoghvordan
vegforeningadrives.Rettenmeneratuenighetenepåsiktkanføretil problemermed
adkomstentil eiendommene,jf. jordskifteloven§ 1.

Sakenfremmesderforsombruksordningssaketterjordskifteloven§ 2 c. Bruksordning
gårutpåå gi reglerom brukog driftavvegeri kombinasjonmedetableringavet
veglag.

Gjennometableringet nyttveglag,jf. jordskifteloven§ 2 c og § 34 a, førsteleddvil
bestemmelseromdriftav laget,andelsforholdetc.bli avklart.Vegforeningetablert
gjennomjordskiftesakinnebæreratmedlemmeneertvangsmessigmedlemmer.
Vedtektenevil bli utarbeidagjennomenprosessi dialogmedpartenemed
utgangspunktenteni vedtektenefordagensvegforeningellermedutgangspunkti en
ellerannenformforstandardvedtekter.Detatdetervegforeningfrafør,erikketil
hinderforatdetetableresny foreninggjennomjordskiftesak.Detvisestil
jordskifteloven§ 5 siste leddsom sierat "Retttil å krevjejordskifie kanein ikkje
skrivefrå seg.Avtalesomjordskifierettenfinn hindrareit tenlegjordskifte,trenghan
ikkjeta omsyntil".

Nårdetgjelderandelsfordelinga,vil rettenførstkunnetastillingtil denetterat
parteneharredegjortnærmereforsinesyn.I tilleggkandetværeaktueltå gi
bestemmelserforhvordanandelsfordelingaskalreguleresved eventuellfradelingav
nyetomtersomskalbenyttevegen.Resultatetav behandlingakanaltsåbliatdet
vedtasen nyandelsfordeling.Det erhjemmeli jordskifteloven§ 2 c.

Mye av grunnlagetforrekvirentensargumentasjonfordeuliketvistene,eratdeter
uenighetomdetervedtektenefra2006 ellerseinerejusterteversjonersomer
gjeldende.Uansettmenerrettendeterbehovforjusteringerellertilpasningerav
vedtektene.I og medatdetetableresennyvegforeningmednyevedtekter,serikke
rettengrunntil å gå innpå spørsmåletomdagensvedtekterog vedtaki vegforeninga
er legaleellerikke,if. tvist 15. Kravetavvises.

Hjelmbrekke/Pedersenharsattframkravom "retteplikt"etterflomskader,pløying
inntilvegenog feil grusingog høvlingavvegen,if. tvist 8 og 9. Rettenoppfatterdette
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som kravom skadeerstatning.Hjelmbrekke/Pedersenharvist til bestemmelseneom
avtaleskjønni jordskifteloven§ 6, fjerdeledd.Rettenvisertil atdetherikke
foreliggeravtalemellomparteneom skjønn.Rettenkanikkese å hahjemmeltilå
behandledette.Kravetavvises.

Menbruksordningkanogsåomfattebestemmelseromvedlikeholdsnivåpåvegene
samtavklaringereventuelletiltakforbortledingavvatn.Det vises til hjemmeli
jordskitleloven§ 2 c og § 2 e. Omfangetaveventuellebestemmelseri denne
sammenhengen,vil bli avklartnærmerei forbindelsemedprosessensomledertil de
endeligebestemmelsene.Rettenoppfatterdetslikatnoe av problemenemed
overflatevatnvil løsesved omleggingeneavvegen.Detvises til omtaleavtvist1-3
over.

Det oppfattesåværeuenighetom grenseneforbruksrettsområdetforvegeni og med
atdet eruenighetomhvorlangtinnmotvegendetkanforetasjordbearbeiding.Retten
menerdeterhensiktsmessigatgrenseneavklaressomdel av bruksordninga.Dersom
detkonstaterestvistombruksrettsgrensene,vil grensenebli avklartveddom,jf.
jordskifteloven§ 17og § 88.

Av kravetframgårattvist5-7gjelderetableringavvegrettforto tomterunder
fradelingfragnr.138/1og sjutomterog 7 naustunderfradelingfragnr.141/3og20.
Rettenmenervegrettsspørsmåleteravbetydeligøkonomiskbetydningfor
Hjelmbrekke/Pedersenog Wibe.Fraenkelteavmotparteneerdetinnvendinger
hovedsakeligbasertpåatvegrettsspørsmåletfornyetomterikkeeravklart,og atnye
tomtervil føretil størretrafikkenndetvegenerdimensjonertfor.

Rettenmenerdeterhensiktsmessigatspørsmåletavklaresgjennomjordskiftesaken.
Underforutsetningavatingenpartertaperpådet,jf. jordskifteloven§ 3 a, kandet
vedbruksordningetterjordskifteloven§ 2 c og dessutenmedhjemmeli
jordskifieloven§ 2 e gis bestemmelservegadkomsterfornyetomter.Davil også
behovetforeventuellekompenserendetiltaksomfølgeav flerevegbrukere,kunne bli
vurdert.

Det somkanværeaktueltåvurderei denneforbindelsen,erom eiereavnyetomter
skalbetaleen "inngangsbillett"forå få vegrett.Hvisdeteraktueltmedutvidelserav
vegen ellerbyggingavmøteplasser,vises til atjordskifterettenharskjønnshjemmeli
jordskifteloven§ 43, andreleddtil å fastsetteeventuelleerstatningertil grunneier.
Hvisparteneikkeerenigeomatdeterrettsliggrunnlagforvegretttil nye tomter,kan
spørsmåletavklaresveddom,jf. jordskifteloven§ 17.

Hjelmbrekke/Pedersenkreveravklaringpåomdereseiendommerbnr.3 og 20 har
bruksretttil Strandavegen,if. tvist4. Det synesogsåå væreulikemeningeromog i
hvilkengradvegenskalrustesoppslikat denfårsammestandardsomdeøvrige
vegstrekningene.De rettsligesideneavklaresveddom,jf. jordskifteloven§ 17.
Spørsmåletomstandardavklaresgjennombruksordninga.

Hjelmbrekke/Pedersenkreverfjemingav en forstøtningsmurpågnr.141/19som
hevdeså liggedelvisinnepåderesgrunnsomergnr.141/3, if. tvist 10.Dagensveg
liggerpådenaktuelledelenavbnr.3 og inntilmuren.Tvistenble oppfattasom
avklartunderrettsmøtetden24.4.2013,meneraltsåtattopppånyttav
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Hjelmbrekke/Pederseni siste innsendteprosesskriv.Murendanneren kantmot arealet
som nyttestil veg. Rettenmener at grenseoverskridelsener minimalog uten
betydningfor brukav vegen som trafikkareal.Arealetkan heller ikkenyttes av
Hjelmbrekke/Pedersentil annet enn som vegareal.Det er derforikke nødvendigav
omsyntil bruksordningafor vegen å gi bestemmelserangåendemuren.For øvrigkan
ikkerettense den har hjemmel til å pålegge endringerav muren.Kravetavvises.

Hjelmbrekke/Pedersenkrever avsagtdom for at veglagetskal ha vedtekteri samsvar
med2006-vedtektene.Dermedvil i følge Hjelmbrekke/Pedersenuenighetom
innbetaltekontingentertil veglagetvære avklart,jf. tvist 4. Somnevntover, vil det bli
etablertet nytt veglagmed nye vedtekter.En avklaringav gyldighetav vedtekter,
anseesikkesom nødvendigav omsyn for å etablerenytt veglag,jf. jordskifteloven§
17.Jordskifterettenhar ikke hjemmel.Kravetavvises.

Det er uenighetom hvordandagensvegforeningfungerer.Men rettenmenerat det er
et visst tilsyn og vedlikeholdav vegen som tilsier at vegeni dag fungerernoenlunde
etterhensikten.Rettenkan derfor ikke se det er behovfor å etablereet nytt midlertidig
styre for vegenhvor Hjelmbrekke/Pedersenog Wibeskal ha kontrollerende
innflytelseslik som krevd av Hjelmbrekke/Pedersen.Så lengerettighetsspørsmålog
organiseringav drift av vegen er uavklart,mener retten at ingenav partenepå egen
håndgjennomet midlertidigstyre, skal ha anledningtil å sette i gang størretiltak på
vegenslik som krevdav Hjelmbrekke/Pedersen.Kravom midlertidigstyreavvises.

I løpetav bruksordningssaken,vil det bli avklartom Inderøykommunevil være
berørt.Spørsmåletom kommunenskal involveres,utsettesderforinntilvidere.

Jordskifterettenkan ikke se at noen av eierne taper på at jordskiftesakengjennomføres
slik som forklartover.Det vises til jordskifteloven§ 1og § 3 a.

Sakskostnadsspørsmåletutsettes inntil videre.Det visestil tvisteloven§ 20-8, tredje
ledd.Viderevises til kjennelse i Høyesterettsankeutvalgfra 26.7.2012 (Rt. 2012s.
1204)hvor det framgårat resultatetavjordskiftet kan tilleggesvekt ved vurderingav
dekningav sakskostnaderfor fremmingsspørsmåletetter tvisteloven§ 20-2, tredje
ledd.

slutning:

Sakenfremmesslik som retten har forklartover.
Kravom etableringav midlertidigstyre for vegen avvises.
Behandlingav krav om dekningav sakskostnaderutsettes.

Rettenhevet.
Levanger,24.januar 2014

EivindHagen Tore Solheim AnnikkenKjærHaraldsen
(sign.) (sign.) (sign.)
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Reguleringsplan for Bergsli boligfelt

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Bergsli boligfelt 
med revidert plankart og bestemmelser som vedlagt.

Kommunen vil ikke overta ytterligere ansvar for drift og vedlikehold av veg som følge av 
utbyggingen. Kvistadvegen overtas ikke som kommunal veg.

Vedlegg
1 Reviderte reguleringsbestemmelser
2 Planbeskrivelse
3 Innspill ved offentlig ettersyn (10 stk)
4 Revidert plankart

Bakgrunn

Sweco AS har på vegne av grunneierne Ivar Vatn og Frode Sakshaug fremmet forslag til reguleringsplan 

for Bergsli boligfelt. Planen ble behandlet av Hovedutvalg Natur 18.11.2013, hvor planen ble fremmet 

og lagt ut til offentlig ettersyn. Arealet ble i 2011 godkjent benyttet til boligformål i kommunedelplan 

for Straumen.

Området ligger i tilknytning til Kvistadbakkan boligfelt og er ca. 20 daa. Arealet er bratt og svært 
utfordrende å bygge på. I reguleringsforslaget er det foreslått atkomst via Kvistadvegen, med bygging 
av en ny veg inn midt gjennom området. 

Plandokumentene har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 5. desember til 17. januar. 

Det har kommet følgende 10 innspill til reguleringsforslaget: 



Riksantikvaren:
Ønsker at utbyggingen må ta hensyn til Sakshaug gamle kirke som er et kulturminne av nasjonal 
verdi. Er opptatt av at ny bebyggelse ikke skal konkurrere visuelt med kirken og at bygningene 
holder en lav og nøktern profil. Ber om at bestemmelsene endres for område B2 slik at det ikke 
åpner for høy og dominerende bebyggelse.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune:
Ønsker at reguleringsbestemmelsene presiseres med hensyn til å bevare en tre-skjerming i 
grøntsonen mellom boligfeltet og kulturlandskapet rundt Sakshaug gamle kirke.
Savner innregulerte sikt-trekanter og spesifisering av hva som er primærveg og sekundærveg innad 
i feltet. Stiller krav om maskinell sjakting i enkelte områder av planen for å eventuelt avdekke 
skjulte kulturminner.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 
Anmoder om at krav til tiltak for å sikre utglidning under anleggsarbeidet gjøres bindende i 
reguleringsbestemmelsene.
Savner avklaring i forhold til støyforhold fra fv. 755.
Noen forslag til endring i bestemmelsene for å klargjøre disse juridisk.

Sametinget: 
Ingen innvendinger, annet enn at aktsomhet i forhold til kulturminner videreformidles til utbygger.

Johannes Neergård/Eva Britt Berg Reitan (nabo/grunneier på Kvistadvegen)
Ønsker at Kvistadvegen utbedres for bedre trafikksikkerhet med tanke på økt mengde bil- og
fotgjengertrafikk og dårlig trafikksikkerhet i krysset mot Kvistadvegen.
Krever at vegen oppgraderes til å takle den økte trafikken samtidig som at landbrukstrafikken med 
store traktorer og lastebiler fortsatt kan gå uhindret av den økte trafikkmengden. 
Ønsker at Inderøy kommune overtar vegen som kommunal veg etter den er utbedret. Vil som eier 
av veggrunn motsette seg at vegen tas i bruk til nye boliger før det er enighet om standard på 
opparbeidelse av vegen

Tor Yngve og Kari Nyborg (nabo):
Forutsetter at eventuell vegutvidelser av Sakshaugvegen skjer opp mot feltet – vekk fra deres 
eiendom. Forutsetter at det tas skikkelig forholdsregler i forhold til behandling av overvann, og 
gjøres sikringstiltak i forhold til anleggsarbeidet.

Marius Værdal/Silje Hovland (nabo):
Gjør oppmerksom på at det er inngått avtale om bytting av areal med Frode Sakshaug, og 
forutsetter at dette innarbeides i reguleringsplanen.
Ønsker å beholde en minimums høyde høydeforskjell mellom hus nr. 1 fra øst og eget hus

Per Kvistad Uddu på vegne av beboerne i Kvistadvegen:
Ønsker primært at kommunen overtar Kvistadvegen helt fram til Øvre Kvistad. Begrunner dette 
med vegens betydning for allmenn interesse (friluftsliv). Subsidiært at i alle fall vegene innad i 
reguleringsplanen overtas av kommunen. Det vises her til likebehandling med sammenlignbare 
boligfelt (Saksmoen, Åsen, Gangstadhaugen, Jætåsen).

Statens vegvesen og NVE:
Ingen kommentarer til planforslaget

Kvistadbakkan Vel har fått oversendt plan i høringsperioden og har ikke kommet med innvendinger om 
at eksiterende friområder og ball-løkke i Kvistadbakkan kan sambrukes med det nye feltet. 



Fremmer av reguleringsplanen har fått oversendt innspillene til reguleringsplanen og har på bakgrunn 
av dette gjort en del justeringer i plankartet. De har også på eget initiativ foreslått noen mindre 
endringer i plan og bestemmelser. Følgende punkter er endret i revidert plankart: 

- Vegbredde er økt til 6 m + grøft/skulder. Vegutvidelsen skjer på siden mot utbyggingsfeltet.
- To eneboligtomter i det bratteste partiet i øverste rekke er slått sammen til en tomt, samtidig 

som det åpnes for flerboligbygg også i denne delen av feltet. 
- Yttergrensen av reguleringsområdet er justert i samsvar med nyoppmålte eiendomsgrenser.
- Planen er justert i henhold til avtalt makebytte med Marius Værdal/Silje Hovland. Det legges 

inn en stripe grøntareal som gir denne eiendommen en framtidig mulighet til vegatkomst ut til 
ny veg.

- Tomtegrense for den innerste boligtomta er justert mot friområde for å få bedre arrondering av 
tomta. 

- Sikttreknanter i vegkryss er innregulert.

Vurdering

Vegstandard: 
Planfremmer har utarbeidet et revidert planforslag som tar hensyn til innspillene som går på 
vegstandard/bredde og eiendomsforhold i forhold til naboeiendommene. Vegen er nå regulert med 6 
m bredde og det er tatt inn krav i bestemmelsene om at den skal oppfylle vegnormalens tekniske krav 
for en mulig kommunal overtakelse. 

Det er ikke framlagt avtale med Johannes Neergård om bruk av vegen, eller dokumentasjon på at de
foreslåtte tiltakene er tilstrekkelig i forhold til hans innspill til reguleringsplanen. Rådmannen foreslår 
derfor at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at avtale om bruk og standard for 
oppgradering av vegen er inngått med vegeier før anleggsarbeid igangsettes. Dette må etter plan- og 
bygningsloven uansett løses før det kan gis delingstillatelser innen området.

Eventuelle nødvendige justeringer i regulert vegareal som følge av en inngått avtale med Neergård 
innarbeides i plankartet i etterkant.

Kommunal overtakelse av veg: 
Det er et ønske fra beboere og grunneiere at Kvistadvegen og samlevegen inn i feltet overtas som 
kommunal veg. 

Ved første gangs behandling av saken ble det politisk vedtatt å omgjøre de to regulerte vegene fra 
Kommunal veg til privat veg.

Det anses ikke formålstjenlig og utvide kommunens forpliktelser på vegområdet ytterligere ved å overta 
drifts og vedlikeholdsansvaret for Kvistadvegen.

Tekniske anlegg/overvannshåndtering.
Det er en viss bekymring fra naboer og teknisk drift i forhold til håndtering av overvann fra området. Til 
tider har dette vært et problem med kapasitet i bekkeinntak mm. Ved utbygging av et felt hvor det blir 
asfalterte veger og store takflater vil regnvann få hurtigere avrenning enn før, og en får større 
flomtopper.

I forbindelse med teknisk prosjektering og byggesaksbehandling på de tekniske anleggene, må det være 
vurdert og sannsynliggjort at overvanns- og avløpssystem har kapasitet ta unna de økte flomtoppene.



Det legges inn krav i reguleringsbestemmelsene krav om dette, og en påminning om særskilte 
sikkerhetstiltak i forbindelse med anleggsarbeidet med tanke på utrasing av stein eller lignende.

Byggehøyde i område B2
Etter innspill fra riksantikvaren foreslår rådmannen det å settes en maksimal gesimshøyde til planert 
terreng (fasadehøyde) for område B2. Det foreslås en høyde begrensning på 7 m. Det gir rom for to 
etasjer + takterrasse mot nedsiden og åpner for terrassebebyggelse.

Div. andre endring i plankart og bestemmelser: 
Rådmannen har ingen kommentar til de mindre endringene i tomteinndeling og avgrensing som er lagt 
inn i planen, og vurderer at det er fornuftig at det aller bratteste partiet omgjøres til tomt for et 
flerleilighetshus som foreslått i det reviderte plankartet. Dette er tomter som ville ha være svært 
utfordrende byggegrunn for en selvbygger. 

For vegetasjonsbeltet f_naturområde3, tas det inn i bestemmelsene at fjerning av trær skal godkjennes 
av Inderøy kommune.

Kvistadbakkan Vel har fått oversendt plan i høringsperioden og har ikke kommet med innvendinger om 
at eksisterende friområder og ball-løkke i Kvistadbakkan kan sambrukes med det nye feltet. Rådmann 
antar at dette spørsmålet da er avklart. 

Konklusjon

Med de innarbeidede endringene plankart og bestemmelser anbefaler rådmannen at reguleringsplanen 
vedtas slik den nå foreligger. 

Henstillingen om at hele Kvistadvegen oppgraderes til kommunal veg tas opp som en egen sak. 
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REGULERINGSPLAN FOR BERGSLI

REGULERINGSBESTEMMELSER

Bestemmelsene sist revidert 16.02.2014

1 GENERELT

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

 Boligbebyggelse 

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

 Kjøreveg

 Annen veggrunn – grøntareal

Grønnstruktur (§12-5 pkt 3)

 Grønnstruktur

Hensynssoner

 Sikringssone - frisikt

2 FELLES BESTEMMELSER

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

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

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

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

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

2.5 Krav til parkeringsdekning: 
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning: 
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Boligenheter over 100 m2 BRA 2 plasser pr boenhet.
Boligenheter under 100 m2 BRA 1, 5 plasser pr boenhet

2.6 Rekkefølgebestemmelser

Anleggsarbeid kan ikke igangsettes i området før Nord-Trøndelag fylkeskommune har avklart 
hele eller deler av området i forhold til kulturminneregistrering.

Før anleggsarbeid kan igangsettes må avtale om bruk av veg og opparbeidelsesstandard 
være inngått og avklart med eier av veggrunn. 

Uteområder(grønnstruktur) skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til nye boliger 
innenfor området.

2.7 Spesielle sikkerhetstiltak

Ved all bygge- og anleggsvirksomhet må det tas spesielt hensyn til det bratte terrenget, og 
gjøres sikringstiltak for å hindre skader på personer og eiendom som ligger i det bratte 
terreng nedenfor feltet. 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL:

3.1 Bebyggelse og anlegg

3.1.1 Boligbebyggelse
Område B1 skal bebygges med eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse, med
maksimal mønehøyde 7,5 m og gesimshøyde 5,5 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 
Takvinkel skal være mellom 15 og 35 grader. For bygg med pulttak, eller bygg med 
ark/takoppløft som utgjør mindre enn 1/3 av hovedtakets lengde, tillates gesimshøyde inntil 
7 m. Utnyttingsgrad er 30% BYA.

Garasje tillates oppført med maks mønehøyde 6 m. Garasje og bolig skal i størst mulig grad 
ha samme materialvalg og takvinkel.

I område B2 tillates bygging av boliger, enten i form av eneboliger, konsentrert småhus eller 
terrassehus. Høyden på bebyggelse i området skal ikke overstige høyde på veg2 målt 90 
grader fa vegen, slik at det sjenerer for bakenforliggende eneboliger. Maksimal gesimshøyde 
for bygningene kan ikke overstige 7m. 

Området er bratt og krevende, og vil kreve en spesielt tilpasset bygningsmasse. 
Utnyttingsgrad er 50% BYA.

Innen område B2 skal det opparbeides felles lekeareal på minimum 200 m2, som økes med 
10 m2 pr. boenhet over 10. Fellesarealer skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse til nye 
boliger innen dette området. 
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

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

Arealet i en sone på 1 m på hver side av vegkant (asfaltkant) skal disponeres til veggrøft og 
snøoppsamling ved brøyting. I dette beltet skal det ikke gjenbygges eller beplantes.

F_veg2 er felles internveg i feltet for boligene som har avkjørsel fra denne vegen. F_veg1 er 
felles for boligområdet og for eksisterende bebyggelse lenger vest. Vegen tillates også be-
nyttet for allmennhetens tilgang til omkringliggende friområder.

Vegene skal tilrettelegges for kommunal overtakelse, og tekniske planer for vegene skal god-
kjennes av kommunen før oppstart av anleggsarbeidene.

3.2.2 Ledningsanlegg/overvannsløsning

Før det gis byggetillatelse til veg- og ledningsanlegg skal det foreligge en utredning som 
sannsynliggjør at overvanns- og avløpssystemet har kapasitet til å ta unna den økte 
belastningen som følge av boligfeltutbyggingen.

3.3 Grønnstruktur
Det tillates ikke bygging i disse områdene. 

Område f_naturområde1 skal være skjerming mellom nytt boligfelt og eksisterende bebygg-
else mot vest.

Område f-naturområde2 skal opparbeides og vedlikeholdes slik at adkomsten til feltet fram-
står som tiltalende.

Område f_naturområde3 omfatter område med eksisterende trær mot øst (mot Sakshaug 
gamle kirke). Eksisterende vegetasjon / trær i området skal i størst mulig grad beholdes. 
Fjerning av trær skal godkjennes av grunneier og Inderøy kommune.

3.4 Hensynssoner

3.4.1 Sikringssone - frisikt
Primærvegens kjørebane, sett fra sekundærvegen, bør være synlig i hele sikttrekanten. 
Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over primær-
vegens kjørebanenivå. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt i sekundær-
vegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringen.

Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten.
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01. INTENSJON/BAKGRUNN 

 
 
 
Sweco fikk i oppdrag fra Frode Sakshaug og Ivar Vatn å bistå ved utarbeidelse av 
reguleringsplan for området Bergsli, deler av eiendommene gnr/bnr 6/1 og gnr/bnr 3/1 i 
Inderøy kommune.  
 
Utbygger er pålagt å utarbeide reguleringsplan for området da det er ønske om å legge til 
rette for boligbygging i området. 
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02. PLANSTATUS 

 
 
Det aktuelle området er i gjeldende kommunedelplan satt av til boligformål. Det er ikke 
tidligere utarbeidet reguleringsplan for området 

 

 

Utsnitt av kommuneplan 
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03. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 
 
Planområdet ligger vest for skole- og idrettsanlegg på Sakshaug, ved eksisterende bolig-
område i Kvistadbakkan, og omfatter beiteområder tilhørende tiltakshavere.  
 
Området ligger i sørvendt skråning, med gode solforhold og svært god utsikt over fjorden. 
 

 
 
Grunnen i området består av morenemasser med matjord i øvre sjikt. NGUs løsmassekart 
viser forvitringsmateriale og morene. Forvitringsmateriale er løsmasser som er dannet ved 
kjemisk eller mekanisk forvitring av berggrunnen.  
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04. EIENDOMSFORHOLD 

 
 
Området omfatter del av eiendommene gnr. 3 bnr. 1 som eies av Ivar Vatn og gnr. 6 bnr. 1 
som eies av Frode Sakshaug. 
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05. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 
 
Det er ved oppstart gjennomført forhåndskonferanse med kommunen. Det var ingen 
merknader til det planlagte arbeidet, og det ble gitt klarsignal til igangsetting av prosessen. 
 
Oppstarten er annonsert i lokalavisa 15.02.2013, og berørte naboer og høringsinstanser er 
varslet i form av brev datert 06.02.2013. 
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06. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
 
Plannavnet er ”Reguleringsplan Bergsli, Inderøy Kommune”. 
Planforslaget består av 

 Plankart i målestokk 1:1000 datert 10.10.2013 

 Planbestemmelser datert  10.10.2013 
 
Arealet innenfor planområdet skal benyttes til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Grønnstruktur 

 Grønnstruktur 
 
Sikringssoner 

 Frisikt 
 
 
I boligområdene må terrenget bearbeides en god del før bygging. Terrenget er bratt og 
dette medfører betydelige skjæringer og fyllinger i forbindelse med de interne vegene i 
området. 
 
Området B1, på oversiden (nordsiden) av vegen skal benyttes til eneboliger. Området må 
utbygges med boliger som er tilpasset skrånende/bratt terreng, og det må planlegges slik 
at man får en mest mulig helhetlig utbygging når det gjelder stilart, material- og fargebruk 
osv.  
 
I område B2 nedenfor vegen er det tenkt en mer konsentrert utbygging, i form av leilig-
heter / bygninger med flere boenheter. Her er det ikke inndelt i tomter i forbindelse med 
regulering. Det overlates til evt utbyggere å utvikle boligprosjekter tilpasset marked /behov 
og terreng. Det kan evt deles opp i delområder. Dette kan også være med på å forenkle 
adkomstløsninger for dette området. 
 
Området er bratt og lite egnet for etablering av tradisjonelle lekeplasser. Det er satt av 
grøntområder som kan benyttes, men opparbeiding som lekeplasser er mindre aktuelt. 
Tilrettelegging for å gjøre grøntområdene tilgjengelige og attraktive tillates. Det henvises 
ellers til etablert lekeplass / ballplass i forbindelse med feltet i Kvistadbakkan, og til 
sentralidrettsanlegget ved skolene. 
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07. FORHÅNDSANMERKNINGER 

 

 
Vi har mottatt følgende merknader i forbindelse med varsling om oppstart: 
 

07.1. Fylkesmannen: 

 Utfordrer jordvernet og kulturlandskapet 

 Feltet bør bli en naturlig utvidelse av Kvistadbakkan 

 Beiteområder mot Sakshaug gamle kirke (mot øst) bør bestå som LNFR 

 Miljøvernavdelingen er opptatt av at barn og unge og funksjonshemmedes 
interesser ivaretas. 

 Må ivareta biologisk mangfold og friluftsliv 

 ROS-analyse 
 

07.2. Fylkeskommunen 

 Anbefaler grøntbelte mellom feltet og Sakshaug gamle kirke 

 Befaring evt arkeologisk undersøkelse med tanke på kulturminner 

 Pga nærhet til middelaldersk kirkested sendes saken til Riksantikvaren 
 

07.3. NTE: 

 Ønsker at behov for strømforsyning kommer med 

 Forutsetter at ikke gjennomføres tiltak som er til ulempe for drift og vedlikehold av 
eksisterende nett 

 Vedlagt kart 
 

07.4. Reindriftsforvaltingen: 

 Ingen merknader 
 

07.5. Sametinget 

 minner om samiske kulturminner eldre enn 100 år 
 

07.6. Statens vegvesen 

 bør tilpasses universell utforming og trafikksikker adkomst for gående / syklende 
 
Disse merknadene ligger vedlagt.  
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08. KONSEKVENSER 
 
 

08.1. Planfaglige vurderinger 

 

08.1.1. Naturgrunnlag 

Området er i dag dyrket mark, og benyttes til beite. Området er bratt og uegnet til andre 
landbruksformål. 
 

08.1.2. Lokaliseringsfaktor 

Området ligger i gangavstand til skoler, idrettsanlegg og andre sentrumsfunksjoner. Det 
ligger i sør-helling ved eksisterende boligområde, og har en enestående utsikt over 
fjorden. Det er to alternativer til trygge skoleveier fra området. 
 

08.2. Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger 

Området for utvidelse er i kommunedelplanen satt av til bolig-formål. Forholdet til jordvern- 
og landbruk er avklart gjennom dette. 
 

08.3. Miljøvernfaglige vurderinger 

 

08.3.1. Landskap, vegetasjon og dyreliv/hydrogeologi 

Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn med tanke på dyreliv og planter i området. 
 

08.3.2. Friluftsliv 

Området benyttes ikke til friluftsliv. 
 

08.3.3. Forurensning 

Det er hverken eksisterende eller planlagt virksomhet som medfører fare for forurensning i 
området. 
 

08.4. Beredskapsmessige vurderinger – ROS-analyse 

 

08.4.1. Generelt 

Planen er vurdert opp mot DSBs ”Samfunnssikkerhet i planlegging” for vurdering av 
sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. 
 
Nedenfor er det punkter med vurderinger av ulike farekategorier. 
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08.4.2. Flomfare 

Området ligger i betydelig skrånende terreng med god avrenning, så det er liten fare for 
mye overvann/flomvann i området.  
 

08.4.3. Skred/grunnforhold 

NVE’s løsmassekart viser at det er gode grunnforhold i området. Det er ikke risiko for 
skred hverken for selve boligfeltet eller områder omkring.  
 
Tomtekjøpere må sørge for tiltak som hindrer utglidninger i forbindelse tomte-graving. 
 

 
Området består morene (grønn) og forvitringsmasser (rosa). 

08.4.4. Brann 

Det forutsettes at nødvendige brannkrav imøtekommes ved søknad om byggetillatelse. 
 

08.5. Kulturlandskap og kulturminner 

Det er ikke registrert fornminner innenfor planområdet. 
 
Dersom det avdekkes nye funn i forbindelse med arbeidene i området, skal fornminne-
myndighet varsles. 
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08.6. Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

Utbygging medfører mer trafikk på Kvistadvegen, og fram til krysset mellom Kvistadbakkan 
og Fv 755. Krysset er konstruert og dimensjonert på en slik måte at denne økningen ikke 
vil medføre trafikale problemer. 
 
Gang- og sykkeltrafikk kan følge to alternative ruter mot skoler og sentrum. Enten ned mot 
Utøyvegen Fv 755 og østover langs gang-/sykkelveg (nederste linje på kartet), eller 
Sakshaugvegen mot Vennalia og skoleområdet (øverste linje). 
 

 
 
Alternative veger til skole 

 

08.7. Infrastruktur 

Området skal tilknyttes kommunalt vann og avløp. Overvann må trolig gjennom 
fordrøyning før det slippes inn på det eksisterende nett pga begrenset dimensjon på rør. 
Løsning på dette må godkjennes før utbygging. 
 
Deler av strømnett må legges om for å få utnyttet tomtearealet best mulig. 
 









































Arkivsak. Nr.:
2012/3893-35

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 15/14 03.03.2014

Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling av klage på vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg natur opprettholder sitt vedtak av 21.10.2013: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haugen slik den er 
vedlagt med følgende endringer: 

- Plassering av utsiktssoner 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 fra høydebegrensning tas ut.
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Henvisning: 

Sak 40/13 - 24.06.2013, Reguleringsplan for Haugen – offentlig ettersyn
Sak 68/13 – 21.10.2013, Reguleringsplan for Haugen – behandling etter høring.  



Vedlegg

1 Klage på vedtak - detaljreguleringsplan for Haugen

2 J.O. Wibe: Klage på vedtak - detaljreguleringsplan Haugen

Bakgrunn

Hovedutvalg Natur behandlet i oktober 2013 reguleringsplan for Haugen på Vikalandet. 
Reguleringsplanen angir vegløsning og byggeregler for to boligtomter som i kommuneplanens arealdel 
ble lagt ut som byggetomter i 2007.

Boligtomtene ligger i tilknytning til en eldre hytteeiendom. Hytteeierne har protestert på dette både 
ved utlegging av byggeområdet i 2007, og senere ved utarbeidelse av detaljreguleringsplanen for de to 
tomtene. 

Catharina Vogt har på vegne av de andre eierne klaget på vedtaket Hovedutvalg Natur gjorde av
reguleringsplanen 21.10.2013. Klagen er begrunnet i at eiendommen deres får et betydelig utsiktstap, 
og at de mener de begrensningene planen legger på ny bebyggelse ikke er nok til å ivareta deres 
interesser.

Vurdering

I reguleringsplanen er det lagt inn en utsiktsone på hver av det to tomtene som begrenser 
hovedutbyggingen til en avgrenset del av tomtene -  markert som del I på kartet. 



Utsnitt av reguleringskart – justert i samsvar med Hovedutvalgets vedtak.

I områdene med utsiktsoner (del II) kan bebyggelse ha en mønehøyde opptil kote 14,5, mens den øvrige 
delen av tomtene kan bygges med mønehøyde på inntil kote 17.

Til sammenligning har den eksisterende hytta mønehøyde på kote 18. Gulvnivå i hovedetasjen er ca. 
kote 14, mens gulvnivå i sokkeletasjen er ca. 11.70.

Dersom klagen fra naboeiendommen skal imøtekommes må dette eventuelt skje ved å sette helt 
forbud mot bebyggelse i utsiktsonen (del II), eller at det settes en høyde som kun tillater en-etasjes 
bygning over dagens terreng innenfor del I.

Tomteeiere vil i de fleste tilfeller måtte påregne at området rundt deres eiendom kan komme til å bli 
fortettet med flere tomter og bygninger, selv om akkurat dette området ligger i svært landlige 
omgivelser. 

En vil ikke ha krav på å beholde utsikten uendret for all framtid og må tåle at også naboeiendommer 
utnyttes og bygges ut. I denne saken blir det derfor en vurdering av hvor sterke restriksjoner der er 
riktig å legge på de nye tomtene, veid opp mot ulempene for den eksisterende eiendommen. 

Rådmannen mener det skal være mulig å utnytte de to nye tomtene på en måte som er vanlig standard 
for eneboligtomter. Rådmannen anbefaler derfor ikke at byggereglene for de to tomtenes strammes 
inn med ytterligere restriksjoner.

Konklusjon

Når området først skal bygges ut med to bolighus er det umulig å unngå at dette vil være til ulempe for 
den eksisterende hytta. Rådmannen mener at reguleringsplanen, slik den er vedtatt, balanserer 



interessene til hytteeierne og de framtidige husbyggerne på en rimelig måte når de to tomtene først er 
innregulert.

Det blir mulig å utnytte de to boligtomtene på en fornuftig måte til vanlige bolighus, samtidig som en 
del av utsikten for den eksisterende hytteeiendommen kan ivaretas. 

Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget står fast på de vurderingene som ble gjort i behandlingen av 
reguleringsplanen, og opprettholder vedtaket fra 21. oktober 2013.



IIII IICatharina Vogtm/fl.
Suhms gt. 30
0620 Oslo

II
052417

Oslo 17.11.2013

Inderøy kommune
Vennalievgen 7,
7670 Inderøy

Klage på vedtak —detaljreguleringsplan for Haugen

Vi viser til kommunens brev av 31.10.2013 vedrørende Hovedutvalg natur sitt vedtak av 21.10.2013
om detaljreguleringsplan for Haugen og klager over vedtaket. Brevet ble mottatt her 02.11.2013 og
klagen er derfor fremsatt rettidig.

Vi ser at det i vedtaket er tatt hensyn til vårt forslag om endring av utsiktssonen, at takvinkel på
bebyggelsen settes til mellom 15 og 45 grader for å unngå eventuell takterrasse, og at det ikke
tillates avvik på en meter i høydebestemmelsene. Vi forstår det slik at avviket ikke kan være høyere
enn det maksimalt tillatte.

Vi vil likevel klage på høyden på bygningene som fremgår av vedtaket. Vi har flere ganger pekt på
at vi mister utsikt til sjøen fra eiendommen. Selv om vedtaket nå har satt maksimal kvotehøyde ned,
vil det ikke gi noen utsikt inne fra vårt hus. Vi har forstått det slik at heller ikke siktssoner vil sikre
oss utsikt, selv om bygningene der får en lavere høyde. Det er ikke nok å sammenligne takhøyden
på vårt hus med takhøyden for ny bebyggelse og trekke fra en meter eller halvannen. Hvis
takhøyden blir en meter lavere, betyr det bare at vi vil kunne se mer av himmelen fra vinduene i
huset, men ellers bare naboens vegg. Vi mener også at det vil være urimelig om vi ikke blir sikret
sjøutsikt fra utearealene og at de nye boligene skal få hele utsikten på bekostning av våre interesser.

Vi har foreslått at bygningene får en høyde som gjør at vi kan se over hustakene til den nye
bebyggelsen. Det vil man kunne oppnå hvis det forutsettes at tomtene graves ut med tanke på at
bygningene skal legges lavest mulig ned i terrenget.Vi kan ikke se at dette er drøftet i vedtaket.

Selv om vi senere også får uttale oss om plassering av bygningene i forbindelse byggetillatelse,
mener vi at detaljreguleringsplanen også må legge føringer for at bygningene ikke skal hindre vår
utsikt, slik det nå ser ut til.

På vegne av eierne av gnr. 141, bnr. 12.

Catharina Vogt
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Jakob Olav Wibe 
Flagvegen 132 
7670 Inderøy 
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Vennalivegen 7 
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Roel Øvre den 18. februar 2014 
 
 
 

Vedrørende ,,Klage på vedtak – detaljreguleringsplan for Haugen’’ fra Vogt m/fl 
 
Fikk pr e-post 11.02 oversendt kopi av klage fra Catarina Vogt m/fl på vedtak i Hovedutvalg Natur om 
detaljreguleringsplan for Haugen. Ble oppfordret i e-posten fra Pål Søndrol Gauteplass om å avgi 
kommentar. 
 
I mitt opprinnelige forslag til plan ble det tatt grundig hensyn til at utsikten mot sjøen fra familien 
Vogt sin hytte, Strandstua 141/12, ikke skulle forringes vesentlig. 
 
I løpet av sakens gang har familien Vogt kommet med flere innvendinger til planen. 
 
Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i Hovedutvalg Natur 20.10.2013. I vedtaket er det gjort endringer 
i forhold til opprinnelig forslaget til plan. Det ble tatt hensyn til alle innvendingene fra Vogt: 
 

 Utsiktsoner er endret. 

 Mønehøyder er redusert. 

 Avviksbestemmelse på høydebegrensning er tatt ut. Høydebestemmelsen kan med andre ord 
ikke overskrides. 

 Det er fastsatt større takvinkel enn 0 grader for å hindre at takarealer kan nyttes som 
oppholdsplass. 

 
Dette vedtaket, som har tatt hensyn til innvendingene fra Vogt, er nå blitt påklaget av Vogt. 
 
I klagen Vogt har sendt på vedtaket i Hovedutvalg Natur kan det se ut som at endringene i planen 
etter eget forslag ikke er nok. Det kan se ut som at Vogt med sin klage har ønske om å gjøre tomtene 
ubebyggelige, eller nok en gang forsinke prosessen med tomtene. 
 
Arbeidet med planleggingen av tomtene startet i 2006, og tomtene ble da tatt med ved revideringen 
av Kommunens arealplan. Arealplanen ble vedtatt i mai 2007 av Kommunestyret. Etter den tid er 
gjennomføringen av tomteplanene blitt forsinket gjentatte ganger på grunn av forskjellig innsigelser 
fra naboer. Dette har ført til mer arbeid, kostnader og unødig bruk av ressurser for å få gjennomført 
tomteplanene. 
 
Det er som kjent også oppstått strid om veirett til de planlagte 2 tomtene.  Dette er egen sak som 
ikke lengre vil forsinke arbeidet med tomtene vesentlig, da veiretten blir behandlet av Sør Trøndelag 
Jordskifterett, Sak 1700-2009-0009 Høsvegen, i løpet av kort tid. 
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En opprettholdelse av vedtaket i Hovedutvalg Natur av 21.10.2013 vil sørge for at planen om 2 nye 
tomter på Haugen kan realiseres etter behandlingen fos Fylkesmannen i Nord Trøndelag. 
 
Det er nå på høy tid å få komme videre i denne saken, slik at arbeidet med gjennomføringen av 
planen kan sluttføres uten videre unødvendig tidsbruk og kostnader. Det er tross alt snart 8 år siden 
den startet. 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 
 
Jakob Olav Wibe 



Arkivsak. Nr.:
2014/365-2

Saksbehandler:
Ketil Verdal

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 16/14 03.03.2014

Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen - gnr 033 bnr 002 - Søknad om 

konsesjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen gis konsesjon for erverv av eiendommen Leira Nordre gnr. 33 bnr. 2 
i Inderøy i medhold av § 9, jfr. § 1 i konsesjonsloven på vilkår at de tilflytter eiendommen innen 1 år fra 
det tidspunkt konsesjon er gitt. Det påhviler boplikt i 5 år fra den dato eiendommen tilflyttes.

Vedlegg
1 Gårdskart - Skog og landskap
2 Gråwe Kristiansen - Søknad om  konsesjon - gnr 033 bnr 002 - Utøyvegen 901

Bakgrunn

Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen har inngått kjøpekontrakt med Terje Brakstad og Kristina Eigås 
Nelvik for erverv av eiendommen Leira Nordre gnr. 33 bnr. 2 i Inderøy til kr 3.000.000,-. Eiendommen 
ligger på Utøy i et område med landbruksareal og spredt boligbebyggelse 10 km fra Straumen sentrum. 
Totalarealet er 199 dekar hvorav 29 dekar er dyrket, 150 dekar skog og 19 dekar annet areal. 
Dyrkajorda er bortleid til naboer. Eiendommen består av våningshus, garasje og en eldre driftsbygning 
som ikke er i bruk. Våningshuset og garasjen er i middels forfatning, mens driftsbygningen er av dårlig 
forfatning. Erververne ønsker å drive jorda selv som beite for hest og sau. 

Vurdering

For eiendommer som skal brukes til landbruksformål skal det legges vekt på følgende momenter jfr. §9 i 
konsesjonsloven:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
For å få flere mindre landbrukseiendommer ut på salg, har landbruks- og mat departementet bestemt at 
priskontroll ikke skal foretas på landbrukseiendommer prissatt til under kr 2.500.000,-. I denne saken ble 



eiendommen solgt til kr 3.000.000,-. Dette er kr 100.000,- under takst. Etter rundskriv M-1/2010 kan 
mindre eiendommer hvor boligfunksjonen er mest framtredende enn næringsaspektet, godkjennes med 
en markedsverdi uten at næringsutøvelsen på bruket svekkes. Bruket har 29 dekar dyrka jord og 150 
dekar ungskog og vil ikke gi den store avkastningen landbruksmessig. Det vil si boverdien er stor på 
dette bruket. 

Prisvurdering:

Jordbruksarealer: dekar arrondering a kr sum

Fulldyrket 29 Middels 2500 72500

Produktivt 
skogsareal 100000

Avkastningsverdi 172500

Bygninger:

Våningshus inkl. garasje 1200000

Driftsbygning 200000

Bygningers verdi "Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi" 1400000

Tillegg av boverdi 1500000

Sum prisvurdering 3072500

Det er ikke foretatt en fullstendig landbrukstakst av eiendommen, men prisantydningen er satt til kr 
3.100.000,- av eiendomsmegler. Høyeste akseptable prissetting på landbrukseiendommen ut fra denne 
beregningen er kr 3.100.000,-. I forhold til dette er avtalt kjøpesum akseptabel. 

Ivareta bosetting
Ved erverv av landbrukseiendom blir det satt som vilkår at kjøper bosetter seg på bruket og får boplikt i 
5 år. Søkerne er en ung barnefamilie som ønsker å bosette seg på småbruket og drive denne selv, noe 
rådmannen ser på som positivt for grenda. 

Hensynet til driftsmessig forhold, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Søkerne ønsker å bosette seg på eiendommen og har planer om å drive jorda selv som beite for hest og 
sau. I samtale med saksbehandler er det også planer om å bygge om driftsbygningen for oppstalling av 
sau og hest. Dette vil føre til en positiv utvikling på bruket på lang sikt som vil ta vare på 
ressursgrunnlaget og kulturlandskapet.

Erververs skikkethet
Begge har jobbet som avløsere og driver i dag med hest. På grunn av dette ansees de som skikket.
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Matrikkelnummer
Antall
teiger

1756-33/2: Jordregister (dekar)

1756-33/2 2 29 0 0 0 56.5

SUM: 2 29 0 0 0 56.5

Arealfordeling Arealfordeling på teignivå











Arkivsak. Nr.:
2014/311-2

Saksbehandler:
Ketil Verdal

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 17/14 03.03.2014

Endre Kvam. Søknad om konsesjon - gnr 015 bnr 006.  

Rådmannens forslag til vedtak
Endre Kvam gis medhold av konsesjonslovens §9 pkt. 2,4 og 5 konsesjon for erverv av eiendommen 
Kvamsholmen gnr.15 bnr.6 i Inderøy. Søker pålegges upersonlig boplikt på eiendommen i 3 år. Etter den 
tid gjøres boplikten personlig. 

Vedlegg
1 Kvam Endre - gnr 015 bnr 006 - Søknad om konsesjon
2 Brev om tilleggsopplysninger vedr. søknad om konsesjon
3 Gårdskart 1756-15/6

Bakgrunn
Endre Kvam har overtatt gården Kvamsholmen etter sin far Sigbjørn Kvam sin bortgang. Han søker 
konsesjon på grunn av at han ikke har anledning til å flytte til eiendommen innen 1 år jf.§6 i 
konsesjonsloven. Samboeren er i en utdanningssituasjon, slik at de ikke har mulighet til å flytte til 
eiendommen før om to og et halvt år. 

På grunn av dette ber han om utsatt frist for boplikt på inntil 3 år. I denne perioden vil eiendommen 
være utleid til søsken. Eiendommen ligger på Utøy og er totalt 93 dekar hvorav 43 dekar er 
fulldyrkajord. Eiendommen inneholder fjøs, redskapsbod, bolighus, kårhus og naust. Tidligere eier har 
drevet med birøkt på eiendommen.

Vurdering
Konsesjonsloven skal regulere og kontrollere omsetning av fasteiendom for å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsareal og ha en slik eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet
(Konsesjonslovens §1, formålsparagraf). 

I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal/kan oppfylle boplikten etter 
§5 annet ledd skal hensynet til pris, bosetting, driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning, 
eiendommens størrelse, avkastningsverdi, husforhold, søkers tilknytning til eiendommen og søkers 
livssituasjon tillegges vekt.



Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling:

Priskontroll av landbrukseiendommer er under revidering. En endring i rundskriv M-1/2010 ble det 
fastsatt at prisvurdering skal unnlates for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor 
kjøpesummen er under 1.500.000,- For å få flere mindre landbrukseiendommer ut på salg, vil 
departementet heve denne grensen ytterligere og har bestemt at denne grensen er økt til kr 2.500.000,-.
I denne saken er prisen kr 1.500.000,- godt under grensen for at priskontroll skal foretas. 

Ivareta bosetting:

Eiendommen Kvamsholmen ligger idyllisk til på Utøy. Husene på gården ligger i nærhet av 
Trondheimsfjorden og har et godt naustmiljø for nabogårdene. Husene på gården er i god stand og er 
beboelig. Søker ønsker å bosette seg på eiendommen, noe rådmannen ser på som positivt for området. På 
grunn av utdanningssituasjonen til samboeren vil det gå noen år før de kan flytte til eiendommen. 

Driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap

Bygningene på gården er godt vedlikeholdt og vil også kreve vedlikehold i framtiden for å holdes i hevd. 
Det er grunn til å tro at vedlikehold prioriteres bedre når eier av eiendommen også bor på eiendommen. I 
møte med søker framheves det at jorda fortsatt skal leies ut i en periode til søker har fått etablert seg på 
eiendommen.Ved å leie ut jorda vil også kulturlandskapet bli holdt i hevd. 

Eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

Eiendommen har til sammen en arealstørrelse på 93 dekar hvor 43 dekar er fulldyrkajord. Dyrkamarka på 
eiendommen er av middelskvalitet og er blitt høstet hvert år i form av beiting og slått. Kårboligen er i 
middels god stand og er leid ut. I fjøset er det etablert produksjonsrom og lager i forbindelse med birøkt. 
Hovedhuset på gården er av god kvalitet.

Tilknyting og livssituasjon

Søker er oppvokst på gården og har dermed god kjennskap til, og har ønske om å flytte til eiendommen 
etter at utdanningen til samboeren er ferdig. Overtagelse av eiendommen kom også brått på etter far til 
søker gikk bort. Livssituasjonen tilsier at en bør være lempelig med boplikten i dette tilfellet. 

Driveplikt

Driveplikten vil bli opprettholdt ved bortleie av jorda. 

Oppsummering

Søkers erverv av gnr.15 bnr.6 medfører ingen endring med tanke på bosetting og drift av eiendommen, 
som fortsatt vil ha bosetting og jorda vil fortsatt bli drevet. Søker ønsker å bosette seg på eiendommen 
etter at samboeren er ferdig med utdanningen. Jamfør konsesjonslovens §9, 4. ledd kan søkes 
livssituasjon tillegges vekt som et korrigerende moment i vurderinger rundt fritak om boplikt. 
Argumentet om utsatt boplikt for å gjøre ferdig utdanning er relevante når det gjelder muligheten for å 
gjennomføre en snarlig tilflytting til Kvamsholmen. 

Rådmannen vil tilrå at begrunnelser i livssituasjon vektlegges og at eiendommen pålegges 3 års 
upersonlig boplikt som gjøres personlig etter denne perioden. Ytterligere fritak ut over denne perioden 
kan ikke påregnes.

Konklusjon

Se innstilling



Statenslandbruksforvaltning
Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet

er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4.

Søknadomkonsesjonpå( il 1111 iiiii
i henhold til konsesjonsloven 57912
nr.98
Dette skjemaeter påbudt brukt ved søknaderom konsesjon

Til ordføreren i
(den kommune der eiendommen ligger)

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

Sø rens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

1
vt,k-lN" F-k\

Adresse

2 1/S\JCUo(Vvik  —9(;-1') \\1)Z.RVy
Telefonnr. (8 siffer) E-p9stadresse

3 c i3 -9-9-1- Z.K.4rt. Q C

Ov,e<dragerensnavn

4 ,
Adresse ,

g\JC•K‘S 


Fødselsnr. (11 siffer)

21
Organisasjonsnr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer)

Cclic (.1
Orwnisasjonsnr. ,(9

c16, Y-1 )

61.'‘r S. );'  

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

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

6

7
S oc Cie

Kommune Fylke
8 )h()cy - 1 coK

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

C1 )) L1 L12) L LI

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

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

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




ILIS 15'5-1- 1




Bygning (type),

GZ.Ao I

Grunnflate i m

ii 0

Byggeår

19kC;

Antall etasjer

2.

Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

f3xgning (tre) Grunnflate i m Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)




IVIC 19Y-1 2...




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

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




1.40 ilyo i




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

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

Annen bebyggelse





Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6,
helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell
samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
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Statens landbrubforrahning
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11



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

12

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?

13 Ja I tilfelle hvilke:

Nei

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?

14 Ja I tilfelle hvilke:

Nei

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

15
C)

1))1, 1,1

Erververens planer for bruk av eiendommen
r -\

-•:1'42 C"." :1 k 1-( \V"Nk^ bC•-1- C;r-L'i

vs.16 -)y,"\ , rJL )(2„,

cky- y

Ct-

ek.t I

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

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

17

Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18 p •(?\1.-,'1,-N• S1.-c,.; Irci;1,1;) ei ktnI VI4\tl.r 

Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1- ett —år og deretter selv bebo eiendommen

19 i minst 5 —fem —år i sammenheng?

Ja Nei

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

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 Ja I tilfelle hvilke:

Nei

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

21

Dato

05 cs:;_

22
Overdragerens underskrift

Underretning om avgjørelsen bes sendt:

.EN.(Krt,
Bilagsfortegnelse:

S+C-Vr‘

VC, UrY1')\'101r-rltin

Dato

, 1, oi, j
Søkerens underskrift

l'nERey

Skjemaet er tilgjengelig på internett: www.slf.dep.no under «Skjema» og htt ://blanketter.d de .no

Spørsmål om utfylling kan rettes til kommunen.
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Eventuelle tilleggsopplysninger:

\Yre-V

RETTLEDNING

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

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

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende

deg til kommunen der eiendommen ligger.

Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er
unntatt fra konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller
ikke har mer enn 25 dekar fulldyrket/overflatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og
fritidsformål, og annet ubebygd areal som er utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra
nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4
første ledd nr. 1-4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring SLF-360. Skjemaet er
tilgjengelig på www.slf.dep.no under "Skjema". Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet (festekontrakt, skjøte eller
lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighetene sender erklæringen videre til kommunen, som fører
kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse
er betinget av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn
25 daa fulldyrket/overflatedyrket areal eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i
bruk som helårsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor
tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må
da krysse av i felt 19 for å gjøre konsesjonsmyndighetene oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

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

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

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



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

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

Feltene 6-11
Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal
festenummeret oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter
over fast eiendom som medfører konsesjonsplikt etter § 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel
grusrettighet, utbyggingskontrakt 0.1.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felt 22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller
umyndiggjorte —må vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.
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Brev om tilleggopplysninger vedr. søknad om konsesjon

Inderøy kommune
Vennaligvegen 7
7670 INDERØY

Endre Kvam
Kvamsholmen 85
7670 INDERØY

Til den det måtte gjelde,

06.02.2014

Undertegnede, Endre Kvam, har tatt over Kvamsholmen 85(gnr; 15, bnr: 6) etter
Sigbjørn Kvam sin bortgang, og søker herved om fritak fra boplikten for en periode
på inntil tre år. Årsaken til dette gjelder min samboer, Anne Marte Johnsen, sin
utdanning. Hun er fortsatt i utdanning, og har to og et halvt år igjen før hun er ferdig
utdannet. Målet og ønsket er uavhengig av dette at vi etter hvert kommer til å bosette
oss fast på Kvamsholmen og Inderøy, men at det er mest praktisk hvis dette kan skje
etter min samboers endte utdanning.

I mellomtiden kommer jeg til å leie ut gården til familiemedlemmer, slik at gården
kommer til å være bosatt. Dette kommer helle ikke til å påvirke driveplikten, da
jorden kommer til å være bortforpaktet som før. Jeg har en relativt fleksibel jobb,
slik at jeg nå og da kan reise til Kvamsholmen og sørge for at eiendommen blir skjøtet
på godt og ansvarlig vis.

Med vennlig hilsen,

Endre Kvam
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Markslag (AR5) 13 klasser





TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)




Kartet viser en presentasjon av vaIgt

Fulldyrka jord 43,2




type gårdskart for valgt eiendom.

Overflatedyrka jord 0,0




I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Innmarksbeite





Skog av særs høg bonitet 0,0




Arealstatistikken viser arealer i dekar

Skog av høg bonitet 0,0




av de ulike arealklassene for eiendommen.

Skog av middels bonitet 9,0




Det kan forekomme avrundingsforskjeller
Skog av lav bonitet 0,0




i arealtallene.
Uproduktiv skog





Myr 0,0




Apen jorddekt fastmark 33,2




Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Apen grunnlendt fastmark





Bebygd, samf, vann, bre 1,9




Arealressursgrenser på flyfoto
Ikke klassifisert





Sum: 93 4 93 4 Eiendomsgrenser

O 20 40 60rn

Målestokk 1 : 3000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 21.10.2013

GÅRDSKART 1756- 15/6
Tilknyttede grunneiendommer:

15/6

Skog+
landskap



Arkivsak. Nr.:
2012/920-28

Saksbehandler:
Jan Halvard Haugen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 18/14 03.03.2014

Hovedplan veg- prioriteringer 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Prioriteringene i hovedplan veg vedtatt av Inderøy kommunestyre sak 66/12, jfr. vedlagte spesifikasjon, 
følges som grunnlag for disponeringen av bevilget ramme for 2014 og 2015, jfr. kommunestyrets 
budsjett- og økonomiplanvedtak 2014-2017.

Rådmannen legger fram et forslag til hensiktsmessig opplegg for gjennomføring av relevante 
trafikktellinger til neste møte.

Rådmannen gis fullmakt til og gjøre mindre endringer i prioriteringer på «marginallista» dersom dette 
har betydning for framdrift og eller investeringsøkonomi.

Vedlegg

1 Prioriteringsliste veg

Bakgrunn

Hovedplan veg 2013-2016 ble vedtatt av kommunestyret i sak 66/12 den 12.12.2012.

Planen ble godkjent i henhold til de dokumenter som dannet vegplanen, blant annet en 
prioriteringsliste med oppgraderinger av gangveger, adkomstveger og samleveger fra prioritering 1 til 
221.

Rådmannen oppfatter vegplanprioriteringene i hovedplan veg som veiledende og rådmannen velger å 
legge fram en sak for ansvarlig hovedutvalg for avklaring av endelige prioriteringer.



Det er vedtatt gjennomført en trafikktelling av samleveger(primært) som grunnlag for eventuell 
revurdering av prioriteringene.  Rådmannen ber om ytterligere noe tid til å planlegge og gjennomføre 
en hensiktsmessig trafikktelling. Jeg forutsetter at denne kan sluttføres i 2014.

Innenfor tildelte rammer ble det i løpet av 2013 etter konkurranse gjort avtale om utførelse av prioritet 
1 til 15 med fradrag av allerede utførte oppgraderinger(8,9,14), se vedlagte spesifikasjon.

Det planlegges lagt ut prosjekter på anbud innenfor en øvre kostnadsramme på nye 8 mill. kroner for 
2014 og 2015, inkludert prosjekteringskostnader. Anbudsrunden vil etter planen omfatte prosjekter 
prioritert fra nr. 16 og utover. Anbudsresultatet vil avgjøre hvor mange prosjekter som kommer til 
gjennomføring, men det påregnes at prioriterte prosjekter inntil nr. 35 kan være aktuelle. (se vedlagte 
spesifikasjon)

Trafikktelling

I vedtak i sak 66/12 ble det også bedt om at det gjennomføres trafikktelling på samleveger. Inkludert 
hovedsamleveger, 5 stk, utgjør dette totalt 44 veger.  

Ved utarbeidelsen av vegplanen har konsulent vurdert trafikkmengden ut fra og tatt hensyn til den i 
prioriteringen. Vi har bedt konsulenten om å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at en trafikktelling vil 
endre ved prioriteringene i denne fase. 

Konsulenten anfører at om trafikken er det halve eller det dobbelte så har det liten betydning for 
prioriteringene. I planen varierer årsdøgnstrafikk på samleveger (årsmiddeldøgntrafikk) fra 50 til 300. 
Hvis man endrer årsdøgn fra 200 til 300 vil gjennomsnittlig tilstand (rangeringskriteriet) reduseres med 
0,1 poeng. Det kan bety en forskyvning i tidsplan med ca. 1 år. Fra 200 til 2000 Ådt blir tilsvarende 
effekt 0,66 poeng og forskyvning på ca. 5 år.

Kommunen har tatt kontakt med vegvesenet for bistand til utføringa av trafikktellinger.  Vegvesenet er 
innstilt på og bistå med trafikktelling på sommerhalvår med radar – så langt dette kan tilpasses 
Vegvesenets ordinære planer.  Bistand fra Vegvesenet til trafikktelling på 44 samleveger er uansett ikke 
aktuelt og anføres som lite relevant.  Det nevnes usikkerhet i målinger og lokale engasjement. Trafikken 
kan variere mye med telletidspunkt.

Rådmannen må derfor be om ytterligere tid til å planlegge et hensiktsmessig opplegg for trafikktelling. 
Jeg antar at det ikke er ønskelig og bruke ressurser på et trafikktellingsopplegg som ikke med en viss 
sannsynlighet vil kunne ha betydning for prioriteringsbildet.

Konklusjon

Se innstilling.







Arkivsak. Nr.:
2014/340-1

Saksbehandler:
Ketil Verdal

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 19/14 03.03.2014

Formannskapet 7/14 05.03.2014

Grunneieravtale for legging av vannledning m.m over landbrukseiendom

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy kommune fra og 
med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort gjeldende for 
1756 Inderøy kommune. 

Vedlegg
1 Forslag til grunneieravtale
2 Grunneieravtale fra 1982

Bakgrunn

Inderøy kommune har i dag en standard av talemål mellom grunneier og Inderøy kommune som gir 
kommunen rettigheter til å legge og vedlikeholde VA-ledning m.m på annen manns eiendom. Denne 
avtalen er vedtatt i møte 22. april 1982 av Inderøy kommunestyre (1729) og har vært – inntil ny er 
besluttet – også vært gjort gjeldende for nykommunen. 

Saksopplysninger:

Det er utarbeidet et nytt forslag til grunneieravtale som gjelder for landbrukseiendommer. Avtalen er 
bygd på av talemål fra servicekontoret i Norges Bondelag og er justert for lokale forhold.

Avtalen regulerer:
- Rettigheter til legging, drift og 

vedlikehold av vann og avløpsanlegg
- Anleggsutførelse
- Forekomster av floghavre

- Skader utenom anleggsbeltet og 
utenom veger

- Klausulert aktivitet i og nær 
ledningstraseen



- Framtidige skader
- Erstatning

- Skjønn
- Tinglysing

Administrativt utarbeidet forslag til ny avtale er sendt ut på høring til Inderøy bondelag, Sandvollan 
bondelag, Inderøy skogeierforening og Inderøy småbrukerlag. I møte med landbruksrådet 12. februar 
ble denne avtalen diskutert med alle disse organisasjonene. 

Det fremkom ingen forslag til endringer i avtaleutkastet. Inderøy bondelag ønsket at grunneier skulle bli 
tidlig informert og løpende informert om arbeid med anlegg. Vi mener dette er godt tatt vare på i den 
nye kontrakten. 

Etter praksis i fra 1729 Inderøy kommune har landbruksansvarlig taksert avlingsskade i samråd med 
grunneier/kommunalteknikk og beregnet erstatning ut fra de reelle forhold. Dette har fungert stort sett
bra, men det kan være betenkeligheter med at kommunen har denne rollen. Alternativet er å engasjere 
ekstern fagkompetanse. Det er grunn til å tro at ved å innhente ekstern fagkompetanse vil dette 
forsinke utbetaling av erstatning og det blir mer byråkratisk en nødvendig. 

I den nye avtalen foreslås å innlemme faste satser som vist i punkt 7 i avtalen. Satsene reguleres etter 
konsumprisindeksen hvert 5 år. Fordelen med dette er at grunneier vet hva han får i erstatning på 
forhånd, og at erstatningen kan beregnes på en enkel måte. Grunneier vil også kunne forholde seg til en 
person i kommunen. Ut fra erfaring ser vi at med disse satsene kommer ikke grunneier dårligere ut en 
med en reell beregning. 

Avtalen er mellom Inderøy kommune og grunneier. I de tilfeller der dyrkajord er bortleid må leier og 
grunneier foreta et oppgjør om avlingsskadeerstatning seg i mellom. Man kan selvfølgelig da benytte 
satser i punkt 7- J,K og L. For Inderøy kommune er det mest hensiktsmessig å forholde seg til grunneier. 

Denne avtalen skal brukes der det er mangelfulle avtaler fra tidligere og på nye anlegg.

Avtalen skal erstatte eksisterende avtale fra 1982 og skal tinglyses som en rettighet på eiendommen
den gjelder for. 

Konklusjon

Se innstilling



Forslag til grunneieravtale datert 28/1-14 

Grunneieravtale - Landbrukseiendom 

 

Mellom……………………….  (heretter kalt grunneieren) som eier av eiendommen  

 

Gnr:……...bnr: …….. i Inderøy kommune og Inderøy kommune er det inngått slik avtale:  

1. Denne avtalen gjelder:  

Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med å anlegge, drifte og 
vedlikeholde VA-anlegget. Der hvor det er spesielle behov for å erverve grunn eller rettigheter ut 
over det denne avtalen omfatter inngås særavtale med den enkelte grunneier.  

2. Rettigheter til legging, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.  

Grunneieren gir herved Inderøy kommune følgende rettigheter på sin eiendom:  
a) Å legge og ha liggende VA-ledninger med tilhørende kummer og pumpestasjoner, samt 

eventuelle kabelanlegg, overløps- og drensgrøfter. Anleggene er spesifisert på vedlagte kart i 
angitt målestokk. Dersom det blir justeringer i anleggsperioden, skal oppdatert kart sendes til 
grunneieren. Alle kart og spesifikasjoner skal være datert.  

b) Å sette i gang anleggsarbeidene, herunder nødvendig registrering av fornminner, uten 
nærmere varsel når denne avtalen er undertegnet og traseen inkludert anleggsbelte er 
inntegnet på kart, jfr. pkt a ovenfor, og stukket ut i terrenget. Endringer av traseen skal skje i 
samråd med grunneier. Grunneier vil bli varslet om oppstart av anleggsarbeidene min. 2 
dager før planlagt anleggstart. Engasjert entreprenør varsler.  

c) Å ha midlertidige lagerplasser for anleggsmateriell og fyllmasser, samt rett til å ha maskiner 
stående i anleggsbeltet så lenge anleggsarbeidet pågår. Trafikken i anleggsperioden skal 
fortrinnsvis foregå i anleggsbeltet. Kommunen har rett til å benytte private veger i 
forbindelse med anleggsarbeidet, samt i forbindelse med senere inspeksjoner og 
vedlikeholdsarbeider. Kommunen skal, i den grad det er mulig, holde private veger i farbar 
stand i anleggsperioden, og skal etter anleggsperiodens slutt sette benyttede veger i minst 
samme stand som før arbeidene startet. Skader på veger i forbindelse med senere 
vedlikehold skal straks utbedres av kommunen. Dersom veger må stenges i kortere eller 
lengre tid som følge av anleggsvirksomheten, er kommunen ansvarlig for at de 
bruksberettigede til vegen så vidt mulig blir varslet minimum to dager i forvegen. Plassering 
av riggområder, massedeponi og kjøring utenom anleggsbeltet og utenom ovennevnte veger 
skal avtales med grunneier og så vidt mulig tegnes inn på kart, jfr. pkt a.  

d) Kommunen har rett til fri adgang til eiendommen for å gjøre tilsyn med ledningsanlegget og 
utføre nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider mot å erstatte skader og bringe 
terrenget tilbake i den stand det var før anlegget ble påbegynt. Grunneier skal om mulig 
varsles umiddelbart og senest påfølgende dag.  

e) Ikke akutte/planlagte inngrep skal skje i samråd med grunneier og legges til tider på året som 
medfører minst mulig ulempe for grunneier. Grunneier skal informeres om slike inngrep så 
tidlig som mulig og varles skriftlig minst 14 dager før arbeidet er tenkt igangsatt. Dersom slike 
inngrep går ut over rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen skal partene inngå ny 
avtale eller tilleggsavtale. 

f) Å føre løpende tilsyn med VA ledninger og kummer. Slikt tilsyn skal foregå uten å påføre den 
berørte eiendommen skade.  
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g) Å føre løpende tilsyn med pumpestasjoner. Pumpestasjonene skal normalt ha kjørbar 
adkomst. Drift og vedlikehold av slik adkomstvei som i det vesentlig benyttes som adkomst til 
pumpestasjonen, skal utføres av kommunen.  

h) Ved endrede eier- og/eller driftsforhold for VA-anleggene vil ny eier eller driver være bundet 
av denne avtalen.  

 
Grunneieren beholder eiendomsretten til grunnen.  

3. Anleggsutførelse.  

Anleggsarbeidene skal utføres slik:  
a) Anleggsarbeidene utføres slik at jordstrukturskader unngås. Det tilstrebes å gjennomføre 

anleggsarbeidene under vær- og føreforhold som medfører minst mulig skade. Det skal 
fortrinnsvis benyttes anleggsutstyr med lavt marktrykk. 

b) Topplag/bærelag/matjord tas av i bredde tilsvarende grøftebredden + 30cm på hver 
grøftekant. Anleggsbeltets totale bredde skal ikke overstige 20 meter. Ved spesielle tilfeller 
kan dette avtales nærmere med grunneier.  

c) Matjorda og underlagsmassene skal legges i streng hver for seg, helst på hver sin side av 
trasee. 

d) Ved plassproblemer legges massene slik at de lett kan skilles fra hverandre og ikke 
sammenblandes ved igjenfylling, eventuelt fraktes massene til adskilte plasser i deponi. 
Overskuddsmasse kan, - i samråd med grunneier, plasseres på røyser eller anviste tipplasser.  

e) Drensledninger, åpne drensgrøfter, avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, kabler etc. som blir 
berørt av anlegget skal settes i samme stand som før anleggsarbeidene startet.  Inderøy 
kommune er ansvarlig for at dette arbeidet blir tilfredsstillende utført, og bærer ansvaret for 
en varig og god løsning.  Skade på drenering må meldes til kommunen innen 5 år fra anlegget 
er ferdig.  

f) I skog ryddes anleggsbeltet i nødvendig bredde, inntil 20 meter. Hogst og framkjøring 
besørges av kommunen som også betaler kostnadene. Skogsvirket overtas vederlagsfritt av 
grunneieren når det er framkjørt til bilveg.  

g) Avslutning av anleggsarbeidene og opprydding skal skje så raskt som mulig.  
h) Umiddelbart etter at oppryddingen er ferdig foretar kommunen sluttbefaring på 

eiendommen sammen med entreprenør og grunneier. Det føres protokoll fra sluttbefaringen 
(kopi sendes partene) 

i) Dersom det påvises feil og mangler ved gjennomføringen av anleggsarbeidet og med 
oppryddingen, har kommunen og entreprenøren en frist på 30 dager til å rette opp 
manglene.  

j) Kostnadene som er forbundet med utbedringene bæres av kommunen.  Dersom partene ikke 
blir enige om hvorvidt gjennomføring av anleggsarbeidet og opprydding har skjedd i samsvar 
med denne avtalen henvises til bestemmelsene om skjønn, jfr. pkt 7.  

4. Forekomster av floghavre 

Registrering av floghavre foretas, - enten på grunnlag av opplysninger fra grunneier eller på grunnlag 
av opplysninger gitt av landbruksforvaltningen i kommunen. 
Kommunen forplikter seg til å være oppmerksom på de særlige foranstaltninger en må foreta på 
eiendommer der det forekommer floghavre. Jf. forskrift om floghavre §11 første ledd, at skurtresker , 
andre høstemaskiner, halmpresser og anleggsmaskiner skal alltid være grundig rengjort for floghavre 
før de flyttes til annen jordbrukseiendom.  
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4. Skader utenom anleggsbeltet og utenom veger  

Kommunen plikter så langt som mulig å føre eiendommen tilbake til den stand den var før arbeidene 
startet. Kommunen besørger nødvendig omlegging/istandsetting av veger, gjerder, vann-, avløp og 
drensledninger, bekkelukking, elektrisk- og teleanlegg, vegetasjonsdekke og alle andre forhold som 
anleggsarbeidet har kommet i berøring med på eiendommen.  

5. Klausulert aktivitet i og nær ledningstraseen.  

a) Enhver virksomhet som kan medføre skade eller fare for skade på ledningsnettet og 
installasjoner er forbudt. Alle sprengnings-, grave og/eller byggearbeider innenfor en avstand 
på 4 meter regnet fra ytterkant rør eller kum, skal meldes til kommunen senest 2 uker før 
arbeidene igangsettes.  

b) Grunneier har ikke rett til å føre opp bygning eller anlegg av noen art over ledningene eller 
kummene, eller i en avstand på 4 meter til begge sider regnet fra nærmeste ledningens 
midtlinje, fra kummer’s eller installasjoners ytterkant. I spesielle tilfeller kan kommunen gi 
dispensasjon fra denne bestemmelsen og det kan settes vilkår for dispensasjonen. Terrenget 
i ledningstraseen må ikke senkes eller påfylles uten skriftlig samtykke fra kommunen.  

c) I akutte tilfelle der grunneier må sette i verk tiltak for å hindre skader, kan tiltakene 
gjennomføres og kommunen varsles så raskt som mulig.  

6. Framtidige skader 

Framtidige skader som skyldes ledningsbrudd og lignende skal utbedres av kommunen. Dersom det 
ikke er mulig å utbedre skaden skal den erstattes. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene 
om erstatningens størrelse henvises til skjønn, jfr pkt. 8. Dersom det ikke oppnås enighet mellom 
kommunen og grunneieren for så vidt gjelder årsaksforhold eller skadens omfang avgjøres saken av 
felles oppnevnt fagkyndig person, eventuelt ved skjønn, jfr pkt 8.  

7. Erstatning.  

Kommunen skal erstatte eventuelle skader som måtte bli påført den til enhver tid tjenende eiendom 
som følge av kommunens anleggsarbeid eller arbeid med tilsyn og reparasjoner av ledningen. Under 
begrepet skade henregnes også avlingsskader av enhver art. 
 
Generelt: 

a) Arealene beregnes på grunnlag av reelt anleggsbelte. Dersom partene ikke blir enige om 
utstrekningen av reelt anleggsbelte foretas oppmålingen av en nøytral instans / person.  

b) Kommunen er forøvrig erstatningsansvarlig for alle tap, uforutsette skader og ulemper, samt 
påregnelige skader og ulemper som måtte oppstå på eiendommen som følge av anlegget og 
arbeider med dette.  

c) Erstatningsoppgjør foretas så raskt som mulig, og senest 3 måneder etter anleggets 
ferdigstillelse. Erstatninger med beregnet ulempe for flere år (3år), betales for alle år i en 
samlet utbetaling til grunneier.  For leiejord avtales avlingserstatning mellom grunneier og 
leier etter punkt 7. j, k og L i etterkant. 

d) Erstatning for skader og ulemper som måtte oppstå på eiendommen som følge av framtidig 
tilsyn, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet behandles i henhold til prinsippene i denne 
avtalen. 

e) I tilfelle partene (grunneier og kommunen) ikke blir enige om erstatningsspørsmålet, avgjøres 
dette, og fastsettes eventuell erstatning ved skjønn. Skjønnet skal i alminnelighet være 
rettslig, men når partene er enige om det, kan skjønnet styres av lensmannen. Skjønnet 
forlanges av kommunen, som dekker utgiftene med det.  
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f) Satsene som er oppført i denne avtalen vil bli regulert hvert 5.år fra og med 01.01.2019. 
Konsumprisindeksen (KPI totalindeks) skal legges til grunn ved reguleringen av satsene. 
 

 
 
Satser erstatning:  

g) For å ha kummer liggende betales en engangserstatning på kr 2.600,- pr. kum som ligger i 
dagen.  

h) For å ha pumpekum liggende med enkelt styreskap i dagen, betales engangserstatning på kr 
4800,- 

i) For å ha pumpekum liggende med enkelt overbygg inntill 3x3m, betales engangserstatning 
på kr. 14.000,- 

j) Som erstatning for anleggsarbeidene, endret jordstruktur og framtidig redusert avling 
betales:  

a. For dyrket jord, kr 1.000,- for første år etter at anlegget er ferdig, kr 700,- for andre 
året og kr 300,- for det tredje året, alt pr. da reelt anleggsbelte. 

b. For beite betales kr 500,- pr da, samt de kostnadene som er forbundet med 
jordarbeiding og tilsåing av anleggsbeltet. 

k) For arealer som er tilsådd, men ikke kan høstes betales kr 1.700,- pr da det aktuelle 
avlingsåret.  

l) For arealer som ikke kan tilsås betales kr 1.100,- pr da i det aktuelle avlingsåret. Det 
forutsettes at grunneieren varsles om at det vil pågå anleggsarbeid i området senest 01. april 
samme året. 

m) For skog betales erstatning i henhold til verdivurdering utført av sakkyndig som partene er 
enig om. Ved verdivurdering skal det legges til grunn at grunneier overtar nyttbart virke 
framkjørt til bilveg i tillegg til at det gis full tømmererstatning 

n) For andre arealer betales en engangsulempe for anleggsarbeidene på kr 3,- pr m2 for berørt 
areal. 

8. Skjønn.  

Dersom partene ikke blir enige om en minnelig avtale avgjøres tvisten ved avtaleskjønn etter 
skjønnslovens regler. Kommunen bærer i så fall alle utgifter som er forbundet med underskjønnet. 
Omkostningene som er forbundet med eventuelt overskjønn avgjøres av overskjønnet i henhold til 
skjønnslovens regler.  

9. Tinglysing m.v.  

Denne avtalen er undertegnet i 3 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver og det tredje 
oppbevares som tinglysingsgjenpart hos Statens kartverk.  
 
Denne avtalen tinglyses som heftelse på eiendommen, gnr. … bnr …. i Inderøy kommune  
Inderøy kommune betaler de kostnadene som er forbundet med tinglysing.  
 
Sted og dato, ………………………………. ………… 
 
 
 
 
…………………………………….                              ……………………………………  
Grunneier                                                                                           Inderøy kommune  
Pers.nr                                                                                                       Org.nr  
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Sakshaug gamle skole - videre planer for bygget. Fornyet behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

1 Formell klage Sakshaug gamle skole 2013
2 Klage på politisk vedtak - Sakshaug gamle skole
3 Uttalelse til sak om riving/flytting av Sakshaug gamle skole
4 Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Bakgrunn:

Formannskapet fattet i sak 26/13 følgende vedtak:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.
Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon eller 
budsjett- og økonomiplan 2014-17.



Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

Inderøy fortidsminnelag klaget på dette vedtaket i brev av 1.mai 2013 (vedlegg 1). I vårt svarbrev av
20.08.13 (vedlegg 2) orienterte vi klager om at dette er et prinsipielt vedtak og ikke et enkeltvedtak 
med klageadgang. 

Vi oversendte 07.10.13 (vedlegg 3) en henvendelse til Nord-Trøndelag fylkeskommune og ba om en 
uttalelse til at Sakshaug gamle skole ønsket solgt for flytting – eventuelt sanert. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i brev av 05.11.13 (vedlegg 4) uttalt seg til flytting/riving av 
Sakshaug gamle skole. Fra uttalelsen siteres bl.a følgende:

«Sakshaug gamle skole høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste bevarte fastskolen i Nord-
Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et 
sjeldent skolemiljø.» Uttalelsen fra faginstansen forsterker dermed byggets kulturhistoriske verdi. 

«Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet. Ønsker kommunen å 
flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune vurdere å klage på vedtaket jf. 
Forvaltningsloven § 28.»

Inderøy kunstforening har i brev av 20.01.14 (vedlegg 4), signalisert interesse for å overta bygget i 
samarbeid med andre lag og organisasjoner. Inderøy kunstforening ønsker i første omgang 
tilbakemelding på kommunens planer for bygget og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og 
eierskap.

Formannskapet ba i sak 26/13 om at «Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget 
gjennom ulike media.» Rådmannen ønsker før bygget markedsføres for salg å framlegge saken på nytt i 
lys av merknadene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Vurdering

Rådmannen har i saksframlegg til sak 26/13 pekt på at det er problematisk omdømmemessig å sitte 
med bygg som forfaller. Vi har i vår portefølge en rekke slike bygg og det må være overordnet oppgave 
enten og sanere eller selge – eller å vedlikeholde på optimalt vis. Se for øvrig plan for vedlikehold av 
bygg som er under utarbeidelse i 2014.

Av kulturhistorisk verdifulle bygninger som kommunen i dag ivaretar eller indirekte bidrar til å ivareta 
gjennom tilskudd e.l. kan nevnes: Bygdetunene i Inderøy og Mosvik, Klokkarstu i sentrum av Straumen, 
Ringstu i  Muustrøparken mv. 

På bygdetunet i Mosvik står en skole fra medio 1800 tallet som både innvendig og utvendig synliggjør 
datidens skole. I motsetning til Sakshaug gamle skole (som er noe eldre) hvor kun de ytre uttrykk er 
bevart mens bygningen innvendig er omgjort til kontorbygg.

Kostnadene med oppgradering av bygget er stipulert til kr. 800.000 for utvendige tiltak og ca. kr. 
500.000 for innvendige tiltak. Utvendige vedlikeholdstiltak omfatter utbedring av råteskader, skifte av 
vinduer og dører, etterisolering og ny taktekking. Innvendig omfatter tiltakene nye el-anlegg og nye 
sanitæranlegg. Kostnadene er eks. mva. og uten marginer og reserver. 

Grove kostnadsestimater, usikkerhet i omfang av tiltak i forhold til tekniske forskrifter og universell 
utforming og erfaring fra ombygging av eksisterende bygninger, tilsier at reservene bør være i 
størrelsesorden 30 - 50 % av kostnadsoverslagene. Et mere realistisk anslag på nødvendige utvendige 
tiltak vil være ca. 1,5 mill. kr. inkl. mva. og for innvendige tiltak ca. 1,0 mill. kr. 



Nord-Trøndelag fylkeskommune videreformidler søknader til Kulturminnefondet om tilskudd til fredede 
og verneverdige kulturminner. I utgangspunktet er det private eiere og frivillige organisasjoner som kan 
søke, men også kommunen kan søke som eier av bygninger. Det vil være usikkerhet rundt muligheten 
for å oppnå støtte og omfanget av støtten. 

Fylkeskommunen har også en tilskuddsordning til kulturminnevernarbeid i regi av frivillige regionale 
organisasjoner. Tilskuddsordningen er i stor grad aktivitetsrettet og i liten grad rettet mot bevaring av 
bygninger.

Uansett privat engasjement og mulig statlig støtte må det påregnes behov for kommunale 
medinvesteringer ved bevaring i fremtid.

Ivaretakelse av dette bygget vil direkte og indirekte begrense våre muligheter for å ta vare på andre 
bevaringsverdige bygg, nevnt over. Jfr. spesielt Klokkarstu hvor behovet for betydelig utvendig 
renovering er betydelig.

Like viktig for rådmannens vurdering er likevel hensynet til fremtidig utnyttelse av at området som så 
langt er tenkt omdisponert til andre formål enn skole.  Realisering av dette området inngår som en del 
av finansieringsplanen for IOKS.  Fortsatt lokalisering av Sakshaug gamle skole på dette arealet vil 
begrense våre muligheter for alternativ anvendelse. 

Når vi allerede har et autentisk gammelt skolebygg fra om lag samme epoke i kommunen virker det –
etter rådmannens skjønn- noe ambisiøst og ivareta ytterligere ett. 

Det gjelder fortsatt som premiss for rådmannens innstilling at kommunen vil yte tilskudd til eventuell 
flytting – minimum tilsvarende det det vil koste og sanere.

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at det opprinnelige vedtak opprettholdes.



Inderøy fortidsminnelag
v/Sissel Norum
Letnesvegen 417
7670 Inderøy 1.mai 2013

Inderøy kommune
v/ rådmannen
7670 Inderøy

Sakshaug gamle skole -Formell klage på vedtak beskrevet under.

Vedtak i Formannskapet - 10.04.2013

Inderøyfortidsminnelagklagermedhjemmeli forvaltningslovens§ 28påvedtaki sakom
Sakshauggamleskolefattet i Inderøykommunesformannskap10.4.2013.Vedtaket
innebærerat Sakshauggamleskoleskalselgesfor flytting ellersaneres.

Inderøyfortidsminnelagharsomformål å arbeidefor å bevareverneverdigekulturminneri
Inderøyogharansersegderfor somen foreningmedrettsligklageinteresse.

Vi henstillerkommunenom å omgjørevedtaketslikat sakenkanutredesgrundigereog
vurdererom det er muligheterfor å la skolenståpåsinopprinneligeplass.

Vi minnerom at det i henholdtil kulturminnelovens§ 25 «Kommunenplikter å sendesøknad
om rivingellervesentligendringav ikkefredet byggverkelleranleggoppført før 1850til
vedkommendemyndighetsenestfire ukerfør søknadenavgjøres». Slikvi forstårdet på
bakgrunnavsakspapirene,er dennesakenikkesendtinn til regionalkulturminnemyndighet
vedNord-Trøndelagfylkeskommunefor uttalelsefør vedtakble fattet.

Verneverdigskole

Dengamleskolenhar bådekunnskaps,opplevelsesogbruksverdi.Sakshauggamleskolevarden
førsteoffentligeskolei Inderøykommune.Skolenble tatt i brukpåVenna1. januar1841/42og
flyttet til nåværendestedrundt 1875.Skolenvar i bruk fram til 1921,dadennyeskolenstodferdig.

Byggetharetter daværtbrukt sombosted,ogsiden1977er det kommunensPPT-avdelingsomhar
benyttet byggettil kontorer.NårPPTnåskalflytte til InderøyRådhus,vil husetbli ståendetomt.

Sakshauggamleskoleforteller enskolehistoriebådealeneogsammenmeddebyggsompr i dagstår
i et samletmiljø. Nårdenplanlagtenyeskolenbyggesvil dette områdetha fire generasjoner
skolebyggståendei sammemiljø.



Denendringshistorienmankanlesei selvebyggeter viktig for å fortelle utviklingenavet skolemiljø
over tid. Vi fikk en ny skolelovi 1860.

Olavdunharogsåfungertsomlæreri dette byggeti sintid.

Rentbyggetekniskhar husetmangespennendekvaliteter somforteller om eldretidersbyggeskikk. Et
byggtrenger ikkeå væreopprinneligfor å beholdeverneverdien.Ombyggingersomer gjort over tid
forteller om endringeri samfunnet,og trengerikkeå forringeverneverdien.

Mangeavkommunesinnbyggere følerenstor tilhørighettil byggetogdet finneshistoriskerøtter for
de somharhatt sinoppvekstpåStraumen.Detteer medpåå skapeet personligeierforholdfor
mangeavbygdasinnbyggere.

Å bevarebyggetgir enstor bruksverdi.Frivilligelagogorganisasjoner,bedrifter,
ungdomsorganisasjonerkunnemantenkesegsombrukereavhuset.

Konklusjon:

Det fremkommerikkehvilkenmotivasjonsomliggertil grunnfor rivning/ flytting avbygget.Og
InderøyslokallagavFortidsminneforeningenvil pådet sterkestehenstilleInderøyssentralepolitikere
om å omgjørevedtaketsomble fattet i Inderøyskommunestyreden10.april 2013.angrivning/
flytting avSakshauggamleskole.

Deter spesieltviktigat alle sideravsakenblir belystfør endeligavgjørelse blir fattet.

Med hilsen

SisselNorum

leder

EllenGiskås

nestleder
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Formell klage Sakshaug gamle skole 2013

Vi viser til deres brev av 1.mai 2013 hvor dere klager på formannskapets vedtak i sak 26/13 Gamle 
Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?. 

Saken ble på prinsipielt grunnlag lagt fram til politisk behandling for å avklare om vi administrativt skulle 
arbeide videre med mulig salg eller riving av Sakshaug gamle skole. Vi anser formannskapets vedtak som 
et prinsippvedtak og ikke et enkeltvedtak. Det er dermed ikke klageadgang på dette vedtaket. 

Vi vil nå innhente uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på vedtaket om at «Sakshaug gamle 
skole selges for flytting – eventuelt saneres». 

Vi har gjennom deres brev av 1.mai 2013 fått en god beskrivelse av deres merknader i saken. Har dere 
ytterligere uttalelser i saken, ber vi om at disse sendes undertegnede innen 27.september 2013.

Etter at uttalelsene i saken er kommet inn vil vi gjøre en ny vurdering på bakgrunn av de innkomne 
merknadene. Dersom vi finner å kunne gå videre med saken i henhold til vedtaket, vil vi søke 
bygningsmyndighetene om flytting/sanering av bygget. Vedtaket som bygningsmyndighetene fatter er et 
enkeltvedtak som kan påklages. 

Med hilsen

Arnfinn Tangstad
Utviklings- og prosjektrådgiver
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Inderøy - Sakshaug gamle skole - Inderøy kommune - Uttalelse til sak om 
flytting/riving jf. kulturminnelovens § 25 

Vi viser til deres oversendelse mottatt 8. oktober og befaring 31.oktober 2013.  
Saken gjelder flytting eller riving av Sakshaug gamle skole som ble bygd 1842. 
 
I henhold til kulturminnelovens § 25 andre ledd om meldeplikt for offentlige organer 
plikter kommunen «å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet 
byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker 
før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og 
anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne 
myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.». 
 
Uttalelsen fra fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet skal bidra til at 
saken blir godt opplyst før den sendes til politisk behandling. 
 
Saksgang  
Inderøy kommune er eier av bygningen. PPT hadde kontorer i bygningen fram til i år. 
Rådmannen tar opp saken om flytting eller sanering som en følge av at leietakerne 
har flyttet til rådhuset, at huset har behov for istandsetting, og at Inderøy kommune 
er i ferd med å planlegge nytt oppvekst- og kultursenter i tilknytning til Inderøy 
kulturhus.  
 
Saken ble behandlet i april hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for folk og i 
formannskapet. Saken ble utredet i et økonomisk perspektiv. Med saksutredningen 
fulgte en enkel tilstandsanalyse og kostnadsoverslag. Tilstandsanalysen konkluderer 
med at bygget er i god stand. Inderøy historie og museumslag ble forespurt om å 
overta bygningen, men ønsket ikke å overta den.  
 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Politikerne vedtok at bygningen skal saneres eller selges. Fortidsminneforeningen 
har klaget på vedtaket på grunnlag av at saken blant annet ikke er godt nok utredet, 
og viste til at saken ikke var oversendt fylkeskommunen for uttalelse jf. 
kulturminnelovens § 25. Kommunen svarte at saken var tatt opp som en 
«prinsippsak», og at vedtaket ikke var et enkeltvedtak som kunne klages på.  Saken 
er nå sendt til fylkeskommunen for uttalelse før politisk vedtak.  
 

 
Sakshaug gamle skoles miljø foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole – historisk sammenheng 
Starten på den offentlige skolen i Norge har sitt opphav på 1700-tallet. I 1736 ble 
obligatorisk konfirmasjon innført, og i 1739 kom landets første skolelov: «Forordning 
om skolerne på landet og hvad klokkeren og skoleholderne derfor maa yde». 
Tidligere var undervisning på landsbygda en mulighet for de som kunne engasjere 
lærere, og dermed forbeholdt de få. 
 
Loven av 1739 var ambisiøs, men de fleste forutsetningene for å gjennomføre 
ambisjonene var ikke tilstede. Loven møtte også kraftig motstand på bygdene. I 
1741 ble loven moderert med «placat og nærmere anordning angaaende skolerne 
på landet i Norge.» Denne ga presten og allmuen stor frihet i hvordan 
undervisningen skulle ordnes lokalt. Minstekravet var nå at undervisningen skulle 
foregå heime hos bøndene på omgang, derav omgangsskolen.  
 
I 1827 kom «Lov om allmueskoler på landet». Denne ble starten på en skole for alle, 
det som senere ble kalt folkeskole. Loven krevde at det skulle bygges en fastskole i 
prestegjeld. Fagkretsen ble også mer utvidet, og det ble stilt mer krav til 
gjennomføring av skolen. Læreren skulle bokføre alle skolepliktige barn i sitt distrikt, 
føre oppmøteprotokoll og vurdere elevenes framgang.  
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Da formannskapsloven ble innført i 1837 ble skolevesenet overført fra sogneprest til 
kommunene. Prosten minte Herredstyret lokalt på kravet om fastskole i 1838, men 
herredstyret fant at dette var «ufornødent». Beslutningen ble betraktet som lovstridig, 
og Kirkedepartementet ga pålegg om oppførelse av fastskole i 1839. Kilde for mer 
informasjon: tidligere skolesjef Ole Andreas Moen i årboka Eynni idri 2012 og 
Inderøyboka bind 1 del 2 om skolestellet.  
 

 
Sakshaug gamle skole og nybygget fra 1821. Foto: Hilde Tokle Yri/NTFK 
 
Sakshaug gamle skole ble oppført i 1841/1842 på Venna og tatt i bruk 1843. 
Christian Kjelseth fra Beitstaden ble ansatt som den første læreren og klokker i 
Sakshaug kirke. Han var utdannet som lærer ved Klæbu seminar. 
 
Klæbu seminar var en lærerutdanning etablert i 1839. Etter at loven om allmueskoler 
kom i 1827 ble flere slike skoler etablert i landet.  Ole Vig fra Stjørdal, som senere 
ble kjent for som folkehøyskolenes far i Norge, gikk også på Klæbu seminar i samme 
tidsrom. I 1892 flyttet seminaret til Levanger, der det ble videreført som Levanger 
lærerskole.  
 
I 1875 ble skolen flyttet til nåværende plassering. Tidligere lå skolen der Folkvang 
senere ble bygd. I 1821 ble et nytt, stort skolebygg satt opp. Senere er denne skolen 
bygd på, og utvidet i flere omganger. På andre siden av vegen er ungdomskolen 
etablert.  
 
Vurdering av Sakshaug gamle skoles verneverdi 
Kulturminners verneverdi blir vurdert etter flere kriterier:  
 
Aldersverdi og representativitet/sjeldenhet 
Sakshaug gamle skole fra 1842 har høy aldersverdi.  
I Norge er det bevart få skoler fra denne perioden. Avdelingsleder/forsker Leidulv 
Mydland ved Norsk Institutt for kulturminneforskning peker på at Sakshaug gamle 
skole er en av disse. I vårt fylke kan det være den eldste fastskolen, jf. registreringen 
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av eldre hus fra før 1900 (SEFRAK-registreringen) i Nord-Trøndelag. Dermed er det 
snakk om en type kulturminne som er i ferd med å bli sjeldne.  
 
Identitet og symbolverdi 
Skoler kan ha både høy identitetsverdi og symbolverdi.  Sakshaug gamle skole fra 
1842 er et symbol på kulturkommunen Inderøy, der utdannede lærere tidlig ga barna 
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter. 
 
Miljøverdi og pedagogisk verdi 
Skolen ligger fremdeles i et skolemiljø. Dette gir miljøet stor tidsdybde og 
pedagogisk verdi. Her ligger flere generasjoner skoler ved siden av hverandre.  
Dette er svært sjeldent.  
 
Autentisitet 
Utvendig har bygningen bevart form, volum, konstruksjon, vindusplassering og noe 
eldre bordkledning fra flyttingen til området i 1875.  Det vil si at skolen har bevart 
karakteren og framstår som autentisk utvendig.  Om skolen er endret fra 1842 krever 
flere undersøkelser.  
 
Innvendig er skolen bygd om til kontorer. Eldre overflater ligger bak dagens 
overflater.  
 
Tilstand 
Skolen er i god stand. Den har noe råteskader i vassbord og syll. Skadene i sylla er 
ikke betydelige og det er ikke nødvendig å gjøre noe med dem så lenge vassbordet 
skiftes ut og takrenne fungerer. Kun to – tre vinduer har behov for istandsetting.  
Det viktigste tiltaket er å male bygningen, skifte vasshylle og renske takrennene for 
løv og mose.  Innvendig er det ingen skader eller særlige vedlikeholdsbehov.  På sikt 
må det regnes med skifte at taktekking, og andre ordinære vedlikeholdsbehov.   
 
Virkemidler i kulturminneforvaltningen 
Bruk er den beste måten å ta vare på kulturminner. Sakshaug gamle skole er i god 
stand, og har stor bruksverdi. Vi oppfordrer kommunen til å finne en ny bruk, 
eventuelt i samarbeid med interessenter i inderøysamfunnet.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune kan i slike prosesser bidra med råd om 
istandsetting av eldre bygninger og aktuelle tilskuddsordninger for kulturminner.  
 
Konklusjon 
Vi anbefaler kommunen å utrede saken nærmere og se på muligheter for ny bruk på 
stedet. Den gamle skolen er en viktig ressurs som har spesielt opplevelses- og 
bruksverdi.  
 
Vi må anta at en fastskole fra 1842 med utdannede, ikke geistlige lærerkrefter fra en 
ny lærerskole, har hatt mye å si for utviklingen av Inderøysamfunnet.   
 
Skolebygningen er slik en markør for starten på utbredelsen av den norske 
folkeskolen med de gjennomgripende konsekvensene det har hatt for 
Inderøysamfunnet spesielt, men også det norske bygdesamfunnet og det norske 
demokratiet generelt. 
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Mange bygder i Norge hadde ikke økonomi til å etablere fastskole like tidlig. Dermed 
kan også gammelskolen leses som et uttrykk for ressursgrunnlaget i Inderøy ved 
midten av 1800 tallet. 
 
Sakshaug gamle skole har høy verneverdi. Den er mest sannsynlig den eldste 
bevarte fastskolen i Nord-Trøndelag og en av få i landet fra tida før 1850. Den har 
høy symbolverdi i Inderøysamfunnet og står i et sjeldent skolemiljø. 
 
Det er Nord-Trøndelag fylkeskommunes oppfatning at bygget bør få stå i miljøet.  
Ønsker kommunen å flytte eller å sanere bygget vil Nord-Trøndelag fylkeskommune 
vurdere å klage på vedtaket jf. Forvaltningsloven § 28.  Vi ber om å bli underrettet 
når vedtaket foreligger. Ta gjerne kontakt hvis det er behov for mer informasjon 
under prosessen.   
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Hilde Arna Tokle Yri 
 funksjonsleder for kulturminner 
 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Leder Svein Jørum

Inderøy Kommune

Att. Rådmannen

Vennalivegen 7

7670 inderøy

Ang. framtidig bruk / eierskap til Sakshaug Gamle skole

Inderøy Kunstforening (IK) har tidligere ovenfor kommunen ved rådmannen muntlig

signalisert interesse for å overta Sakshaug Gamle skole. Dette står fortsatt ved lag. IK kjenner

ikke kommunens planer for huset på nåværende tidspunkt. I samtaler med rådmannen kom

te fram at kommunen selv ikke hadde bygget med i noen framtidsplaner, og at dersom noen

var interesse i å overta bygget, flytta huset til en annen tomt.

Inderøy Kunstforening har inspisert bygget fra kjeller til loft. Selvsagt er det mye som må

gjøres på sikt for å bevare huset, både ute og inne. Likevel ser vi bestemt at huset er

verneverdig og kan ha lang levetid vis overstående blir fulgt opp. Huset har mange rom og

kan derfor tjene mange oppgaver, som blant annet lokaler for utstilling og kontorer, noe

som da er aktuell for IK.

Som tidligere antydet kan flere interesserte lag og foreninger gå sammen om eierskap til

bygget. Særlig sett på bakgrunn av at Samfunnshuset skal bort. IK vil foreslå at Inderøy

kommune overlater bygget til evt. flere lag og foreninger, som igjen danner et andelslag med

et hus styre som drifter bygget. Utbedringer og annet gjøremål kan da utføres etter

dugnadsprinsippet. Ideen er lufta for potensiale eiere som har vist interesse for en slik

løsning.

For eksempelvis kan lag og foreninger få kontorplass i bygget. De fleste tillitsvalgte i lag og

foreninger har lagsmateriell i poser og pappesker heime. Lokaler kan leies ut til mindre

selskaper, benyttes til møter og utstillingslokaler. Endelig bruk og anvendelser må selvsagt

avklares på et senere tidspunkt når interessentene er på plass.

IK ønsker fortsatt tilbakemelding fra kommunen om kommunens planer for bygget per dato,

og om muligheter for foreslåtte framtidig bruk og eierskap. IK imøteser en snarlig

tilbakemelding.

Inderøy 20. januar 2014.

Venntiihilsen

,,l/CW/1/
Svei',n Jørum



Arkivsak. Nr.:
2013/2167-5

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/14 03.03.2014

Kommunestyret 17.03.2014

Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. Stadfesting av forskrift.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med 
hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 
Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1 april 2014.

Vedlegg
1 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
2 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Bakgrunn
I brev til Miljøverndepartementet, datert 09.09.2013, søkte Inderøy kommune om deltagelse i 
forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. I brev av 03.12.2013 fikk samtlige av 
søkerkommunene tilbud om deltagelse i ordningen. 

En forutsetning for at kommunene skal kunne delta videre i ordningen er at kommunene vedtar  
forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 
om forsøk i offentlig forvaltning §§3 og 5.

Vurdering
Kommunen må stadfeste forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper for å kunne delta i 
forsøksordningen.

Konklusjon
Se forslag til vedtak.
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avdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Hege Feiring 

22 24 58 91 0030 Oslo Org no. Telefaks 

postmottak@md.dep.no http://www.md.dep.no/ 972 417 882   
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Fylkesmennene 

  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

  03.12.2013 

 

 

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 

 

Miljøverndepartementet inviterte tidligere i år til en ny forsøksordning for perioden 

2014-2018 med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for 

fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen 

skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner. 

 

Regjeringen har nå besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den. Slik 

at den omfatter alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta. Alle 

kommunene som mottar dette brevet kan dermed delta i ordningen. 

 

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har 

utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, 

herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og 

hensyn som gjelder for anlegging av løypene. Forskriften følger vedlagt. Den finnes 

også elektronisk her: 

 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.

pdf 

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det til Miljøverndepartementets pressemelding om 

saken på et tidspunkt var linket til feil versjon av forskriften. 

 

For at kommunene skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta 

forskriften og sende den til Kommunal- og regionaldepartementet (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014) via Miljøverndepartementet (Klima- 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/2013/Forskrifter_forsoksordning_snoscooter.pdf
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og miljødepartementet fra 1. januar 2014) for stadfesting. Departementet vil stadfeste 

forskriftene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Siste frist for innsending av 

forskriften for stadfesting, og derved for å anses som deltaker i forsøksordningen, er 1. 

april 2014.  

 

Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er 

stadfestet dersom den ønsker det.  Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om 

snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er 

stadfestet.  

 

Regjeringen understreker at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre 

gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jf forskriften § 3. 

 

Miljødirektoratet vil sørge for nærmere oppfølging av forsøksprosjektet, herunder 

veiledning om gjennomføring av forsøket. Veiledning og praktisk informasjon vil samles 

på nettstedet Miljøkommune.no: 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksord

ning-motorferdsel/ 

 

For ytterligere informasjon og veiledning bes kommunene om å kontakte 

fylkesmannens miljøvernavdeling, eller Miljødirektoratet ved seksjon for 

arealplanlegging i Trondheim.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 

Alta kommune 

 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Forsoksordning-motorferdsel/
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Alvdal kommune Lesja kommune 

Ballangen kommune Lierne kommune 

Balsfjord kommune Luster kommune 

Bardu kommune Lødingen kommune 

Beiarn kommune Meråker kommune 

Bindal Kommune Midtre Gauldal kommune 

Dovre kommune Målselv kommune 

Drangedal kommune Namdalseid kommune 

Dyrøy kommune Namsos kommune 

Eidfjord kommune Namsskogan kommune 

Engerdal kommune Narvik kommune 

Etnedal kommune Nes kommune 

Evenes kommune Nesseby kommune 

Fauske kommune Nesset kommune 

Flesberg kommune Nissedal kommune 

Flå kommune Nord-Aurdal kommune 

Folldal kommune Nord-Fron kommune 

Fosnes kommune Nore og Uvdal kommune 

Fyresdal kommune Nærøy kommune 

Gjerstad kommune Oppdal kommune 

Gol kommune Osen kommune 

Grane kommune Overhalla kommune 

Gratangen kommune Rana Kommune 

Grong kommune Rendalen kommune 

Grue kommune Rennebu kommune 

Hattfjelldal kommune Rindal kommune 

Hemnes kommune Rissa kommune 

Hemsedal kommune Rollag kommune 

Hjartdal kommune Røros kommune 

Hol kommune Røyrvik kommune 

Holtålen kommune Salangen kommune 

Hægebostad kommune Saltdal kommune 

Høylandet kommune Selbu kommune 

Inderøy kommune Seljord kommune 

Karlsøy kommune Sigdal kommune 

Kautokeino kommune Sirdal kommune 

Krødsherad kommune Skjåk kommune 

Kvalsund kommune Skånland kommune 

Kviteseid kommune Snåsa kommune 

Kvænangen kommune Steinkjer kommune 

Lavangen kommune Stor-Elvdal kommune 

Surnadal kommune Vefsn kommune 

Sørfold kommune Verdal kommune 

Sørreisa kommune Verran kommune 
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Sør-Aurdal kommune Vestre Slidre kommune 

Tinn kommune Vinje kommune 

Tokke kommune Våler kommune 

Tolga kommune Åfjord kommune 

Trysil kommune Ål kommune 

Tydal kommune Åmli kommune 

Tynset kommune Åseral kommune 

Valle kommune Åsnes kommune 

Vang kommune Gjerstad kommune 

 Gjerstad kommune 

 

 

Fylkesmennene 

 

  

  

  

Kopi: 

Miljødirektoratet 

 

  

  

  

  

 



Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper  

 
Fastsatt av xxxx kommunestyre (dato) med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig 

forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (dato)  

 

        

§ 1 Formål  

Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis 

myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag  for 

a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse  

b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. 

juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter  

c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.  

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper 

etableres.  

        

 

§ 2 Forholdet til andre lover 

Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter 

gjelder med de unntak og særregler som følger av forskriften her. 

For behandlingen av planer etter forskriften gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 

til 5-6 og §§ 10-1 til 13-4 med de unntak og særregler som følger av forskriften her. 

 

 

§ 3 Kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper 

      Kommunen kan etablere løyper for å kjøre snøscooter i snødekt utmark og på 

islagte vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for 

snøscooterløype. Traséen skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der 

senterlinjen angir traséen. Til planen skal kommunen også gi utfyllende bestemmelser 

for bruken av løypene. Bestemmelsene skal minst inneholde regler om kjørefart samt 

tidspunkt og tidsrom for kjøring. 

 I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til 

a)  støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

kulturminner og kulturmiljø 

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

Planforslaget skal  

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet 

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere 

betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige 

grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. For 

statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.  

 

 



§ 4 Begrensninger i adgangen til å etablere snøscooterløyper 

En snøscooterløype skal ikke 

a) stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og 

bygningsloven §§ 11-6 og 12-4 

b) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder 

c) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften 

d) kreve terrenginngrep 

e) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng 

 

 

§ 5 Bruk av snøscooterløypene 

Uten hinder av forbudet i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag §§ 3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i løyper 

opprettet etter § 2 i forskriften her, innenfor de rammer som følger av bestemmelser 

gitt i medhold av § 3. 

  

  

§ 6 Klage og innsigelse 

       Kommunens vedtak etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er klageinstans.  

Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak 

om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. 

For myndighet til å fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-

4. Støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse 

etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Ved behandling av innsigelsessaker kan 

departementet prøve alle sider av saken.  

 

 

§ 8 Plikt til å medvirke til evaluering av forsøket 

       Kommuner som deltar i forsøket, plikter å medvirke til evalueringen av forsøket 

ved å opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres, og 

gjøre plandokumenter og annet materiale tilgjengelig. Kommuner plikter å føre register 

over ulykker med snøscooter og over brudd på forskriften her og på lov 10. juni 1977 nr. 

82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter som kommunen blir kjent 

med. 

 

 

§ 9 Ikrafttredelse og varighet  

       Forskriften trer i kraft … og oppheves (senest 31. desember 2018).  



Arkivsak. Nr.:
2013/1101-5

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 22/14 03.03.2014

Kommunestyret 17.03.2014

Lokal forskrift for fartsregulering av båttrafikken i Straumen - høring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i 
tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

Vedlegg
1 Forskrift om fartsbegrensning

Bakgrunn

I sak 55/13 i Hovedutvalg for Natur, orienterte ordfører om båttrafikken i Straumen. I den forbindelse 
ble rådmannen bedt om å forberede en sak/opplegg for utarbeidelse av en lokal forskrift for regulering 
av båttrafikken i Straumen.

Inderøy kommune har i tillegg forpliktet seg til å regulere båttrafikken gjennom Straumen, som et 
resultat av mekling mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunen, i forbindelse med 
reguleringsplanen for Nessjordet.

Lokalt forskriftsarbeid på dette området er hjemlet i forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø 
av 15.12.2009, nr. 1546, §4, 1. ledd: Innenfor kommunens sjøområde og i kommunenes innsjøer og 
elver, kan kommunestyret treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensninger. 
Forskrifter fastsatt av kommunestyret skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor før de gis virkning.



Retningslinjer for kommunalt forskriftsarbeid er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i 
samarbeid med Statskonsult. Se www.Miljokommune.no – Råd om saksbehandling – Fastsette lokal 
forskrift!

Vurdering

I meklingsmøte mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling og Inderøy kommune den 14. desember 2012, 
vedrørende reguleringsplan for Nessjordet, ble det vedtatt et meklingsresultat som konkluderte med at 
kommunen skulle iverksette arbeid med regulering av båttrafikken gjennom Straumen.

Som en konsekvens av dette ble det våren 2013 satt ut skilter i begge ender av Straumen. Skiltene 
oppfordret båtfolket til å regulere farten etter forholdene samt ta hensyn til ærfuglen. Utplasseringen av 
skilt var hjemlet i forskrift om fartsbegrensning i sjø, elv og innsjø, §2: Fartøyer skal utvise forsiktighet 
og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik 
at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder 
badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Fra kommunens side ble skiltene vurdert å være tilstrekkelig til å regulere båttrafikken i henhold til den 
nasjonale forskriften, og den kjensgjerning at hastigheten på tidevannet varierer mye gjennom døgnet.

I etterkant har kommunen mottatt henvendelser fra primært beboere ved Straumen om at skiltene ikke er 
tilstrekkelig til å ivareta de ulike interessene i Straumen, og at det vil være behov for å iverksette 
ytterligere tiltak for å regulere båttrafikken. På den ene siden beskrives at en stor andel av båteierne ikke 
avpasser farten etter forholdene, mens det fra andre beskrives som meningsløst å innføre fartsregulering i 
en tidevannsstrøm som varierer mye i hastighet over tid. 

I tillegg har Fylkesmannens Miljøvernavdeling påpekt nødvendigheten av å regulere farten på 
båttrafikken for å ivareta hensynet til Ærfuglen. Dette synet har Fylkesmannen fremmet på tross av at 
NINA-rapporten om båttrafikken gjennom Straumen konkluderer med at båttrafikken ikke har negativ 
virkning på Ærfuglen.

Rådmannen fremmer saken med innstilling om å sende forslag til lokal forskrift ut på høring. Forskrifter 
skal normalt legges ut med 3 måneders høringsfrist. Det skal tillegges at det er under tvil. Tvilen er 
knyttet til hvorvidt et slikt tiltak de facto vil gi noen positiv tilleggseffekt for miljøet og om det i praksis 
vil være mulig og håndheve denne.

Dette vil blant annet være avhengig av politiets evne til å prioritere håndhevelse av forskriften i 
konkurranse med andre oppgaver. Dette vil eventuelt kunne fremkomme tydeligere i en kommende 
høringsrunde. 
  

Konklusjon

Se forslag til vedtak.



Forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i tidevannstrømmen 
gjennom Straumen i Inderøy kommune.

Forskrift fastsatt av kommunestyre (dato) med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om 
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og 
farvann § 13. Forskriften er godkjent (dato) av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 
første ledd. 

§ 1 (fartsbegrensning) 
5 knop er høyeste tillatte hastighet gjennom tidevannsstrømmen i Straumen i Inderøy 
kommune. Ved måling av hastighet skal det tas hensyn til hastigheten på 
tidevannsstrømmen.

§ 2 (unntaksbestemmelse) 
Forskriften gjelder ikke for 
a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og 
ambulansefartøyer, 
b) fartøyer med lege om bord, 
c) fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for
å få utført utrykningen eller oppdraget. 
Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om 
utrykningen eller oppdraget. 

§ 3 (dispensasjon) 
Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan 
bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det 
skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for 
skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, 
akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig. 
Dispensasjonen skal gjøres tidsbegrenset.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets 
hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret. 

§ 4 (straffansvar) 
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med 
bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 så fremt overtredelsen ikke 
rammes av strengere straffebestemmelse. 

§ 5 (ikrafttredelse) 
Forskriften trer i kraft … 



Arkivsak. Nr.:
2013/95-10

Saksbehandler:
Jan Halvard Haugen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 23/14 03.03.2014

Gate-/plassbelysning - tilskudd til energiøkonomisering

Rådmannens forslag til vedtak:

Bevilget beløp kr. 400.000,-  brukes til energiøkonomiserende tiltak til privat gate-og plassbelysning 
langs kommunal veg. Dette gjelder både støtte til nye lyskilder og nye styringssystemer.

Tilskudd settes til fra 2000 kroner til kr. 3000,- pr. lyspunkt primært avhengig av dokumentert 
energibesparelse. Rådmannen beslutter tilskudd ut fra en konkret vurdering. 

Tilskuddet gjelder ikke utbygging av nye belysningspunkt.

Det ytes ikke tilskudd til drift.

Bakgrunn

I sak 63/13 i Hovedutvalg natur ble det vedtatt: Det prioriteres ikke budsjettmidler til drift av private 
anlegg for gate- og plassbelysning. Det utredes et engangstilskudd til økonomisering i forbindelse med 
behandlingen av budsjett- og økonomiplanen.

I tillegg ble det gjort følgende vedtak:

Nærmere retningslinjer for kommunenes investeringer i gatebelysning fastsettes i sammenheng med 
trafikksikkerhetsplanen. Denne planen vil bli fremmet i løpet av 2014.

I behandling av budsjett for 2014 i kommunestyret 11.12.2013 ble det bl.a. vedtatt:

Av disposisjonsfond disponeres kr. 400.00,- i støtte til investeringer i energiøkonomiserende tiltak i regi 
av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs kommunal vei. Midlene skal være disponible 
fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur
til endelig godkjenning senest februar 2014.



Vurdering

Vedtak om kr. 400.000,- oppfattes som et engangsbeløp som skal være disponibelt i årene fremover for 
enkelttilskudd til de som søker om energiøkonomiserende tiltak. Kunngjøring om mulig tilskudd vil bli 
gjort via ordinære kanaler.Velforeninger vil bli tilskrevet.

I sak 63/13 ble det antydet at det av ca. 380 totalt antall gatelyspunkt i kommunen ble 151 drevet av 
velforeninger/private. Disse tall er ikke kvalitetssikret men er tilnærmet presise.

Med utgangspunkt i 151 stk. som kan søke om kr. 400.000,- utgjør dette  kr. 2600,- i engangstilskudd 
hvert punkt i snitt. Det foreslås at retningslinjene gir rom for tilskudd på mellom kr. 2000,- og kr. 3000,-
avhengig av energiøkonomiseringseffekt.

Tiltak for energiøkonomisering kan være:

1) utskifting eller ombygging av armaturer
2) styringssystemer for regulering av den tid belysningen er på.

Tilskuddet må gå til selve lyskilden og ikke til flere eller oppgradering av stolper og elforsyning. 

Utskifting av tradisjonenelle lysarmaturer vil også bli et forskriftskrav da bruk av f.eks. kvikksølv i 
belysningsutstyr vil bli forbudt i løpet av 2015. (glødelamper er på tur ut, natriumhøytrykklamper er faset 
ut, natriumlavtrykk fases ut i 2016 og noen metallhalogen lamper fases ut i 2017.)

Rådmannen finner det formålstjenlig at kommunen gjør en snarlig vurdering av behov for 
utskifting/ombygging av eksisterende egne armaturer ut fra miljø og energiøkonomiserende hensyn. 
Dette bør kunne gjøres uavhengig av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Konklusjon

Se innstilling.



Arkivsak. Nr.:
2013/988-15

Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 24/14 03.03.2014

Hovedutvalg Folk 13/14 04.03.2014

Formannskapet 10/14 05.03.2014

Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 gjennomføres 
en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand ved 
behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er gjenstand 
for eventuelle forslag om innsparinger.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer av 
skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere bestemmelse.

Saksvedlegg: (distribuert tidligere):

 Utfordringsnotat Inderøy kommune. (Utredning av KS-konsulent)

 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Bakgrunn

Hovedreferansen for denne saken er vedtatt budsjett og økonomiplan 2014-2016, sak 56/13. Det vises 
til denne for en mer detaljert fremstilling av våre økonomiske utfordringer.



Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: «Primo 2014 igangsettes det et utredningsarbeid 
vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.»

Inderøy kommunes økonomiske utfordring er knyttet til fremtid.  I 2014 balanseres driftsbudsjettet 
med 33 mill. kroner i midlertidige inntekter i form av et inndelingstilskudd på vel 17 mill. kroner og 
Ingar (inntektsgarantipenger) på vel 16 mill. kroner.  Disse inntektene skal trappes ned over en periode 
på 18 år.
Driftsbudsjettene er for 2015 til 2017 -  etter kommunestyrets vedtak - gjort opp ved bruk av både 
inndelingstilskudd og deler av inntektsgarantitilskuddet. Rådmannen foreslo som kjent innføring av 
eiendomsskatt for bolig og fritid fra 2015 – og i tilegg en skolestrukturutredning – med sikte på 
endringer 2016 eller senere.

Rådmannens forslag om eiendomsskatt var konkret knyttet til behovet for å finansiere de vesentlige 
kostnadsøkninger som følge av vedtaket om å bygge et Inderøy oppvekst og kultursenter.
I forhold til inndelingstilskuddet og nedtrappingen fra år 2027 er det formulert en strategi etter 
kommunesammenslåingen som sammenfattet ser slik ut: 

Vi skal ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjorte midler skal benyttes til å 
betale ned lån, til samfunnsutviklingsinnsats eller generelt tiltak som reduserer fremtidige 
forpliktelser eller øker våre fremtidige inntekter.

Gjeldende/vedtatt økonomiplan kan p.t. knapt sies å være i samsvar med denne strategien selv om 
intensjonen er klart uttrykt, jfr. vedtaket om å gjennomføre den utredning som her er gjenstand for 
saksutredning.

Behovet for omstilling – økonomiske besparelser.
Etter rådmannens skjønn er det behov for på mellomlang sikt (økonomiplanperioden) og identifisere 
konkrete omstillingsmuligheter/besparelser i driften i størrelsesorden minimum 15 mill. kroner på 
helårsbasis. 
Dette tallet eller anslaget er begrunnet slik:
Vedtatt økonomiplan er gjort opp i 2017 ved og bruke anslåtte Ingar-midler – 9,7 mill. kroner -  fullt ut 
til drift.  For å dekke veksten i driftsutgifter, herunder renter og avdrag på i alt 10 mill. kroner, må altså 
så vel inndelingstilskuddet som Ingar-midlene disponeres fullt ut siste år i økonomiplanperioden. 
Om en skal unngå og gjøre seg avhengig av Ingar,  og i tilegg etablere et ordinært netto driftsresultat i 
2017, så må man finne besparelser eller nye inntektsmuligheter i størrelsesorden 15 mill. kroner i 
dagens tjenestetilbud.
Dette anslaget legger til grunn en inntektsutvikling for Inderøy kommune basert på uendret befolkning 
og ingen  endringer i inntektssystemet til ugunst for vår kommunetype. 
Når det gjelder det siste må en forvente en viss relativ svekkelse ved gjeldende politiske signaler fra den 
nye regjeringen. Det er ikke grunn til å forvente dramatiske endringer, men relative endringer i 
størrelsesorden f.eks. 1 til 2 % vil raskt utgjøre fra 4-8 mill. kroner og være merkbare  i en ellers stram 
økonomi. I så måte kunne det være like naturlig og målsette 20 millioner kroner som 15 millioner.  
Poenget understreker dog behovet for å identifisere tiltak i størrelsesorden minimum 15 mill.

Kvalitet
I oppdraget inngår også et krav om kvalitetsutredning. Rådmannen er noe usikker på hvordan dette skal 
fortolkes. Ut fra sammehengen velger rådmanen og tolke dette slik at de forslag som må utredes eller 
fremmes til økonomiske besparelser må følges av en kvalitativ vurdering.

Fremdriftsplan
Med betydelige belastninger på administrative ressurser som følge av en i utgangspunktet betydelig 
prosjektportefølge, jfr. også IOKS-prosjektet, vil det være nødvendig og bruke noe tid på dette arbeidet. 



Rådmannen ønsker ikke å binde fremdriften opp til rulleringen av budsjett- og økonomiplanen for 2015 
til 2018 – dog vil det være nødvendig allerede på det tidspunkt og ha fått fram tiltak som kan bidra til å 
balansere økonomiplanen med noe mindre bruk av «midlertidige» inntekter enn gjeldende.
Det tilrås at prosjektutredningen gis ca 15 måneders gjennomføringstid og slik at kommunestyret 
sommeren 2015 kan «konkludere» prosjektet.

Bruk av eksterne ressurser.
Rådmannen vil tilrå at det tas i bruk ekstern bistand så langt dette er nødvendig av faglige grunner.  
Dette kan f.eks gjelde utredninger hvor kravet til dokumentasjon av effekter både på kostnad og 
kvalitet er mer kritiske. (eks strukturutredninger)

Nærmere om opplegget for utredningen.
Hovedformål med en utredning av økonomi og kvalitet er å finne økonomisk handlingsrom samtidig 
som ønsket kvalitet på tjenestene sikres eller ikke svekkes på en uakseptabel måte.
I en slik prosess vil det være nyttig med løpende/tett dialog mellom folkevalgte, administrativ ledelse 
og tillitsvalgte.  
For så vidt gjelder tiltaksutredningen kan det være naturlig og dele inn  tiltak som skal gjennomføres på 
kort sikt (2014-og 2015) og på lengre sikt (2015-2017).  
For å øke handlingsrommet kan utgifter reduseres eller inntekter økes. Det vil være naturlig å vurdere 
mål for kvalitet og satsingsområder i denne sammenheng.
Det vil være nødvendig foreta en prioritering av hvilke tjenester som skal inngå i en slik utredning. Det 
vil være naturlig å konsentrer utredningen om driften, og investeringsprosjekter vil i utgangspunktet 
ikke omfattes.

Utredningen vil naturlig  omfatte følgende hovedkategorier:

1. Nye finansieringsmuligheter

2. Tiltak som ikke berører tjenestetilbudet av betydning; dvs ren kostnadseffektivisering. Det vil 

være naturlig å se på innkjøp. 

3. Tiltak som kan berøre volum og eventuelt kvaliteten på tjenestetilbudet så lenge minimums-

/lovkrav til kvalitet opprettholdes.

4. Tiltak av type 2 og 3 som innebærer strukturelle endringer. Rådmannen tilrår at dette avklares 

særskilt med formannskapet.

For så vidt gjelder prioriteringen av driftsområdene vil rådmannen komme tilbake til det. 
For å velge ut driftsområder kan følgende legges til grunn:

 Driftsområder som er budsjettmessige vesentlige 

 Driftsområder som har hatt utfordringer med budsjettrammen eller har vesentlige 

budsjettoverskridelser de siste årene

 Driftsområder der det kan være mulig å styrke inntektssiden 

Ut fra kriteriet om budsjettmessig vesentlighet vil det være aktuelt å se på tjenester  som i tillegg til å 
være de største områdene også har hatt budsjettmessige utfordringer.

Avlagt årsregnskap 2013 viser følgende:



Ansvar Regnskap 
2013

Revidert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett 2013

Regnskap
2012

Fellesadministrasjon 22 074 22733 22 109 23340

Plan, byggesak, 
næring og miljø

3137 2455 3 241 3739

Oppvekst 122 937 118 624 117 823 120 482

Helse 133 037 131 218 127 061 131 065

Kultur 15 259 15 799 14 180 13 353

Kommunalteknikk 29 716 31 015 30 890 30 100

Følgende viser kommunens inntektskilder pr 31.12.13

Regnskap 2013 Revidert 
budsjett

Opprinnelig 
budsjett
2013

Regnskap
2012

Brukerbetaling 21 120 17 944 17 914 19 192

Salgs og leieinntekter 35 875 36 186 36 066 32 369

Overføringer med krav til 
motytelse

73 547 53294 57 500 74 451 

Rammetilskudd 233 075 237 301 223 7051 230 540

Andre overføringer 12 771 7 118 7 288 9 645

Inntekts- og formuesskatt 126 874 122 362 122 362 120 208

Eiendomsskatt 1 755 1 672 1 672 1 671

Andre skatter 1 128 800 /800 1114

Vurdering

Konklusjon
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Vår dato Vår referanse

30.01.2014 2013/1646-2

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

Dan Calin Pop
Sandvollanvegen 630
7670  INDERØY

Pop Dan Calin - gnr 222 bnr 024 - Sandvollanvegen 630 - Uthus

Vi til melding om oppføring av mindre uthus med bebygd areal på 15 m2 på boligeiendom. Plassering er 
nærmere enn 4 meter fra naboeiendommen gbnr 222/13, det foreligger naboerklæring fra eier av 
naboeiendommen Per Morten Holmen. Tiltakets plassering er i henhold til forskrift til plan- og 
bygningsloven § 29-4 litra a).
Tiltaket anser å være unntatt byggesaksbehandling etter SAK § 4-1:

«Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde
kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd 
areal (BYA) kan være over 15 m2.

Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.»

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til tiltaket, og vurderer at bruken er i tråd med formålet.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

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



Vår dato Vår referanse

20.01.2014 2014/107-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Fossum Eiendom AS v/Olaf K.  Fossum
Utøyvegen 4
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Fossum Eiendom AS - 4/123 - Søknad om fradeling av festetomt til Røde 
Kors-huset

Viser til deres søknad om oppretting av nytt festepunkt for to nye bygg til Røde Kors på 
eiendommen gnr/bnr 4/123, Fossum eiendom. 

Søknaden skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m, opprettelse av ny 
festegrunn. 

Vurdering: 

Planstatus: 
I henhold til reguleringsplan «Kommunedelplan Straumen », av 25.06.12. 

I henhold til reguleringsplanen er arealet avsatt til næringsbygg. 
Kommunen vurderer fradelingen som omsøkt til å være fradeling er i samsvar med reguleringsplan.

Nabovarsel
Nabovarsel er ikke vedlagt søknaden da søker anser dette som unødvendig ved oppretting av 
festetomt. Inderøy kommune kan ikke se at naboer blir vesentlig berørt av oppretting av festegrunn, 
jfr. pbl`s § 21-3. 

Til saken er det vedlagt avtale om rettigheter underskrevet representanter fra Inderøy Røde Kors 
v/Arild Vist samt Olaf Fossum fra Fossum Eiendom AS.  

Infrastruktur: 
Fradelingen vil ikke medføre noen endringer i forhold som gjelder vannforsyning etter plan og 
bygningslovens § 27-1, avløp etter § 27-2, adkomst § 27-4 eller fare etter § 28- 1, da festetomten 
forutsetter uendret bruk av arealet. Og hvor festeavtaler stadfester avtaler i forhold til nevnte punkter.

Vedtak: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 litra m, godkjennes søknad om oppretting av 
punktfeste fra eiendommen gbnr. 4/123 som omsøkt. Punktfeste skal benyttes som tomt for hus med 
garasje for Inderøy Røde Kors. 
Fradelingen forutsetter at tidligere feste nr. 4/136 slettes.

I henhold til delegasjonsbestemmelsene er myndigheten delegert til plan- og byggesakssjefen. 
Saken blir referert på neste møte i Hovedutvalg Natur.

Saken oversendes oppmålingsansvarlig for videre effektuering av søknaden.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Inderøy Røde Kors
v/Arild Vist



Vår dato Vår referanse

22.01.2014 2012/3272-31

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37
7651  VERDAL

Att. Tor Arne Langdal

Fossum Eiendom AS - 4/46 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta - Utøyvegen 4 -
rivingstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/046

Adresse:
  Utøyvegen 2                       

Tiltakshaver:
Fossum Eiendom AS

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS                                          

Tiltakets art:
Riving av eksisterende bygninger, Fossum Auto                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om riving av eksisterende verksted og forretningsbygg før oppføring av nytt bygg for 
Coop exstra, registrert mottatt her 07.01.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes riving/sanering av eksisterende 
verksted/forretningsbygg, samt riving og flytting av Rødekors lokaler og garasje i henhold til søknad, 
tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Miljøkartleggingsrapport av 17.12.13 legges til grunn for tillatelsen. Det forutsettes at ansvarlig 
søker utarbeider en miljøsaneringsrapport i samsvar med denne. 

 Sluttrapport med faktisk deponering av avfall må oversendes kommunen når arbeidene er 
sluttført.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for sanering samt utførelsen av graving- og 
utomhusarbeider.
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter riving av eksisterende verksted/forretningsbygg som tidligere også har vært 
bensinstasjon. 
Bygget er på to plan med kjeller, i henhold til rapport er det totale bygningsarealet på 950 m2. 

Det foreligger Miljøkartleggingsrapport med miljøsaneringsveiledning av 03.04.13 av Norconsult.
I henhold til rapport er det beskrevet funn av miljøfarlige stoffer, hvor det foreligger liste med veiledning 
til krav til miljøsanering av miljøfarlig avfall funnet i bygget.

Naboerklæring:
Det foreligger nabovarsel til sanering og søknad om igangsettingstillatelse for nytt bygg, jfr. plan- og 
bygningsloven § 29-4.

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

Sanering av bygningen med håndtering av avfall, med avfallssortering og håndtering av farlig avfall og 
deponering av avfall reguleres igjennom Forurensningsloven med Avfallsforskriften. 
Sanering av bygningen skal ivaretas i henhold til miljøsaneringsrapporten og krav i lov og forskrifter. 
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på 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:
Fossum Eiendom AS Sundfærvegen 2 7670 INDERØY
Anton Letnes AS Utøyvegen 1031 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

31.01.2014 2013/2008-11

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

Trygve og Elisabeth Eide
Leksetveien 131
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Trygve og Elisabeth Eide, Innvilgning av fradeling av tilleggsareal på Lekset, 
gnr. 177/1.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune mottok søknad datert den 21.10.13 om fradeling av 1,5 dekar dyrka mark på 
Lekset gnr. 177/1. Det omsøkte arealet skulle fradeles med tanke på arealoverføring til Heia gnr. 
177/2 for oppsetting nytt kårhus på Heia. 
Inderøy kommune behandlet saken i delegert vedtak den 20.11.13. Søknaden ble avslått med 
bakgrunn i jordloven og rundskriv fra Landbruksdepartementet. Klagen ble behandlet i 
hovedutvalg Natur den 27.01.14 og ble tatt til følge med 7 stemmer mot 4 stemmer.
Saken er endelig vedtatt etter jordloven, men fradelingsaker skal også behandles etter plan og 
bygningslovens § 20-1, m som gjelder arealoverføring. 

Vurdering: 
Følgende skal vurderes etter plan og bygningslovens 20-1,m arealoverføring: 
Gjeldende plan: 
Fradeling av landbruksareal til nabobruk regnes som fradeling til uendret bruk. Arealet blir 
fremdeles liggende som landbruksformål. Det opplyses i søknaden at arealet er tenkt til kårhus på 
bruket. Det er derfor viktig at det fradelte arealet blir føyd sammen med eiendommen Heia gnr. 
177/2. 
Det er ingen registrerte kulturminner eller biologiske mangfoldverdier på tilleggsarealet. 
Nabovarsel: 
Siden omsøkt tilleggsareal grenser inntil søker og kjøpers eiendom, gis det hjemmel etter plan og 
bygningslovens § 21-3 som gjelder fritak for krav om nabovarsel. 
Infrastruktur: 
Omsøkt fradeling av tilleggsareal til nabobruket medfører ingen endring i forhold til vann (pbl § 
27-1), avløp (pbl § 27-2), vei (pbl § 27-4) eller samfunnsrisiko/grunnforhold (pbl § 28-1).
Skal det oppføres landbruksbygg på arealet, må vann og avløp avklares i byggesøknaden med 
bakgrunn i plan og bygningsloven samt forurensingsloven. 

Vedtak:
Indrøy kommune innvilger i delegert vedtak fradeling av ca. 1,5 dekar tilleggsareal på 
Lekset gnr. 177/1. Vedtaket gjøres i medhold til plan og bygningslovens § 20-1, m 
arealoverføring 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. Dersom tomtearealet avvikes fra vedlagt kart, må det søkes om ny 
fradeling.
Vilkår for fradelingen: 

 Omsøkt fradeling av tilleggsareal skal legges til og sammenføyes med 
landbruksenheten Heia gnr. 177/2. 

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

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart med omsøkt tomt

Kopi til:
Kjetil Helgesen Leksetveien 140 7670 INDERØY





Vår dato Vår referanse

05.02.2014 2013/2010-5

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

Bent Tore Tunset
Røsetvegen 11
7670  INDERØY

Tunset Bernt Tore - 134/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje med 
utleieleilighet - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
134/004

Adresse:
   Røsetvegen 11                      

Tiltakshaver:
Bent Tore Tunset                      

Ansvarlig søker:
Bent Tore Tunset                                          

Tiltakets art:
Oppføring av garasje med leilighet                                               

Bruksareal i m2:
  218 m2          

Det vises til søknad om oppføring av garasjer i sokkel med egen utleieleilighet i 1 etg., dette i henhold til 
søknad registrert mottatt her 06.11.2013.
Siste dokument til saken 20.01.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av garasje med leilighet i 1.etasje i 
henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.
Før nytt bygg gis ferdigattest må uthuset være fjernet, viser også til tidligere byggesak av 14.05 04. 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Tiltakshaver Bernt Tore Tunset AS, gis personlig godkjenning i henhold til forskrift til plan- og 
bygningsloven SAK § 6-8, ansvarsrett gis for følgende funksjoner: ansvarlig søker, ansvarlig for
arkitekturprosjektering samt ansvar for uavhengig kontroll av våtroms arbeider.

 Stein Arild Risan AS, org.nr. 979674341, gis ansvarsretten for utførelsen samt kontroll av 
utførelsen av grunn- og murarbeider.
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 Berg & Olsen A/S, org.nr. 987606584, gis ansvarsretten for utførelsen samt kontroll av utførelsen 
av tømrerarbeider. 

 Rørleggern Verdal AS, org.nr. 982794005, gis ansvarsrett ansvarlig for prosjektering samt 
ansvarlig for utførelsen av sanitær og varme.

 Mur og Puss A/S, org.nr. 936699324, gis ansvarsretten utførelsen samt for kontroll av utførelsen 
av våtromsarbeider. 

Saksopplysninger:

Tiltaket gjelder oppføring av garasje med egen leilighet i 1.etasje. 
Nytt bygg har et bebygd areal på totalt BYA 120 m2. 
Den nye leiligheten er tilrettelagt i henhold til kravet om tilgjengelighet, jfr. TEK 10. Leiligheten har et 
bruksareal på totalt BRA 107 m2. 

Reguleringsplan:
Kommunedelplan for Straumen, vedtatt 25.06.2012.
Planformål: boligformål

Avstand til nabogrense:
Nytt bygg plasseres ca 1,5 meter fra grense til gbnr. 134/94, Bernt Tore Tunset og Toril Langås er også 
eiere av naboeiendommen, plassering er i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4, litra a). 

Avstand mellom eksisterende bolig og nytt bygg er mer enn 8m. 
I henhold til vedlagte situasjonskart står det i dag oppført et eldre uthus mellom disse byggene. I 
henhold til tidligere byggesøknad, av 14.05.04 ligger det forutsetninger for oppføring av bolighus 
nærmere enn 4 meter. 
Uthuset er planlagt fjernet, før nytt bygg ferdigattest gis uthuset være revet.

Saksvurdering:

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

I henhold til forskrift til plan- og bygningsloven § 12-9 er det gitt krav til utforming av planløsning for 
bad- og toalett:
«Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 
1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den 
andre siden.»

I henhold til tegninger til planløsning er størrelse av rom både for bad- og toalett samt areal for de øvrige 
rom som inngang og soverom av en slik størrelse slik at forskriftenes krav kan tilfredsstilles veg riktig 
utforming.

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

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

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
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:
Stein Arild Risan AS    Merkurveien 4 7652  Verdal
Berg & Olsen A/S Neptunveien 4c 7652  Verdal
Rørleggern Verdal AS Neptunveien 4c 7652 Verdal
Mur og Puss AS Merkurvegen 4 7652 Verdal



Vår dato Vår referanse

06.02.2014 2014/104-2

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 Bekkevold
Noremsvegen 266
7670  INDERØY

Bekkevold Terje - 57/7 - tilbygg og oppussing - Noremsvegen 266 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
057/007

Adresse:
  Noremsvegen 266                       

Tiltakshaver:
Terje Bekkevold                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                                

Bruksareal i m2:
70 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her
13.01.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes oppføring av tilbygg til bolighus i henhold til 
søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

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

Saksopplysninger:
Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg til bolighus, tilbygget er underbygd med kjeller. Tiltaket oppfyller 
kravet i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 3.1 litra a.
Nytt tilbygg har et bebygd areal på totalt BYA 43,7 m2. 

Reguleringsplan:
Kommuneplanens arealdel for Inderøy, vedtatt 10.04.2007.
Planformål: LNF-formålet

Avstand mellom bolig og kommunal veg. 
I henhold til vedlagte situasjonskart kommer tiltaket i en avstand fra midtlinje veg på ca 4,3 meter. 
Tiltaket ligger inntil kommunal veg med forholdvis lite ferdsel. Tiltaket vil ikke skape problemer for 
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trafikkavviklingen, og kommunen vurderer plassering en uten at dette vil bryte med trafikksikkerheten i 
området.

Saksvurdering:

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

Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være en mindre endring av eksisterende forholdog i samsvar 
med er i samsvar med gjeldende bestemmelser for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling 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
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Klagebehandling - byggesak - 1361140- Inderøy —stadfesting av
kommunens vedtak

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har i brev av 26.11.13 oversendt
ovennevnte sak hit for behandling. Bakgrunn for dette er at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i
brev av 19.11.13 erklærte seg inhabil til å behandle saken, og departementet har på denne
bakgrunn oppnevnt Fylkesmannen i Nordland som settefylkesmann.

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om å gi rammetillatelse til oppføring av
tre boenheter på Sundsnesset. Klagen fra naboene gjelder kommunens vedtak om å
legge adkomsten fra Sundsnesvegen opp Blåklokkevegen. Fylkesmannen har ikke
funnet grunnlag for å sette til side det skjønn som kommunen her har utøvd.
Kommunen har i vedtaket ikke tatt konkret stilling til den del av søknaden som gjelder
dispensasjon fra tankvinkelbestemmelsene i kommunedelplan. Fylkesmannen gir i
medhold av plb. § 19-2 dispensasjon fra takvinkelbestemmelsene i
kommunedelplanen, slik at tiltaket kan oppføres som omsøkt med tilnærmet flatt tak.
Tiltakets utforming er vurdert i kommunens saksfremstilling, og Fylkesmannen har
derfor fattet vedtak i saken.

Bakgrunn for klagen

Ansvarlig søker Letnes Arkitektkontor AS fremmet søknad, første gang den 13.02.13 om
rammetillatelse til oppføring av 3 to-etasjes eneboliger i rekke på eiendommen 136/140 i
Blåklokkeveien 7 på Sundsnesset. Tiltakshaver er Børgin Eiendom AS.

Boligene var beregnet å utgjøre samlet 245 m2, og var prosjektert med tilnærmet flatt tak.
Utnyttingsgraden var satt til 33,22 %, inkludert 1 ekstra parkeringsplass pr bolig. Det ble
dermed søkt om dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplanen om utnyttingsgrad og
takvinkel.

Sissel E. Slapgård og Magne Rotmo, Sundsnesvegen 20 har i brev av 14.02.13 protestert på
at det gis dispensasjon fra utnyttingsgraden, da de mener at vilkårene for dispensasjon ikke
er oppfylt. Det vises til at denne tomta er den eneste ubebygde tomta i dette boligområdet,
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og at de med dette tiltaket vil få en massiv bebyggelse i to etasjer langs hele grensen mot
deres eiendom.

Aud og Per Holmern, Sundsnesvegen 24 har i brev av 13.02.13 protestert på at adkomsten
legges til Blåklokkevegen som er en gangveg, kun med tillatt kjøring til eiendommene. Da
dette ble bestemt i reguleringsplanen fra 1970-tallet var det tenkt en enebolig på
eiendommen, mens det nå kommer 3 boenheter. De viser til veien bør beholdes som
gangveg, og at man bør finne en annen adkomstveg til denne eiendommen. Det hevdes at
veien er uegnet som adkomst, da den er bratt, har en skarp sving og et uoversiktlig og farlig
kryss. De hevder videre at det ikke må tillates anleggstrafikk på eksisterende gangvei, og at
kommunen ikke må gi byggetillatelse før adkomstforholdene er avklart med alle berørte
parter.

Arnfinn Sund, m.f I., beboere i Kvitveisvegen 3 og Blåklokkevegen 2 har i brev av 11.02.13
protestert på at det i nabovarselet ikke var oppgitt hvilken adkomst eiendommen skal ha. De
foreslår at adkomsten legges fra Sundsnesvegen opp Blåklokkevegen. De protesterer på at
adkomsten legges fra Kvitveisvegen til Blåklokkevegen 2 og videre til nr. 7, da denne vegen
ikke er opparbeidet for tungtrafikk. Den er smal og går nesten ved husveggen til nr. 2, og vil
føre til belastning for beboerne der. Det vises videre til at veien fra Kvitveisvegen til
Blåklokkevegen er for en stor del privat.

Kommunen sendte søknaden i retur ved brev av 28.02.13 under henvisning til at det bl.a.
ikke var søkt om dispensasjon for plassering av garasje.

Ved brev av 13.03.13 ble det fremmet ny søknad om rammetillatelse. I den nye søknaden er
det foretatt endringer av prosjektet som medfører at det ikke lenger er nødvendig med
dispensasjon for utnyttingsgraden. Boligene er redusert noe i størrelse, og en annen
planløsning for bod og carport gjør at det samlede areal BYA er redusert. Videre er det nå
beregnet 1,5 parkeringsplasser pr bolig i stedet for 2 plasser som var lagt til grunn i den
første søknaden. BYA er etter dette redusert til 30 %, og behovet for dispensasjon for
utnyttingsgrad bortfaller.

Boligene er prosjektert med tilnærmet flatt tak, og det søkes samtidig om dispensasjon fra
bestemmelsene i kommunedelplanen om takvinkel. I søknaden er det vist til at boligene er
prosjektert med et moderne uttrykk, med fokus på estetikk under utformingen. Boligene
ligger der terrenget på Sundsneset flater ut, og et flatt tak vil gi en lavere fasade, og vil
oppleves mindre dominerende for de omkringliggende boligene. Videre søkes det om
dispensasjon for plassering av carporten 1,5 meter fra kommunal veg under henvisning til at
dette er gjennomført for andre eiendommer i området.

I brev av 08.04.13 blir det fremmet søknad om rammetillatelse for prosjektet. I søknaden
vises det til de endringer som er foretatt siden første gangs søknad.

Det ble sendt ut nytt nabovarsel, og det fremkom merknader i brev av 25.03.13 fra Aud og
Per Holmern. De viser til sine tidligere merknader i brev av 13.02.13, og tilføyer at riktig
betegnelse på Blåklokkeveien skal være kommunal gangveg, og ikke kommunal veg. De
uttaler videre at boligbyggingen ikke kan iverksettes før vegløsningen til boligene er sikret på
en forsvarlig måte. Eksisterende gangveg er etter deres syn ikke en slik adkomst. De mener
at utbyggingen må avvente en løsning av vegspørsmålet før kommunal godkjenning finner
sted.
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Søker bemerker i brev av 08.04.12 at adkomsten vil være Blåklokkeveien både i byggefasen
og bruksfasen. Forslaget om adkomst til Kvitveisveien er dermed bortfalt. Som kommentar til
merknader i brev av 25.03.13 fra Holmern vises det til at Blåklokkevegen i
kommunedelplanen er regulert som samleveg, og ikke som gang- og sykkelveg. Videre
bemerkes det at den er regulert som eneste adkomstveg til den omsøkte eiendommen.

Saken ble behandlet i Hovedutvalg Natur i møte den 24.06.13, sak 41/13. Hovedutvalget
vedtok følgende:

«
Under forutsetning av at asfaltert vegbredde på den kjørbare strekningen økes til
minimum 3 m, gis det i medhold av veglovens § 40 tillatelse til utvidet bruk av atkomst
til Blåklokkevegen for inntil 3 boenheter på eiendommen gbnr. 136/40.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra kommunedelplanen
Straumen for plassering av garasje nærmere Blåklokkevegen enn byggegrense angitt
i planbestemmelsene.
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 gis rammetillatelse til oppføring av tre
boenheter i samsvar med søknad på eiendommen gbnr. 136/140. Det skal ikke gis
brukstillatelse for nye boliger før vilkåret vedtaket i pkt. 1 er gjennomført.»

I brev av 10.07.13 ble vedtaket påklaget av Aud og Per Holmern og Arnhild og Harald
Sundfær, beboere i hhv Sundsnesvegen 24 og 22. Eiendommene deres ligger på hver sin
side av avkjørsel til Blåklokkevegen. Klagen går på at tillatelsen til utvidet bruk av
Blåklokkevegen gir en dårlig løsning trafikkmessig. Spesielt på vinterstid vil dette føre til en
farlig adkomst for beboerne i de nye boligene. Videre anføres det at denne adkomsten vil
måtte gå over et hjørne av Sundfærs eiendom, noe eierne ikke vil akseptere. De mener at
kommunen bør utrede ei alternativ løsning via en parallell veg til Kvitveisvegen. Dersom den
valgte adkomsten vil bli opprettholdt, krever de at utvidelsen av vegen blir gjennomført før
utbyggingen starter, slik at anleggstrafikken vil foregå på en bredere tras.

Hovedutvalg for Natur behandlet klagen i møte den 23.09.13 som sak 59/13. Hovedutvalget
vedtok å opprettholde sitt tidligere vedtak, og saken ble sendt til Fylkesmannen for
klagebehandling.

Fylkesmannen etterspurte pr telefon den 22.01.14 bilder fra området, og disse ble mottatt
ved e-post fra kommunen samme dag.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som
ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.
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Planstatus

Aktuelle område ligger innenfor Kommunedelplan for Straumen vedtatt av kommunestyret
den 25.06.12. Omsøkte tomt er avsatt til boligformål.

I planbestemmelsene pkt. 1-2 og 1-3 er det fastsatt følgende:

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

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

Adkomst 


Klagen går på adkomstforholdene og de ulempene økt trafikk vil kunne få for de nærliggende
boligene.

Pbl. § 27-4 har slik ordlyd:
«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig
ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som
kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av
vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.

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

I følge denne bestemmelsen er det et krav om tilfredsstillende atkomst for å bebygge en
eiendom. Videre er det et krav om at avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av
veimyndigheten, i dette tilfelle kommunen.

I opprinnelig reguleringsplan for Sundsnesset fra 1970 var vegen anmerket som midlertidig
veg fra Sundsnesvegen opp til eiendommen Strømsnæs. I følge kommunedelplanen er
Blåklokkevegen regulert som samleveg.

På vegvesenets sine nettsider er definisjon av samleveger som følger: «Samleveger er
forbindelsesveger innenfor distrikter, områder og bydeler. Avkjørsel til samleveger kan tillates
i visse tilfeller. Samleveger forbinder adkomstvegene med hovedvegene, og har en
oppsamlings- og fordelingsfunksjon. Industriadkomster utformes som samleveger.
Samleveger utformes som avkjørselsfrie samleveger eller avkjørselsregulerte samleveger.»

Av dette følger at selv om veien er skiltet som gang- og sykkelvei, så er det etter planen
forutsatt å være tillatt med bilkjøring. Vi ser at vegen er skiltet med et underskilt om tillatt
kjøring til eiendommene. I dette tilfelle er det ån eiendom som har avkjørsel fra
Blåklokkevegen og ut i Sundsnesvegen. Kommunen har lagt til grunn at den omsøkte
eiendommen var ment å ha adkomst fra Blåklokkevegen. I følge planen var det forutsatt ån
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enebolig på den omsøkte tomta, slik at med det omsøkte tiltaket blir vegen benyttet av
ytterligere 2 boenheter. Det blir dermed 4 boenheter som får avkjøring fra Blåklokkevegen
ned i Sundsnesvegen.

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

Ved forberedende klagebehandling er det videre uttalt at man “står fast ved at denne
vurderingen er riktig. Det er ingen optimal løsning i forhold til fremkommelighet, men det er
vanskelig å se at løsningen vil kunne medføre alvorlige ulykker med det fartsnivået som er
langs denne vegen (30 km/t) fartsgrense.»

Kommunen har sett denne adkomsten som eneste alternativ, siden det ikke foreligger avtale
om vegrett anlagt fra Kvitveisvegen.

I vedtaket er det satt som krav at vegen skal utvides til 3 m bredde. Kommunen har lagt til
grunn at denne utvidelsen kan skje på kommunens veggrunn uten å berøre privat eiendom.

Kommunen har foretatt en vurdering og kommet til at den vedtatte adkomsten er akseptabel,
selv om den ikke gir en optimal vegløsning. Fylkesmannen vil bemerke at veien slik den er i
dag er relativt smal, men at en utvidelse til 3 meter er satt som betingelse for å få
brukstillatelse. Med en slik bredde skulle det være mulig for bil og fotgjengere å passere
hverandre. Det må medgis at avkjørselen går relativt bratt ned i Sundsnesvegen, men her
har kommunen lagt vekt på at sikten er relativt god og at fartsgrensen er lav.

Fylkesmannen vil bemerke at med tre nye boenheter vil det selvsagt blir mer trafikk på
stedet, men at dette ikke utgjør mer belastning enn man må forvente i et tettbygd strøk.

Etter dette slutter Fylkesmannen seg til kommunens vurdering, og vi finner ikke grunn til å
sette til side det skjønn som kommunen her har utøvd.

Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge.

Dispensasion

Spørsmål om dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplanen om avstand til veg og
takvinkel er ikke påklaget. Klageinstansen kan imidlertid <ctaopp forhold som ikke er berørt»
av klageren, jf. fvl. § 34 annet ledd. I det videre vil Fylkesmannen kommentere følgende:

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

I vedtaket er det uttalt at det gis dispensasjon “for plassering av garasje nærmere
Blåklokkevegen enn byggegrense angitt i planbestemmelsene.»

I følge saksfremstillingen er det lagt vekt på følgende: «I reguleringsplaner for
sammenlignbare boligfelt er det gitt åpning for at garasje som er plassert parallelt med veg
kan plasseres inntil 2,0 m fra veg- eller gangvegkant så frem plassering ikke hindrer sikt for
trafikkavvikling. I dette tilfelle søkes garasje bygd sammen med huset, med det vurderes ikke
at dette forholdet gir grunn for en annen praktisering.

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

Fylkesmannen vil bemerke at kommunens begrunnelse neppe kan sies å være knyttet
direkte til de vilkår som er satt i loven. Vi ser at dispensasjon fra avstandskravet er begrunnet
bl.a. med at dette ikke vil skape problemer for trafikkavviklingen. Fylkesmannen vil anta at
avstandskravet i planen er fastsatt av hensyn til trafikksikkerhet, og at kommunen her mener
at en dispensasjon i dette tilfellet ikke bryter med dette hensynet. I begrunnelsen er det
videre vist til praksis både i dette boligfeltet og i andre sammenlignbare felt. Vi ser også at
kommunen i sin saksutredning uttaler at «boligtilrettelegging og bedre utnytting av
eksisterende boligområde» er et forhold som taler for å innvilge søknaden. Dette er almene
hensyn som kan tale for en dispensasjon. Det kan etter dette sies at kommunen har gjort en
vurdering av hvorvidt det i dette tilfelle bør gis dispensasjon, men det er ikke foretatt en
konkret avveining mellom fordeler og ulemper ved en slik dispensasjon.

Fylkesmannen kan som kjent prøve alle sider av saken, også forhold som ikke er tatt opp i
klagen. Vi begrenser oss her til å påpeke at begrunnelsen for dispensasjon ikke er helt i
samsvar med lovens krav, men finner likevel ikke grunn til å foreta noen endringer av
vedtaket, idet vi antar at dette forhold ikke har virket bestemmende på vedtakets gyldighet, jf.
forvaltningsloven § 41.

Takvinkel

Kommunen har vedtatt å gi «rammetillatelse til oppføring av tre boenheter i samsvar med
søknad», med det er ikke fattet et konkret vedtak om dispensasjon fra planens bestemmelser
om takvinkel.

Det bemerkes at søknad om dispensasjon for takvinkel har vært fremmet for kommunen to
ganger. Dispensasjonssøknaden har vært sendt på høring til naboene, slik at dette skulle
være kjent for disse, men forholdet er ikke påklaget.

Ved forberedende klagebehandling er det vist til at søknaden ble godkjent ved at det ble gitt
dispensasjon for «enkelte mindre forhold». Dette tyder på at kommunen mener at det ikke
bare er ett forhold; nemlig avstandskravet som det er gitt dispensasjon for. Kommunen har
videre gjort en vurdering av estetikk ved bruk av denne taktypen. Ut fra dette kan det tyde på
at dispensasjon fra takvinkel er blitt uteglemt i selve vedtaket.

Når det gjelder kommunens vurdering av tiltaket gjengis følgende fra saksfremstillingen:

Side 6 av 8



«I henhold til reguleringsbestemmelsen, samt plan- og bygningsloven § 29-1 og 29-2, stilles
det krav til tiltakets visuelle utforming i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Det omsøkte tiltaket består av tre boenheter på to plan hvor taket er flatt, delvis med pulttak.
Den øvrige bygningsmasse i området består i hovedsak av eneboligbebyggelse på inntil to
plan med saltak. Innenfor området er det imidlertid også flere eksempler på
eneboligbebyggelse med pulttak.

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

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

Ut fra ovenstående synes det som om kommunen har gjort en vurdering av tiltaket i forhold til
omgivelsene, og at man er kommet til at tiltaket kan aksepteres.

Under henvisning til kommunens vurdering legger vi til grunn at en dispensasjon fra
takvinkelbestemmelsene ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak planen.

Det legges videre til grunn at dispensasjon fra bestemmelsene om takvinkel antas å ha
større fordeler enn ulemper for naboer både foran og bak, idet bygningen blir lavere enn ved
bruk av saltak.

I medhold av plb. § 19-2 gis herved dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplan om
takvinkel, slik at tiltaket kan oppføres med tilnærmet flatt tak som omsøkt.
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Vedtak

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 24.06.13, sak 41/13.
I medhold av pbl. § 19-2 gir Fylkesmannen dispensasjon fra takvinkelbestemmelsene i
kommunedelplanen, slik at det omsøkte tiltaket kan oppføres med tilnærmet flatt tak i
samsvar med søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev.

Med hilsen

I-Marta Solberg

Kopi til:





Aud og Per Holmern Sundnesv. 24 7670 Inderøy
Børgin eiendom AS Jektvollv. 65 7670 Inderøy
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 600 7734 Steinkjer
Arnhild og Harald Sundfær Sundnesv. 22 7670 Inderøy
Letnes arkitektkontor Postboks 37 7651 Verdal

fl
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Tor Sande
fung. avdelingsdirektør
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Vår dato Vår referanse

30.01.2014 2013/1438-10

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

Norums Byggservice AS
Letnesvegen 417
7670  INDERØY

Dahl Audhild og Tor - gnr 003 bnr 008 - tilbygg til bolighus - bruksendring av 
uthus - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
003/008

Adresse:
    Sakshaugvegen 98                     

Tiltakshaver:
Audhild K. og Tor Dahl

Ansvarlig søker:
Norums Byggservice AS                                          

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus, bruksendring av uthus                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygg av bolighus og bruksendring av uthus registrert mottatt her 13.12.2013.
Siste dokument til saken 14.01.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) gis tillatelse til tilbygg til 
bolighus, tillatelsen er gitt med følgende forutsetninger:

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Norum byggservice AS, org.nr. 976548027, gis ansvarsrett som ansvarlig søker samt ansvarlig 
for prosjektering og utførelsen av tømmermannsarbeider.

Saksopplysninger:

Eiendommen består av to bolighus, tilbygget er på opprinnelig våningshus på eiendommen. Tilbygget er 
på ett plan, men vil endre fasaden og vindusplassering i begge plan. 

I tillegg søkes det om bruksendring av eksisterende driftsbygning, endringen omfatter hobbyrom samt 
rom for behandling i forbindelse med egen virksomhet.

Tilbygg til bolighuset har et bebygd areal BYA på 26 m2. 

Planstatus: Kommunedelplan Straumen, vedtatt 15.10.2013.
Planformål: boligbebyggelse
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Dispensasjons:
I henhold til søknaden av 14.01.2014 er det søkt om dispensasjon fra følgende forhold:
Det søkes om dispensasjon fra eventuelle krav om universell utforming i arealer for privat virksomhet i 
uthuset. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med blant annet følgende:
«Huset det søkes dispensasjon for har tidligere vært fjøs, fraukjeller, potetkjeller og redskapsbu. Over 
rommene er det fjøslem. De opprinnelige golvene er på forskjellige nivåer, det må de fortsatt være i de 
nye rommene for å få nok takhøyde. Veggene mellom rommene står delvis allerede og er bærevegger. 
For å oppnå universell utforming må mye arbeid til som gir uforholdsmessige store kostnader og store 
endringer i byggets bærekonstruksjon. Det vil heller ikke være byggteknisk mulig med arealet som er til 
disposisjon. Fjøslemmen over vil også bli "ødelagt" dersom tak skal heves. 
Disse endringene er ikke å anbefale.»

Saksvurdering:

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

Dispensasjonssøknad
I henhold til virksomheten er dette lokaler til egen virksomhet og vil ikke berøre arbeidsplasser i henhold 
til krav jfr. Arbeidsmiljøloven § 18-9.
Lokalene vil ikke omfattes av krav som publikumsbygg eller arbeidsbygg, Jfr. Teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven TEK10 § 12-1.    

I henhold til dispensasjonssøknad vil det ikke være hensiktsmessig med bruk av disse lokalene om 
virksomheten skulle igangsettes i henhold til kravene i TEK. 
I samsvar med den virksomhet som er angitt i søknaden er det ikke krav til at lokalene fult ut ivaretar 
kravet i TEK, bygningsmyndigheten vil allikevel henstille til at dette ut fra de eksisterende forhold. 

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Audhild K. og Tor Dahl Sakshaugvegen 98 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

07.02.2014 2012/3272-34

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37
7651 VERDAL

Att. Tor Arne Langdal

Igangsettingstillatelse

Fossum Eiendom AS - gnr 004 bnr 046 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta -
Prixbutikk - Utøyvegen 4 - igangsettingstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/046

Adresse:
    Utøyvegene 2                      

Tiltakshaver:
Fossum Eiendom AS

Ansvarlig søker:
Letnes Arkitektkontor AS                                        

Tiltakets art:
  Forretningsbygg med ny dagligvarehandel for Coop                                              

Bruksareal i m2:
  1557 m2          

Det vises til søknad om igangsettingstillatelsen registrert mottatt her 07.01.2014.
Det er tidligere gitt rammetillatelse av 19.11.2014, vedtak for tiltaksklasse av 02.01.2014 samt 
rivningstillatelse av 22.01.2014.
Siste dokument til saken 06.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 gis tillatelse til igangsettingstillatelse for hele bygget.

Igangsettingstillatelsen er gitt med bakgrunn i gjennomføringsplan av 02.10.13.
Tillatelsen omfatter tiltak i tiltaksklasse: 2
                
Følgende foretak er gitt ansvarsretter:

 Letnes Arkitektkontor AS, org.nr. 942321910, er gitt ansvarsrett for søkefunksjonen samt 
arkitekturutforming bygg.

 Sweco Norge AS, org.nr. 967032271, gis ansvarsrett for prosjektering av konstruksjonssikkerhet
bæresystem stål og betong, brannkonsept, innvendig sanitæranlegg samt uavhengig kontroll av 
bygningsmessige arbeider.

 Ryjord AS Nord, org.nr. 943536007, gis ansvarsrett for prosjektering av brannalarmanlegg og 
ledelysanlegg.
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 Byggmesteran AS, org.nr. 986798676, gis ansvarsrett for utførelsen av bygningsmessige 
arbeider.

 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for graving og utomhus arbeider.

 Gran & Ekran A/S, org.nr. 990427 208, gis ansvarsrett for utførelsen av betongarbeider.

 Røra Mek. Verksted AS, org.nr. 994251848, gis lokal godkjenning og ansvarsrett for produksjon 
og montering av bæresystemer.

 Trønderrør AS, org.nr. 920333621, gis ansvarsrett for utførelsen av innvendig sanitæranlegg.

 Bakco A/S, org.nr. 974676923, gis ansvarsrett for funksjonene prosjektering samt ansvarlig for 
utførelsen av ventilasjon- og klimainstallasjon.

 Madsen Elektro A/S, org.nr. 997391063, gis lokal godkjenning samt ansvarsrett for utførelsen av 
brannalarm- og ledelysanlegg.

 Norsk Sanerings Service AS, org.nr. 997710371, gis ansvarsrett for prosjektering av 
miljøsanering, samt utførelsen av riving og miljøsanering.

 Norconsult AS, org.nr. 962392687, gis ansvarsrett for kontroll av konstruksjonssikkerhet.

 Teknoconsult AS, org.nr. 986524029, gis ansvarsrett for kontroll av brannteknisk prosjektering.

Saksopplysninger:
Søknaden omfatter igangsettingstillatelse for hele tiltaket for Coop-exstra bygget, i henhold til søknad 
har bygget et bebygd areal BYA på 1628 m2.

Tiltaket er gitt rammetillatelse av 19.11.2013, i henhold til denne er rammetillatelsen gitt under følgende 
forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegningsliste av 02. oktober 2013 legges til grunn for tillatelsen.

 Før igangsettelse gis forutsetter dette at det foreligger underskrevet avtale som ivaretar 
forutsetningene i dispensasjonsvedtaket av 04.02.2013.

 Estetisk utforming i forhold til reguleringsbestemmelsene ivaretas.

 Det er en forutsetning for tiltaket at de to eiendommene til Inderøy Røde Kors sammenføyes med 
gbnr 4/46 før igangsettingstillatelse gis, jfr. PBL`s § 29-4.

 Arbeidstilsynets godkjenning må foreligge ved igangsettingstillatelse.

Reguleringsplan:
Planstatus: Reguleringsplan for Nessjordet.
Planformål: Sentrumsområde
I henhold til sak 3/13 i Hovedutvalg Natur er det gitt dispensasjon for oppføring av butikkbygg, i møte av 
04.02.2013. 

Eksterne avtaler:
Det foreligger underskrevet avtale i forhold til «AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG TIL SENTRUMSUTVIKLING I 
STRAUMEN» fra Fossum Eiendom AS av 06.02.2014.
Arbeidstilsynet har gitt samtykke etter Arbeidsmiljøloven § 18-9 i vedtak av 21.01.2014.
Oppretting av ny eiendom for Røde Kors før sletting av eksisterende festetomter er under effektuering. 

Estetikk:
Det foreligger fasadetegninger sist oppdatert av 7. januar 2014. Det foreligger en beskrivelse av fasader 
og beplantningsbeskrivelse sammen med søknad.
De endelige fasadetegninger i hoved fasader mot vei er ikke ferdig utarbeidet.
Bygningsmyndigheten vil motta endelige fasadeuttrykk samme med søknad om skilting.
Bygningsmyndigheten godkjenner vedlagte foreløpige tegninger og imøtekommer disse under 
forutsetning av at det endelige fasadeuttrykket vil gi en demping av utvendige store fasader med 
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stålplater ved at detaljer ved vinduer og/eller inngangsparti eventuelt brytes med ytterligere trepaneler i 
fasaden.   

Forurensningsforskriften:
Med bakgrunn i eiendommens historie har kommunen krevd at tiltakshaver gjør rede for 

grunnforholdene på eiendommen i samsvar med kapittel 2 i Forurensningsforskriften.

Eiendommen har siden 1.byggetrinn i 1963 fungert som bensinstasjon med verkstedhaller. I henhold til 

beskrivelse av 05.02.2014 er det etter flytting av bensinstasjon i 1991 gjort masseutskifting på 

eiendommen.

I forkant av rivingstillatelsen for eksisterende bygningsmasse ligger Miljøkartleggingsrapport utarbeidet 

av Norconsult, av 17.12.11. Rivingstillatelsen av 22.01.2014 er gjort ut ifra at selve rivingsarbeidet med 

håndtering av avfall utføres i samsvar med Forurensningsloven og Avfallsforskrift på bakgrunn av 

Miljøsaneringsplan.

Det foreligger en beskrivelse av fundamenteringshøyder i utomhusplan av 07.01.2014.

Grunnundersøkelser:
Grunnundersøkelser og fundamenteringteknisk vurdering laget for nabobygget (bensinstasjonen) legges 
til grunn. Rapporten er laget av Kummeneje datert 02.09.1991.

Brannteknisk prosjektering:
Det foreligger brannteknisk rapport utarbeid av Sweco Norge AS, av 18.12.2013. 

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

Søknaden er i samsvar med gitte dispensasjonstillatelse i sak 3/13 samt i samsvar med tidligere gitte 
rammetillatelse. 
Ansvarsretter er gitt i henhold til godkjente gjennomføringsplan av 02.10.2013. 

Inderøy kommune godkjenner beskrivelsen med vurdering i form av tiltaksplan, tiltaket godkjenner etter 
en samlet vurdering i henhold til Forurensningsforskriften kap 2. 

Øvrige opplysninger:

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. 

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Fossum Eiendom AS Sundfærvegen 2 7670 Inderøy
Sweco Norge As Bomvegen 13 7725 Steinkjer
Ryjord AS Nord Kongensgate 28 7713 Steinkjer
Byggmestran AS Russervn. 4 7652 Verdal
Anton Letnes AS Utøyvegen 1031 7670 Inderøy
Gran & Ekran A/S Lensmyra 8 7670 Inderøy
Røra Mek.Verksted AS Sundsøya 12 7670 Inderøy
Trønderrør AS Melkevn. 8 7650 Verdal
Bakco A/S Verksvn. 10 7725 Steinkjer
Madsen Elektro A/S Vennaliv. 2 7670 Inderøy
Norconsult AS Kongens gate 27 7713 Steinkjer
Teknoconsult AS Hornebergveien 7A 7038 Trondheim
Norsk Sanerings Service AS

Østensjøveien 15D 0661 Oslo



Vår dato Vår referanse

10.02.2014 2012/3419-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Stein Haugan
Jotunvegen 1
7712  STEINKJER

Haugan Stein – 37/13 - Basseng - Vangshylla - godkjennes

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

Adresse:
Skarnsundvegen 18                         

Tiltakshaver:
Stein Haugan                      

Tiltakets art:
Basseng til fritidsbolig                                               

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av basseng til eksisterende fritidsbolig registrert mottatt her
11.09.2012.
Siste dokument til saken 26.09.2012.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes oppføring av basseng til eksisterende fritidsbolig 
i henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.
Bygningsmyndigheten minner om at bassenget må sikres i henhold til Plan- og bygningsloven § 28-6.

Saksopplysninger:
Tiltaket gjelder oppføring av basseng i tilknytning til eksisterende fritidsbolig.

Tiltaket ble omsøkt allerede i 2012. Da tiltakshaver samtidig søkte om utslippstillatelse og i den 
forbindelse opparbeidelse av vei til fritidsbolig ble søknad om basseng lagt i bero i påvente av disse 
sakene, viser til sak 2012/3933. Det bemerkes at de to sakene ikke vil være avhengig av hverandre.
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Bassenget er planlagt lagt inntil fritidsbolig, på et platå noe lavere enn eksisterende grunnmur. Dette i 
henhold til tegninger av 26.09.2012.
Bebygd areal for basseng vil være BYA 32 m2. 

Reguleringsplan:
Kommuneplanens arealdel for Inderøy, vedtatt 10.04.2007.
Planformål: LNF-formålet

Fritidsboligen ligger innenfor et område er utbygd med fritidsboliger i henhold til en disposisjonsplan av 
1971. 

Saksvurdering:

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

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

Ulempen med dispensasjon er faren for presedens og en uthuling av planens bestemmelser. Et hvert 
tiltak skal imidlertid vurderes konkret og individuelt. Hensynet bak bestemmelsen i planen er å regulere 
størrelsen på hyttene i feltet og slik gi forutsigbarhet for naboeiendommene.

Den eksisterende fritidsboligen har i henhold til Matrikkelopplysninger og kart et totalt bebygd areal på 
ca 56 m2 inkludert uthus. Bassenget bygges ut i tilknytning til hytta, terrenget er både bratt og ulent i 
område og eksisterende fritidsbolig har ligger delvis på en høy grunnmur mot sjøen. Bassenget er 
planlagt oppført på et nivå ca 1- 1,5 meter lavere enn topp grunnmur. 

Fordelen med en dispensasjon er at tiltakshaver får utnyttet arealet rundt hytta bedre da bassenget 
delvis er bygd ned i en eksisterende sprekk i fjell. Tiltaket vil også kunne virke dempende på høyden av 
mur mot sjø. For øvrig vil tiltaket kunne vurderes på linje med terrasseutvidelse jf. tiltak i hyttefelt er det 
er eksempler på ulike terrenginngrep i det ulendte terrenget.
Allmenhetens tilgang i strandsonen vil ikke bli endret av tiltaket.

Bygningsmyndigheten vurderer tiltaket til å være en mindre endring av eksisterende forhold og i 
samsvar med gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel området. 

Øvrige opplysninger:

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

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