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Arkivsak. Nr.:
2014/620-1

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 28/14 07.04.2014

Vurdering av endret reguleringsbestemmelse for Saksmoen boligfelt.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres reguleringsbestemmelsenes begrensning på 
maksimal mønehøyde til terreng fra 7,5 m til 8 m, og maksimal gesimshøyde fra 5,5 m til 6 m 

Bakgrunn

Fuglesang og Dahl fremmet i oktober 2013 en søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
Saksmoen boligfelt på vegne av en potensiell kunde.

Søknaden gjaldt et typehus som vist på bildet, med mønehøyde til terreng på 8,2 m og gesimshøyde på 
6 m. Vedtatte reguleringsbestemmelser har begrensning på henholdssvis 7,5 m og 5,5 for møne og 
gesimshøyde. 

Hovedutvalg natur vedtok å avslå denne dispensasjonssøknaden, men vedtok samtidig at det skulle 
fremmes en ny sak for utvalget, hvor høydebegrensningen i reguleringsbestemmelsene skulle 
underlegges en ny vurdering. 



Den potensielle tomtekjøperen er, så langt saksbehandler kjenner, ikke lengre aktuell som tomtekjøper
i feltet. 

I samsvar med Hovedutvalgets vedtak legges imidlertid saken frem som vurdering av en mindre 
reguleringsendring for området. 

Utbygger Odd Einar Kne AS og planlegger fra Sweco AS er forespurt om de har noen synspunkter på en 
omregulering. De har pr e-post skrevet at byggehøyden er noe som kommunen får vurdere, men at de i 
utgangspunktet ikke synes det er riktig at planen justere etter den enkeltes utbyggingsønske. Det bør 
heller være slik at husbyggerne justere sine planer etter de bestemmelsene som er satt.

Det er ikke tinglyst solgte tomter innen området og spørsmål om endret byggehøyde er ikke sendt på
høring til noen berørte. Så lenge maks kotehøyde for tomtene ligger fast vurderes ikke endringen å 
berøre naboeiendommer. 

Vurdering
I reguleringsbestemmelsene for Saksmoen boligfelt er boligtomtene regulert med maksimale 
kotehøyder for bebyggelsen angitt på plankartet. Dette styrer hvor høy bygningene vil kunne bli i 
terrenget. I tillegg er det satt følgende begrensning på selve husstørrelsen: 

«Områdene kan bebygges 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.»

Intensjonen med planen ved at det både er gitt bestemmelser til maksimal mønehøyde samt 
kotehøyde, er at alle berørte skal kunne ha et avklart forhold til størrelse og høyde på nabohusene. 
Angitt maksimal mønehøyde til terreng gir en mer enhetlig bygningsmasse slik at en unngår at det 
kommer spesielt ruvende innslag.

Dagens reguleringsbestemmelser er ikke spesielt strenge, men begrenser husstørrelsen noe. Grovt sett 
tillates hus med 1,5 etasje på flat tomt, og to-etasjes hus med sokkel. To fulle etasjer på flat tomt kan 
etter disse bestemmelsene være vanskelig å innpasse. 

Det er brukt 7,5 m mønehøyde i de fleste reguleringsplaner de siste årene. Dette har ikke blitt justert 
selv om det i teknisk forskrift er satt økte isolasjonskrav. Økte isolasjonskrav i gulv/tak gir økt 
bygningshøyde på 30-40 cm sammenlignet med tidligere teknisk forskrift.

Det blir en politisk vurdering om hvor stor grad av frihet den enkelte tomteeier skal ha for utvikling av 
egen tomt. Dette er en avveining opp mot forhold til naboene, og at det blir en viss grad av enhetlig 
bygningsmasse tilpasset de andre tomtene i feltet. Et sammenlignende felt som belyser problematikken 
er Gangstadhaugen II hvor tillat mønehøyde er 7 m til terreng. Problematikken i dette feltet er at 
naboene synes husene er altfor høye – og ikke at husbyggerne synes denne begrensingen er for 
strenge. I dette feltet er det riktignok ikke satt maksimal kotehøyde for den enkelte tomt. 

Større frihet for den enkelte gir erfaringsvis flere konflikter mellom naboer i byggesakene.

Alternativene i denne saken er enten å opprettholde bestemmelsene som de er, justere tillat 
mønehøyde noe opp, eller fjerne helt bestemmelsen om mønehøyde til terreng. Det vil da være plan-
og bygningslovens generelle begrensning på mønehøyde på 9 m til terreng som vil gjelde. 



Konklusjon
Hus som omsøkt i dispensasjonssøknaden, eller enda større, kan være bra på den riktige tomta, men er 
veldig vanskelig å innpasse på en god måte sammen med andre hus i et tettbygd boligfelt.  Ut fra 
intensjon om å beholde en viss enhetlig bebyggelse, vil ikke rådmannen anbefale å fjerne helt reglene 
om mønehøyde til terreng. 

Det kan imidlertid være fornuftig å justere opp tillat møne- og gesimshøyde noe som følge av økte 
isolasjonskrav som har kommet siste årene, selv om det i praksis er sjelden husbyggere fremmer 
søknader som strider mot regelen om 7,5 m mønehøyde. 

Rådmann anbefaler at tillat møne- og gesimshøyde økes med 0,5 m i feltet.



Arkivsak. Nr.:
2012/3734-10

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 29/14 07.04.2014

Klage på avvist ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. 

Einervegen 6

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune opprettholder administrativt vedtak av 21.11.2013 med avvisning av klage 
på kommunens manglende oppfølging av brudd på plan- og bygningsloven i Einervegen 6.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

2. Kommunen igangsetter en skiltplanprosess hvor det vurderes skilting med parkering forbudt av 
snuplassen. Planen sendes på høring til velforening og beboere i Enervegen før det gjøres 
vedtak.

Vedlegg

1 Situasjonskart
2 Målebrev som viser kommunalt disponert grunn
3 Avvisingsvedtak 21-11-2013
4 Klage på avvisingsvedtak 02.12.2013

Journalførte dokumenter i saken som ikke vedlagt: 

Saksframlegg til Komité Natur fra 02.09.1997 (saken utsatt og ikke ferdigbehandlet)
Div. korrespondanse fra 1996-1997 fra Petersen, Kotheim, Røsetberga Vel mm

Brev fra Inderøy kommune til Kotheim/Petersen 30.10.2012
Brev fra E. Petersen 08.01.2013
Brev fra E. Petersen 25.02.2013
Svarbrev fra Inderøy kommune, 05.04.2013
Brev fra E. Petersen 08.07.2013
Brev fra E. Petersen 11.11.2013



Svar fra Bård Kotheim på e-post fra rådmannen av 18.02.2014
Brev fra E. Pettersen 04.03.2014

Bakgrunn

Klager, Einar Petersen, har over tid gjort flere henvendelser til Inderøy kommune og påklaget følgende:

1) At kommunalt vegareal og snuplass i området benyttes (primært av) nabo i Einervegen 6 til 
privat parkering.

2) At kommunen ikke har pålagt eier av Einervegen 6 å etablere biloppstillingsplass på egen tomt.

Petersen mener manglende opparbeiding av biloppstillingsplasser er et brudd på plan- og 
bygningsloven, og ønsker at kommunen, med hjemmel i loven, skal gi eier av Einervegen 6 pålegg om å 
opparbeide biloppstillingsplasser på tomta.

Denne saken er foranlediget av et administrativ vedtak om ikke å følge opp eventuelt brudd på plan og 
bygningsloven for mangelfull opparbeidelse av parkeringsplasser på Einervegen 6. (gitt byggetillatelse 
og oppført på slutten av 70 tallet) Einar Petersen påklager dette.  

Det vises til vedlagt brev fra Einar Petersen for utførlig redegjørelse av hans syn på saken. Ytterligere 
opplistede brev fra Petersen og svarbrev fra kommunen kan fås ved henvendelse til 
saksbehandler/kundetorg. 

Eier av Einervegen 6 Bård Kotheim har i brev av 20.02 gitt uttrykk for sitt syn i saken:

Enebolig i Einervegen 6 ble oppsatt av tidligere eier i 1980. Undertegnede kjøpte eiendommen i februar 
1994. Tidligere eier opplyste ved salget at det var oppfylt for 2 oppstillingsplasser for biler i 
ytterkant/overkant av tomt mot snuplassen. Det kan opplyses at snuplassen ikke er bygd i henhold til 
gjeldende reguleringsplan.

Slik som tomten er utformet medfører høydeforskjellen ned mot gårdsplass at det er håpløst å komme seg 
opp fra denne ved snø og vinterforhold. Eiendommen er av den grunn helt avhengig av 2 
oppstillingsplasser på oversiden av tomten mot snuplassen for å være bebobar. Parkeringen har i hele 
tiden jeg har bodd der tatt hensyn til at dette ikke skal være til hinder for snuing, brøyting og 
renovasjonsbil. Dette har jeg heller aldri fått klage på at det har vært. 

For at boligen i Einervegen 6 skal være beboelig om vinteren er jeg helt avhengig av 2 oppstillingsplasser 
for bil mot snuplass. Parkeringen har hele tiden blitt utført slik at den ikke skal medføre problemer for 
snuing av biler, brøyting og andre kjøretøy. Komite natur i Inderøy kommune var på befaring omkring år 
2000 for å se på problematikken med parkeringen ved min tomt. Det ble den gang konkludert at 
parkeringen ikke medførte problemer. 

Kommuneadministrasjonen har over tid vært i dialog med partene – og spesielt Petersen - i et forsøk på 
å identifisere minnelige løsninger. Dette har vist seg vanskelig.  Rådmannen vil beklage at våre forsøk i 
så måte har medført at «saken» har trukket i langdrag.

Administrasjonens innstilling har vært at mangelfullt opparbeidete biloppstillingsplasser i seg selv ikke 
er noe vesentlig avvik, men at parkering på en kommunal snuplass kan være det. Kommunen har 
imidlertid aldri mottatt henvendelser som tyder på at det er problemer for renovasjonsbil, brøytebil 
eller framkommelighet for andre i Einervegen. 

Kommunen har så sent som i fjor klargjort overfor eier av Einervegen 6 hvor grenser for offentlig bruk 
(snuplass) og privat parkering går. Det ble i sin tid gitt en muntlig tilbakemelding som er bekreftet 
gjennom det skriftlige svaret av 18.02. Bård Kotheim viser til at han vinterstid i praksis er avhengig av to 
oppstillingsplasser på grensen – og over grensen – til det som er regulert (avtegnet som) kommunal 



snuplass. Han viser til at tidligere eier har anført at dette området var oppfylt for formålet og at 
kommunen tidligere ikke har hatt merknader. (jfr. også komite Naturs synfaring i området 1997)

Administrasjonen har i flere svarbrev til Petersen fremholdt at kommunen ikke anser at manglende 
biloppstillingsplasser er noe som kommunen ønsker å prioritere med ulovlighetsoppfølging.  Det er et 
juridisk vurderingsspørsmål om biloppstillingsplasser egentlig mangler på tomta/eiendommen 
Einervegen 6 – en eiendom som altså ble utbygd på 70-tallet. 

Juridisk er en beslutning etter plan- og bygningsloven, om ikke å følge opp en ulovlighet av mindre 
betydning, ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages. Når en part likevel klager på 
manglende oppfølgingen vil avvisning av denne klagen være et enkeltvedtak. Petersen har i brev fra 2. 
desember 2013 påklaget avvisning av tidligere klage. 

Når avvisning av klagen gjelder en sak etter plan- og bygningsloven er det Fylkesmannen som er 
klageinstans og ikke kommunens klageutvalg.

Saken har også tidligere vært oppe til behandling. I 1997 var saken til behandling i Komité Natur hvor 
det ble også gjennomført befaring. 

Rådmannens forslag til vedtak var den gang: 

«Snuplassen i Einervegen skiltes med teksten «Vennligst ikke parker på snuplassen» i tillegg til 
at grensen mellom veggrunn og boligtomt merkes. Disse tiltakene følges opp med en orientering 
til beboerne i veien og velforeningen om hvilke regler som gjelder»

Bakgrunnen for foreslått skilting var at velforeningen den gang ikke ønsket et parkeringforbudtskilt da 
de synte det var en «uvennlig» måte å møte besøkende på. De så heller ikke på parkeringspraksisen her 
som noe vesentlig problem for boligfeltet.

Saken ble ved behandlingen i Komité Natur utsatt, for å avklare nærmere en problemstilling om at det 
ikke var helt samsvar mellom utforming av snuplassen som var vist i reguleringsplanen og snuplassen 
som var vist på målebrev (vedlegg 2).

Saken ble aldri ferdigbehandlet. Problemstillingen som førte til utsettelse av saken i 1997 er ikke lenger 
relevant, siden reguleringsplanen for området senere er opphevet.

Vurdering

Bolighuset i Einervegen 6 fikk byggetillatelse i 1978. I situasjonsplanen for søknaden var det det 
inntegnet avkjøring og plass for biloppstillingsplasser.

I følge beskrivelse fra klager har både tidligere eier og nåværende eier av Einervegen 6 gjennom alle år 
brukt kommunal snuplass som biloppstillingsplass i stede for å tilrettelegge dette skikkelig på egen 
tomt. 

Avkjøringen ned til Einervegen 6 er smal og bratt, men det er samtidig fullt mulig å parkere biler på 
tomta. Dette bekreftes også i beskrivelsen fra klager, at området foran husets inngang sporadisk har 
blitt brukt til parkering. Selv om biloppstillingsplassene på ingen måte er godt tilrettelagt, kan ikke 
rådmannen se at eier bryter juridisk med kravene til ubebygde deler av tomta slik de framgår av plan-
og bygningsloven § 28-7 (krav til bl.a. biloppstilling). Det er i lovverket ikke beskrevet noe krav til 
standard på biloppstillingsplasser. Minimumskravet må derfor være at de kan brukes. Selv om det i 
følge Kotheim er vanskelig å benytte plassen foran huset på vinterstid, har dette også noe med nivå på 
tilrettelegging, brøyting og strøing. 



Uansett om opparbeidelsen av tomta juridisk kunne vært definert som mangelfull, ser ikke rådmannen 
at situasjonen oppfyller de krav plan- og bygningsloven setter i § 31-3 eller 31-4 til å kunne gi pålegg.

§ 31-3
«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i 
en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom 
eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting. ….»

§31-4
«…. Pålegg kan bare gis der utbedring vil gi vesentlig forbedring av byggverkets eller 
installasjonens funksjon som tilsies av tungtveiende hensyn til universell utforming, helse, miljø, 
sikkerhet eller bevaringsverdi. I vurderingen skal det legges vekt på kostnadene ved pålegget, 
antall brukere, hvilke farer eller ulemper de utsettes for, og avstanden mellom den faktiske 
tilstanden og gjeldende krav.»

Lovverket har lagt en viss terskel for at kommunen skal kunne bruke såpass sterke virkemidler som 
pålegg overfor privatpersoner. 

Konklusjon

Rådmannen vurderer ikke at den beskrevne problemstillingen er av en slik art at det gir kommunen 
hjemmel til å gi pålegg etter plan- og bygningsloven.

Bruk av kommunal veg og snuplass til parkering kan imidlertid være et problem som kommune bør ta 
tak med trafikkregulerende tiltak, dersom dette skaper vanskeligheter for trafikkavviklingen eller for 
naboene.

Rådmannen står derfor fast på tilbakemeldingen som Petersen har tidligere har fått etter sine første 
henvendelser, om at skilting av snuplassen er den måten kommunen vil følge opp saken videre.

Det anbefales derfor at avvising av klagen på manglende ulovlighetsoppfølging opprettholdes, og at 
skiltplan for snuplassen følges opp videre med en prosess med beboere og velforening. 
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Arkivsak. Nr.:
2013/2008-28

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 30/14 07.04.2014

Klage på avslag dekking av saksomkostninger i sak 5/14.

Rådmannens forslag til vedtak
Klagen på saksomkostninger til sak 5/4 datert den 27.01.14 blir innvilget. Vedtaket er i henhold til 
forvaltningslovens § 36 der parten tilkjennes vesentlige kostnader ved klagebehandlingen.

Det utbetales kr. 6900.- til klager ved advokat Smalås.  

Vedlegg
1 Klagesak vedr. saksomkostninger
2 Klagesak - Trygve og Elisabeth Eide m.fl.. Fradeling av tilleggsareal på Lekset, gnr. 177 bnr. 1 i 

Inderøy

Bakgrunn
Inderøy kommune behandlet i delegert vedtak den 20.11.13 Trygve og Elisabeth Eide sin søknad om 
fradeling dyrka areal fra Lekset gnr. 177/1 til naboeiendom Heia gnr. 177/2 med begrunnelse at omsøkt 
areal skulle nyttes til kårbolig på Heia. Søknaden ble avslått med følgende vedtak: 

«Inderøy kommune avslår søknad om fradeling av ca. 1,5 dekar dyrka jord på Lekset gnr.
177/1 til Heia gnr. 177/2 som skulle nyttes til kårhus. Avslaget er begrunnet i at driftsgrunnlaget ikke gir 
grunnlag for oppsetting av kårhus.
Vedtaket gjøres i medhold av jordlovens §§ 9 og 12 som gjelder omdisponering og deling av
dyrka og dyrkbar mark samt landbruksdepartementets brev fra 21.12.2006 og rundskriv
M- 1/ 2013.»

Avslaget ble påklaget av både selger og kjøper ved advokat Smalås. Det ble i tillegg søkt om å få dekket 
saksomkostninger ved klagen. Saken ble behandlet av hovedutvalg Natur i møte den 27.01.14, og det 
ble fattet følgende vedtak der 7 stemte for og 4 mot:

«Klagen etterkommes.



Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen til driftsenheten mener Inderøy kommune at det her foreligger 
behov for kårbolig.
Inderøy kommune anser den omsøkte tomten for å være den best lokaliserte området for å
tjenestegjøre som kårbolig, samt at den er minst utfordrende mhp jordvern. Klagen etterkommes og det 
stilles som vilkår at arealet for øvrig drives.
Det foreligger ikke vesentlige mangler ved vedtaket eller saksforberedelse, og klagerens krav om 
dekning av saksomkostninger avvises.»

Vedtaket om avvising av dekning av saksomkostningene er et enkeltvedtak og kan påklages. Advokat 
Smalås har på vegne av Kjetil Helgesen påklaget avslaget på dekning av kostnader. Klagen skal 
behandles i tråd med forvaltningslovens § 36. 

Vurdering
Klagen skal vurderes med bakgrunn i forvaltningslovens § 36, 1 ledd der det heter: 
«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som 
har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringene skyldes partens eget forhold eller 
forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.»

Følgende er vurdert: 
Vesentlig kostnader: 
Vedlagt regning fra advokat på kr. 6.900.- regnes som vesentlige kostnader. Det er heller uvanlig å 
benytte advokat til klagesaker etter jordloven, men det kan aksepteres at klager hadde behov for ekstern 
hjelp til å utforme utkast til klagebrev. 

Nødvendige omkostninger: 
Når det gleder partens eget forhold, valgte forvaltningsorganet, her hovedutvalg Natur, å endre delegert 
vedtak ved å se på de skjønnsmessige sidene av saken. Parten hadde gitt riktige opplysninger ved 1. 
gangs behandling for å vurdere saken etter jordloven, men i klagebehandlingen kom det frem nye 
helsemessige og næringsmessige opplysninger som administrasjonen ikke skal vurdere etter jordloven 
men hovedutvalg Natur valgte å vektlegge med sin skjønnsmessige avgjørelse. 

Når det gjelder forvaltningens kontroll, er følgende forhold vurdert: 

1. Saksbehandlingsfeil. Saken er behandlet etter gjeldene lovverk, og i tråd med Inderøy kommunes
delegasjonsreglement. Det er ikke påvist saksbehandlingsfeil i saken. 

2. Feil ved avgjørelsesgrunnlaget.  Delegert vedtak ble fattet i tråd med gjeldende lovverk og 
rundskriv vedrørende omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til kårhus på 
landbrukseiendommer. 

3. Feil lovanvendelse. Saken ble fattet etter riktige lovbestemmelser i jordloven (§§ 9 og 12) og 
plan og bygningsloven ( § 20-1,m)

4. Endret skjønnsutøvelse. Hovedutvalg Natur la vekt på de nye opplysninger i klagen som 
vedrørte endret skjønn vedrørende livskvalitet til fremtidige kårfolk og utvikling av 
tilleggsnæringer på bruket. De vurderte omsøkt tomt som mindre verdifull med hensyn til 
jordvern. Det vises til vedtak fattet i hovedutvalg Natur den 27.01.14.

Konklusjon
Etter en helhetsvurdering av forvaltningslovens § 36, bør kravet om saksomkostninger innfris. Dette er 
på bakgrunn av at en part i saken har hatt vesentlige kostnader, og hovedutvalg Natur har endret 
kommunens vedtak etter en skjønnsmessig vurdering. 





Hei, jeg har oppfattet at klagen over avslaget på fradeling av tilleggsareal ble tatt til følge, men at 
saksomkostningsavgjørelsen ikke ble tatt til følge. Stemmer dette?

I så tilfelle vil denne del av saken bli påklaget. Det følger av forvaltningsloven § 36 første ledd at:

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 
partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige 
forhold taler mot det.».

Det klare utgangspunkt er at saksomkostninger skal tilkjennes, og jeg ber opplyst hvilke forhold på partenes 
egen side, eller andre forhold, som eventuelt kan begrunne et avslag.

Jeg har ikke mottatt selve omgjøringsvedtaket, men dersom det er fattet vedtak om at partene ikke skal 
tilkjennes saksomkostninger, påklages dette vedtakets saksomkostningsdel herved.

Jeg ber om at vedtak om omgjøring med saksomkostningsavgjørelsen oversendes meg, gjerne pr. e-post.

Vennligst bekreft at denne e-post er mottatt. 

Er det spørsmål, bare ta kontakt.

Jeg ber om tilbakemelding.

Med hilsen

Bertil V. Smalås
Advokat

Advokatfirmaet
Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalås ANS
Postboks 2514
7729 Steinkjer
Telefon:    74 15 08 10
Telefaks:  74 15 08 01
Mobil:       92 21 73 46
www.steinkjeradvokatene.no

Denne e-post kan inneholde konfidensiell informasjon og er kun ment for adressaten.
Dersom De ved en feiltakelse mottar denne e-post, ber vi vennligst om at De umiddelbart
underretter avsenderen, og at mottatt innhold slettes. All form for bruk eller
videresendelse av uberettiget mottatt e-post er forbudt. 
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Arkivsak. Nr.:
2014/278-10

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/14 07.04.2014

Endring av reguleringsplan for Venna - offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur vedtar følgende føring for endring av reguleringsplan for Venna: 

- Plankart, trafikkløsninger og bestemmelser tilpasses vedlagt situasjonsplan for IOKS
- Eiendommen gnr. 4 bnr. 67 innlemmes i planområdet for IOKS og omreguleres fra privat bolig 

til offentlig byggeområde. 

Det delegeres til rådmann å ferdigstille nødvendige plandokumenter og å gjøre vedtak om utlegging til 
offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg
1 Landskapsplan IOKS
2 Innspill til forhåndsvarsling
3 Gjeldende reguleringskart

Bakgrunn

I forbindelse med bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter er det behov for å endre 
reguleringsplanen for noen punkter som spesielt gjelder løsning av trafikkforhold.

Det er behov for direkteavkjøring fra fv. 761 for varelevering til baksiden av kulturhuset, og for 
eiendommen gnr 4 bnr 15 (Melhus/Andersen). Dette for å unngå biltrafikk gjennom det nye 
skoleområdet. 

Det er også planlagt endring av vegsystemet ved at dagens rundkjøring ved idrettsbanen flyttes lengre 
nord, i forbindelse med den nye parkeringsplassen som anlegges hvor samfunnshuset står i dag. Mindre 
deler av ny ungdomsskole vil kommer i konflikt med dagens veg ved rundkjøringa.



For gjennomføring av prosjektet er det også svært ønskelig å kunne innlemme eiendommen gnr 4 bnr 
67 (Alvær) i det offentlige arealet. Dette både for å få utnytte plassen til bedre utforming av 
skoleområde og trafikkanlegg.

Oppstartet planarbeid har vært varslet med brev til berørte parter og annonse i avisen. Innspillene som 
er kommet inn er vedlagt saken.

Vurdering
Planene for IOKS har vært jobbet med gjennom en grundig prosess, og selve planløsningene gjøres det 
ikke nye vurderinger av i dette saksframlegget.

Når det gjelder direkte avkjøring til gnr 4 bnr 15 vurderes også et alternativ med å etablere adkomst der 
gammel fv. 755 tok av fra fv.761 (stengt med bom i dag). Finner vi en akseptabel trafikksikker løsning vil 
dette alternativet bli forslått ved endring av reguleringsplan. 

Når det gjelder gnr 4 bnr 67, pågår det forhandling om overtakelse av eiendommen. Rådmann håper at 
en vil komme til enighet om en innløsningspris. Dersom en ikke skulle komme til enighet, vil en endret 
reguleringsplan gi hjemmel for å ekspropriere eiendommen dersom kommunen finner at det er 
nødvendig. 

Konklusjon
Rådmannen anbefaler Hovedutvalg Natur å gå inn for denne reguleringsendringen som vil tilrettelegge 
for storutbyggingen på Venna. 

Administrasjonen har ikke hatt tid til å ferdigstille plandokumentene innen frist for utsendelse av 
sakspapir til møtet. For å spare tid ber rådmannen derfor om fullmakt til å ferdigstille dokumentene og 
å gjøre vedtak om offentlig ettersyn i samsvar med de føringer Hovedutvalg Natur måtte gi i denne 
saken.

Hovedutvalg Natur får selvfølgelig komplett plan til vurdering ved andre gangs behandling, etter at 
offentlig ettersyn er gjennomført. 
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Nordpil

Ekvidistanse 1 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB)

Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign.

1. gangs behandling - administrativt etter delegasjon

Offentlig ettersyn perioden:

2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur

Planen utarbeidet av:
Plankart dato

Revidering av plankart Dato Sign.

Målestokk: 1:1000

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

Reguleringsplan for Venna

01.07.2011Inderøy kommune, Enhet for næring og plan

I n d e r ø y    k o m m u n e

Boligbebyggelse

Tjenestyting

Forretning/Kontor/Tjenestyting

Planens begrensning

Formålsgrense

Omriss av planlagt bebyggelse

Byggegrense

Kjøreveg

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Kollektivholdeplass

Energinett

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Regulert fotgjengerfelt

Fjernet veg til baksiden avkultruhuset/innregulert forbikjøringslomme 09.02.2011

03.12.2010

10.12.2010 - 21.01.2011

Kommunestyrets vedtak

15.06.2011

15.06.2011

40/11

20/11



Arkivsak. Nr.:
2014/17-3

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 32/14 07.04.2014

Mindre endring av reguleringsplan for Kvistadbakkan

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endres reguleringskartet for Kvistadbakkan 
boligfelt med som vist i vedlegg 1. Følgende innarbeides som bestemmelser til den nye tomta 
Kvistadbakkan 78-82: 

- Tomta kan bebygges med tett småhusbebyggelse/rekkehus inntil 5 boenheter.
- Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 104,5 (5,5 m over vegbane)
- De 5 boenhetene skal fordeles på minst 2 separate bygninger.

Vedlegg
1 Forslag til endret plankart
2 Dagens gjeldende plankart
3 Innspill til utsendt endringsforslag
4 Skisser for mulig utbygging

Bakgrunn
Innerst i Kvistadbakkan boligfelt har det fra utbyggingen på 1980-tallet ligget igjen 5 tomter som ikke 
har blitt bebygd og solgt til tross for at de gjennom minst 10 år har ligget for salg til sterkt redusert pris. 

I 2012 ble en av tomtene (84) solgt. Det var nødvendig å gi dispensasjon fra reguleringsplanen for å få 
plassert inn veg og mulighet for garasje.

Det har samtidig vært en interesse fra Børgin Eiendom om å kjøpe Kvistadbakkan 78-82, for å bygge ut 
disse med mindre leiligheter eller lignende til f.eks. ungdomsboliger. 

En eventuell utbygging av tomtene slik reguleringsplanen er i dag, med eneboliger, vil skape problemer 
for det som i dag er tilrettelagt som utgangspunkt for kultursti med parkeringsplass og 
informasjonstavle.



Børgin eiendom har inngått en opsjonsavtale med inderøy kommune om kjøp av området 78-82 og har 
utarbeidet en foreløpig skisse for hvordan de ser for seg å kunne utnytte tomtene. Skissen viser 6 
leiligheter i en etasje som rekkehus med sokkel (vedlegg 4)

Tomta Kvistadbakkan nr. 73 har vært sett på for salg mange ganger, siden det er flott utsikt fra tomta. 
Hver gang er det imidlertid konkludert med at tomta er svært vanskelig bebyggbar fordi den er liten, er 
svært bratt, har vanskelig atkomst og fort vil skape store ulemper for naboeiendommene og friområdet.

På bakgrunn av denne situasjonen har kommuneadministrasjonen utarbeidet et forslag til endret 
plankart og sendt til velforening og berørte naboer. Forslaget inneholdt følgende endringer:

- Parkering for tursti og snuplass flyttes inn helt i enden av vegen på deler av tomt nr. 82

- De tre tomtene 78, 80 og resten av 82 slås sammen til en sammenhengende tomt på vestsiden 
av vegen.

- Tomtene 84 og 86 gis mulighet for å kjøpe en stripe med tilleggsareal fra friområdet for å få 
dagens gårdsplass på egen tomt.

- Innregulert lekeplass innerst i feltet ble foreslått flyttet fram til området nord for nr. 81 og 83
og slått sammen med lekeplassen her til et større område

- Tomt nr. 73 ble foreslått innlemmet i friområdet.

Vurdering
Det har kommet en tilbakemelding på det utsendt høringsforslaget. Sylwia Sarata Hjulstad har i et brev 
kommet med følgende innvendinger: 

- Er uenig i at lekeplassen ble flyttet fram til tomt nr. 83 til en stor lekeplass her, som hun mener 
vil være til ulempe for naboene her. Har skissert et forslag til hvordan dette kan løses uten 
dette grepet.

- Er kritisk til økt utnyttelsesgrad og antall boenheter i forhold til trafikkbelastning og det visuelle 
utrykket til den foreslåtte bebyggelsen vil kunne få.

- Ønsker at dagens gangveg (fortau) forlenges inn i enden av feltet på bakgrunn av 
trafikkøkningen. 

Rådmannen vurderer at det fleste innvendingene bør kunne etterkommes i planforslaget. I rådmannens 
forslag er det derfor gjort følgende endringer i plankart og føringer for utbyggingen:

- Lekeplassen flyttes tilbake til opprinnelig plassering slik at ikke denne medfører ulempe for 
noen av beboerne.

- Antall boenheter begrenses til maks 5.
- Det stilles krav om at bygningsmassen skal deles opp i minst to bygningsenheter for å unngå en 

lang rett bygningsrekke som bryter med byggeskikken for øvrig i området. 

Forlengelse av fortauet helt inn i enden av feltet ville være et stort økonomisk løft som ville medført 
inngrep i samtlige tomter oppover langs vegen. Med bratte og trange tomter som det er i 
Kvistadbakkan er det ikke realistisk å gjennomføre dette. 

Rådmannen vurderer også at 5 leiligheter ikke nødvendigvis vil medføre vesentlig mer trafikk enn 
alternativet med 3 eneboliger med eventuelle hybelleiligheter. 



Konklusjon
Planforslaget, med de endringer som er foreslått, vurderer rådmannen vil gi en bra løsning. En får 
ryddet opp på kommunens område som framstår dårlig i dag, og tilrettelagt både for tursti, parkering 
og for bygging av flere boliger. I følge utbygger ønsker de å bygge leiligheter i en rimeligere prisklasse 
enn andre leilighetsprosjekter som ligger for salg på Straumen i dag. 

Rådmannen vurderer at justering av planen som foreslått er innenfor plan- og bygningslovens krav i 
forhold til hva som kan vedtas som en mindre endring etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.
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Arkivsak. Nr.:
2012/2417-29

Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 33/14 07.04.2014

Kommunestyret

Reguleringsplan for Kjerknesvågen - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kjerknesvågen slik kart 
og bestemmelser er vedlagt, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget.

Det kan ikke startes anleggsarbeid i ubebygde deler av området før det er gjennomført 
kulturminneregistrering i samsvar med krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Vedlegg

1 Plankart - revidert etter høring

2 Reguleringsbestemmelser - revidert etter høring

3 Planbeskrivelse

4 Høringsuttalelser 10 stk.

Kartlenke: http://kommunekart.com/#16/63.9116/11.1925

Bakgrunn
Et område på Kjerknesvågen, avgrenset av Nessetvegen, Randavegen og Vågavegen ble i 
kommuneplanens arealdel (2007) avsatt til utvikling av sentrumsnære tomter. 

Kommunen igangsatte arbeid med regulering av området og det ble utarbeidet et første utkast til 
reguleringskart med totalt 20 nye tomter. Forslaget var utarbeidet i samråd med Nordøy grendelag og 
grunneierne som har tilgjengelig tomtegrunn. 

Dette planforslaget ble våren 2012 sendt på en lokal høring til berørte grunneiere i området.



Med tilbakemeldingene i denne første høringsrunden ble reguleringsforslaget lagt fram til behandling i 
Hovedutvalg natur, som vedtok en del føringer for utarbeidelse av endelig plankart. Plandokumentene 
ble i samsvar med disse føringene ferdigstilt og lagt ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene har ligget 
til høring i perioden 17.09 – 6.11.2013.

Det har kommet følgende høringsuttalelser til planen: 

Statens vegvesen: 
- Er fornøyd med at atkomst til nye boliger planlegges via sentrum og ikke direkte ut på fv 229. 
- Gjør oppmerksom på at det ikke er avsatt midler i Fylkesvegplan til gang-/sykkelvegen som 

ligger innenfor dette planområdet.
- Ønsker en utforming som begrenser bruk av Randavegen som en snarveg ut fra feltet.

NTNU – Vitenskapsmuseet
- Anser at det som lite sannsynlig at utviding av anlegg i sjøen kommer i konflikt med eventuelle 

kulturminner under vann. Minner om meldeplikt dersom det oppdages kulturhistoriske 
materialer som kan være fredet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Har ingen prinsipiell merknad til foreslått arealbruk, men miljøvernavdelingen peker på at tomt 

nr. 6 og 7 er utfordrende landskapsmessig, og at plassering av hus på disse tomtene må 
underlegges en konkret vurdering.

- Er skeptisk til plangrep og vurderingene i forhold til å ivareta barn og unges interesser, siden 
området som planlegges nedbygget er beskrevet som et mye brukt nærfriluftsområde. Det 
framgår ikke av planbeskrivelsen at det er vurdert hvor litt større barn og unge kan leke 
innenfor planområdet

- Mener kommunens ROS-analyse for planen er noe tynn, og at bl.a klimaendringer/havstining 
bør vurderes nærmere.

- Innspill om div. tekniske forhold som bør justeres i plankart og bestemmelser.

Nord-Trøndelag fylkeskommune:
- Oppfordrer kommunen til å vurdere om det skal tas inn særskilte krav om universell utforming 

for sentrumsområdene.
- Turstier og gamle ferdselsårer kunne ha vært inntegnet på plankaret.
- Er skeptisk til om området på Nausthaugen er tilfredsstillende som lekeareal med tanke på 

størrelse og utforming.
- Stiller krav om at registret kulturminne ved Nausthaugen reguleres for bevaring.
- Stiller krav om gjennomføring av kulturminneregistrering for arealene innenfor 

reguleringsområde og arkeologisk forundersøkelser med gravemaskin for deler av arealene.

NVE: 
- Savner dokumentasjon på beskrivelse i planen om at nye tomter ligger grunnlendt og ikke har 

geotekniske utfordringer. De forutsetter at kommunen tar ansvar for sikker byggegrunn innen 
området, og at TEK 10s krav til sikker byggegrunn følges opp av kommunen.

Nordøy grendelag: 
- Er positiv til det foreslåtte planforslaget, og mener det er gjennomført en god 

interesseavveining med de plangrepene som er gjort. 
- Oppfordrer kommunen til å bidra til at tomtene kan klargjøres for utbygging i samarbeid med 

de private utbyggingsinteressene så snart som mulig.

Sametinget: 



- Minner om at Sametinget også er kulturminnemyndighet og at krav til varsling ved funn også til 
sametinget må innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Mari-Lise Sjong: 
- Er positiv til at planforslaget er redusert både i utstrekning og i antall tomter.
- Forutsetter at tomta 83/70 reguleres til «Kombinert bebyggelse og anlegg» som beskrevet i 

saksframlegget, og ikke Forretning/kontor/industri som plankartet viser. Ønsker at bruk av 
tomta kan bli gjenstand for forhandling hvis/når aktuelt.

- Mener at en bør kunne se på fortetting eller utvidelse av eksisterende næringsområde fremfor 
å ta i bruk nye arealer. 

Marthe Tronstad Dahl og Erik Dahl
- Er sterkt kritisk til valgt vegløsning som kommer nært deres eiendom og hus. Ønsker under 

ingen omstendigheter at vegen kommer nærmere husveggen enn i dag.
- Ønsker ikke økt trafikk forbi eiendommen, er også bekymret for trafikksituasjonen som vil 

oppstå forbi butikken med økt trafikk gjennom området.
- Mener foreslått trafikkløsning er både skjemmende og kostbar og mener en absolutt bør se på 

løsninger inn fra nordsiden av området.

Ligna AS:
- Ønsker at større del av tomta gnr 83/17 (Mauren) reguleres til utbyggingsformål, og ber om 

orientering i forhold til hvordan de vil bli kompensert for det økonomiske tapet.
- Ønsker innregulering av en tomt til for bolig/fritidsbolig mot sjøen mellom gnr 83/70 og privat 

naust.

Sverre Kirknes: 
- Muntlig innspill om å få regulert inn en ny hyttetomt på en åkerholme på vestsiden av 

Nausthaugen.

Vurdering

ROS-analyse.
Fylkesmannen mener gjennomført ROS-analyse er noe mangelfull med lite dokumentasjon. Det 
etterlyses bl.a. vurderinger i forhold til klimaendring og stormflo, havstigning og ekstremnedbør.

De nye tomtene ligger ikke utsatt til for noen av disse forholdene, men i og med at planforslaget også 
inneholder områder med eldre bebyggelse burde strengt tatt disse forholdene vært vurdert. 

Byggeområdene på kaia er det eneste åpen for ny bebyggelse og hensyn til stormflo bør inn i 
bestemmelsene. Det tas inn følgende ny bestemmelse: 

«Gulvnivå på nye boligbygg innenfor planområdet skal ligge høyere enn kote 4. Ved ny bebyggelse for 
næringsbygg eller lignende som ligger lavere enn kote 4 skal det i prosjekteringen tas hensyn til 
mulighet for oversvømmelse slik at skader på bygninger og inventar minimaliseres.»

Vurdering av forhold for barn og unge. 
I planen er det lagt inn en nærlekeplass sentralt i området på eiendommen 83/17. Det er videre 
regulert inn til over 25 daa med grøntareal og friluftsområder. Terrenget her byr på store 
sammenhengende arealer med til dels svært utfordrende naturterreng. Rådmannen ser ikke noe behov 
for å markere i kartet hvor barn og unge kan leke eller ikke leke i disse naturområdene. Det er 
tilstrekkelig å konstatere at det sammenlignet med andre boligfelt framstår dette område som et 
eldorado av utfordrende muligheter.



Det foreslås ingen endringer i planen i forhold til dette.

Område på Nausthaugen er et ferdig utbygd som er tatt med i samme reguleringsområde av praktiske 
grunner. Det er ikke foreslått noen endringer i bestemmelsene for eller utforming av dette området. 
Rådmannen finner det derfor heller ikke naturlig å revurdere størrelse og egnethet av regulert 
lekeområdet for dette feltet.  

Valg av vegtrase: 
Valg av atkomstveg inn til hovedfeltet har vært svært omstridt, og det har i planprosessen vært vurdert 
flere alternative løsninger. Det er ingen av alternativene som framstår som optimal, og valgt løsning har 
vært vurdert som den minst dårlige av alternativene. Det er fortsatt en tomteeier som er svært kritisk til 
den valgte løsningen.

Selv om eksisterende bygninger gjør det til en svært trang atkomstveg, vurderer rådmann at trafikken 
til 10 hus ikke vil utgjør en trafikkmengde som medføre noen uakseptabel trafikksikkerhetsrisiko. Det 
blir selvfølgelig mer trafikk og støy nært forbi husene, men med ikke mer enn det som må kunne 
aksepteres for å få til utvikling i området.

Nordøy grendelag har hele tiden ønske at trafikken skal gå via sentrum for å bidra til økt aktivitet rundt 
butikken og kaia, og løsningen støttes også i Statens vegvesen i sin uttalelse. Det er så langt en har 
klarlagt også det eneste alternativet en kan få tilgang til uten å måtte ekspropriere grunn og bygge ned 
dyrkajord. 

Det har vært dialog med de av tomteeierne som berøres direkte av inngrep som følge av vegbyggingen.  
De har så langt aksepterer at vegen kan bygges som vist med 3,5 m asfaltert vegbredde. Det må 
selvfølgelig inngås privatrettslige avtaler om kompensasjon for tapt tomtegrunn før utbygging kan skje. 
Reguleringsplanen legger til rette for at det kan gis erstatningsareal for tapt tomtegrunn. 

For gnr 83/31 er det også regulert inn byggegrense som gir eier mulighet til å bebygge huset med 
gangveranda og garasje slik de ønsker, uten at utvidelse av vegen begrenser dette. 

Kommunal veg.
I samsvar med tidligere praksis, har hovedvegen inn i feltet fram til snuplass ved tomt nr. 14, vært 
foreslått regulert til kommunal veg

Rådmann registrerer at en ved behandling av reguleringsplan for Bergsli, politisk har vedtatt å fravike 
tidligere praksis, slik at samtlige veger i boligfeltet her er regulert som private. Rådmannen er litt i 
villrede om dette medfører en ny praksis i forhold til nye boligfelt. Rådmannen foreslår derfor ingen 
endring i planen for dette punktet, men overlater til en politisk vurdering om å eventuelt vedta endret 
status for hovedvegene inn i feltet. 

Vurdering av ny tomter.
I høringsuttalelsene er det kommet inn ønske om å regulere inn to nye hyttetomter innenfor 
planområdet. Den ene på en åkerholme vest for Nausthaugen borettslag på eiendommen til Sverre 
Kirknes og den andre mellom tomt nr. 7 og et eldre naust nede mot sjøen. 



Begge tomtene vil utfordre den statlige strandsonepolitikken ved at de tar i bruk areal innenfor 100 m 
beltet som ikke tidligere har vært regulert til byggeområde. Inderøy kommune har heller ikke hatt 
praksis for å godkjenne enkeltstående hyttetomter utenfor regulerte hyttefelt. 

Rådmannen vil derfor fraråde at disse tomtene tas inn i reguleringsplanen. Reguleringsplanen vil 
eventuelt på ny høring til fylkesmann/fylkeskommune. Fylkesmannen har allerede signalisert skepsis til 
bebyggelsen på tomt 6 og 7, og rådmannen vurderer det som sannsynlig at de foreslåtte tomtene vil bli 
møtt med innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Rådmannen anbefaler ikke at disse to tomtene tas inn i reguleringsplanen. 

Div. endringer: 
Bestemmelse for naust foreslås endret slik at eventuell ny bebyggelse begrenses til gjenoppbygging av 
samme størrelse som dagens naust i høyde og grunnflate. Det spesifiseres i bestemmelsene at det kan 
bygges nødvendig båtopptrekk.

Bestemmelser, plankart og tegnforklaring er rettet opp for en del til feil som var påpekt i 
høringsuttalelsene fra fylkesmannen. 

Tomtegrensene er justert noe i forhold til terrenget på tomtene, og for å tilrettelegge for makebytte 
med veggrunn.

Tomt nr. 6 er tatt ut, da grunneier har påpekt at det ikke kommer til å bli aktuelt å dele denne 
eiendommen.

Eiendommen 83/70 (Inger Sjong) reguleres til kombinert formål bolig/næring i samsvar med 
Hovedutvalg Naturs prinsippvedtak til offentlig ettersyn. Denne endringen var ikke inntegnet i kartet 
utlagt til offentlig ettersyn. 

Registrert kulturminne ved nausthaugen er regulert inn som båndlagt område.

Byggegrenser langs veg er justert utenom eksisterende bebyggelse, slik at planen hjemler eventuell
gjenoppbygging av bygningene ved riving/brann.

Det er angitt maksimal kotehøyde for mønehøyde for bygninger på nye tomter i plankartet. Maks 
mønehøyde til terreng økes til 8 m jfr. drøfting av byggehøyder i Saksmoen boligfelt. 



Etter ønske fra grunneier er byggeområde på 83/17 noe utvidet. Samtidig er det satt inn en maks 
kotehøyde på bebyggelsen for å ivareta interessene for naboene. Kommunalt areal i nedkant kan 
eventuelt inngå som erstatningsareal for området som er avsatt til lekeplass.

Bestemmelsene er supplert med regler for utnytting av havneområde som samsvarer med tidligere 
reguleringsplan for Kjerknesvågen kai.

Konklusjon
Med planforslaget slik det nå foreligger, er det enighet både lokalt og fra høringsinstansene om 
hovedgrepet med tilrettelegging for nye tomter i dette området.

Det er fortsatt uenighet om hvor atkomstvegen inn til området bør gå, men flertallet av de berørte
akseptert nå den foreslåtte løsning med veg via sentrum forbi butikken. Det er et tettbygd område og
ingen optimal løsning, men samtidig er 10 tomter en relativt begrenset utbygging. Med lav fartsgrense 
og eventuelt fartsdempende tiltak, bør ikke løsningen føre til uakseptable forhold.

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik den nå foreligger. 
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REGULERINGSPLAN FOR KJERKNESVÅGEN 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 26.03.2014 
 

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

 Sentrumsformål 

 Boligbebyggelse  

 Naust 

 Lekeplass 

 Kombinert formål, forretning – kontor – industri 

 Kombinert formål, bolig - næringsbebyggelse 

 Kombinert formål bolig - fritidsbebyggelse 
 

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

 Kjøreveg 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Grønnstruktur (§12-5 pkt 3) 

 Friluftsformål 

 Grønnstruktur 
 
1.2 Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen erstatter følgende tidligere vedtatte reguleringsplaner: 

 

 Reguleringsplan for Kjerknesvågen, 31.05.1988. 

 Endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen (Nausthaugen) 27.06.2005. 

 Endring av reguleringsplan for Kjerknesvågen (Kaiområdet) 21.01.2008 
 

2 FELLES BESTEMMELSER 
 

2.1 Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeide 
straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune, Sametinget eller NTNU 
vitenskapsmuseet varsles, jfr. bestemmelsene i kulturminneloven. 
 
Før det kan startes anleggsarbeid i ubebygde områder skal det være gjennomført 
registrering av kulturminner i samsvar med Nord-Trøndelag fylkeskommunens krav. 
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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 uavhengig av byggegrense mot kommunal eller privat veg plasseres inntil 5 meter fra 
vegkant. Garasje plassert parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt 
plassering ikke hindrer sikt for trafikkavviklingen. 

 
2.5 Krav til parkeringsdekning:  
Ved etablering av ny bebyggelse gjelder følgende krav til parkeringsdekning:  

 
Boligenheter over 100 m2 BRA   2 plasser pr boenhet. 
Boligenheter under 100 m2 BRA  1, 5 plasser pr boenhet 
Hybelleilighet      1 plass pr boenhet. 

 
2.6 Rekkefølgebestemmelser 
 
Kulturminneregistrering skal gjennomføres før anleggsarbeid kan igangsettes. 
 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 
 
3.1 Bebyggelse og anlegg 
 

3.1.1 Generelt 
 

Gulvnivå på nye boligbygg innenfor planområdet skal ligge høyere enn kote 4. Ved ny 
bebyggelse for næringsbygg eller lignende som ligger lavere enn kote 4 skal det i 
prosjekteringen tas hensyn til mulighet for oversvømmelse slik at skader på bygninger og 
inventar minimaliseres. 
 
3.1.2 Boligbebyggelse 
Området kan benyttes til frittliggende bebyggelse, (enebolig/tomannsbolig).  
 
Maksimal tillat utnyttelsesgrad for boligtomtene er 35 % -BYA 
 
Områdene kan bebygges med maksimal mønehøyde 8 m og gesimshøyde 6 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, til-
lates gesimshøyde inntil 7 m. 
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Garasje tillates oppført med maks mønehøyde 6 m. Garasje og bolig skal i størst mulig grad 
ha samme materialvalg og takvinkel. 
 
Maks mønehøyde kan ikke overstige angitt kotehøyde for de tomtene hvor dette er angitt på 
plankartet. 
 
 
3.1.3 Sentrumsbebyggelse 
 
Området kan utnyttes boligbebyggelse, forretninger- og annen nærings- eller allmennyttig 
bebyggelse som naturlig tilhører et lokalsentrum, samt tilhørende parkerings- trafikk- og 
friareal. 
 
Maksimal tillat utnyttelsesgrad for areal avsatt til sentrumsbebyggelse er 60 %-BYA.  
 
Ved utnyttelse til boliger skal det avsettes tilstrekkelig areal for lek og uteopphold. 
 
Plan- og bygningslovens generelle krav til byggehøyde gjelder for områdene. 
 
3.1.4 Nausthaugen (kombinert formål) 

 

Området kan benyttes til bolig- og fritidsbebyggelse. Det kan oppføres frittliggende og 

sammenhengende enheter i samsvar med planen. Bygninger oppføres med saltak/pulttak med 

møneretning i husets lengderetning, takvinkel 18-35 grader. 

 

Boligene kan oppføres med gesimshøyde maksimalt 6,0 m med sokkeletasje der 

terrengforholdene gjør dette naturlig. Bebyggelsen plasseres innenfor byggegrenser / iflg. 

reguleringskartet. Nye garasjer/uthus kan oppføres med gesimshøyde maksimalt 3,0 m. 

 

Tillat utnyttelsesgrad er 30% - BYA 

 

Innenfor planområdet bør bygningene i størst mulig grad planlegges og utformes i en 

arkitektonisk god og harmonisk sammenheng. 

 

Boliger og garasjer gis lik taktekking innenfor delområdene. Det skal benyttes ikke-skinnende 

materialer. 

 

Som retningslinje gjelder at eksisterende vegetasjon skal søkes bevart i soner mellom 

bebyggelse og langs felles avkjørsel/parkering. 

 

Ny bebyggelse skal tilpasses tomten ved avtrapping i forhold til eksisterende terreng. I stedet 

for fyllinger rundt grunnmurer prioriteres større høyde på deler av grunnmur. For deler av 

bygget godtas i den sammenheng kjelleretasje utover bestemmelsene om gesimshøyde iflg. § 

2.3, for å utnytte rom innenfor grunnmur til lager-/naustformål. 

 

Terrenginngrep i forbindelse med bygninger skal uansett holdes innenfor angitte 

byggegrenser. 
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Terrasse, veranda, balkong, levegg og lignende skal ikke bygges ut over regulerte 

byggegrenser, eller stikke mer enn 3m ut fra veggliv på bygningene. 

 

Sørligste enhet i østre husgruppe ikke plasseres høyere enn ferdig golv tilsv. kote 15. 

 

3.1.5 Kombinert formål forretning/kontor/industri og næring/bolig 
 

Området kan utbygges med inntil 40 % BYA.  

 

Plan- og bygningslovens generelle krav til byggehøyde gjelder for områdene. 
 

 

3.1.6 Naust 

 
Hver nausttomt kan bebygges med høyde og utnyttelsesgrad tilsvarende dagens bebyggelse. 
Det kan bygges nødvendig båtopptrekk mellom sjøen og naustet. 
 
3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.2.1 Generelt  
Alle veger, både kjøreveger og gang-/sykkelveger skal opparbeides og utformes i samsvar 
med vegnormalenes krav.  
 
Krav til maks stigningsforhold på veger kan fravikes hvor terrengforholdene gjør det 
nødvendig.  
 

3.2.2 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. 
 
 
3.3 Grønnstruktur/friluftsområder 
Innen disse områdene tillates bygging mindre bygninger/anlegg for lek og friluftsliv.  
 
3.4 Småbåtanlegg /kai 
Området kan brukes til innretninger som er naturlig for området; herunder landfeste, 

båtopptrekk og båtopplag. 

 

Det kan tillates anlagt nødvendig atkomst i forbindelse med båtopplag. 

 

Moloer skal ha en utforming som ikke er skjemmende for området. De skal i størst mulig grad 

utformes med blokker i mur. Trafikk på molo i forbindelse med vedlikehold er tillat. 
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2  Intensjon / bakgrunn 
Ved revidering av kommuneplanens arealdel i 2007 ble det gjennomført en vurdering av 

lokalisering for ny boligbebyggelse på Kjerknesvågen.  

Det ble vedtatt å prøve etablering av nye boliger i tilknytning til dagens sentrumsområde i 

arealet avgrenset av sjøen, Randavegen, Vågavegen og Nessetvegen. Det ble i 

kommuneplanens arealdel avsatt et område til utvidelse av eksiterende tettbebyggelse som 

vist på kartet.  

 

Det ble forutsatt at en gjennom en påfølgende reguleringsprosess skulle se på muligheter til 

fortetting og utnytting av arealene innen dette området.  

3 Planstatus 
Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til tettbebyggelse og 

boligformål.  

Følgende reguleringsplaner finnes innen området og blir innarbeidet i og erstattet av den nye planen: 

- Reguleringsplan for Kjerknesvågen, vedtatt 1988 (Plan ID 1988-002) 

- Reguleringsplan for Kjerknesvågen Kai, vedtatt 1998, endret 2008 (Plan ID 2008-001) 

- Reguleringsplan for del av Kjerknesvågen, vedtatt 2005, endret 2007 (Plan ID 2005-004)  
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4 Beskrivelse av planområdet 
Ved avgrensing av vurderingsområde for planarbeidet er det tatt utgangspunkt i ytteravgrensing av 

tidligere vedtatte reguleringsplaner området avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel.  

Området består av tettbygd sentrumsområde med kai, butikk og relativt tett boligbebyggelse. Et 

område langs Nessetvegen med småbruk med mindre arealer dyrkajord, og et kupert 

utmarksområde mellom disse arealene. 

Området Nausthaugen med tett bolig/fritidsbebyggelse blir inkludert i planområdet med videreføring 

av gjeldende reguleringsplan og bestemmelser.  

5 Eiendomsforhold 
Planområdet berører 48 ulike grunneiere i tillegg Nausthaugen borettslag med 13 andelseiere. 

6 Grunnforhold 
I følge kvartærgeologisk kart består grunnforholdene i området delvis av tykke havavsetninger hvor 

det i dag er dyrkajord, og relativt store arealer grunnlent mark/bart fjell.  

7 Forhåndsvarsling av planområdet 
Planarbeidet ble varslet grunneiere, offentlige myndigheter og naboer pr brev datert 15. februar 

2011, samt annonsert i Inderøyningen og på kommunens nettside. 

Forhåndsvarslingen omfattende følgende planavgrensing:  

 

I forbindelse med forhåndsvarslingen kom det inn følgende innspill:  
 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 

 Har ingen merknader til selve planarbeidet. 
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 Må gjennomføres arkeologisk forundersøkelse før reguleringsplanen kan bli godkjent.  

 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: 

 Barn og unge og funksjonshemmedes interesser må ivaretas 

 Miljøkvaliteter som biologisk mangfold og friluftsliv må ivaretas. Viser til natur-
mangfoldsloven. 

 Grenseverdier for støy må overholdes. 

 Oppfordrer til en streng praksis i forhold til strandsoneforvaltningen for de deler av området 
som ligger innenfor 100 m beltet fra sjøen.  

 Krever detaljplan i forhold til vannressursloven dersom det planlegges inngrep i vassdrag 
eller vassdragsbeltet  

 Nødvendige samfunnssikkerhetshensyn må ivaretas samt gjennomføring av ROS-analyse.  

 
NVE: 

 Minner om krav til ROS-analyse, og at temaet grunnforhold og skredfare må inngå i denne 
analysen. Anbefaler at det gjennomfører en geoteknisk vurdering av planområdet. 

 Anbefaler at vassdrag med kantsone langs Bergselva/Byaelva blir ivaretatt gjennom 
planarbeidet, ved f.eks å regulere det til bruk og vern av sjø/vassdrag. 

 

Statens vegvesen: 
 Anbefaler at det går tydelig fram om tidligere reguleringsplaner blir erstattet av den  nye 

reguleringsplanen. 

 Anbefaler at nye bolig- og næringstomter knyttes til eksisterende næringsområder og at 
eksisterende avkjørsler blir benyttet.  

 
Berørte grunneiere: 

 Bekk i grense graver ved store vann- / nedbørsmengder. Sikring / opprusting av bekken må 
vurderes. 

 Det er aktuelt å felle trær langs grensa. 
 

Grunneiere 

Marte Tronstad Dahl ber om det på deres eiendom blir tilrettelagt for bygging av en 

enebolig, i stede for tett småhusbebyggelse og friområde som i dagens plan.  

Sverre Kirknes, Kjell Gausen og Ligna AS sa seg interessert i å få innregulert nye boligtomter 

på sine eiendommer.  

Nordøy Grendelag – jfr. møte 

Ønsker tilrettelegging med så mange nye boliger som mulig 

Ønsker at hovedadkomsten til nye boliger skal være via Kjerknesvågen sentrum for at nye 

boliger skal kunne være med styrke drifta til butikken. 

Ønsker tilrettelegging for både eneboliger og leiligheter. 



6 
 

Ønsker mulighet for utvidelse av dagens industriområde ved Brubakka - på motsatt side av 

fylkesvegen. 

8  Planprosessen: 
Det er i løpet av planprosessen holdt 3 orienteringer på årsmøtene til Nordøy grendelag og ett 

orienteringsmøte med Kjerknesvågen kai- og båtforening.  

Våren 2012 ble det utarbeidet et foreløpig planforslag som ble sendt til samtlige berørte grunneiere 

og naboer. Plankartet er vedlagt saksutredningen til Hovedutvalg Naturs første gangs behandling av 

reguleringsplanen. Planforslaget ligger som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Det kom inn følgende innspill til dette planutkastet: 

- Grete og Jo Ivar Rostad:  

Er kritisk til at tomt nr. 6 (gnr. 83/17)reguleres til boligformål, siden denne blir 

liggende svært tett på deres bolig. Ønsker at dette området bevares som en grønn 

lunge. 

- Mari Lise Sjong: 

Er berørt som nabo og ber om at det settes bestemmelser til reguleringsplanen som 

sikrer maks byggehøyde, tradisjonell utforming og bevaring av vegetasjon på 

tomtene. 

Protesterer på vegne av sin mor Inger Sjong mot at hennes eiendom er foreslått 

omregulert fra bolig til næringsområde. Ønskes at tidligere regulering skal 

videreføres.  

 

- Steinvik /Silverkant 

Hevder foreslått boligtilrettelegging er et så omfattende inngrep at det kommer inn 

under krav til planprogram, og krever at dette blir utarbeidet og framlagt for politisk 

behandling.  

Er kritisk til konsekvensene utbyggingen vil ha for både natur og mennesker på 

Kjerknesvågen dersom det legges til rette for boliger som foreslått.  

 

Ønsker ikke utvidelse og økning av trafikken fra sentrum og opp Randavegen.  Ønsker 

ingen bygging på tomt nr. 6 (gnr 83/17) som vil ødelegge utsikten de har mot sjøen.  

 

Ønsker generelt ingen utbygging i skogområdet bak deres eiendom og spesielt ikke 

på de nærmeste foreslåtte tomtene.  

 

- Frits Thorsteinson/Aud Norseth 

Ønsker ikke omlegging av Randavegen som skissert i planforslaget, ønsker i stede at 

den gjøres om til gang-/sykkelveg og at den uoversiktlige avkjøringen til fylkesvegen 

endres på annen måte.  
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- Ligna AS 

Ønsker at tomt nr. utvides mot sør slik at den blir større og lettere bebyggbar. 

Ønsker innregulert en ny hyttetomt ved siden av «Snekkstu» gnr 83/70. 

- Arild Redum 

Ønsker ikke skissert løsning for omlegging av Randavegen ut mot Nessetvegen. 

Ønsker at krysset mot Nessetvegen blir stengt og at trafikken enten styres via 

Kjerknesvågen sentrum eller bygges om mot Nesset vegen.  

 

- Egil Vist (pr telefon) 

Ønsker ingen inngrep på sin eiendom som fører til nedbygging av dyrkajord.  

Planforslaget med innspill ble diskutert og presentert på Nordøy Grendelags årsmøte i 2013. 

Årsmøte gav klar tilbakemelding til kommunen om å gå videre planarbeidet til tross for en del 

negative tilbakemeldinger. Grendelaget ønsker et planforslag med innregulering av tomtene som 

foreslått.  

Planforslaget ble sammen med innspillene lagt fram for Hovedutvalg Natur i juni 2013. Det ble gjort 

følgende vurderinger og vedtak til føringer for det videre planarbeidet:  

 

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

 
- Reguleringsplanen videreføres med tilrettelegging av tomter som foreslått, med 

vegframføring via Kjerknesvågen sentrum og Randavegen. 
 

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

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

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

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

2. Det delegeres til rådmann å ferdigstille plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og gjøre 
vedtak om utlegging til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 
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9 Beskrivelse av planforslaget 
På bakgrunn av de vedtatte føringene fra Hovedutvalg natur har rådmannen utformet ferdig 

plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 

Hovedgrepene i planen er som følger:  

De sentrumsnære områdene ved kaia, butikken og langs innfartsvegen reguleres til sentrumsområde 

med mulighet for tett nærings- og bolig bebyggelse og høy utnytting. 

Det satses på tilrettelegging av attraktive nye boligtomter med atkomst fra Randavegen via dagens 

sentrum. Området ligger høyt i terrenget med gode utsikts og solforhold. Det er lagt vekt på vekt på å 

legge tomtene til naturlig hyller i terrenget, og å unngå de mest markerte høydedragene. 

Alle dyrkajordområder som ligger utenfor tidligere regulerte arealer trekkes helt ut av planområdet. 

Som følge av landbruksmyndighetenes krav til rekkefølge på utbyggingen ligger det langt fram i tid 

med eventuell utbygging i disse områdene. Med dagens krav om at det i selve planprosessen skal 

foretas grunnboringer i marine leirområder og gjennomføres omfattende arkeologiske 

forundersøkelser av dyrkajord, vurderes det som unødig kostbart og forsinkende å ha disse 

områdene med i reguleringsplanen.  

Kai/Sentrumsområde:  

Foreslås regulert mindre detaljert enn i tidligere plan. Dagens kai og båtslipp reguleres til 

småbåtanlegg, mens øvrige bygninger, parkering og vegareal reguleres til sentrumsbebyggelse.  

Det er i planen gitt mulighet til utvidelse av dagens småbåtanlegg og videre utvikling av båtanlegg i  

sjøen.  

Reguleringen åpner for å plassere butikk, kontor, leiligheter/boliger for salg eller utleie samt andre 

sentrumsfunksjoner innenfor dette området. Utnyttelsesgraden er satt til 60 % BYA noe som gir 

mulighet for relativt tett bebyggelse. Dette samsvarer også med den tradisjonelle bebyggelsen i 

området.  

Området inneholder ubebygde områder som kan fortettes med nye boliger, og reguleringsplanen gir 

mulighet til ombygging av eksisterende bebyggelse til f.eks. leilighetsbygg. 

Nye boligtomter: 

Det er regulert inn 14 nye eneboligtomter i områdende bakenfor sentrumsområdet med ny veg inn 

via sentrumsområdet. Utnyttelsesgrad for boligområdene er satt til 35 %- BYA. 

Område Nausthaugen:  

Regulert til blanda formål bolig/fritidsbolig. Gjeldende reguleringsplan foreslås videreført med 

samme bestemmelsene og byggegrensene for området som før.   

Gang-/sykkelveger:  

Det er regulert inn areal for gang- /sykkelveger på strekningene hvor kommunen har prioritert gang-

/sykkelveg i sine innspill til fylkesvegplan.  
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Pr. i dag er det ikke bevilget penger til bygging av gang-/sykkelveg på denne strekningen siden 

fylkesvegplanens prioritering stopper ved plangrensa.  

Forretning/Kontor/Industriområde 

Dagens industriområde ved «Brubakka» er regulert til kombinert formål. Det er foreslått å utvide 

dette området til det ubebygde område på motsatt side av fylkesvegen. Området her er i gjeldende 

reguleringsplan avsatt til boligtomter.  

Fra næringslivet er det signalisert stort behov for tilrettelegging av nye næringstomter, og med den 

nye boligtilretteleggingen lengre øst i planområdet vurderes det å være bedre å bruke dette området 

til næringstomter enn til boligtomter.  

10 Konsekvenser av planforslaget 

10.1 Lokaliseringsfaktorer  
Området er lokalisert i tilknytning til eksisterende bebyggelse, med gangavstand til 
butikk og skole. Det er lagt vekt på at utbyggingen av de nye boligene skal være med 
på å styrke lokalsamfunnet og bygge opp under opprettholdelse av dagens 
sentrumsfunksjoner. 
 

10.2 Økt antall boliger 
Planen legger til rette for økt bebyggelse i forhold til tidligere regulering. Det gir 
større trafikk inn i sentrumsområdet og en betydelig trafikkøkning opp Trøavegen. 
 
Gang- sykkelveg er under planlegging fra Lyngstad skole til Trøakorsen (plangrensa). 
Dessverre har ikke fylkestinget prioritert de siste 400 m fram til sentrum. 
Sykkelvegtraseen er tatt med i denne reguleringsplanen, men inntil videre vil ikke 
denne bli bygget.  
 

10.3 Registrerte fornminner 
Det er ett registrert fornminner i området ved Nausthaguen. Dersom man under 

anleggsarbeidet skulle gjøre ytterligere funn, følges kulturminnelovens regler for dette.  

I den grad det ikke er gjort registreringer av området i forbindelse med tidligere planarbeid 

vil det bli gjennomført befaring og registrering i samarbeid med Nord-Trøndelag 

fylkeskommune.  

 

10.4   Bygging i friluftsområder 
Områdene som i planen foreslås utnyttet til boligtomter er i tidligere plan delvis regulert til 

friluftsområder. Området er svært kupert og med bratte kløfter og fjellknauser.  

Utbygging av området vil bygge ned et mye brukt tur- og lekeområde og ha negative 

konsekvenser for dagens boliger. 
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Det er gjort en prioritering av dette i kommuneplanens arealdel, og det er vurdert som 

viktigere med tilrettelegging for sentrumsnære boliger for å opprettholde og videreutvikle 

lokalsamfunnet. 

Ved plassering av tomtene er det lagt vekt på å ivareta gamle stier og ferdselsveger gjennom 

området, og beholde de mest markerte fjellknausene som fortsatt friluftsområde.  

10.5  Vurdering i forhold til naturmangfoldsloven 
Det er ikke registrert biologiskmangfoldverdier innen området.   

Det vurderes ikke at tiltakene planen åpner for vil utgjøre noen samlet belastning for 

økosystemet, og det vurderes ikke at tiltakene vil være i strid med retningslinjene i 

naturmangfoldloven.  

10.6 Beredskapsmessige vurderinger, ROS-analyse 
Planen er vurdert opp mot DSBs Samfunnssikkerhet i planprosessen for vurdering av 

sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Følgende forhold er vurdert:  

 Grunnforholdene for alle nye tomter består av bart fjell eller tynt jorddekke. Det 
vurderes ikke å være noen geotekniske utfordringer i dette området.  

 
I nærområde har det vært registrert steinsprang i forbindelse med eksisterende gamle 
boligtomter, men ingen av tomtene eller boligene innenfor planområdet vurderes å 
ligge utsatt til for slike problemstillinger.  
 
Området langs Byaelva og industriområde ved Brubakka er utfordrende geoteknisk 
med leirgrunn og gamle fyllmasser fra «sagbrukstida» Området er ferdig utbygd og de 
setningsproblemene som er på eksisterende bebyggelse følges opp av grunneierne. 
 

 Området er ikke spesielt utsatt for risiko i forhold til flom vind eller skred.  
 

 Det kan være utfordrende trafikkmessig å tilrettelegge for ny bebyggelse og økt trafikk 
via sentrumsområdet som har bebyggelse tett innpå vegene. Det må gjøres tiltak i 
forhold til fartsgrense og eventuelle fysiske tiltak for å holde fartsnivået nede.  
 
 

Om det tas tilstrekkelig hensyn til å få til trafikksikre løsninger medfører planlagte tiltak kun 

mindre endringer i forutsetningene med tanke på sikkerhet og beredskap i området. 
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Vedlegg:  

 

Foreløpig plankart sendt på forhåndshøring våren 2012. 
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Hovedutvalg Natur 34/14 07.04.2014

Ola Hegdal - Søknad om konsesjon for eiendommen Hegdal - gnr 025 bnr 001

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i konsesjonsloven §9 og 11 gis Ola Hegdal konsesjon for erverv av eiendommen Hegdal 
gnr. 25 bnr.1. Det settes som vilkår at eiendommen tilflyttes innen to år. 

Vedlegg

1 Hegdal Ola, gnr 025 bnr 001 - søknad om utsettelse på å oppfylle boplikten

2 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom  Hegdal gnr 025 bnr 001 -

Rostadvegen 200

Bakgrunn

I følge konsesjonsloven § 5 har den som overtar landbrukseiendom konsesjonsfritt, et år på å tilflytte 
eiendommen. Om man ikke kan flytte til eiendommen innen et år, må erververen søke om konsesjon og 
be om en utsatt frist for å tilflytte eiendommen.

Ola Hegdal overtok gården Hegdal gnr. 25 bnr. 1 konsesjonsfritt etter sin bror Øystein Hegdal fra 1. 
januar 2013. Erververen er etablert i dag med sin familie på Nesoddtangen, like utenfor Oslo. På grunn 
av familieforhold er det ikke mulig å tilflytte eiendommen innen tidsfristen på ett år jf. konsesjonsloven. 
Det søkes derfor om konsesjon for eiendommen og en utsettelse på boplikten i 5 år. 

Gården ligger på Utøy og er på totalt 786 dekar hvorav 370 dekar fulldyrka jord. Gården drives i dag 
med såkornproduksjon og produksjon av slaktegris. Til daglig drift er det ansatt avløser som tar seg av 
grisehuset. Erververen pendler til Inderøy ca. hver 3 uke for tilsyn og utfører mye kontorarbeid fra 
hjemstedsadressen på Nesoddtangen. Jorda drives av erververen selv. 



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:

Beregning:

Jordbruksarealer: dekar arrondering a kr sum

Fulldyrket 370 Middels/høy 3500 1295000

Produktivt 
skogsareal 100000

Avkastningsverdi 1395000

Bygninger:

Våningshus 1000000

Driftsbygninger/lager 950000

Bygningers verdi "Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi" 1950000

Tillegg av boverdi 1000000

Sum prisvurdering 4345000

Beliggenheten tilfører eiendommen middels boverdi. I følge konsesjonssøknaden har både våningshus 
og låve behov for vedlikehold. Grisehuset er av middels teknisk stand, mens redskapshus og lager er av 
god teknisk stand. Erververen har gitt kr 4 mill for gården. Høyeste akseptabel prissetting på 
landbrukseiendommen ut fra beregningen over er kr 4,3 mill. Ut fra dette er avtalt kjøpesum 
akseptabel.  

Ivareta bosetting:
Situasjonen er slik at erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Vilkåret om at eiendommen er 
tatt som reell bolig er oppfylt når eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i lov 
om folkeregistrering. Bor eierens familie et annet sted, og familien bl.a. består av barn i skolepliktig 
alder, regnes hele familien etter reglene om folkeregistrering som bosatt der resten av familien bor selv 
om eieren faktisk bor på eiendommen. Det betyr hele familien må flytte til Inderøy. 

Gården ligger fint til på Utøy ikke så langt fra Rostad. Våningshuset vender mot sør og har utsikt over 
Trondheimsfjorden og Ytterøya. Det drives aktivt landbruk i området med både korn, potet, gras m.m.
For Utøya er det viktig at det bor folk på gården som bidrag til  grunnlag for både skole og butikk. 

Driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap
Bygningene på gården trenger vedlikehold for å holdes i hevd. Det er grunn til å tro at vedlikehold 
prioriteres bedre når eier av eiendommen også bor på eiendommen. Dette taler for en restriktiv 
holdning til utsettelse av den personlige boplikten. 

Eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold
Eiendommen har til sammen en arealstørrelse på 786 dekar hvor 370 dekar er fulldyrkajord. 
Dyrkamarka på eiendommen er av god kvalitet og brukes i dag til såkornproduksjon. Våningshuset er 



fra 1970 og er av middels/dårlig forfatning. Driftsbygningen er i utgangspunktet fra først på 1900 tallet 
med et påbygg på 500kvm oppsatt i 1998. Påbygget er av middels tekniskstand. I dag er fjøset brukt til 
slaktegrisproduksjon. Redskapshus og lager er fra henholdsvis 1985 og 1995 og er av god tekniskstand. 
Eiendommen har gode ressurser i jorda. 

Tilknytning og livssituasjon
Søker er oppvokst på gården og har dermed god kjennskap til, og har ønske om å flytte til eiendommen 
på sikt. Gården ble overdratt relativt fort etter at forrige eier bestemte seg for å selge. Dette var 
imidlertid ikke forenelig med familielivet til søkeren som nå trenger noen år på å planlegge flytting fra 
Oslo til Inderøy.

Driveplikt
Driveplikten vil bli opprettholdt ved at erverver selv driver jorda. 

Oppsummering
Løsningen slik den er i dag ved at erverver driver eiendommen fra Oslo og pendler til Inderøy hver 3 uke 
er ikke en langsiktig løsning. Erververen ønsker å bosette seg på eiendommen med familien, sannsynlig 
etter at barna har flyttet ut. Barna er i dag 15 og 17 år. De ønsker 5 år utsettelse på boplikten slik at de 
kan planlegge/ta valget om å flytte til Inderøy. Gården har gode produksjonsressurser og en 
bygningsmasse som krever vedlikehold. Har man kjøpt en gård har man også forpliktelser til å drive 
denne på en forsvarlig måte. Den beste løsningen for gården er at den blir bebodd av eierne selv. En 
utsettelse som omsøkt trenger ikke å gjøre valget om å flytte til gården enklere. Søkers livssituasjon kan 
tillegges vekt som et korrigerende moment i vurderingen, ikke som hovedgrunn. 

Det er få saker i den nye kommunen som kan sammenlignes. I 1729 Inderøy ble det i en lignende sak 
gitt tre års utsettelse ; forlenget med ytterligere 2 år etter vedtak i 1756 Inderøy.

Når det gjelder lengden på utsettelsen vil ulike hensyn kunne gjøre seg gjeldende. I bunn må ligge en 
gjennomgående politisk føring med hensyn til praktisering av utsettelser av personlig boplikt. 1756 
Inderøy har hatt få saker av relevans. En restriktiv holdning til utsettelse av personlig boplikt oppfattes 
dog så langt og være politisk føring.

I saker hvor erververen har en god/detaljert plan for tilflytting kan kommunen være fleksibel, men i 
saker hvor man «ikke har bestemt seg» for tilflytting bør man være restriktiv. Dette for å gi et signal om 
at kommunen ønsker eier av gården til å ta gården som sitt bosted snarest. Inderøy kommune ligger 
sentralt til på Innherred med gode kommunikasjonslinjer både nord og sør i landet. Det er kort avstand 
til de fleste utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er fullt mulig å pendle til de store byene i 
Trøndelag i forbindelse med jobb. Dette taler også for at man bør være restriktiv.

Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at eiendommen gis 2 års upersonlig boplikt som gjøres 
personlig etter denne perioden. 
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Landbrukskontoret
Inderøy kommune
7670 Inderøy

20. januar 2014

Søknadomutsettelsepååoppfylleboplikten

Jeg ønsker med dette å søke Inderøy kommune om en utsettelse på kravet om boplikt på Heggdal
gård, som jeg har overtatt fra og med 1. januar 2013.

Gården ble overtatt fra min bror, Øystein Heggdal, på odel. Det kom brått på for de fleste av oss
da han bestemte seg for å selge gården. For min del er jeg etablert med kone og barn på
Nesoddtangen, like utenfor Oslo. Kona mi, Evy Tillman Hegdal, har jobb inne i Oslo sentrum,
som redaktør i Aschehoug forlag. Barna mine går på videregående i Oslo, og på ungdomsskole og
barneskole på Nesodden. Det er altså ikke helt enkelt å rykke opp familien og flytte opp til
Inderøy på kort varsel, selv om jeg personlig kunne ha tenkt meg det.

Inntil videre er løsningen at jeg pendler til og fra Inderøy ca. hver 3. uke, samt utfører mye
kontorarbeid og lignende mens jeg er sørafor. Den gamle jobben min som tegner, tekstforfatter og
foredragsholder gir meg heldigvis stor fleksibilitet, slik at jeg like godt kan arbeide fra gården
som fra Nesodden. Det er heller ikke noe problem å sette av tid til å konsentrere seg om arbeidet
på gården i onnene eller andre perioder med ekstra stor aktivitet.

Til daglig tilsyn med grisefjøs og annet forefallende arbeid, har vi en avløser, Miroslaw Kopec,
som bor på gården. Otte Heggdal, den gamle bonden, bor like i nærheten, på Skogheim, og er en
nyttig bidragsyter for å holde oppsyn og for å få det praktiske til å gå rundt.

I fortsettelsen kommer jeg til å være på gården så ofte jeg kan, uten at det går ut over helse eller
familieliv, og spesielt i våronn, skuronn, og på sommers tid.

I tillegg til Kopec bor det en familie på fire i våningshuset. Så både kravet om at det skal bo folk i
husene og at jorda skal drives forsvarlig, vil være godt ivaretatt. I dag blir det produsert såkorn for
Felleskjøpet på jorda, med innleid trøsking fra Rostad, noe vi kommer til å fortsette med.

Jeg håper på å få overbevist familien min om fordelene med et liv på landet etter hvert, noe som
nok vil bli enklere når de store barna om få år flytter ut. Mathilde og Emil er i dag henholdsvis 17
og 15 år.

På grunn av disse forholdene, ønsker jeg søke om utsettelse på boplikten i 5 år.

Hilsen

Hekl jiC*



Statens landbruksforvaltning

Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet
er konsesjonsfritt, jf. rettledningenpå side 3 og 4.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
i henhold til konsesjonsloven
nr. 98
Dette skjemaet er påbudt brukt ved 11111111051J119Tilordførereni Inderøy

(den kommune der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalener inngått eller erververen 1.
eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål sl-cjemaetinneholder.
Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i originaleller bekreftet avskrift i den utstrekning slike
dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Søkerens navn (slektsnavn, for- og mellomnavn)

1 Ola Hegdal
Adresse

2 Rostadveien 200
Telefonnr. (8 siffer) E-postadresse

3 48035085 e@olaola.no
Overdragerens navn

4 Øystein Heggdal
Adresse

5 Markveien 50C 0554 Oslo

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

6 Heggdal, 25/1

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

7 4.016.869.-

Fødselsnr. (11 siffer)

28096539772
Organisasjonsnr. (9 siffer)

976958322

Fødselsnr. (11 siffer)

231281 43556
Organisasjonsnr. (9 siffer)

992 150 874

Kjøpesum for løsøre

1.850.000

Kommune Fylke
8 Inderøy Nord-Trøndelag

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

9 786 370 dekar

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

10 102 dekar høy bonitet, 155 dekar middels, 121 dekar lav.

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

Bygning (type)

Grisefjøs
Bygning (type)

Redskapshus
Bygning (type)

Lager
Bygning (type)

11 Låve
Bygning (type)

Våningshus
Bygning (type)


Grunnflate i m

500
Grunnflate i m

300
Grunnflate i m

240
Grunnflate i m

220
Grunnflate i m

180
Grunnflate i m

Byggeår Antall etasjer

1998 2
Byggeår Antall etasjer

1985 1
Byggeår Antall etasjer

1995 2
Byggeår Antall etasjer

1880 3
Byggeår Antall etasjer

1970 2
Byggeår Antall etasjer

Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Middels
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

god
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

god
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

middels/dårlig
Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

middels/dårlig
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.

SLF-359 B Elektronisk utgave av 07.09
Sbrtenslendbrubrorviltning
MonseylanAstiadarolkialtortty



Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen
Borett i våningshuset

12

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?

13 Ja I tilfelle hvilke:

Rostadveien 182
Nei

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?

14 Ja I titfelle hvilke:
Skoklefald terrasse 49, 1450 Nesoddtangen

Nei

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

Det er i dag dyrking av såkorn på åkrene. I fjøset har vi slaktgris.

15 Våningshuset er delvis utleid.

Erververens planer for bruk av eiendom men

Vi kammer til å fortsette med den produksjonen som er igang. Arbeidet vil
16 bli utført av vår gårdsarbeider, Miroslaw Kopec, og av Ola Hegdal, som

vil bo deler av tiden på gården.

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 Praksis fra oppveksten på gården, samt fra det siste året, pluss
selvstudier. HMS-kurs er avlagt, plantevernkurs er påmeldt.

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 konsesion 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 Dato

2. februar 2014 2. februar 2014

22 Overdragerens underskrift Søkerens underskrift

Underretning om avgjørelsen bes sendt:

til Ola Hegdal, gjerne også til e-post: e@olaola.no

Bilagsfortegnelse:

Skjemaet er tilgjengelig på intemett: www.sif.dep.nounder «Skjema» og h ://blanketter. s .d .n
Spørsmål om utfylling kan rettes til kommunen.

SLF-359 8 2-2



Arkivsak. Nr.:
2014/632-1

Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 35/14 07.04.2014

Retningslinjer for behandling av søknader om redusert vann- og avløpsgebyr

Rådmannens forslag til vedtak
Retningslinjer for behandling av saker om redusert vann- og avløpsgebyr vedtas som vist nedenfor:

Retningslinjer for innvilgning av reduksjon:

 Gebyr reduseres kun hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke ville ha oppdaget 
lekkasjen og

 hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket på 50 % i forhold til tidligere.

Forbruket kan da reduseres etter følgende retningslinjer:

 Stipulert forbruk settes til gjennomsnitt av foregående 3-4 år med tillegg av 20 % - minimum 
400 m³ som det betales gebyr for i hht til gebyrregulativ. 

 I tillegg betales det for forbrukt vann og avløp som er belastet avløpsnettet 
a. inntil 5 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 1 pr m³ for vann og 1 kr pr 

m³ for avløp. 
b. Mellom 5 og 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 0,50 pr m³ for 

vann og 0,50 kr pr m³ for avløp. 
c. Over 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 0,25 pr m³ for vann og 

0,25 kr pr m³ for avløp. 

Det delegeres til rådmannen å fatte enkeltvedtak i saker om redusert vann- og avløpsgebyr i henhold til 
retningslinjene.

Vedlegg
1 Forskrift om vann- og avløpsgebyr
2 Sanitærreglement



Bakgrunn
Hvert år kommer det søknader om redusert vann- og/eller avløpsgebyr som følge av lekkasje som har 
gått over vannmåler.  Disse sakene har hittil gått til politisk behandling etter retningslinjer vedtatt av 
komite Natur (Inderøy) sak 025/06.  
Vedtatte retningslinjer er som følger:

Retningslinjer for innvilgning av reduksjon:

 Gebyr reduseres kun hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke ville ha oppdaget 
lekkasjen og

 hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket på 50 % i forhold til tidligere.

Forbruket kan da reduseres etter følgende retningslinjer:

 Stipulert forbruk settes til gjennomsnitt av foregående 3-4 år med tillegg av 20 % - minimum 
400 m³ som det betales gebyr for i hht til gebyrregulativ. I tillegg betales det for forbrukt vann 
og avløp som er belastet avløpsnettet med kr 1 pr m³ for vann og 1 kr pr m³ for avløp. 

På bakgrunn av at det er lenge siden retningslinjene er vurdert, samt relativt store lekkasjer i 2013, 
ønsker rådmannen å få retningslinjene gjennomgått på nytt. Rådmannen legger også opp til at 
retningslinjene kan danne grunnlag for administrativt vedtak i slike saker.

Vurdering
Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer fastsetter bestemmelser for installasjon og bruk av 
vannmåler. I henhold til kommunens sanitærreglement er det eier av sanitæranlegg som er ansvarlig 
for at anlegget er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av 
anlegget blir fulgt. Hvis det oppstår lekkasjer og lignende på armatur og ledninger som abonnenten har 
ansvar for, vil ansvaret for det økte vannforbruket ligge på abonnenten.

Etter rådmannens syn bør kommunen være varsom med å redusere gebyr, og i hvert fall begrense dette 
til helt spesielle og dramatiske tilfeller. 

I 2013 er det noen saker med store lekkasjer. Som eksempel kan nevnes en eiendom med et 
normalforbruk på 2000 m3, i 2013 hadde et forbruk på ca. 26000 m3. En annen eiendom med normalt 
forbruk på 7600 m3 hadde i 2013 et forbruk på ca. 76000 m3. I begge disse tilfellene er måler plassert i 
kum ved eiendomsgrense og vannlekkasjen har skjedd mellom kum og bygning på eiendommen. For 
øvrig er det kommunen som har oppdaget høyt forbruk og varslet grunneierne om mulig lekkasjer på 
privat eiendom.

Rådmannen foreslår at det i hovedsak bygges videre på de eksisterende retningslinjene, men at 
grunneieren i noen mindre grad belastes de aller største lekkasjene. Det foreslås at dagens regler 
gjelder for lekkasjer inntil 5 ganger gjennomsnittlig normalt forbruk, men at gebyret for lekkasjer 
mellom 5 og 10 ganger normalt forbruk, reduseres til kr. 0,50, og for lekkasjer over 10 ganger 
normalforbruk settes til kr. 0,25. 

I og med ny gjennomgang av retningslinjene, vil rådmannen forslå at behandling av saker om reduksjon 
av vann- og avløpsgebyr, kan gjennomføres administrativt.

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, 
Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag

Dato FOR-2007-12-12-1622

Publisert II 2007 hefte 5

Ikrafttredelse01.01.2008

Sist endret

Endrer FOR-1995-12-13-4135, FOR-1989-06-01, FOR-1994-12-14, FOR-2006-12-
13

Gjelder for Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag

Hjemmel LOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1

Kunngjort 03.01.2008 kl. 15.50

Rettet

Korttittel Forskrift om VA-gebyrer, Levanger m.fl.

Hjemmel:
Fastsatt av Levanger kommunestyre 21. november 2007, 
Verdal kommunestyre 19. november 2007, 
Inderøy kommunestyre 12. desember 2007 og 
Steinkjer kommunestyre 12. desember 2007 
med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 
2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

I. Generelle bestemmelser
Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av 

lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste 

dokumentene er listet nedenfor:

1. Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2. Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.
3. Forskrift 12. desember 2007 nr. 1622 om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og 

Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag (dette dokumentet).
4. Øvrige dokumenter:
- Gebyrregulativ
- Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

§	1. Forskriftens	formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal 

betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§	2. Forskriftens	virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.



§	3. Definisjoner	
- Abonnent:

- Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller 
eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er 
tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. 
Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), 
men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår 
av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og 
fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

- Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66, § 67 
og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

- Avløpsvann
Spillvann og overvann.

- Spillvann
Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig, industri, annen næring mv.).

- Overvann
Avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering mv.

- Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)
Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

- Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
- Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS-3940.
- Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet.
- Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.
- Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i 
gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

- Næringsvirksomhet:
Ervervsmessig virksomhet.

- Privat stikkledning:
Vann- eller avløpsledning som går fra kommunens ledning til abonnentens bebyggelse. Omfatter 
anboringsklammer og stoppekran uansett plassering.

- Stipulert forbruk
Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

- Tilknytningsgebyr:
Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

- Boenhet:
Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og 
kjøkkendel.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§	4. Gebyrtyper
Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:
- Tilknytningsgebyr
- Årsgebyr.

§	5. Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:



- Ved nybygg, eller ved utvidelse av eksisterende bygg
- Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
Tilknytningsgebyret fastsettes etter de regler som vedtas av kommunestyret, og framgår av 
kommunens gebyrregulativ.
Ved gjenoppføring av bygning etter brann eller riving innen 5 år skal tilknytningsgebyrer ikke betales 
ved tilknytning til samme ledninger for tilsvarende bygg av samme størrelse. For større bygg enn det 
opprinnelige beregnes gebyrene som for utvidelse av eksisterende bygg.

§	6. Årsgebyr
6.1. Gebyrplikt
Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:
a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b) er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.
Ubebygd eiendom fritas fra å betale vann- og avløpsgebyr.

6.2. Eiendom	uten	godkjent	tilknytning	eller	frakobling
Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt 
tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter 
skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

6.3. Ansvar	for	gebyrene
Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller 
annen regningsmottaker.

6.4. Utforming	av	gebyrene
Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:
- En fast del (fastledd)
- En mengdeavhengig del.
Fastleddet beregnes som en fast sats pr. eiendom.
Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .
Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

6.5. Ansvar	for	opplysninger	om	abonnement
Abonnenten har ansvar for at kommunen får korrekte data om abonnementsforholdet.
Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.
Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og 
differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

6.6. Beregning	av	gebyr
Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr.
For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann 
avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av 
tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.
For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og 
vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til 
avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.
For spillvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt 
ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal 
overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.



6.7. Betaling	etter	stipulert	forbruk
Regler for fastsetting av stipulert forbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av 
gebyrregulativet, og framgår av kommunens gebyrregulativ.

6.8. Betaling	etter	målt	forbruk
Alle eiendommer skal ha installert vannmåler. Hytte-eiendommer og boligeiendommer som er 
tilkoplet pr. 1. januar 2008 er unntatt fra dette. Alle nye abonnenter - utenom hytte-eiendommer -
skal montere vannmåler.
Kommunen kan i særskilte tilfelle dispensere fra kravet om vannmåler.
Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter 6.7 å installere vannmåler og betale 
gebyr etter målt forbruk.
Den enkelte abonnent kan kreve at årsforbruk fastsettes ut fra målt forbruk. Abonnent som har 
installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

6.9. Gårdsbruk
Normalt tillates ikke uttak av vann til vatningsanlegg. I særlige tilfelle kan kommunen godkjenne slikt 
uttak. Det skal da monteres vannmåler på uttak. 

Melkeromsavløp
Melkeromsavløp fra landbrukseiendommer kan etter søknad tilkobles kommunalt avløpsnett når 
følgende forutsetninger er tilstede:
- at avløpsanlegget det dreier seg om har avløpsmengde fra melkerom som utgjør mindre enn 20% 

av total tilrenning til anlegget.
- før vask av tanker og rørgater starter skal alt utstyr skylles for melkerester. Første gangs skylling 

skal ikke føres til kommunalt avløp.
Dersom driftsforholdene gjør det nødvendig kan kommunen pålegge abonnentene å behandle avløp 
fra melkerom før det slippes ut på kommunalt nett.

6.10. Restriksjoner	på	vannleveranse
Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke 
grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§	7. Bestemmelser	for	installasjon	og	bruk	av	vannmåler
7.1. Installasjon
Kommunen bestemmer:
- hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
- type, størrelse og plassering.
Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye 
enhetene ha egen vannmåler.
Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for 
eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er 
installert.

7.2. Eierforhold
Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt.

7.3. Kostnader
Vannmåler og installasjon bekostes av abonnenten.
7.4. Avlesing	av	vannmåler
Abonnenten skal lese av vannmåler så nært fastsatt tidspunkt for avregning (årsskifte) som mulig og 
sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.



Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter 
purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan 
fastsette særskilt gebyr for dette.

7.5. Tilsyn	og	vedlikehold
Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.
Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten 
omgående sørge for reparasjon eller installasjon av ny måler. Som skade regnes også at plombering 
av måler er brutt.
Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret

7.6. Nøyaktighetskontroll
Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren Abonnenten dekker kostnadene ved 
kontrollen, men dersom den ved slik kontroll viser mindre avvik en 5 %, betales utgiften av 
kommunen. Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av 
Justervesenet.

7.7. Avregning	ved	feilmåling
Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på 
tilleggsbetaling regnet fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.
Det er abonnentens ansvar at måleren til enhver tid måler riktig. Abonnenten har derfor ikke krav på 
tilbakebetaling dersom kontroll viser at måleren viser for høyt forbruk.

§	8. Innbetaling	av	gebyrer
Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.
Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse 
(byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyret 
forfaller til betaling senest ved tilknytning.
Årsgebyr kan innkreves sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter og fordeles over det antall 
terminer som kommunen bestemmer. Ved for sein betaling beregnes morarenter etter gjeldende 
satser. Ved purring påløper gebyr etter gjeldende satser.

III. Avsluttende bestemmelser

§	9. Innkreving	av	gebyrer
Forfalt krav på vann- og kloakkgebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 
2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§	10. Delegering
Kommunen kan delegere myndighet i denne forskriften ved eget delegeringsvedtak.

§	11. Klage
Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. 
Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.
Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. 
forvaltningslovens kap. VII.

§	12. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tid oppheves:
- Forskrift 1. juni 19891 om vann- og kloakkavgifter, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.
- Forskrift 14. desember 19941 om vann og kloakkavgifter, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.



- Forskrift 13. desember 1995 nr. 4135 om vann- og avløpsgebyr, Inderøy kommune, Nord-
Trøndelag.
- Forskrift 13. desember 20061 om gebyrregulativ for vann- og avløp, Steinkjer kommune, 
Nord-Trøndelag.



SANITÆRREGLEMENT	FOR	KOMMUNENE

LEVANGER.	VERDAL,	INDERØY	OG	STEINKJER

Godkjent av kommunene:

Steinkjer 08.03.00 k-sak 99/6390
Inderøy 15.03.00 k-sak 05/00
Levanger 03.05.00 k-sak 35/00
Verdal 26.06.00 k-sak 85/00

Administrative bestemmelser

Forord 

Dette sanitærreglementet er felles for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. 
Reglementet er gjort gjeldende for de 4 samarbeidskommunene gjennom egne vedtak i 
kommunestyrene. 
Sanitærreglementet er basert på "Normalreglement for Sanitæranlegg" utgitt av Kommunenes 
Sentralforbund, Kommuneforlaget, sist revidert 1998, 4. utgave.
Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen/ 
vann- og avløpsverket og den enkelte abonnement i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og 
avløpsanlegg. Reglementet skal sikre at sanitæranlegg blir utført på en betryggende måte med 
hensyn til ansvarsomfang, funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 

Sanitærreglementet består av to deler:

 Administrative bestemmelser 

 Tekniske bestemmelser 

Administrative bestemmelser tar for seg de forvaltningsmessige forhold når det gjelder 
tjenestekjøp/-yting og er utformet slik at de normale behov for kommunen/vann- og avløpsverket og 
den enkelte abonnement er dekket. 
Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av sanitæranlegg. Bestemmelsene 
ivaretar kravene i plan- og bygningsloven § 106 når det gjelder bygningstekniske installasjoner samt 
funksjonskrav m.v. som framgår av § 9-5 Sanitæranlegg i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
De samarbeidende kommunene benytter Normalreglementets tekniske bestemmelser uten 
endringer.
Søknad om abonnement og godkjenning av sanitæranlegg må sendes kommunen på fastsatt skjema, 
jf. vedlegg til administrative bestemmelser. Ved søknad om byggetillatelse må utfylt søknadsskjema 
vedlegges øvrige søknadsdokumenter. 
Dersom en av de samarbeidende kommunene har avvikende bestemmelser, så vil dette være tatt 
med som en tilleggsopplysning i bestemmelsene.

1 GENERELT

1.1 Formål 

Dette normalreglementet har til formål å sikre

 en rettmessig god og optimal forvaltning av offentlige og private sanitæranlegg 

 etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske sanitæranlegg 

 produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann 



 at avløpsvann blir oppsamlet, borttransportert og behandlet på en hygienisk og miljømessig 
forsvarlig og godkjent måte

 at anleggsfunksjoner og –drift i alle deler er energiøkonomisk. 

1.2 Virkeområde/hjemmel 

Dette reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunenes vann- og avløpsledninger. Når 
det gjelder hjemmelen, vises til kommentarene til pkt. 1.2.

1.3 Plikt til å overholde reglementet 

Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnett (heretter kalt abonnenten) er 
ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser 
om bruken av anlegget blir fulgt. Dette gjelder også lekkasje.
Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, 
overholder bestemmelsene.
De godkjente foretak er ansvarlig for at de respektive private anlegg/installasjoner blir planlagt og 
utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk.

1.4 Overtredelser 
Dersom sanitærbestemmelsenes tekniske del etter kommunens skjønn ikke overholdes, kan 
kommunen stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet.
Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene, kan godkjennelsen trekkes tilbake.

1.5 Tilknytnings- og årsgebyrer 
I tillegg til bestemmelsene i reglementet her, gjelder særskilte forskrifter om tilknytnings- og 
årsgebyrer, gitt i medhold av lov 31.5.1974 om kommunale vass- og kloakkgebyrer med forskrifter.

1.6 Håndhevelse 

Med mindre noe annet framgår av reglementet, skal bestemmelsene i den enkelte kommune 
håndheves av den som kommunen er tillagt myndighet.
Der hvor sanitæranlegg medfører utførelse som kommer inn under andre myndigheters 
kompetanseområde, sørger kommunen for at saken blir oversendt vedkommende myndighet til 
behandling.

1.7 Klage 

Vedtak som kommunen treffer i medhold av disse bestemmelsene, kan påklages i henhold til 
forvaltningsloven.
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

1.8 Endringer 
Kommunestyret kan vedta endringer i disse bestemmelsene.

1.9 Dispensasjon 
Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra de bestemmelser den er gitt 
myndighet til å håndheve, jf. pkt. 1.6.

1.10 Ikrafttreden 

Opphevelse av tidligere bestemmelser
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunktet som kommunen bestemmer. Fra samme tidspunkt 
oppheves tidligere vedtatte bestemmelser.



2 SØKNAD OM TILKOBLING OG GODKJENNING AV INNVENDIGE OG UTVENDIGE 
SANITÆRANLEGG  

2.1 Definisjoner 
Sanitæranlegg omfatter utvendige og innvendige anlegg. Utvendige sanitæranlegg omfatter alle 
sanitærinstallasjoner fra tilkoplingspunkt på offentlig ledning fram til grunnmur. Innvendige 
sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner innomhus.

2.2 Søknad om tilkobling og godkjenning av anlegg 
Alt arbeid på sanitæranlegg krever godkjenning og skal søkes godkjent. Det samme gjelder større 
endringer under arbeidets gang i henhold til plan- og bygningsloven. Utskifting av utstyr som ikke 
medfører forandring av sanitæranlegg, kan utføres uten søknad, dog må slikt arbeid utføres 
forskriftsmessig.
Ethvert anlegg for destruksjon eller nøytralisering og utskilling av gasser, væsker eller andre stoffer 
må på forhånd godkjennes av kommunen.
Anlegg skal søkes godkjent på fastlagte skjemaer og med de tegningsbilag som blir bestemt. 
Mangelfull søknad kan avvises. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre 
kommunen tillater noe annet.
Overdras et arbeid med sanitæranlegg under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal det sendes 
ny søknad.
Dersom et anlegg ikke blir utført, skal søknader/godkjenninger trekkes tilbake. For et arbeid som ikke 
er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
For større og kompliserte sanitæranlegg kan det holdes forhåndskonferanse for avklaring av rammer 
og innhold i tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 93 a.
Godkjent foretak skal sørge for at det forelegger situasjonsplan som viser stikkledninger for utvendig 
anlegg så snart sanitæranlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen for oppbevaring.

2.3 Tinglyste erklæringer 
Ved anmeldelse av sanitæranlegg kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold:

 at det er innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer mv. på andres 
eiendom 

 at flere eiere av felles ledninger er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser 
vedrørende sanitærinstallasjoner blir fulgt

 at eier eller andre har rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr 
mv. 

 at kommunen har rett til å kreve provisoriske anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til 
kommunens ledningsnett

 at senere utvidet bruk av etablert fellesanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere 
Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre noens rett.
De tinglyste erklæringer skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten 
kommunens samtykke.

2.4 Godkjenning av søknad 
De vilkår som skal knyttes til godkjenning av sanitæranlegg, fastsettes av kommunen i hvert enkelt 
tilfelle.
Godkjent søknad innebærer ikke at et arbeid er godtatt i strid med gjeldende reglement, lov eller 
forskrifter, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt.
Når søknad om ingangsetting av sanitæranlegg er ferdig behandlet av kommunen, blir godkjent 
igangsettingstillatelse sendt ansvarlig søker.



2.5 Kontroll og besiktigelse av installasjoner 
Kommunen har som eier av vann- og avløpsverket når som helst og uten forutgående varsel rett til å 
kontrollere/besiktige så vel anlegg under utførelse som bestående anlegg.
Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg.
Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor tiltakshaver/eier, ansvarlig utførende 
eller tredjemann.

2.6 Prøving 
Avløpsinstallasjoner/avløpsanlegg kan, før de tas i bruk og/eller overdekkes, forlanges trykk- og/eller 
funksjonsprøvd.

2.7 Materialer og utstyr for sanitæranlegg 
Alle materialer og alt utstyr som benyttes i sanitærinstallasjoner og anlegg, skal være godkjent av 
Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell (GNFS) eller NS-sertifisert hvis ikke godkjennelse faller inn 
under andre myndigheter ifølge lover og forskrifter.

3 TILKNYTNINGS- OG ABONNEMENTS- BETINGELSER

3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 
Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av privat sanitæranlegg bæres av 
abonnenten.
Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig ledning/anlegg 
som del av privat lednings- og anleggstilknytning, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. 
Utstyr og vedlikehold overtas av kommunen, unntatt når det gjelder stikkledninger og 
anboringsklaver.
Kommunen kan kreve anlegg som er i strid med normalreglementet for sanitæranlegg, utbedret 
og/eller omlagt. Jf. forurensingsloven § 22 annen setning, plan- og bygningsloven § 89 og 
byggeforskriften kap. 46.1. Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet utføres 
for abonnentens regning. Arbeidet som ikke kan utsettes, kan kommunen la utføre uten forutgående 
varsel.

3.2 Sløyfing av tilknytning 
Når stikkledning for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift, skal denne 
plugges ved tilknytning på hovedledning eller hvor kommunen anviser.
Kommunen skal foreta oppgraving og plugging for eierens regning om plugging ikke blir 
etterkommet.

3.3 Stenging av offentlige ledninger 
Stenging av offentlige ledninger for tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning kan bare 
utføres av kommunen og til de tider kommunen bestemmer. Ønsker en abonnent å få utført slik 
stenging til andre tider, må abonnenten betale de ekstra utgifter dette måtte medføre.
Når en brann eller et arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig, kan kommunen stenge 
vannledninger uten forutgående varsel.

3.4 Kontroll av vannforbruk og kvalitet 
Kommunen har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved inspeksjon, oppsetting av 
vannmåler etc.
Eieren forplikter seg til ikke å sløse med vann.
Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan kommunen bestemme 
innskrenkning av vanntilførselen til hele eller deler av kommunen til spesielle formål, for eksempel 
hagevanning, eller den kan innføre andre restriksjoner.



Kommunen skal så langt som mulig levere vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til 
godt og hygienisk vann. Kommunen forplikter seg, ved normale driftsforhold, å levere et driftstrykk 
på hovedledningsnettet på minimum 2 kg.
Det skal i tilknytning til vannverkets drift gjennomføres rutinemessig internkontroll for overvåking og 
prøving av vannkvaliteten, jf. drikkevannsforskriften.

3.5 Avhending av sanitærtjenester 
Uten kommunens samtykke må det ikke tas vann fra en eiendom eller tilføres avløp ut over det 
godkjente abonnement.

3.6 Ekstraordinære vannuttak/-utslipp 
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak/-utslipp må spesiell tillatelse foreligge.

3.7 Innslippenes beskaffenhet 
Til de offentlige avløpsledninger må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være brann- og 
eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller skadelige for kommunens avløpsanlegg.
Kommer farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i hovedledning, må kommunen 
omgående varsles.
Kommunen kan stille spesielle krav til avløpsvannets beskaffenhet og kan pålegge abonnenten for 
egen regning å føre kontroll med vannets sammensetning.
Kommunen kan kreve innslippsavtale for spesielt forurenset avløpsvann.
Oppmaling av avfallsprodukter for transport i avløpssystemet tillates ikke.

3.8 Utskillere og renseanlegg 
Tilsyn, tømming og vedlikehold av private utskillere og renseanlegg må utføres i henhold til gjeldende
forskrifter og utslippstillatelser.
Dersom privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen overta driften for 
abonnentens regning, jf. pkt. 3. 1.
Eier er pliktig til å sette privat renseanlegg ut av drift og føre avløpet direkte til offentlig anlegg når 
kommunen krever det.

3.9 Ansvarsbegrensing 
Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leieboer o. l.) eller på 
private sanitæranlegg som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, med mindre svikten 
skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side.
Den samme ansvarsbegrensning gjelder for tilbakeslag fra offentlig avløpssystem dersom det private 
avløpssystem og –anlegg i alle deler ikke er i samsvar med sanitærreglementets administrative og 
tekniske bestemmelser.
Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører kommunen. 
Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner 
påfører kommunen.
Har flere eiendommer fellesledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter dette reglement 
pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i dette reglementet.

Kommentarer 

Pkt. 1.2 Virkeområde/hjemmel 

Reglementet for sanitærinstallasjoner kan kommunen fastsette i egenskap av eier av vannverket og 
avløpssystemet. Også bygningsloven § 65 annet avsnitt og § 66.2 annet avsnitt må forutsette at det 
gis nærmere bestemmelser om tilknytningen. Som hjemmel for å påberope seg reglementet overfor 
private som ikke er tilknyttet kommunens nett, kan det vises til bl.a. forurensningslovgivningen, plan-
og bygningsloven med forskrifter, kommunens alminnelige rett til å gi bestemmelser om sin egen 



administrasjon, og kommunens alminnelige rett til å gi bestemmelser som ikke virker tyngende på 
innbyggerne. Ved godkjenning av byggesaker o.l. vil det også i en del tilfeller være naturlig å vise til 
kommunens sanitærreglement. 

Kommunen bør påse at eier av bygning som søkes tilknyttet kommunens ledningsnett, skriftlig 
forplikter seg til å følge det til enhver tid gjeldende regelverk. Overfor tidligere abonnenter som har 
forpliktet seg til å følge det gjeldende regelverk, vil det normalt ikke medføre problemer å innføre 
nye regler. Dersom kommunen ønsker det, antar man at det nye regelverk kan gjøres gjeldende også 
overfor eldre abonnenter som aldri har forpliktet seg til å følge noe reglement. Høyesterett har 
nemlig tidligere uttalt at den som benytter seg av et offentlig servicetilbud, også anses å ha godtatt 
de vilkår som det offentlige har satt for å benytte seg av tilbudet. (Dette gjelder så langt reglene kan 
karakteriseres som rimelige.) 

Pkt. 1.3 annet avsnitt Plikt til å overholde reglementet 

Meningen med bestemmelsen er at kommunen kan forholde seg til abonnenten, selv om det er 
andre brukere av abonnentens installasjoner som har brutt bestemmelsene. Bestemmelsene må 
praktiseres med skjønn, bl.a. bør ikke abonnenten lide tap dersom andre har brukt hans 
installasjoner uten hans samtykke. 

Tilsvarende bør leieboere o.l. likestilles med abonnenten ved spørsmålet om å få erstatning for feil 
ved kommunale anlegg, Jf. for øvrig reglementets pkt. 3.9. 

Pkt. 1.6 Håndhevelse 

Kommunen avgjør ved delegering hvem som skal håndheve reglementet, med henvisning til sitt 
forvaltningsmessige organisasjons- og delegeringsmønster. 

Pkt. 3.2 Sløyfing av tilknytning 

Utsettelse med plugging bør bare innvilges i helt spesielle tilfeller. Når utsettelse tillates, bør 
stikkledning for vann og avløp plugges ved den utvendige hovedstengeventil, og det bør forlanges 
garanti for senere utførelse av pluggingen på hovedledningen. 

Pkt. 3.3 annet avsnitt Stenging av offentlige ledninger 

Det siktes her til stenginger som av tekniske grunner er nødvendige, jf. for øvrig reglementets pkt. 1.4
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Vår dato Vår referanse

17.03.2014 2014/352-2

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

Ivar Olsen
Liavegen 8
7670  INDERØY

Olsen Ivar - 181/61 - utvidelse av veranda / vinterhage - Liavegen 8 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/061

Adresse:
   Liavegen 8                      

Tiltakshaver:
Ivar Olsen                      

Tiltakets art:
Tak over terrasse, utvidelse av veranda                                               

Bruksareal i m2:
15 m2           

Det vises til søknad om utvidelse av veranda sant vinterhage over eksisterende terrasse, dette i henhold 
til søknad med vedlegg registrert mottatt her 14.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til utvidelse av eksisterende veranda samt 
oppføring av vinterhage til bolig i samsvar med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

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

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av vinterhage med bebygd areal på BYA ca 16 m2 samt utvidelse av 
eksisterende veranda til bolighus, utvidelse er mot sør og øst. 
Veranda og vinterhage har totalt et bebygd areal BYA på ca 48 m2 etter utbygging.

Planstatus: Kommunedelplan for Røra. 
Planformål: Boligområde.

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



, saksnr. 2014/352-2

Side 2 av 2

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

24.03.2014 2014/559-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Terje Sjøvold
Kalkvegen 18
7670  INDERØY

153/042 - Godkjent oppføring av forstøtningsmur i nabogrense

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
153/042

Adresse:
Kalkvegen 18, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Terje Sjøvold                      

                    

Tiltakets art:
Forstøtningsmur i nabogrense                                        

            

Det vises til søknad om oppføring av forstøtningsmur i nabogrense registrert mottatt her 14.03.14.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av forstøtningsmur i nabogrense som omsøkt

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksvurdering:

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

Søknaden gjelder oppføring av forstøtningsmur i nabogrense mot sør samt etablering av stakittgjerde 
oppå denne. Det er ikke søkt om terrengendringer som følge av tiltaket.
Det er vedlagt erklæring med samtykke til plassering i nabogrense fra de berørte naboer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

11.03.2014 2014/293-2

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

Oscar Franzen og Ida Kjelaas Sakshaug
Bålhaugvegen 22
7670  INDERØY

Franzen Oscar - 182/1 - Tilbygg korntørke/redskapslager - Bålhaugvegen 22 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
182/001

Adresse:
Bålhaugvegen 22                        

Tiltakshaver:
Oscar Franzen                      

Tiltakets art:
Tilbygg til korntørke/redskapslager                                                

Bruksareal i m2:
81 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende korntørke, dette i henhold til tegninger med vedlegg 
registrert mottatt her 05.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett) gis tillatelse 
til utvidelse av korntørke og redskapshus i henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende 
forutsetninger:

Tegninger i henhold til søknad av 05.02.2014 legges til grunn for tillatelsen.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket føres opp i henhold til lov og forskrift til plan- og 
bygningsloven.

                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende korntørke samt takoverbygg for redskap og maskiner, 
tilbygget har et bebygd areal BYA på ca 100 m2.

Bygningen står inne på tunet, avstand til de øvrige bygninger på tunet vil etter utbygging være mer enn 8 
meter. I henhold til kartet ligger i dag kommunal vannledning over tunet og området planlagt for 
utvidelse av driftsbygning. Utbyggingen er i enighet med leder for kommunalteknikk i Inderøy kommune.
Ny vannledning er under utbygging, og ny trase for vannledning vil ligge utenfor tunet.
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

11.03.2014 2013/2074-10

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Jon A. Olsen Arkitektkontor AS
Pb. 435 sentrum
7801  NAMSOS

136/004 - Rammetillatelse for 3 stk. boliger i Kvitveisvegen 1 – godkjennes.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/004

Adresse:
Kvitveisvegen 1, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Børgin Eiendom AS

Ansvarlig søker:
Jon A. Olsen Arkitektkontor AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
134 x 3            

Det vises til søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 stk eneboliger registrert mottatt her
30.10.2013.
Siste dokument til saken er tegninger revidert 04.03.14 mottatt 06.03.14

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis rammetillatelse til oppføring av tre eneboliger på eiendommen 136/004, Kvitveisvegen 1
Det innvilges dispensasjon fra Kommunedelplan – Straumen 25.06.1, bestemmelsenes pkt. 1-2 for 
oppføring med flatt tak.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Det forutsettes at behovet for oppfylling av terreng ikke avviker fra det som framgår av oppriss av 
04.03.14.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS for fumksjonene SØK kl.1 og PRO kl.1, Arkitektur og byggeteknikk

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

Tiltak:
3 stk. eneboliger i 3 etasjer
BYA 89 m2, totalt 266,7 m2

BRA 134 m2, totalt 402 m2

Planstatus: Kommunedelplan – Straumen 25.06.12
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver:
Jon A. Olsen Arkitektkontor AS for funksjonene

- SØK kl.1

- PRO kl.1 Arkitektur og byggeteknikk

Tegningsliste i henhold til supplering 06.03.14:

 02.01 Situasjonsplan. Revidert 04.03.14

 02.02 Fasade 01. Revidert 04.03.14

 02.03 Fasade 02. Revidert 04.03.14

 02.04 Perspektiv. Revidert 04.03.14

 03.01 Terrengsnitt 1. Revidert 04.03.14

 03.02 Terrengsnitt 2. Revidert 04.03.14

 03.03 Terrengsnitt 2. Revidert 04.03.14

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse pkt. 1-2 vedrørende takvinkel for oppføring 
med flatt tak.

Det er mottatt merknad datert 4.11.13 fra nabo i vest, Aud og Per Holmern eiere av Sundnesvegen 24,
der de etterlyser mangler ved tegningsmateriale og kommer med innvendinger til bygningenes visuelle 
kvaliteter.
Nytt varsel til naboer med søknad om dispensasjon, ny situasjonsplan og terrengsnitt ble sendt 04.02.14
Mangler ved tegningsmaterialet skal med dette være rettet og det er ikke mottatt ytterlige merknader 
etter at dette varselet ble sendt.

Saksvurdering:

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

En rammetillatelse skal jf. SAK § 6-7 avklare de ytre rammene for et byggeprosjekt herunder type tiltak, 
størrelse, fasadeutforming, forholdet til plan og naboer.

Tiltaket
Eiendommen ligger i et eneboligboligområde på Sundsnes. Den aktuelle eiendommen er nylig fradelt fra 
en større bebygd eiendom og en eldre bolig på eiendommen skal rives for å gi plass til tre mindre 
eneboliger. (Fig.1).

De nye boligene er planlagt oppført med nærmeste avstand 4 meter fra nabogrense i vest og nord mens 
nærmeste avstand til nabogrense i øst blir 10,5 meter. Det foreligger erklæring med samtykke fra nabo i 
sør, Arnfinn Sund, for oppføring 2,75 meter fra nabogrense i sør.
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Innbyrdes avstand mellom boligene blir 1,9 meter.
Boligene er vist i tre etasjer og i et moderne formspråk med flatt tak. Den øverste etasjen består av et 
mindre volum med et trappeløp og en vinterhage på knappe 12 m2 med utgang til en takterrasse på 25 
m2.
Fasadene er vist med trekledning i en kombinasjon av liggende og stående panel. 

Estetikk. Eiendommen ligger i et eneboligboligområde på Sundsnes. Bygningsmassen i området er 
oppført over tid og i forskjellige stilarter. Enkelte av bygningene er enestående i sitt slag og skiller seg 
klart ut fra øvrig bebyggelse. Boligene er hovedsakelig oppført i tre med saltak eller pulttak mens enkelte 
også har tilbygg med flatt tak.

Terreng. Tiltaket medfører noen mindre terrengendringer ved at det etableres en skjæring mot 
inngangssiden i øst og at det fylles opp mot vest. Bygningene plasseres i terreng avtrappende fra sørøst 
til nordvest med en trinnvis høydeforskjell på ca. 0,5 meter. Av vedlagte oppriss (Terrengsnitt 1 sist 
revidert 04.03.14) er oppfyllingen vist til maks 60 cm. Tidligere vist snitt og oppriss har ved en inkurie vist 
et noe brattere terreng enn det kartgrunnlaget og realitetene tilsier og da med behov for noe mer 
oppfylling på nedre delene av tomta. Dette ble ved siste revidering datert 04.03.14 rettet opp. 
Beklageligvis har ikke linjene for eksisterende terreng blitt med på lengdesnittene (Snitt A, B og C på 
tegningene 03.01-03.03,Terrengsnitt 1-3 sist revidert 04.03.14). 
En enkel kontroll av krysningspunktene mellom kotene og snittlinjene på situasjonsplanen viser
imidlertid ut til at oppfylling ikke vil bli nødvendig. For at det ikke skal oppstå tvil om hva som behandles 
her forutsetter vi derfor at behovet for oppfylling ikke overstiger det som framgår av opprisset dvs. 0,6 
meter. (Fig.2).

Romhøyde. Boligen er planlagt med tre etasjer der den øverste etasjen består av en vinterhage på 11,7 
m2 Høyden under taket i dette rommet blir på kun 2 meter. Dette er lavere enn det TEK § 12-7 krever. 
Direktoratet for byggkvalitet har imidlertid presisert følgende vedrørende romhøyde (ref. 13/1050): 

Forskriftskravet er ikke til hinder for en lavere romhøyde, men da må det dokumenteres en 
helhetsvurdering av innemiljøet hvor romutforming, dagslys, utsyn, luftmengder mv. er med i 
vurderingsgrunnlaget. Eksempelvis, en lavere romhøyde kompenseres med at vindusarealene økes ut 
over veiledningens preaksepterte ytelser til dagslys». Da det her dreier seg om en mindre del av boligen 
som fungerer som loftsstue og har store glassvegger forutsetter vi at forholdene vil være 
tilfredsstillende.

Nabomerknader
Det er mottatt merknad fra nabo i vest, Aud og Per Holmern i Sundnesvegen 24 der de etterlyser 
mangler ved tegningsmaterialet og kommer med innvendinger til bygningenes visuelle kvaliteter 
vedrørende tilpasning til terreng og øvrig bebyggelse:

1. Bygningslovens § 29.2,og 4 omhandler visuell kvalitet.
Planlagte hus er ikke i arkitektonisk harmoni med eksisterende bebyggelse.

2. Byggene er planlagt i tre etasjer. Dette er en etasje mer enn nærliggende eneboliger og slik vil de nye 
husene virke meget dominerende i området. I tillegg stenges utsikt fra eventuelle nye boliger på ubebygd 
eiendom nord for planlagte boliger.

3. Paragraf 30-4 sier at kommunen kan fastsette høyde og form på terreng. Vi ber om at dette drøftes med 
berørte parter før eventuell byggetillatelse gis.

Kommentar til nabomerknader
Inderøy kommune oppfatter at nabomerknaden går på tiltakets estetiske kvaliteter - utforming og 
plassering. 

1. Når det gjelder bygningenes visuelle utforming viser vi til dispensasjonsvurderingen 
under
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2. Det vises til at bygningene planlegges med en etasje mer enn de omkringliggende 
bygninger og at de av denne grunn vil virke meget dominerende i området. I 
vurderingen av dette har kommunen sett på at arealet i den øverste etasjen kun har et 
bruksareal på 17,6 m2 og med ytre mål på 4,3 m x 5,4 m. Videre har vi sett på at de nye 
bygningene plasseres mellom Kvitveisvegen 3 og Blåklokkevegen 2. Disse har høyde på 
mønet ved henholdsvis kote 28.11 og 26.57. Dette betyr at nabobygningene har en 
høyde på mønet som ligger henholdsvis 0,58 og 1,02 meter høyere enn den nærmeste 
av de omsøkte bygningene i Kvitveisvegen 1. Disse ligger på hhv 27,09 m, 26,39 m og 
25,99 m. Høydene på de nye bygningene vurderes slik å være godt tilpasset 
omkringliggende bebyggelse. Når det gjelder utsikt fra eventuelle nye boliger nord for 
eiendommen, på eiendom 136/007 - Blåveisvegen 1 -, er ikke det vurdert som et 
vesentlig moment i denne saken. Dette fordi enhver ny bebyggelse på det som i dag er 
ubebygde områder i Kvitveisvegen 1 nødvendigvis vil medføre endringer. Plasseringen 
av bygningene og graden av utnytting er i henhold til plan. Videre har kommunen 
vanskelig for å se at ulempene er større enn det som må forventes. Vi vil samtidig 
bemerke at eiendommen i nord ligger slik til at mulighetene for utsikt for evt. nye 
boliger fortsatt er svært gode i flere retninger.

3. Plan og bygningslovens § 30-4. Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige 

terrenginngrep mv. sier følgende:
For varige konstruksjoner eller anlegg, vesentlige terrenginngrep og anlegg av 
veg eller parkeringsplass, gjelder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne 
loven så langt de passer, uansett om tiltaket utføres på eller i grunnen, i vassdrag 
eller i sjøområder.
Kommunen kan fastsette høyde og form på terreng. Departementet kan gi 
forskrift om at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lovs bestemmelser 
om byggesaker ikke skal gjelde, og om det saklige virkeområde for paragrafen 
her.

Kommunen vurderer terrenginngrep i henhold til mottatte søknader og har rett til å 
fastsette høyde og form på terreng. I denne saken foretas det kun mindre 
terrengendringer som isolert sett vil være unntatt byggesaksbehandling jf. SAK § 4-1 
bokstav c, sjette ledd.  Kommunen har derfor ikke sett at det er behov for å innkalle til et 
felles møte for å diskutere dette med nabo. Vi viser for øvrig til redegjørelse om 
terrengendringer i beskrivelsen av tiltaket over og håper at naboen har forståelse for 
den vurderingen som er gjort.

Inderøy kommune forstår at endringen vil oppleves som vesentlig for nabo Holmern med de nye 
bygningene mot øst og at spesielt de store vinduene i andre etasje vil komme tett på sammenlignet med 
dagens situasjon der store deler av eiendommen er ubebygd. 
Naboen vil imidlertid ikke miste utsikt som følge av byggingen da deres eiendom og bolig ligger i helning 
mot vest og ligger vesentlig lavere i terrenget enn Kvitveisvegen 1.
Kommunen anser det som naturlig at boligene prosjekteres med vinduer mot lyset og utsikten i vest.
Videre etableres de to nærmeste bygningene over fire meter fra nabogrensen og det er vanskelig å se at 
naboen påføres større ulemper enn det som må påregnes i tettbebygd strøk.
Vi ser imidlertid at boligene på perspektivtegningene kan framstå som noe ruvende og fremmedartet 
men mener at dette til en viss grad skyldes framstillingsformen og vi mener at bygningene ser noe bedre 
ut på fasadetegningene der boligene er framstilt med litt mer materialitet.

Dispensasjon
Tiltaket betinger dispensasjon for takvinkel.
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De er søkt dispensasjon fra Kommunedelplan – Straumen 25.06.1, bestemmelsenes pkt. 1-2:
1-2 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 7,5meter, og takvinkel mellom 15 – 30 grader. 
Tomteutnytting er sett til 30 % BYA. 

Søknaden om dispensasjon er gitt følgende begrunnelse:
Det søkes om dispensasjon fra pkt. 1-2, hva gjelder takvinkel, som ifølge kommunedelplan skal ligge mellom 15 og 
30 grader. Vårt prosjekt er tenkt med tilnærmet flatt tak og er utformet i moderne byggestil som gjenspeiles i tiden 
vi lever i nå. Dette gir oss også muligheten til å lage et lite uteareal på toppen av huset, noe som vil være et godt 
tiltak i et slikt fortettet område med lite uteareal på egen tomt.
Prosjekterte bygg er godt tilpasset omgivelser selv om de avviker fra eksisterende byggestil i området.
Byggenes form, volum og materialbruk er tilpasset terreng og øvrige omgivelser. De prosjekterte husene vil altså 
etter vår mening hverken være til hinder eller sjenanse for noen som bor i område

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

Hensynet bak bestemmelsen vedrørende takvinkel og estetikk er å få en mer ensartet og harmonisk 
bebyggelse ved å få slektskap i takform og å unngå høye og ruvende bygninger.
Vi presiserer for ordensskyld at det ikke er behov for dispensasjon for mønehøyde.

Fordeler en med å gi dispensasjon for oppføring med flatt tak er 

 Tiltakshaver får ønskede boligtype 
 Likebehandling. Det er i Blåklokkevegen 7, sak 2012/1978, søkt og gitt dispensasjon fra 

samme bestemmelse for tre boliger i kjede med flatt tak.  Det fins også boliger i området 
med mindre tilbygg med flatt tak.  Se. FIG.3

 Høyde og skyggevirkning. Med saltak ville bygningene ha kastet større skygger. Ved å 
trekke inn den øverste etasjen og gjøre den så vesentlig mindre enn bygningens grunnflate 
kaster byggene både kortere og smalere skygge enn ved saltak og boligene får en stor
takterrasse. 

Ulemper ved å gi dispensasjon for oppføring med flatt tak er

 Omsøkte boliger vil sammen med det godkjente byggeprosjektet i Blåklokkevegen
innføre en ny bygningstype i området. Selv om det finnes tilbygg med flatt tak fra før er 
disse klart underordnet hovedbygget.

 En uthuling av planbestemmelsene



, saksnr. 2013/2074-10

Side 6 av 6

FIG.1 Bygningen som i dag står på den aktuelle tomta, sett fra øst mot utsikten i vest. Vi skimter så vidt 
toppen av nabo Holmens pulttak til høyre mellom bygningene.

FIG.2 Terrengsnitt av omsøkte boliger sett fra vest
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FIG.3 Perspektiv av godkjente boliger med flatt tak i Blåklokkevegen 7

Konklusjon
Som tidligere nevnt består boligområdet av bygninger i mange og svært ulike stilarter. At det nå 
oppføres til sammen 6 boliger med flatt tak innfører en ny bygningstype til området.  
Slik sett kan det argumenteres for at det å oppføre to grupper av like boliger med flatt tak er med på å gi 
en mer ensartet bebyggelse og dermed ikke kommer i konflikt med de hensyn planen skal ivareta selv 
om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelsen vedrørende takvinkel.

Inderøy kommune har etter en konkret vurdering kommet til at fordelene ved en dispensasjon for 
takform er større enn ulempene etter en samlet vurdering og at det det er grunnlag for dispensasjon
etter pbl. 19-2

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

Øvrige opplysninger:

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

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt 
giroblankett.

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Aud og Per Holmern Sundsnesvegen 24 7670 INDERØY
Børgin Eiendom AS c/o Olav Slapgaard Jektvollvegen 65 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

13.03.2014 2014/332-2

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

Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag 
v/ Ivar Vatn
Strandvegen 22 B
7713  STEINKJER

Melhus Ingrid og Ottar – 98/1 - Tilbygg driftsbygning - Andsetvegen 90

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
098/001

Adresse:
       Andsetvegen 90                  

Tiltakshaver:
Ingrid og Ottar Melhus

Ansvarlig søker:
Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag v/ Ivar Vatn                                          

Tiltakets art:
Tilbygg til driftsbygnig                                               

Bruksareal i m2:
        356,0 m2    

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende driftsbygning dette i henhold til søknad med tegning og 
vedlegg registrert mottatt her 21.01.2014.
Siste dokument til saken 13.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av tilbygg til eksisterende 
driftsbygning i henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold til tegninger av 09.01.14 legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse: 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Norsk landbruksrådgivning Nord-Trøndelag, org.nr. 988009032, gis ansvarsrett som ansvarlig 
søker samt ansvarlig for prosjektering av arkitektur, herunder prosjektering av Brannkonsept.

 Anton Letnes AS, org.nr. 919605960, gis ansvarsrett for prosjektering samt utførelsen av 
grunnarbeider og landskapsutforming.

 Tiltakshaver Ingrid Melhus, gis lokal godkjenning og ansvarsrett på eget tiltak for prosjektering 
samt utførelsen VVS-anlegg, samt utvidelse av brannvarslingsanlegg.
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Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter tilbygg til eksisterende driftsbygning for melkeproduksjon. Tilbygget er en utvidelse av 
eksisterende driftsbygning med breddeutvidelse mot nord og sør av fløya som går øst/vest. Mot øst 
etableres nytt inngangsparti, tekniske rom med melkerom.
Det totale bebygde areal etter utbygging er BYA 1026 m2, eks. siloer.

Det totale bruksareal for driftsbygningen etter tilbygg medfører at bygget er over 1000 m2. Tiltaket er 
dermed omsøkt i samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1.
Husdyrrom etter utbygging er mindre enn 1200 m2, jfr. HO-2/2002 Temarettleiing driftsbygninger. 

Nabovarsel:
Tiltaket er fritatt for nabovarsling, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-3.

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Ansvarsretter:
Det gis ansvarsrett i henhold til søknad i samsvar med sentral godkjenning.
Det gis ansvarsrett for tiltakshaver i samsvar med forutsetning i søknad hvor nødvendig kompetanse 
sannsynliggjøres ved innleid foretak.

Øvrige opplysninger:
Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll, jfr.pbl.§ 21-10

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ingrid og Ottar Melhus Andsetvegen 90 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

17.03.2014 2014/167-2

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

Jann Frode Rennemo
Tuftvegen 3
7670  INDERØY

Rennemo Jann Frode - 151/12 - fasadeendring/tilbygg - Tuftvegen 3

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
151/012

Adresse:
Tuftvegen 3                         

Tiltakshaver:
Jann Frode Rennemo                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
9,6 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her
21.01.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

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

Tegninger med beskrivelse i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til lov og forskrift til plan- og bygningsloven, 
viser her til krav i forskrift til plan- og bygningsloven TEK § 11-8.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter utvidelse av bolighuset ved at passasjen mellom bolighus og garasje bygges igjen. 
Avstand mellom byggene er i dag 1,5m, denne bygges igjen som en del av bolighuset, arealet innredes til 
bod/garderobe samt gang.
Tilbygget har totalt et bebygd areal BYA på ca 10 m2 etter utbygging. 

Planstatus: Kommunedel for Røra. 
Planformål: boligområde.

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Eksisterende garasjen er oppført i 2006, og har et bebygd areal på 42 m2 samt et bruksareal mindre enn 
50m2. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

25.02.2014 2014/2-7

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Bjørn Asp
Skjelvågvegen 41
7670  INDERØY

Asp Bjørn - 196/004 - naust - Skjelvågvegen 41 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
196/004

Adresse:
    Skjelvågvegen 41                     

Tiltakshaver:
Bjørn Asp                      

Tiltakets art:
Reoppføring av naust                                               

Bruksareal i m2:
93 m2            

Det vises til søknad om riving av eksisterende naust for oppføring av nytt på samme sted, dette i henhold 
til søknad med vedlegg registrert mottatt her .

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon for reoppføring av naust.

Det gis tillatelse til å rive og gjenoppføre naust på eksisterende nausttomt, dette i samsvar med vedlagte 
tegninger i henhold til søknad i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-2.

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

Saksopplysninger:
Eksisterende naust ønskes revet for gjennoppføring av nytt naust på tilnærmet samme sted. 
Nytt naust har et bebygd areal BYA på 51 m2. Utforming av naustet vil være tilnærmet den øvrige 
naustbebyggelsen i Skjelvågen.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune
Planformål: LNF-område

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Eksisterende naust står inne på eksisterende boligeiendom. Nytt naust er planlagt trekt ca 1 meter 
lenger opp fra sjøen, naustet vil samtidig bli hevet ca. 1,5 meter over den nåværende kotehøyde for 
naustplassering.

Tiltaket er vurdert i henhold til Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-1 som blant annet 
sier at «Det er forbod mot all bygg- og anleggsverksemd som ikkje er stadbunden» og plan- og 
bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag som blant annet sier at «I 100-
metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser».

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I henhold til tidligere saker om riving og oppføring av naust har kommunen praktisert å gi tillatelser til 
dette der dette ikke kommer i konflikt med reguleringsplaner eller det foreligger vesentlige merknader 
til tiltaket. 

Det vurderes her ikke å være ulemper knyttet til riving og oppføring av nytt naust framfor det å sette i 
stand det eksisterende naustet. Eksisterende bygning ligger inne på boligeiendom som i sin helhet ligger
innenfor 100-metersbeltet. Nytt naust vil ikke endre den eksisterende bebyggelsen på eiendommen. 
Plassering av naustet vil ikke berøre ferdsel i fjære, men heller fjerne seg noe fra den almene ferdsel i 
fjæra ved at det trekkes noe lenger opp fra sjøen. 
Bygningsmyndigheten konkluderer med at tiltaket i seg selv vil ikke skille seg vesentlig fra den 
eksisterende bebyggelsen, bygningsmyndigheten vurderer deretter tiltaket inne på boligeiendommen til 
ikke å ha negativ innvirkning på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap eller andre allmenne 
interesser. 

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling i samsvar med gjeldende 
betalingsregulativ. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

12.03.2014 2014/390-2

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

Rune Amdal
Vågavegen 566
7670  INDERØY

Amdal Rune - 82/9 - Tilbygg - Vågavegen 566 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
082/009

Adresse:
Vågavegen 566                        

Tiltakshaver:
Rune Amdal                      

Tiltakets art:
Utvidelse av veranda til bolighus                                               

Bruksareal i m2:
  --         

Det vises til søknad om tilbygg veranda på bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert 
mottatt her 03.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til utvidelse av eksisterende veranda til bolig i 
samsvar med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

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

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter utvidelse av eksisterende veranda til bolighus, utvidelse er mot sør og øst. Avstand til 
vei Fv 229 vil være som tidligere avstand til bolighus.
Veranda har totalt et bebygd areal BYA på ca 42 m2 etter utbygging.

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune. 
Planformål: LNF-område.

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

13.03.2014 2014/280-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Jon Olav Amundal
Stokkanvegen 24
7670  INDERØY

Amundal Jon Olav - 22/7 - tilbygg - Stokkanvegen 24 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
022/007

Adresse:
  Stokkanvegen 24                       

Tiltakshaver:
Jon Olav Amundal                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus < 50 m2                                               

Bruksareal i m2:
  19,2 m2          

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt her
03.02.2014.
Siste dokument til saken 17.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

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

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

Tiltakshaver står selv ansvarlig for at tiltaket oppføres i samsvar med lov og forskrift til plan- og 
bygningsloven.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om tilbygg til eksisterende bolighus på ett plan. Tilbygget har et bebygd areal 
BYA på 21 m2.

Planstatus: Arealdel av kommuneplan for Inderøy kommune. 
Planformål: LNF-område.
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Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Tilbygget er en mindre utvidelse av eksisterende bolighus, utvidelsen kommer mot sør og vest. Tiltaket 
er i samsvar med bestemmelsen til plan.

Bolighuset ligger på en eiendom med to bolighus. I henhold til godkjenning fra Statens Vegvesen, i brev 
av 14.02.2014, foreligger tillatelse til å legge egen avkjørsel for omsøkte bolighus. Dette også med tanke 
på en eventuelt senere deling av eiendommen. 

Øvrige opplysninger:

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

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. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ. 
Beløpet på kr. 3000,- bes innbetalt til Inderøy kommune på senere tilsendt giroblankett.

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

24.03.2014 2014/562-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

John Martin Austad
Svian 21
7670  INDERØY

160/020 - Godkjent tilbygg - balkong - Svian 21

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
160/020

Adresse:
Svian 21, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
John Martin Austad                      

                    

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

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om  tilbygg til bolig – balkong - registrert mottatt her 14.03.14.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til etablering av balkong og innsettinga av vindu og balkongdør på gavl, Svian 21.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søkand legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Tiltaket er søkt etter plan- og bygningslovens § 20-1 med krav om ansvarlig foretak og tiltakshaver har 
søkt ansvar som sjølbygger for tiltaket.
Bygningsmyndigheten vurderer imidlertid tiltaket som så enkelt og lite at det kan behandles etter plan-
og bygningslovens § 20-2 uten krav om ansvarlig foretak og behandler tiltaket etter dette.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tiltaket legger til rette for bedre rømningsforhold ved brann.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma
061.62

II
Steinkjeradvokatene v/Rolf Christensen
Postboks 2514
7729 Steinkjer

Birgit Borgsø Siljestrøm
Viltstråket 3 A
83254 Frøsøn
Sverige

Vår dato:

20.03.2014

Deres dato:

Vår ref.:

2013/7189

Deres ref.:

Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring og ny plassering av naust på
eiendommen 189/9 i Inderøy kommune - kommunens vedtak stadfestes

Sammendrag
Saken gjelder søknad om riving av naust, og dispensasjon for oppføring av nytt naust
med en annen plassering. Etter en gjennomgang av saken, kan ikke Fylkesmannen se
at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Kommunens vedtak stadfestes.

***

Vi viser til Inderøy kommunes oversending av ovennevnte sak for endelig klagebehandling
den 30.10.2013. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av plan- og
bygningsloven (pbl.) § 1-9 og delegering fra overordnet departement.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Sakens bakgrunn
Brit Borgsø Siljestrøm søkte om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av
naust. Søknaden er datert 18.01.2013, og ble mottatt av kommunen 12.03.2013. Det er
opplyst at eksisterende naust er i dårlig forfatning på grunn av ekstremvær. Det søkes derfor
om å rive eksisterende naust, og oppføre nytt ca. 11 meter lengre fra sjøen, og ca. 3 meter
mot nord.

Det ble levert anmerkinger til søknaden av Ingeborg Fjeldvær, eier av gnr 189, bnr 9, den
19.03.2013, og av Ragnar Schønborg, eier av gnr 189, bnr 8, den 18.03.2013. Fjeldvær
bemerket at naustet vil bli flyttet ca. 7 meter nærmere hennes eiendom, og på samme høyde
som hennes hytte, og vil da framstå som veldig markant fra hennes eiendommen.
Schønborg skriver at: «Jeg ser ingen god argumentasjon for å endre naustplasseringen fra
den eksisterende. Jeg ser på den annen side vektige argumenter for å beholde eksisterende
plassering både i plan og høyde.»

Inderøy kommune fattet vedtak i saken den 27.05.2013. Kommunen la til grunn at følgende
momenter taler for dispensasjon:
«I henhold til tidligere saker om reoppføring av naust har kommunen praktisert å gi tillatelser
til dette der det ikke kommer i konflikt med reguleringsplaner samt at det ikke foreligger
vesentlige merknader fra overordnet myndighet.
Bakgrunn for flytting er å ivareta naustet mot nye stormer og skader på bygningen fra sjøen.»

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler:
Postboks 2600 Statens hus Strandveien 38 74 16 80 00 Sigurd Bøe Sletten
7734 Steinkjer




Org .nr.: fmntsbs@fylkesmannen.no
fmntpost@fylkesmannen.no www.f Ikesmannen.no/nt 974 772 108






Følgende momenter anså kommunen talte mot dispensasjon:
«Nytt naust vil bli mer eksponert i terrenget, da det vil komme betydelig høyere og i stor grad
vil fjerne seg fra sjøen. Eksisterende naust ligger godt plassert i forhold til terrenget og
fremstår tydelig som naust i landskapet.
Den eksisterende nausttomta er godt tilpasset naustformålet. En flytting av naustet vil kunne
skape press for flere naust i området.
Det foreligger merknad for plassering fra nabo.»

Etter en samlet vurdering kom kommunen fram til at fordelene ved å gi dispensasjon ikke var
klart større enn ulempene, jf. pbl. § 19-2. Av denne grunn ble det ikke gitt dispensasjon for
oppføring av naustet. Kommunen ba tiltakshaver også vurdere å heve naustet på den
eksisterende tomta.

Inderøy kommune sendte den 30.05.2013 saken på høring til sektormyndighetene, herunder
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkesmannen
v/Miljøvernavdelingen viste til St. meld nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøvernpolitikk
og rikets miljøtilstand der det framgår at: «Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng
praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.»
Videre vises det til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
2011, hvor Inderøy er kategorisert som en kommune med press på arealene ved
strandsonen, og at dispensasjoner skal vurderes strengt. Fylkesmannen
v/Miljøvernavdelingen støtter kommunens vurdering av oppføring av naust på samme sted.
Fylkeskommunen uttaler at de er enige i kommunens anbefaling om å oppføre nytt naust på
samme sted, og har ikke merknader til saken utover dette.

Kommunens vedtak av 27.05.2013 ble påklaget av tiltakshaver v/advokat Rolf Christensen i
brev av 17.06.2013. Innledningsvis redegjøres det for bakgrunnen for søknaden. Det vises til
at eksisterende naust er gammelt og krever betydelig restaurering, og at det ligger så lavt i
terrenget at springflo berører naustet. Det er også bekymring knyttet til at springfloen vil nå
høyere, og komme oftere, på grunn av klimaendringene. Videre imøtegår tiltakshaver
momentene kommunen har anført mot å gi dispensasjon. Dersom det omsøkte naustets
størrelse og mønehøyde er et problem, så er tiltakshaver villig til å redusere lengden på
naustet tilsvarende lengde på gammelt naust. I tillegg kan mønehøyden reduseres med inntil
en meter. Dette vil etter tiltakshavers mening sørge for at mye av grunnlaget for naboklagen
bortfaller. Det må også tas med i betraktning at fjerningen av det gamle naustet vil bedre
nabohyttenes utsikt mot sjøen. Videre vil det nye naustet ligge 5 1/2meter fra naboens
eiendom, og dette er innenfor 4-meterskravet etter pbl. § 29-4. Det vises til at avstanden fra
sjø til nytt naust ikke vil være større enn avstanden mellom sjø og øvrige naust i området.
Tiltakshaver stiller seg uforstående til at «en flytting av naustet vil kunne skape press for flere
naust i området», da det kun er tale om å flytte et eldre naust i samsvar med etablert praksis
i kommunen. Det kan vanskelig ses at en dispensasjon i denne saken skal kunne ha
betydning for oppføring av nye naust.

Hovedutvalg natur i Inderøy kommune behandlet klagesaken den 21.10.2013. Nytt moment i
vurderingen var tiltakshavers forslag om å senke mønehøyden med en meter, og redusere
lengden på det omsøkte naustet til samme lengde som eksisterende naust har. Til tross for
en antydet reduksjon i bygningsstørrelsen, mente utvalget at den nye plasseringen vil være
svært uheldig for landskapet både sett fra sjøen og fra land. Utvalget anførte at årsaken til at
andre naust har større avstand til sjøen enn omsøkt naust er topografi, vegetasjon og
tilknytning til fjæra. Det pekes på at nåværende nausttomt er godt tilpasset det eksisterende
terrenget, og ligger godt i landskapet. Hovedutvalget opprettholdt vedtaket av 27.05.2013.

Saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling ved brev av 30.10.2013.



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

I fvl. § 34 annet ledd siste punktum er det imidlertid bestemt at statlige organ som er
klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.

Planstatus 

Området hvor det omsøkte tiltaket ønskes oppført omfattes av kommuneplanens areadel for
Inderøy kommune. Området er avsatt til LNFR-formål, og annen bygge- og
anleggsvirksomhet enn den som er direkte knyttet til stedbunden næring er ikke tillatt.

Dispensasjon 

I samsvar med pbl. § 11-6 fastsetter kommuneplanens arealdel framtidig arealbruk for
området, og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i pbl.
§ 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser. Det
omsøkte naustet er i strid med arealformålet i planen, og oppføring av naustet som omsøkt
er derfor betinget av at det i medhold av pbl. § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Den omsøkte plasseringen ligger i 100-metersbeltet langs sjø, og omfattes av det generelle
bygge- og deleforbudet langs sjø i pbl. § 1-8. Det er av den grunn klart at oppføring av naust
som omsøkt er betinget av at det i medhold av pbl. § 19-2 både gis dispensasjon fra LNFR-
formålet i kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak langs sjø etter pbl. § 1-8.
Fylkesmannen vurderer dispensasjon fra gjeldende plan og pbl. § 1-8 under ett, da det i
denne saken stort sett vil være de samme vurderingskriteriene.

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 med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Når
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med
styrke, vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon.

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

Hensynet bak byggeforbud i strandsonen er å sikre styring med arealutviklingen i kyst- og
strandområdene. Dette har lenge vært en viktig målsetting på grunn av de viktige
interessene som knytter seg til disse områdene. Disse interessene, som er av nasjonal verdi,
er friluftsinteresser, naturvern, biologisk mangfold, landskapsinteresser m.v.



Vurdering av om lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, er i følge forarbeidene et
rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. I den enkelte dispensasjonssak
må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken, og som det
framgår ovenfor må Fylkesmannen i denne saken for det første vurdere om hensynene bak
kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 vil bli satt vesentlig til side ved en dispensasjon.
Videre må det vurderes om en dispensasjon vil medføre klart større fordeler enn ulemper
etter en samlet vurdering. Vilkårene er kumulative, altså at begge vilkårene må være oppfylt
for at dispensasjon kan gis.

Vurdering
Den omsøkte eiendommen ligger i strandsonen i et område hvor det allerede eksisterer både
hytter og naust, og det søkes om å endre plassering for naust innenfor strandsonen. Som
redegjort for ovenfor foreligger det et forbud mot bygging i strandsonen, samt at LNFR-
formålet ikke tillater byggevirksomhet. Det følger av pbl. § 1-8 at det i 100-metersbeltet skal
tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I
den aktuelle saken er det i hovedsak landskapsmomentet som er ankepunktet. Det som taler
mot dispensasjon er at nytt naust vil bli mer eksponert i terrenget, da det vil komme betydelig
høyere, og i stor grad vil fjerne seg fra sjøen. Naustet er planlagt oppført 30 meter fra
strandlinjen, og 11 meter lengre fra strandlinjen enn eksisterende naust. Eksisterende naust
er beskrevet å ligge godt plassert i forhold til terrenget, og framstår tydelig som naust. Videre
har det eksisterende naustet samme kotehøyde som de øvrige naust i området. I
tiltakshavers klage ble det åpnet for at det nye naustet kunne få lik lengde som gammelt
naust, og at mønehøyden kunne reduseres med inntil 1 meter. Til tross for den antydede
reduksjonen i størrelse, så vil nytt naust med foreslått plassering ikke avhjelpe momentene
vedrørende eksponering som er nevnt ovenfor. Fylkesmannen bestrider ikke at springflo
berører naustet, men en heving av naustet på eksisterende tomt, slik kommunen anmoder
tiltakshaver om å vurdere, vil kunne være med å avbøte problemene knyttet til storm og
springflo.

Videre er Inderøy kommune i de Statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av
strandsonen 2011 kategorisert som en kommune med press på arealene i strandsonen, og
der dispensasjoner skal vurderes strengt.

Plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd fastsetter at: «Ved vurdering av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.»

Regjeringen har anmodet om en skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen, bla. i
St. meld. nr. 26 (2006-2007) hvor det framgår at: «Regjeringen ønsker en strengere og mer
langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en
streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensjoner i 100-metersbeltet langs
sjøen.»

Samlet sett finner vi at vilkårene for å gi dispensasjon i denne saken ikke er oppfylt, jf. pbl.
§ 19-2. Vi mener at en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsene
i kommuneplanens arealdel og hensynene bak pbl. § 1-8. Videre kan ikke vi se at de fordeler
som søknaden er begrunnet med, klart overstiger ulempene ved en eventuell dispensasjon
for det omsøkte tiltaket. Kommunens vedtak må etter dette stadfestes.

I klagesaken anføres det at «avstanden fra sjø til nytt naust ikke vil være større enn
avstanden mellom sjø og øvrige naust i området». Fylkesmannen forstår dette som en
anførsel om forskjellsbehandling fra tiltakshavers side. Etter opplysninger fra kommunen er
det vist til at de to naustene som ligger ca. 60 meter lengre sør fikk tillatelse i 1995. Videre
ble naustrekken som ligger ca. 300 meter lengre sør oppført i år 2000, og denne tillatelsen
ble gitt etter en åpning i planbestemmelsene fra 1986. Det er således klart at disse
tillatelsene ble gitt på en annen tid og med en annen lov. Dispensasjonsbestemmelsen i



plan- og bygningsloven av 2009, § 19-2, er en innstramming i forhold til
dispensasjonsbestemmelsen, § 7, i 1985-loven. Videre ble tillatelsene gitt da gjeldende
kommuneplanens arealdel hjemlet dette, og før de statlige planretningslinjene ble gitt. De vil
derfor ikke være sammenlignbare med foreliggende sak i forhold til vurderingen av usaklig
forskjellsbehandling.

Fylkesmannen viser dessuten til at Sivilombudsmannen i SOMB 2006 s. 279 har uttalt at det
ved dispensasjonsvurderingen må tas utgangspunkt i de hensyn den aktuelle
forbudsbestemmelsen er ment å ivareta, og likebehandlingshensyn kan derfor ikke alene
utgjøre grunnlag for en dispensasjon. Dette standpunktet er fulgt opp i senere
ombudsmannsuttalelser.

***

Fylkesmannen fatter etter dette følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 27.05.2013 stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf.
forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.) Sigurd Bøe Sletten
Assisterende kommunaldirektør Rådgiver
Kommunalavdelingen Kommunalavdelingen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 Inderøy
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Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Rita Larsson
Bjørklivegen 96
7670  INDERØY

172/073 - Godkjent tilbygg til bolig, Bjørklivegen 96

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/073

Adresse:
Bjørklivegen 96, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Rita Larsson                      

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

Bruksareal i m2:
22 (innv) + 38 (utv)            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 2.12.13.
Siste dokument til saken er kvittering for nabovarsel mottatt 06.01.14. 
Søknaden er siden ved en feil blitt liggende ubehandlet hos oss og vi beklager det inntrufne.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til bolig i Bjørklivegen 96

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til bolig ca. 22 kvm innvendig og ca, 28 kvm utvendig tak.
Planstatus: Kommunedelplan Røra
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

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

Tiltaket omfatter tilbygg til bolig, 3, 2 meter mot øst og omfatter utvidelse av kjøkken, soverom og entre. 
I forbindelse med dette etableres tak over inngangsparti og tak over terrasse mot sør.
Nytt tak over inngangsparti kommer nærmere midten av kommunal veg enn 12,5 meter. 
Da det kun dreier seg om en enkelt søyle som ikke har betydning for siktforholdene har kommunen 
vurdert det som kurant å behandle saken uten dispensasjonsbehandling.

Naboer er varslet om tiltaket med unntak av eier av eiendom 172/102, Gunnar Oddbjørn Svepstad. Kopi 
av vedtaket sendes til nabo for å ivareta varslingsplikten.

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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