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Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 39/14 05.05.2014

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
5 Samlet saksutredning - 1. gangs behandling

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 plankartet.
- 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.

Klargjøring av spørsmål/problemstillinger framkommet på befaring 7. april 2014

Eiendommen 83/20 (tomt nr. 6) 
Det hadde her oppstått en misforståelse mellom grunneier og saksbehandler i forhold til om de ønsket 
å dele tomta 83/20 eller ikke. Reguleringsplanen regulerer imidlertid fortsatt hele arealet til 
boligformål, og eiendommen vil senere kunne deles i to boligtomter dersom grunneier ønsker dette. 
Reguleringsplanen setter ikke noen forbud mot det. 

Etter avklaring av dette med grunneier ønsker de ikke å binde seg opp til en innregulert tomtegrense, så 
lenge reguleringsplanen gir dem mulighet til en fradeling i framtiden.

På denne bakgrunn foreslås ingen endring i reguleringsplanen, men teksten – «Tomt nr. 6» tas inn igjen 
på kartet for å markere tydelig at planens intensjon er å åpne for deling av eiendommen i to. 

Lekeplass på gnr. 83/17 (Mauren)
Lekeplass på denne tomta ble tatt inn ved første gangs behandling av reguleringsplanen (jfr. nytt 
vedlegg 5). Dette først og fremst på bakgrunn av mange protester mot bygging på dette arealet, og at 
området har en sentral plassering som er egnet for dette formålet. Innspillene til 1. gangs behandling er 
for øvrig tilgjengelig på kommunens nettside på følgende lenke:

http://www.inderoy.kommune.no/reguleringsplan-for-kjerknesvaagen-offentlig-ettersyn.5297326-137926.html

Grunneier har fremmet innspill, både skriftlig og ved befaring, om å få størst mulig del av denne tomta 
som byggeområde. Det er gjort en vurdering av dette i saksframlegget og byggeområdet er i 
rådmannens forslag utvidet oppover med ca. 4 m fra det forslaget som lå ute til offentlig ettersyn. 

Tomta, som pr. i dag er på totalt 1154 m2, er i gjeldende reguleringsplan fra 1988 også delt mellom 
friområde og byggeområde. Det er ca. 950 m2 av tomta som er regulert til byggeområde.

Ved å gi mulighet for kommunalt erstatningsareal på nedsiden mot Vågavegen vil tilgjengelig 
byggeareal bli opprettholdt på ca. 950 m2. Rådmann vurder ikke at nedre del av tomta er dårligere som 
byggegrunn enn den øvre delen, som vil framstå mye mer inneklemt. Av hensyn til bakenforliggende 



bebyggelse er det i planen satt maksgrense for mønehøyde på 16 moh. Dette gir mulighet for bygg med 
en etasje sett fra oversiden og eventuelt sokkeletasjer ned mot kai-området. 
Rådmannen mener løsningen balanserer interessekonfliktene i rimelig grad, og foreslår ingen 
endring i reguleringsplanen for denne tomta.

Ønske om å ta inn igjen to tomter på Sverre Kirknes sin eiendom.
Disse to tomtene ble vedtatt fjernet ved førstegangs behandling av planen, og har ikke vært med i 
forslaget som lå ute til offentlig ettersyn. 

Skal disse tomtene tas inn igjen må planen omarbeides og utvides, for deretter legges ut til nytt 
offentlig ettersyn. Dette vil ikke rådmannen anbefale. Planen er for øvrig utformet slik at utbyggingen 
ikke ødelegger for at tomtene tas inn igjen ved en eventuell senere revisjon av.

Utbyggingsareal ved Kaia.
Grense mellom «sentrumsformål» og «småbåtanlegg/kai» er justert noe i det reviderte kartet slik at 
reguleringsplanen ikke skal legge noen utilsiktet begrensninger på utvikling av kaiområdet. 

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 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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Reguleringsbestemmelser for Kjerknesvågen  Side 1 

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. 
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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. 





































 
 

Arkivsak. Nr.: 

2012/2417-14  

 
  Saksbehandler: 

 
  Pål Gauteplass 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg Natur 49/13 24.06.2013 

 

Reguleringsplan for Kjerknesvågen 
 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
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 

 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013: 

Omforent forslag: 

Nytt strekpunkt, under pkt. 1: 

- Stripet areal, bolig/landbruk, tas ut av planen. 

Votering: 
Nytt strekpunkt 6 under pkt. 1, enstemmig. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt forslag på nytt strekpunkt, enstemmig. 
 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.06.2013 
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. 
 

- Stripet areal, bolig/landbruk, tas ut av planen. 
 

  
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 
 

 

Vedlegg 

1 Utkast til nytt planforslag 

2 Gjeldende reguleringsplaner 

3 Innspill til foreløpig plankart 

Bakgrunn 

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



 
Kommunen har igangsatte arbeid med regulering av området og det er utarbeidet et utkast til 
reguleringskart med totalt 20 nye tomter. Reguleringsforslaget er utarbeidet i samråd med Nordøy 
grendelag og grunneierne som har tilgjengelig tomtegrunn.  
 
Planforslaget ble våren 2012 sendt på en lokal høring til berørte grunneiere i området. 
 
Ut fra tidligere presentasjoner på møter både i Nordøy grendelag og i regi av kai og båtforeningen hvor 
det var stor enighet om hovedgrepet i planen, ble det litt overraskende mange negative 
tilbakemeldinger på forslaget. Innspillene er vedlagt saken i sin helhet, og er drøftet tema for tema 
under «Vurderinger». I tillegg til vedleggene er et muntlig innspill fra eier av gnr. 93 bnr. 49, Egil Vist, 
om at han ikke aksepterer noen inngrep på sin eiendom, hverken for vegomlegging eller etablering av 
gang- /sykkelveg.  
 

Vurdering 

 

Utbygging i området med tomt 9-20 
Enkelte av naboene ønsker ikke utbygging i dette området i det hele tatt, og mener det bør beholdes 
som et friområde for beboerne på Kjerknesvågen. Dette et begrunnet både ut fra at området har gode 
kvaliteter som friområde, og at det vil bli en dyr utbygging med store terrenginngrep og behov for 
sikring. De ønsker heller ikke nye boligtomter nært inntil eiendommene sine og mener de blir påført 
store ulemper i form av redusert livskvalitet, trivsel og økonomisk tap av markedsverdi på 
eiendommene. 
 
Rådmannens vurdering:  
Området er avsatt i kommuneplanens arealdel for flere år siden, og bruken av området er avklart på et 
tidlig stadium. En var da gjennom en prosess med vurdering av ulike alternativer for boligtilrettelegging 
på Kjerknesvågen og kom fram til dette som det beste alternativet.  
 
Bortsett fra motstand fra enkeltbeboere, jfr. vedleggene, har det vært stor enighet om utbygging i dette 
området blant de som har møtt fram på møtene i grendelaget. Området er kupert og berglendt så 
utbyggingen kan bli relativt kostbar selv om det det er relativt få løpemeter med veg og ledningsanlegg 
som skal bygges. 
 
Området vil kunne få attraktive tomter med sjøutsikt, og rådmannen går inn for at en fortsetter 
hovedgrepet med tomtetilrettelegging her. 
 
 
Valg av vegtraseer  
 
I prosessen er det vurdert flere alternative vegtraseer for å nå fram til det sentrale utbyggingsområde 
med tomt 9-19. 
 

1- Benytte Randavegen fra Kjerknesvågen sentrum i samsvar med tidligere reguleringsplan. 
2- Bygge ny vegtrase fra kai-området (mellom tomt 7 og 8) 
3- Benytte Randavegen fra øst via Nessetvegen 
4- Bygge ny veg inn fra østsiden fra Nessetvegen (mellom tomt 11 og 20) 

 
Alternativ 2 kunne blitt en god løsning men vil fordyre prosjektet betydelig og var ikke en ønsket løsning 
fra de mest berørte grunneierne her.  
 



Alternativ 3 forutsetter at vegen blir lagt om med bygging av nytt kryss mot Nessetvegen. Dagens kryss 
er svært uoversiktlig.  Alternativ 4 forutsetter omdisponering av en del dyrkajord. Berørte grunneiere 
utelukker begge disse alternativene som aktuelle. 
 
Alternativ 1 er sterkt ønsket av grendelaget for å sikre trafikk og virksomhet omkring butikken. Det er 
også det det eneste alternativet hvor en kan komme fram langs en eksisterende veg, selv om det kreves 
en del utbedring av denne. Vegen er også regulert som kommunal veg i den gamle reguleringsplanen 
for Kjerknesvågen, og det blir sånn sett ingen endring i reguleringsformålet omkring dette.  
 
De nærmeste naboene er, forståelig nok, ikke særlig begeistret for å få betydelig økt trafikk gjennom et 
område hvor det fra før er trangt mellom hus og veg. Rådmannen har forståelse for dette, men i mangel 
på realistiske alternativer synes dette som den eneste praktisk gjennomførbare muligheten dersom en i 
det hele tatt skal få til en større utbygging.  
 
For å i imøtekomme motstanderne mot utbygging noe, foreslås det å fjerne tomt nr. 14 og 16 som 
uansett er noe vanskelig byggbare, og å trekke tomtegrensen på tomt 12 lenger fra eksisterende 
eiendom i Randavegen 21. 
 
 
Bygging på tomt nr. 6 
Tomt nr. 6 i reguleringsplanen ønsker grunneier, Ligna AS, å bebygge. Den er i gjeldende 
reguleringsplan også regulert til bolig. Bredden på tomta er ca. 20m og huset på naboeiendommen står 
i tomtegrensa. Tilgjengelig bebyggbart areal er på denne tomta er derfor begrenset. 
 
Tre av naboene protester på at tomta skal bebygges, bl.a. fordi utsikten ned til havna og sjøen blir 
gjenbygget. 
 
Rådmannen mener området er mest egnet som areal avsatt til lek og fellesområde. Den er imidlertid 
regulert til boligbygging i dag, og kan sånn sett bebygges når som helst etter dagens plan. 
 
Dette er en vanskelig avveining, men ut fra samtaler med beboere i området, er dette punktet sett på 
som kanskje det viktigste i forhold til protestene som har kommet inn.  
 
For å, om mulig, få til en kompromissløsning som kanskje kan aksepteres lokalt, foreslår rådmannen at 
denne tomta omreguleres fra bolig til grøntanlegg. Grunneier, Ligna AS, får uansett tilrettelagt flere 
boligtomter på sin eiendom en de hadde tidligere.  
 
Nytt næringsområde: 
Det er et aktivt næringsliv på Kjerknesvågen, som pr i dag ikke har mange muligheter for ekspensjon, 
uten at en eventuelt tar i bruk mer dyrkamark. 
 
Fra næringslivet selv er det foreslått at arealet tvers over vegen fra dagens lager for Farbu og Gausen og 
Faanes og Gjølga tas reguleres til næring. Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til boligtomter.  
 
Eier av området, Inger Sjong, er ikke interessert i en slik omregulering. Hun ønsker at området fortsatt 
skal være regulert til bolig, og mener det er best egnet for dette.  
 
Så lenge grunneier er i mot en omregulering, og ikke ønsker å ta område i bruk til næring, vanskeliggjør 
det at området kan tas i bruk. Kommunen kan eventuelt gå inn å ekspropriere arealet, men dette vil 
være en omfattende og kostbar prosess.  
 
Rådmannen foreslår derfor at området reguleres til kombinert bruk, næring – bolig. En holder da begge 
muligheter åpen slik at en eventuelt kan få til en forhandlingsløsning om erverv av arealet.  
 



Øvrige forhold: 
Innspill på innregulering av hyttetomt og nye løsninger for den østre delen av Randavegen ligger 
utenfor hovedformålet med reguleringsarbeidet. Konflikter i forhold til dette med grunneiere og 
eventuelt overordna myndigheter vil bare forsinke planprosessen ytterligere.  
 
Rådmannen foreslår at de nord-østre områdene tas ut helt ut av planområdet. 
 

Konklusjon 

 

Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å ferdigstille et komplett planforslag for.  Siden det har vært 
et sterkt politisk ønske om fortgang i saken, legges materiale fram slik det foreligger pr i dag.  
 
Innstillingen foreslår at det vedtas en del politiske føringer for planarbeidet, og at det delegeres til 
rådmann å gjøre vedtak om utlegging til offentlig ettersyn så snart de nødvendige dokumentene og 
utredningene er ferdig. Dette vil kunne redusere saksbehandlingstiden noe for den videre framdriften. 
 



Arkivsak. Nr.:
2014/384-5

Saksbehandler:
Bjørn Ingolf Bakkhaug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 40/14 05.05.2014

Endring av minsteareal for jakt på hjort på Mosvik utmarkslags arealer, og 

opprettelse av ny forskrift for åpning av jakt og fastsetting av minsteareal for 

jakt på hjortevilt i 1756 Inderøy.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Minstearealet for jakt på hjort på Mosvik Utmarkslags arealer endres fra 20.000 da til 10.000 da.
2. Vedlagte forslag til ny forskrift for åpning av jakt og minstearealer for jakt på hjortevilt i Inderøy 

kommune godkjennes. 
3. Forskriften oversendes Norsk Lovtidend, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og kunngjøres for 

jaktrettshaverne i Mosvik Utmarkslag.

Vedlegg
1 Søknad om endring av minsteareal for jakt på hjort
2 Forskrift om åpning av jakt og minstearel for godkjenning av vald - tildeling av elg, hjort og rådyr

Bakgrunn
I søknad datert 28. februar 2014, søker Mosvik Utmarkslag om endring av minstearealet for jakt på 
hjort fra 20.000 da til 10.000 da. Søknaden begrunnes i en raskt voksende hjortebestand, særlig i de 
områdene (Otertjønnhøgda Utmarkslag og Vinje Bruk) som ligger nærmest kommunegrensen til Verran.

Etter at det ble åpnet for hjortejakt i Mosvik i 2000, er det tildelt til sammen 12 hjort pr. år på Mosvik
Utmarkslags arealer, og avskytingen er foretatt etter prinsippet om «først til mølla». I tillegg har det 
vært en begrensning på max 50% voksne dyr. Omsøkte endring i minsteareal, fra 20.000 da til 10.000 
da, vurderes som nødvendig for å få etablert grunnlag for en mer målrettet avskyting i de tetteste 
bestandsområdene for hjort i Mosvik. 

Vurdering

Omsøkte endring i minstearealet er helt nødvendig for å kunne tilpasse seg den raske økningen i 
hjortebestanden i Mosvik. Mosvik Utmarkslag har et godkjent areal for jakt på hjort på 205.000 da. 
Med et minsteareal på 10.000 da vil Mosvik Utmarkslag disponere en kvote på inntil 40 hjort. Jfr. 
bestemmelsene i hjorteviltforskriftens §9, 1. ledd.

Endringen i minsteareal er vurdert opp mot naturmangfoldloven av 19.06.2009, §§8-12.



Endring i minsteareal skal i utgangspunktet følge saksbehandlingsreglene for lokal forskrift, og sendes 
på høring til Fylkeskommune og rettighetshavere. I dette tilfelle er alle rettighetshavere i Mosvik 
medlemmer av søkerorganisasjonen, og har derigjennom gitt sin tilslutning til søknaden. I tillegg har 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/Rune Hedegart muntlig medelt at de slutter seg til endringen i 
minsteareal. På denne bakgrunn skulle det være unødvendig å sende saken på høring før vedtak om 
endring i minstearealet blir fattet.

Samling av tidligere forskrifter for åpning av jakt og minstearealer for hjortevilt.
Hjorteviltforskriften av 15. febr. 2012, §§7 og 8 , anbefaler at kommunene samler alle forskrifter om 
åpning av jakt og fastsetting av minstearealer i en felles forskrift. Forslag til en ny samlet forskrift for 
tidligere vedtak i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy er vedlagt saken. 

Konklusjon

Se forslag til vedtak



  

Inderøy kommune

e-post:   bjorn.bakkhaug@inderoy.kommune.no

                           

Søknad om endring av minsteareal for jakt på hjort.

Det ble åpnet for jakt på hjort i Mosvik i 2000 med et minsteareal på 30.000 da. Dette ble i 2003 
endret til 20.000 da.
Hjortejakta i Mosvik er fortsatt i en utviklingsfase både mht jaktutøvelse og forvaltning. 
Hjortebestanden er i sterk ekspansjon med spredning fra Verrabotn. I tilgrensede områder, særlig i 
Trongsundområdet og innover Sørsida er det nå fast bestand av hjort på årsbasis. I resten av Mosvik 
er det også stadig flere observasjoner.
Jaktuttaket er foreløpig lite,- 0-3 dyr – men med en topp i 2013 på 5 dyr.

Tildelinga av fellingstillatelser er gjort etter «først til mølla»-prinsippet med 12 dyr og max 50 % 
voksne dyr.
Det er nå ønskelig å komme over i en mere målretta avskyting i de tetteste bestandsområdene. Det 
er derfor ønskelig å ha noen flere fellingstillatelser å spille på.

Det søkes om endring av minstearealet for jakt på hjort til 10.000 dekar gjeldende for hele 
Mosvik.

Denne saken fremmes i forståelse med jaktfelta Otertjønnhøgda Utmarkslag og Vinje.

Mosvik 28.februar 2014. 

For Mosvik Utmarkslag

Erik Asklund
Sekr.



ILIILIII
Forskrift om åpning av jakt og minstearealer for godkjenning

tildeling av elg, hjort og rådyr, Inderøy kommune, Nord-Trøndelas

64555

Sammendrag av gjeldende bestemmelser, etter at kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy ble slått sammen til 1756

Inderøy, den 01.01.2012.

Hjemmel: Fastsatt av Viltnemnda i Inderøy den 05. mai 2014, med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av

vilt (viltloven) §16 og forskrift av 10. febr. 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt §§ 7 og 8 og lov av 19. juni 2009 nr. 100

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §8.

Åpning av jakt

Tildelin sområde

Mosvik Utmarkslag

Inderøy tildelingsområde

Sandvollan tildelingsområde

Røra tildelingsområde

Valdnummer

1756V0001-7

1756V0008

1756V0009

1756V0010

Å net 'akt for

Elg, Hjort og Rådyr

Elg og Rådyr

Elg og Rådyr

Elg og Rådyr

Minstearealer for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser

Tildelingsområde Valdnummer Minsteareal Minsteareal Minsteareal




El H"ort Råd r

Mosvik Utmarkslag 1756V0001-7 1500 da 10000 da 1000 da

Inderøy tildelingsområde 1756V0008 1000 da




500 da

Sandvollan tildelingsområde 1756V0009 1000 da




500 da

Røra tildelingsområde 1756V0010 1000 da




500 da

Oppheving av tidligere bestemmelser.

De til nå gjeldende forskrifter for åpning av jakt og minstearealer for de gamle kommunene 1723

Mosvik og 1729 Inderøy, for artene elg, hjort og rådyr, oppheves.

Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks



Arkivsak. Nr.:

2013/2089-26

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 41/14 05.05.2014

Søknad om dispensasjon på bygging ny vei på gnr. 9/4, klage på vedtak i sak 

12/14 - Hovedutvalg Natur den 03.03.14.

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen fra advokat Østerås på vegne av Kari og Per Saxhaug tas ikke til følge. 

Inderøy kommune vurderer at det ikke er kommet frem vesentlige nye opplysninger og begrunnelser 
som har betydning for sakens avgjørelse etter Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 19-2.

Vedtaket gjøres i henhold til Forvaltningslovens § 33, og oversendes over til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg
1 Klage på vedtak i sak 12/14 i hovedutv. natur, avslag på søknad om disp. fra kommuneplan
2 Div. vedlegg
3 Anne M. Kjølås, merknader til klagesaken

Bakgrunn

Inderøy kommune har mottatt klage fra advokat Østerås på vegne av Kari og Per Saxhaug. Saken gjelder 
avslag i sak 12/14 behandlet i hovedutvalg Natur den 03.03.14. Hovedutvalg Natur behandlet søknad 
om dispensasjon fra kommunedelplan Straumen for å bygge ny adkomst til gnr. 9/18 på dyrka mark. 

Hovedutvalg Natur var på befaring før møtet der partene fikk muligheten til å legge fram sitt syn før 
vedtak. 

Klagen skal behandles i tråd med forvaltningslovens § 33. Inderøy kommune er underinstans og skal 
foreta de undersøkelser klagen gir grunnlag for samt vurdere nye opplysninger og begrunnelser som 
kan medføre at vedtaket kan endres eller oppheves.



De to andre partene i saken som er Anne Kjølås, eier av gnr. 9/18 og Tove Hustad, eier av gnr. 9/145 er 
orientert om klagen. A. Kjølås har levert inn merknader til saken og stilt spørsmål til kommunen om 
antall boenheter. Brevet er vedlagt saken. Antall boenheter er vurdert under punktet b) redusert 
trafikkfare. 

Vurdering

Inderøy kommune har mottatt klagen innen gjeldende frist etter forvaltningslovens § 29.

Klagen er delt opp i følgende punkter: 

a) Faktum, rettsanvendelse og urimelighet. 
Klagen begrunnes med at vedtaket bygger på uriktig forståelse av faktiske forhold og feil lovanvendelse. 

Kommunen har lagt følgende til grunn; omsøkt areal ligger innenfor kommunedelplan Straumen med 
LNF-formål. Siden omsøkt areal omfatter dyrka areal, er det Jordlovens § 9 som skal benyttes som 
gjeldende særlov. I tillegg skal saken behandles som dispensasjonssak etter Plan og bygningslovens § 
19-2 med bakgrunn i Plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. Dette 
ble gjort ved behandlingen i møte og vedtak i hovedutvalg Natur den 03.03.14. 

Advokat Østerås påstand om feil lovanvendelse avvises. 

b) Redusert trafikkfare

Trafikkfaren ved eksisterende adkomstvei til bnr. 4 og bnr. 18 er årsaken til søknaden, siden dette
medfører ulempe for tunet på gnr. 9/4, og trafikkfare med dårlig sikt ved avkjørsel til fylkesvei.

Trafikksituasjonen ved gnr. 9/4 var kjent da saken ble behandlet den 03.03.14. Dette er vurdert i 
dispensasjonen under argumenter som talte for å gi dispensasjon. Problemet med denne avkjørselen vil 
vedvare så lenge eierne av gnr. 9/4 vil benytte den.

Det vises for øvrig til alternativ løsning presentert i tidligere saksframlegget og under punkt c for å 
bedre trafikksituasjonen i området. 

Når det i klagen vises til risikoen for flere boenheter på gnr. 9/18, er dette ukjent for Inderøy kommune 
samt grunneier av gnr. 9/18 (se vedlagt brev fra Anne Kjølås). Eiendommen Havnvik gnr. 9/18 er et 
småbruk med en boenhet. 

I tidligere planprosess med kommunedelplan Straumen, er det sett en grense for ny bebyggelse på 
Sundnesnesset nettopp for å bevare det viktige jordbrukslandskapet i området. Eiendommen Havnvik 
ligger i dette viktige kulturlandskapet, og grensen for å tildele nye tomter ble satt ved skogpullen eid av 
gnr. 9/ 4. 

c) Jordvernhensyn
I klagen er det påpekt at framtidig bortleie er brukt som argument i saken behandlet den 03.03.14. 
Dette er ikke riktig da det kun er en saksopplysning i saken. Det er i saken lagt vekt på bevaring av 
større sammenhengende jordbruksarealer.

Det vises videre at kommunens forslag om ny vei vil legge beslag på dyrkajord samt oppdeling av dyrka 
areal på gnr. 9/4. Det sies også at denne løsning vil være mer trafikkfarlig og by på større ulemper for 
både bnr. 4 og bnr. 145 enn omsøkt løsning. 



Kart med forslag til ny felles avkjørsel

Kommunen har foreslått at det bygges en ny avkjørsel for alle tre boenhetene i området med åpen sikt 
inn på fylkesveien, og at tidligere avkjørsler blir stengt. Dette vil legge beslag på eksisterende hage samt 
minimal med dyrka areal på gnr. 9/4. Dersom eksisterende avkjørsel ved gnr. 9/4 legges ned, vil denne 
eiendommen får frigitt nytt areal til uteområde/hage. Forslaget vil være i tråd med jordlovens 
prinsipper om ikke å dele opp dyrka jord, samt ta vare på det viktige kulturlandskapet i området. I 
tillegg vil en ny avkjørsel gi bedre sikt inn på fylkesveien. Eierne av gnr 9/18 og gnr. 9/145 har ved 
befaringen gitt muntlig tilbakemelding på at dette vil være en god løsning for dem. 

d) Ulemper for eierne av bnr. 18 og bnr. 145.
Forhold til servituttloven behandles ikke av Inderøy kommune og vurderes å være privatrettslig. 

Stigningsforhold på de ulike alternativene er behandlet i saken den 03.03.14. 

Når det gjelder omsøkt veitrase og avstand til bnr. 145, er det feil at denne vil ligge 13 m fra 
tomtegrensen til bnr. 145. Det er 13 meter fra hjørne på eiendommen gnr. 9/145 til eiendomsgrensen 
på gnr. 9/18. Skal det bygges vei på gnr. 9/4 mot grensen til gnr. 9/18, skal den ut fra Plan og 
bygningsloven være 4m fra grensen. I tillegg vil veien være ca. 3m brei, så avstanden fra vei til hjørne på 
gnr. 9/145 vil være ca. 6m. Eier av gnr. 9/ 145 har uteplassen sin mot dette hjørnet og ønsket ikke en ny 
vei tett inntil uteområdet.  

Konklusjon

Med bakgrunn i klagen datert den 24.03.14 og sak 12/14 behandlet den 03.03.14 i Hovedutvalg Natur, 
vurderes det ikke å ha kommet frem nye fakta eller argumenter som vil ha betydning for å endre eller 
oppheve det tidligere vedtaket. 

Rådmannen vurderer fortsatt at det vil være flere argumenter mot enn for å etablere en ny vei gjennom 
verdifullt kulturlandskap. Det er foreslått alternativ som bør vurderes for å bedre trafikksikkerheten i 
området. 
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KLAGE TIL FYLKESMANNEN FRA KARI OG PER SAXHAUG OVER VEDTAK I
SAK 12/14 I HOVEDUTVALG NATUR AV 3.3.2014 MED AVSLAG PÅ SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN.

Vedtaket og klagen.
Undertegnede bistår Kari og Per Saxhaug i anledning avslag på deres søknad om dispensasjon
fra kommuneplan for bygging av ny adkomstvei over deres eiendom, gnr. 9, bnr. 4 til gnr. 9,
bnr. 18 i Inderøy kommune.

Herved påklages vedtaket i Hovedutvalg Natur av 3.3.2014, sak 12/14, til fylkesmannen.

Det vises til kommunens skriv av 7.3.d.å. til mine klienter med oversendelse av protokoll og
saksframlegg . Skrivet ble mottatt 8.3.d.å. av mine klienter, og klagen er på denne bakgrunn
rettidig.

Klagens begrunnelse.
Faktum, rettsanvendelse og urimelighet.

Klagen begrunnes med at vedtaket bygger på uriktig forståelse av faktiske forhold og feil
lovanvendelse. Kari og Per Saxhaug opplever vedtaket som sterkt urimelig.

Redusert trafikkfare.
Trafikkfare ved eksisterende adkomstvei til bnr. 18 er det sentrale moment til grunn for
søknaden. Denne trafikkfare kan ikke ha blitt oppfattet som grunnlag for det påklagede
vedtak. Her dreier det seg ikke bare om en ulempe og fare som følge av trafikk inne på tunet
og inn til husveggen på bnr. 4, men om en avkjørsel som grunnet meget dårlig sikt er
trafikkfarlig både for de som benytter avkjørselen og for trafikken på fylkesvegen.

Vedlegg: 1. Kopier av 4 fotografier som viser avkjørselen og trafikkfaren.



Det er riktig at avkjørselen også benyttes av beboer av bnr. 4. Imidlertid er det vanskelig å se
dette som argument for å avslå søknaden. En innvilgelse vil redusere en trafikkfarlig situasjon
ved at det blir færre som benytter avkjørselen. Risikoen for ulykker må også ses i
sammenheng med at det er en nærliggende mulighet for at det i framtida vil bli flere boenheter
på bnr. 18.

Den omsøkte løsning vil innebære en betydelig reduksjon av trafikkfaren. Dette er det ikke
tatt tilstrekkelig hensyn til i hovedutvalgets vedtak. I denne forbindelse vises også til den
tillatelse som er gitt av vegmyndigheten, framlagt for hovedutvalget.

Jordvernhensyn.
I vedtaket anføres at vegtraseen vil avskjære et sammenhengendejordbrukslandskap.

Den omsøkte trase ligger på bnr. 4 sitt areal. Det er riktig at bnr. 4 for tiden drives under ett
med tilgrensende eiendom av en leietaker. Denne leietaker har imidlertid kun
åremålskontrakter med Kari og Per Saxhaug. Det er ikke grunnlag for å legge til grunn
framtidig bortleie, i det dyrkajorda på bnr. 4 i overskuelig framtid vil bli drevet av eier selv.
Eiendommen planlegges overført til barnebarn, som har til hensikt å nytte dyrkajorda til egen
produksjon av frukt og grønnsaker. Som nevnt i søknaden vil dessuten ytterligere arealer
kunne tilføres ved nydyrking på eiendommen, til erstatning av det som går med til ny veitrase.

I denne forbindelse vises også til fylkesmannens uttalelse som jordvernmyndighet og
miljøvernmyndighet og som ikke har innsigelse til søknaden.

Det er på denne bakgrunn meget vanskelig å forstå at jordvernhensynet anføres som
begrunnelse for å avslå søknaden med henblikk på å oppnå en betydelig bedring i
trafikksikkerhet.

Enda vanskeligere er det å forstå det alternativet som foreslås i saksframleggets konklusjon,
2.avsnitt, med felles avkjørsel mellom bar. 18 og 145. Denne løsning vil legge beslag på
dyrkajord, og dessuten medføre en oppdeling av dyrkajorda på bnr. 4. Løsningen vil dessuten
være langt mere trafikkfarlig og by på større ulemper for både bnr. 4 og 145 enn omsøkte
løsning.

Ulemper for eierne av bnr. 18 og 145.
Innledningsvis må presiseres at vurderingen av søknaden må skje i forhold til kriteriene i
plan- og bygningslovens kap. 19. I forhold til eier av bnr. 18, vil det, i mangel av eventuell
minnelig løsning være aktuelt å framsette et krav om omskiping i medhold av servituttloven
29.11.1968, jfr. §§ 5 og 6. Den interesseavveining som i denne forbindelse skal skje, skal i
tilfelle foretas ved skjønn, påstevnet i medhold servituttlovens §§ 18 og 19.

Hva angår påstått ulempe for bnr. 145, anføres at eiendommen uansett vil få en vesentlig
trafikksikkerhetsfordel ved omlegging til den omsøkte trase. Dessuten er det vanskelig å se at
de påpekte stigningsforhold er en reell ulempe. I denne forbindelse vedlegges også følgende
kopi som

vedlegg: 2. Kopi av skriv av 20.12.2013 med vedlegg fra Anton Letnes AS til Per Saxhaug.

I forhold til bnr. 145 anføres at den omsøkte trase vil ligge i en avstand av13 meter fra
tomtegrense. Dette ligger, etter områdets beskaffenhet, godt innenfor nabolovens tålegrense
for eier av bnr. 145. Denne ulempe ligger, i forhold til de hensyn som ligger bak
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dispensasjonssøknaden, utenfor de hensyn plan- og bygningsmyndigheten kan tillegge vekt
ved avgjørelse av byggesøknaden.

4. Krav om at dispensasjonssøknaden innvilges.
På ovenstående bakgrunn gjøres gjeldende at nærværende klage må bli å ta til følge, ved at det
påklagede vedtak oppheves og at den framsatte dispensasjonssøknad innvilges.

Med hilsen

Kopi: Kari og Per Saxhaug, Hamnavegen 162, 7670 Inderøy
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aAnton LetnesASMASKINENTREPRENØR
Utriv. 760, 7670 Ind•rry -wwwietnes.no

Maskinentreprenør Anton Letnes AS
Utøyvegen 760
7670 INDERØY Inderøy 20.12.2013
v/Thomas Fjelldalselv

Per Saxhaug
Hamnavegen 162
7670 Inderøy

Etter befaring på ny trase for veg til bolig ved gårds nr. 9 bruks nr. 18 er vår vurdering av stignings
forhold som vil bli på ny trase uproblematisk. Vi kan ikke se at det skal være noe praktiske problemer
med å kjøre en strekning over 70 meter med en stigning på ca. 6 meter.

Med vennlig hilsen

Anton Letnes AS

/4:;  17—£,C#fiek."1.~.
Thomas Fjellda elv
Anleggsleder
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A3 Atkomstveger i spredt bebyggelse, fartsgrense 50 km/t

I spredt bebygde områder bør ikke atkomstvegene være lengre enn 3 km og ikke ha
ÅDT >300.

Dersom vegen er lengre, trafikkgrunnlaget høyereeller høyerefartsgrense ønskes, utformes vegen
etter krav som gjelder for samleveger.

Tverrprofil
Vegen bør bygges med tverrprofil som vist i figur C.2.

Figur C.23: Tverrprofil A3, 4 m vegbredde (mål i m)

Horisontal- og vertikalkurvatur
På fri vegstrekning bør vegen utformes etter krav gitt i tabell C.19. For strekninger med horisontal-
kurveradius 500 m er krav til breddeutvidelse gitt i kapittel F.3.

Tabell C.19:Prosjekteringstabell for A3

Minste horisontalkurveradius

Stoppsikt

60 m

45 m

Møtesikt 100 m

Minste høybrekkskurveradius, møtesikt 1100 m

Minste lavbrekkskurveradius 400 m

Maksima Ioverhøyde 8%

Maksimal stigning 8%

Største resulterende fall 11,3%

Minste resulterende fall 2 %

På1-feltsveger skal det anlegges møteplasser med om lag 250 m avstand, men aldri lengre fra
hverandreenn at det ersikt fra en møteplass til den neste.Møteplassene utformes ved at kjørebanen
utvides til 6 m over en lengde på 20 m med 15 m overgangsstrekning til hver side. Anbefalt
totallengde er 50 m. Møteplassene legges på den siden av vegen hvor det er mest hensiktsmessig.

Snuplass bør anlegges i enden av vegen og utformes i samsvar med kapittel E.7.6.
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VEG- OG GATEUTFORMING VEGER

Al Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t

Dette er veger som gir atkomst til boliger. I boligområder bør atkomstvegene utformes som
blindveger eller sløyfer.Blindveger bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer kan ha lengde
inntil 600 m. Atkomstveger i boligområder utformes på de myke trafikanters premisser.

Tverrprofil
Kjørebanebredden varierer etter antall boenheter langs vegen. Forveger inntil 50 boenheter
i blindveg, eller 80 boenheter i sløyfe, bør tverrprofil som vist i figur C.20 brukes.

3,5

Figur C.20: Tverrprofil Al, 3,5 m vegbredde (mål i m)

Figur 0.20 er vist med ett kjørefelt, asfaltert bredde 3,5 m.

For veger med mer enn 50 boenheter i blindveg eller mer enn 80 boenheter i sløyfe, bør tverrprofilet
som vist i figur 0.21 brukes.

0,5

Figur C.21: Tverrprofil Al, 5 m vegbredde (mål i m)

Asfaltert bredde er 4 m med 0,5 m grusskulder.

Horisontal- og vertikalkurvatur
På fri vegstrekning bør vegen utformes etter krav gitt i tabell 0.17.For strekninger med horisontal-
kurveradius 500 m er kravtil breddeutvidelse gitt i kapittel F.3.
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Tabell C.17:Prosjekteringstabell for Al

Minste horisontalkurveradius

Stoppsikt

30 m

20 m

Møtesikt .50 m

Minste høybrekkskurveradius, rn ztesikt 300 m

Minste lavbrekkskurveradius 150 m -

Maksimal overhøyde '5 %

Maksimal stigning 8 %

Største resulterende fall 9,5%

Minste resulterende fall 2 %

Snuplass bør anlegges i enden av vegen og utformes i samsvar med kapittel E.7.6.

Kryssløsninger
Kryss der atkomstvegen munner ut i en veg med overordnet funksjon bør utformes etter krav gitt for
den overordnede vegen. Kryss utformes i samsvar med kapittel E.1.1eller E.1.2.

Avkjørsler
Avkjørsler langs vegen fungerer som møteplasser.

Løsninger for gående og syklende
Ikke krav til egne løsninger for gående og syklende.

Kollektivanlegg
Det er ikke krav om kollektivanlegg.

Belysning
Vegen bør belyses. Belysningsanlegg utformes i samsvar med kapittel E.6.

Dimensjonerende kjøretøy og kjøremåte
Vegen og kryss med andre atkomstveger bør dimensjoneres for kjøretøytype L. L bør kunne
trafikkere vegen etter kjøremåte B. Se kapittel F.2.

Fri høyde
Kravene til fri høyde er beskrevet i kapittel F.4.Det kan vurderes om kravet til fri høyde kan reduseres
i boligområder.
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Vår dato Vår referanse

22.04.2014 2014/720-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Per Morten og Ragnhild Holmen
Sandvollanvegen 616
7670  INDERØY

222/013 - Godkjent tilbygg til bolig i Sandvollanvegen 616

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
222/013

Adresse:
Sandvollanvegen 616, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Morten og Ragnhild Holmen                      

Ansvarlig søker:
      Byggmester Stene AS              

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

Bruksareal i m2:
19+27            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 08.04.13.
Siste dokument til saken er supplement vedrørende vegrett mottatt 10.04.13

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging som omsøkt

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Byggmester Stene AS for hele tiltaket

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



, saksnr. 2014/720-3

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Tilbygg mot nordøst BYA 23 m2 /BRA 19m2

Tilbygg mot nordvest BYA 32 m2/BRA 27 m2

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

Saksvurdering:

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

Tiltaket gjelder to mindre tilbygg til eksisterende bolig. Tilbyggene etableres i en etasje, det etableres to 
soverom og en utvidelse av kjøkken i tilbyggene.
Det har vært noe usikkerhet vedrørende en eventuell konflikt med veirett for eiendom 222/010. Det 
foreligger erklæring fra eier om at byggingen kan gjennomføres såfremt adkomsten kan løses med 
tilpasning av eksisterende veg øst for bebyggelsen og gi adkomst også til nordre del av eiendom 
222/010.
Kommunen vil anbefale at avtalen om vegrett omarbeides og tinglyses slik at den gamle heftelsen kan 
slettes for å unngå tvil om hva avtalen innebærer. 

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

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Stene AS Dalavegen 96 7690 MOSVIK



Vår dato Vår referanse

22.04.2014 2014/370-5

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

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

Heien Almenning v/ Kjetil Helgesen
Statskog v/ Per Iver Fossen
  

Delegert vedtak

Søknad om dispensasjon på oppsetting av gapahuk i Heien statsallmenning på 
gnr. 223/1.

Bakgrunn: 
Inderøy kommune har mottatt søknad datert den 3.02.14. Søknaden gjelder oppsetting av en 
gapahuk for allmenn bruk ved Stubbsetertjønna på Røra. Grunneier er Statskog SF gnr. 223/1 og 
søker for tiltaket er Inderøy Fjellstyre, Heien Almenning ved Kjetil Helgesen. 

Søknaden skal behandles etter Plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtak, med 
bakgrunn i Plan og bygningslovens § 11-6, som gjelder rettsvirkning av kommuneplanens 
arealdel. Søknaden er sendt på høring til Statskog og Steinkjer fjellstyre da gapahuken ligger 
inntil Stubbsetertjønna som delvis ligger i Inderøy kommune og delvis i Steinkjer kommune. 

Inderøy kommune har mottatt epost fra Statskog med orientering om deres søknadsprosedyrer. 
Inderøy kommune regner med at tillatelse og plassering avklares mellom Statskog og Inderøy 
Fjellstyre før tiltaket settes i verk. 

Vurdering: 
Oppsetting av gapahuk er i utgangspunktet ikke tillatt innenfor LNF- formålet i kommuneplanens 
arealdel, og derfor må det søkes om dispensasjon. Kommunen kan gi dispensasjon dersom formål 
og hensynet til bestemmelser i plan ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Søknaden er vedlagt kart med tenkt plassering, og det er følgende vurderinger til omsøkt 
plassering:  
Argumenter som taler for en dispensasjon:

1. Det er ingen kjente eller registrerte kulturminner innenfor området der gapahuken skal 
settes opp.

2. Det er ingen registrerte eller lokal kjente biologiske mangfoldverdier i området. Omsøkt 
plassering regnes som avklart i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12.

3. Tiltaket kan ha en positiv effekt på øket friluftsliv og med tanke på bedre folkehelse. 
4. Det er viktig at gapahuken er åpen og brukes av allmennheten.

Argumenter som taler mot en dispensasjon: 
1. Gapahuken ligger tett inntil vannet. Folk flest må kunne passere fritt langs vannkanten 

også når vannstanden er høg. 
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2. Et problem med tiltak innenfor friluftsliv kan være vedlikehold på lang sikt. 
Ansvarsforhold må være avklart, så ikke området blir forsøplet og forfall over tid blir et 
problem. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger dispensasjon for oppsetting av gapahuk på Heien Almenning 
gnr. 223/1. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningslovens § 19-2 med bakgrunn i 
Plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. Oppsetting av 
gapahuken for allmenn bruk på omsøkt område vil ikke være i strid med formål og 
bestemmelser innenfor LNF- formålet i arealdelen.

Dersom gapahuken får en annen plassering enn omsøkt, må det søkes om ny dispensasjon. 

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

Det sendes ikke saksbehandlingsgebyr på kr. 2000.- da tiltaket er innenfor allmennyttige 
formål. 

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 kart
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1. IN NLEDNIN G

Statens vegvesen, Region Midt i samarbeid md Inderøy kommune ønsker å etablere gang-
/sykkelveg langs fv. 229 (Våganvegen) mellom Lyngstad skole og Kjerknesvågen i Inderøy
kommune.

Rambøll har utarbeidet alternativsvurdering, vegtegninger og planforslag med beskrivelse og
bestemmelser.

Oppstart av planarbeidet ble annonsert november 2011 og naboer og offentlige etater ble varslet
med brev. Underveis i prosessen har det vært avholdt møte med Inderøy kommune.

Informasjon om prosjektet legges på Statens vegvesens nettsider www.vegvesen.no

For Statens vegvesen er Marit Arnekleiv Danielsen prosjektleder.
Saksbehandler i Inderøy kommune er Pål S. Gauteplass.

Utførende konsulent for planprosjektet er firmaet Rambøll, ved arealplanlegger Anne E. Katmo.

Reguleringsplanen består av:
x Planbeskrivelse med ROS-analyse og illustrasjoner, datert 25.02.2014
x Reguleringsbestemmelser, datert 25.02.2014
x Reguleringsplankart, datert 25.02.2014

Vedlegg:
x Notat angående geoteknikk, datert 25.10.2012
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2. PLAN STATU S

Planområdet er i dag hovedsakelig fulldyrket areal, sør i planområdet ligger Lyngstad skole og på
strekningen er det 5 avkjørsler.

Den aktuelle strekningen mellom Lyngstad skole og til kryss med Nessetvegen er i kommuneplan
for Inderøy kommune avsatt til LNF-område for spredt boligbebyggelse, samt at det er satt av
framtidig trase for gang-/sykkelveg på østsiden av fv.229.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune.

Planområdet grenser til reguleringsplan for Kjerknesvågen. Denne reguleringsplanens
hovedformål er næring og fortetting av boligområde.

Inderøy kommune har ikke krevd konsekvensutredning for tiltaket.

3. BESKRIVE LSE AV PLAN OM RÅD ET

3.1 Beliggenhet og bruk
Planområdet strekker seg fra bussholdeplassen/snuplass ved Lyngstad skole til krysset
Vågavegen og Nessetvegen. Hele strekningen er på ca. 1400 meter og går gjennom et kupert
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terreng som i hovedsak består av dyrket mark, beiteområder og noen brattere områder med
løvskog. Omtrent midtvegs på strekningen krysser fylkesvegen Byaelva. Det er spredt
bebyggelse på hele strekningen, både gårdsbruk og eneboliger.

Figur 1 Oversiktskart

Fylkesvegen brukes som skoleveg for barn som går og sykler til og fra Lyngstad skole. Det finnes
ikke noe separat tilbud for myke trafikanter i området. De må benytte kjørevegen som har en
bredde på kun 5,5 – 6 meter.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på strekningen er 500 kjt/d, fartsgrensa er 60 km/t og vegen er definert
som en Sa3-samleveg(etter Statens vegvesens håndbøker).

3.2 Grunnforhold
Geotekniske kart fra NVE over området viser gode grunnforhold i hele området. Flere plasser i
linja stikker fjellnabber opp fra løsmassene, og det er antatt at Byaelva renner på fjellgrunn.
Unntaket er områdene på Tronstad, sørøst for planområdet.

3.3 Kulturminner
Området anses som et miljø hvor en skulle forvente å finne tidligere bosetningsspor.
Kulturavdelingen i Nord-Trøndelag fant det derfor nødvendig å foreta en arkeologisk registrering.
Registeringen ble gjennomført i oktober 2012.

Registeringen ble utført ved bruk av maskinell søkesjakting. Det ble gravd 44 sjakter innen
planområdet, hvor det ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner i tre av disse. Det ble
registrert 8 automatisk fredete kulturminner, funnene besto av 5 stolpehull, 2 kokegroper og 1
dyrkingslag. De fem stolpehullene kunne ikke sies å stå i gjenkjennelig system og kokegropene lå
både et godt stykke fra disse og hverandre. Det er ikke registrert verneverdige kulturminner fra
nyere tid i planområdet.

Kjerknesvågen

Straumen

Lyngstad skole

Fv. 229

Nessetvegen

Vågavegen
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Eksisterende bru ble bygget i 1919. Landkaret i vest er fjell og i øst av hogget stein. Brua er
seinere påbygget og ombygget. Det er ikke vurdert vern av brua som skal rives etter at ny
kulvert er ferdig.

3.4 Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er ikke registrert vernede områder, naturtyper, arter, kulturlandskap eller friluftsområder
langs strekningen mellom Lyngstad skole og avkjørsel Nessetvegen i Direktoratet for
naturforvaltnings naturbase. Det er heller ikke gjort registeringer på Inderøy kommunes kart
over biologisk mangfold i kommunen.

Tiltaket berører ikke registrerte naturverninteresser, herunder biologisk mangfold,
naturmangfoldlovens §§ 9-12 anes derfor som ivaretatt.

Det er ikke registrert fremmede skadelige arter langs fv. 229 på strekningen.

3.5 Friluftsliv
Det er ikke statlig vernede friluftsområder innenfor planområdet. Nettstedet Ut.no har heller ikke
registrerte løyper eller turmål hverken sommerstid eller vinterstid.

Områdene langs fylkesvegen er stort sett dyrket mark i tillegg til noen boliger og gårder.
Arealene er derfor ikke tilgjengelig til offentlig bruk til lek og friluftsliv. Ved å etablere gang-
/sykkelveg på strekningen vil området bli mer attraktivt for ferdsel.

Uteområdet rundt Lyngstad skole har flere muligheter til aktivitet året rundt. Her er det både
lekeapparater, fotballbinge, cross-sykkelløype, gressbane, akebakke og hoppbakke, i tillegg er
det mulig å drive med friluftsliv.

Området rundt Byaelva ovenfor fylkesvegen er tilrettelagt for ferdsel. Stier, bålplass, gapahuk og
utsiktspunkt blir presentert på en informasjonstavle ved brua hvor fylkesvegen krysser Byaelva.
Plassen med informasjonstavla er utgangspunkt for turgåere med mulighet for parkering, den har
også bord og en gammel kvernstein. Gang-/sykkelvegen vil bli en forlengelse av stinettet og
gjøre det mer tilgjengelig både fra Kjerknesvågen og fra Lyngstad skole.

Figur 2 Parkeringsplass ved Byaelva.
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3.6 Jordbruk
På begge sider av fylkesvegen er det dyrket mark som er avsatt til LNFR-formål i
kommuneplanen for Inderøy kommune. Jordbruksarealene har svært god kvalitet.

Figur 3 Jordkvalitet i områdene rundt fylkesvegen, kilde: Skog og Landskap.

4. EIEN DOM SFORH OLD

4.1 Eiendommer
Eiendommer som blir berørt med arealinngrep:

Gnr/bnr Eier Areal

67/1 Anstein Lyngstad 1000 kvm

81/2 Ole Tronstad 3000 kvm

81/38 Åse og Knut Tronstad 1600 kvm

81/3 Rolf Terje Bye 4300 kvm

82/1 Bjarne Martin Lyngstad 4200 kvm

82/5 Torhild Lyngstad 215 kvm

83/9 Per Jostein Fossum 170 kvm
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4.2 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet med gang-/sykkelveg. Områdene regulert til
offentlig gang-/sykkelveg, kjøreveg og annen veggrunn erverves.

Nødvendig grunn erverves normalt en meter utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3
meter fra kant gang-/sykkelveg.

Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder på 10 meter langs gang-/sykkelvegen.
Bortsett fra området ved gnr/bnr 82/5 og 82/1 hvor bolighus ligger nært fylkesvegen, her
reguleres kun nødvendig areal til skjæring. Arealer regulert til midlertidig anleggs- og
riggområder erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden.
Midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt
anleggsperiode.

Grunnerverv søkes løst med minnelige overenskomster, eventuelt med skjønn dersom dette ikke
fører fram. Etter vedtatt reguleringsplan vil det bli utarbeidet grunnervervskart som viser hvilke
arealer Statens vegvesen vil erverve.

5. PLAN PROSE SS OG MEDVIRKNI NG

x Oppstartsvarsel
x Oppstartsmøte med Inderøy kommune.
x Kontakt med kulturminnemyndighet, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det ble i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet mottatt innspill fra offentlige etater
og naboer. Alle innspill er vurdert i notat «Vurdering av merknader og innspill – Reguleringsplan
fv.229 Lyngstad skole – Kjerknesvågen», datert 25.10.2013.

Det er kommet inn seks innspill totalt, fire fra offentlige etater og to fra naboer på strekningen.
De fleste henvendelsene omhandler tiltakets bruk av dyrka mark, samt kulturminner, støy og
inngrep i vassdrag.

6. VU RD ERIN GER

Gang-/sykkelvegen er foreslått lagt på østsiden av fylkesvegen på strekningen. Dette på grunn
av terreng og bebyggelse langs vegen. I tillegg er det vurdert flere løsninger for hvordan gang-
/sykkelvegen skal krysse Byaelva:

x Henge på et element oppstrøms eller nedstrøms på eksisterende bru for myke
trafikanter.

o Alternativet ble forkastet på grunn av bruas alder(vedlikeholdskostnader) og
byggetekniske utfordringer, samt at nedstrøms fører til at myke trafikanter må
krysse fylkesvegen.

x Ny gang- og sykkelveg på bru eller fylling for gående og syklende nedstrøms for gammel
bru.

o Kryssing for myke trafikanter er uønsket.

x Ny kjøreveg på bru eller fylling nedstrøms for gammel bru. Gang/sykkeltrafikantene
benytter den gamle vegen, som samtidig blir avkjørsel til eiendommene.
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o Alternativet ble forkastet på grunn av at det medfører omveg for myke trafikanter
og flere kan være fristet til å benytte kjørevegen likevel. I tillegg krever
eksisterende bru store årlige vedlikeholdskostnader på grunn av alder.

x Ny bru for både kjørende og gang/sykkeltrafikk på bru eller fylling nedstrøms gammel
bru.

o Dette medfører en betydelig forbedring av linjeføringen på kjørevegen, samtidig
som den nye traseen for myke trafikanter får en god standard.

Det henvises til rapporten «Alternativsvurdering gang- og sykkelveg langs fv.229 –
Kjerknesvågen – Loavegen, Rambøll 26.10.2012» for videre utredninger av alternativer.

I rapporten konkluderes det med to aktuelle løsninger for kryssing nedstrøm eksisterende bru,
bru eller kulvert med fylling. Alternativet med kulvert og fylling har en betydelig lavere estimert
anleggskostnad enn brualternativet.
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7. BESKRIVE LSE AV PLAN FORSLAGE T

Figur 4 Oversiktskart med planavgrensning.

7.1 Avgrensning av planområdet
Planområdet omfatter det planlagte tiltaket, 3 meter fra kant gang-/sykkelveg eller minimum 1
meter utenfor planlagt skjærings-/fyllingsfot. Gang-/sykkelvegen er lagt 3 meter fra vegkant på
fv. 229 på hele strekningen.

Planområdet omfatter også midlertidig anlegg- og riggområder, 10 meter fra kant annen
veggrunn. Forbi to boliger som ligger tett på fylkesvegen, dette gjelder gnr/bnr 82/5 og 82/1 er
den midlertidige sonen 2 meter bred. Midlertidig anlegg- og riggområder kan benyttes til
nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget, slik som brakker, lagringsplass med mer.
Alle midlertidige områder skal tilbakeføres til opprinnelig stand våren etter at veganlegget er
verdigstilt.

7.2 Vegstandard
Statens vegvesen, håndbok 017 «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn for
vegutformingen.

Lyngstad
skole

Kjerknesvågen

Byaelva
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Standard på gang-/sykkelvegen:
x Vegbredde: 3,5 meter (inkludert vegskulder)
x Maksimal stigning: 8 %
x Rabatt: 3 meter
x Vegdekke: Asfalt
x Gatelys

På en strekning på ca. 270 meter ved Byaelva legges fylkesvegen om for å rette ut en skarp
kurve. Brua over elva er gammel og kan ikke påbygges gangareal. Vegen har en noe uheldig
horisontalgeometri, med relativt skarpe kurver. Endringen gir en betydelig forbedring av
linjeføringen for fylkesvegen.

Øst for brua ligger en avkjørsel til eiendommene gnr/bnr 81/7, 81/17 og 82/1, samt avkjøring til
parkeringsplass med informasjonstavle. Det etableres ny avkjørsel som benytter den gamle
fylkesvegen. Den nye kryssingen av Byaelva blir høyere enn parkeringsplassen, for at plassen
ikke skal bli liggende i et «hull», bør den heves. Dette arbeidet kan gjøres samtidig med
vegbyggingen og utformes i samarbeid med grunneier og grendelaget.

7.3 Gang-/sykkelveg
Lyngstad skole ligger sør for planområdet og planlagt gang-/sykkelveg gir trygg skoleveg på
stekningen fram til Nessetvegen. Gang-/sykkelvegen får belysning.

Gang-/sykkelvegen har regulert bredde 3,5 meter og asfaltert bredde 3 meter. Det er avsatt 3
meter til annen veggrunn fra kant gang-/sykkelveg til vegkant fylkesvegen.

Figur 5 Normalprofil for gang-/sykkelveg ved fylkesveg 229.

7.4 Universell utforming
Gang-/sykkelveger skal tilfredsstille krav til universell utforming blant annet når det gjelder
stigning og tverrfall. På strekningen hvor fylkesvegen legges om er best oppnåelige stigning 6,5
%. Dette tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming på 5 %, men er en forbedring fra
dagens 8 %.

7.5 Kulvert Byaelva
Eksisterende bru er av eldre årgang i tillegg til at aktuelle løsninger for myke trafikanter ikke er
gode nok. Løsningen ble derfor å etablere en ny kryssing nedstrøms for eksisterende bru, dette
gir bedre linjeføring for fylkesvegen, samtidig som myke trafikanter får et godt tilbud.

Planforslaget legger til rette for å legge Byaelva i kulvert/rør og ny veg med gang-/sykkelveg
plasseres på fylling over denne. Det foreslås en kulvert med dimensjon 3000 mm. Denne har



10

større flomkapasitet enn dagens bru og tilfredsstiller 200 årsflommen. Det kreves et
energidrepebasseng ved utløpet av kulverten. Dagens bru skal fjernes.

Figur 6 Skisse av kulvert, diameter 3000 mm.

8. KON SEKVE NSER AV PLAN FORSLAGE T

8.1 Barn og unge
Gang-/sykkelvegen vil være en del av skolevegen for barn som går eller sykler til Lyngstad skole
i dag. Strekningen er i dag smal og uoversiktlig og uten belysning. Tiltaket er et
trafikksikkerhetstiltak for å bedre skoleveg for skolebarn i området. Det er beregnet at rundt 60
husstander får trygg skoleveg ved gjennomføring av tiltaket.

I tillegg til skoleveg åpner gang-/sykkelvegen for trygg ferdsel til aktiviteter etter skoletid og
mellom naboer.

8.2 Geoteknikk
Det er utført grunnboringer og prøvetaking i desember 2011 og januar 2012 for denne planen
(Notat Rambøll 25.10.2012).

Vegstrekningen ligger under den marine grense, og generelt kan en regne med at grunnen består
av leire og silt. Men langs vegen er det mange steder fjell i dagen, like inntil vegen, og det er
flere indikasjoner på «liten dybde til fjell».

For nordre del av vegstrekningen består løsmassene i hovedsak av leire, med varierende dybde
til fjell. Byaelva renner på bart fjell, nedover fra brua på eksisterende veg, over en strekning som
i det minste går ned til svingen på elva, ved ca. profil 560. Det er ikke funnet kvikkleire eller
indikasjoner på kvikkleire ved de utførte grunnundersøkelser.

Gang-/sykkelvegen slik den er foreslått i reguleringsplanen vil ikke medføre store skjæringer og
fyllinger. Det er ikke registrert kvikkleire eller sensitiv leire langs vegen og det er tilfredsstillende
stabilitetsforhold for bygging av gangvegen.

For kulvert og vegfylling over Byaelva viser undersøkelsene små dybder til fjell. Beregninger viser
at det er tilfredsstillende stabilitetsforhold for oppbygging av vegfylling etter de foreliggende
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planer, forutsatt at matjordlag og evt. andre organiske masser i topplaget fjernes før utlegging
av fylling av sprengstein.

8.3 Landbruk og jordvern
Landbruksarealene på østsiden av fv. 229 er kategorisert som dyrka mark med svært god
kvalitet. Gårdene på strekningen ligger ikke i et pressområde, hvor det stadig krever mer dyrket
mark til utvikling av tettsteder og hovedveger. Gjenværende areal er såpass stort slik at
arealtapet ikke ødelegger driftsgrunnlaget. Tiltaket vil heller ikke medføre driftsulemper for
berørte gårdsbruk. Det er ingen synlige driftsavkjørsler som blir berørt av tiltaket, grunneiere må
inkluderes i forbindelse med byggeplan for å kartlegge eventuelle behov for avkjørsler på
strekningen. Spesielt gjelder dette grunneiere i området rundt Byaelva hvor fylkesvegen legges
om.

Gnr/bnr Areal Beskrivelse

67/1 1000 kvm Dyrket mark

81/2 3000 kvm Dyrket mark

81/38 1600 kvm Skog, ikke dyrket

81/3 4300 kvm Skog, noe beitemark blir berørt

82/1 4200 kvm Dyrket mark og hageareal

82/5 215 kvm Boligtomt

83/9 170 kvm Dyrket mark

Tabellen viser berørte eiendommer, hvor mye areal som kreves (til offentlig veggrunn og annen
veggrunn, midlertidig beslag er ikke inkludert) og bruken av arealene. Arealberegningene er
grove og endelig erverv blir ikke avgjort før det er utarbeidet grunnervervskart i forbindelse med
byggeplan for gang-/sykkelveg.

Mellom fylkesvegen og planlagt gang-/sykkelveg er det lagt inn 3 meter grøntrabatt på hele
strekningen. Dette er både på grunn av sikkerheten for myke trafikanter og for å gjøre plass til
belysningsanlegg. Det er mest hensiktsmessig å plassere belysning mellom fylkesvegen og gang-
/sykkelvegen for få best effekt av belysningen. I tillegg er arealet nødvendig til grøft, grøfta
sikrer avrenning fra veg og gangveg.

8.4 Støy
Det er utarbeidet støysonekart for den aktuelle strekningen.
Forutsetninger:

x Trafikkmengde i dag: ÅDT = 500 kjt.
x Antatt trafikkmengde år 2032, ÅDT = 650 kjt.
x Andel tunge (lange): 10 %.
x Hastighet 60 km/t.
x Redusert hastighet til 40 km/t ved Lyngstad skole.

Prosjektet er et miljø- og sikkerhetstiltak.

Resultatene av støyberegningene viser:
x Ingen boligeiendommer får en støybelasting over 65 dB(A).
x Ingen eiendommer får en økning på 3 dB eller mer ved gjennomføring av dette tiltaket.

Trafikkmengden øker ikke som følge av tiltaket, se støysonekart Figur 7 - Figur 10.

Det er derfor ikke behov for støyskjermingstiltak langs det nye anlegget, ihht. Statens vegvesen
Region Midt sin praktisering av støyretningslinjene, T-1442.
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Figur 7 Støysonekart eksisterende situasjon, strekningen Kjerknesvågen – By

Figur 8 Støysonekart ny situasjon med utbygging av gang-/sykkelveg, strekningen Kjerknesvågen – By.
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Figur 9 Støysonekart eksisterende situasjon, strekningen By – Lyngstad skole.

Figur 10 Støysonekart ny situasjon med utbygging av gang-/sykkelveg, strekningen By – Lyngstad
skole.
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8.5 Kulturminner
Det ble registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet som krever dispensasjon
fra kulturminnelovens § 8.4. I dette tilfellet ble det grunnet funnenes antall og karakter gitt en
forenklet dispensasjon av Riksantikvaren slik at strukturene kunne undersøkes under registering
uten behov for en eventuell større arkeologisk utgraving. Funnene er frigitt for utbygging.

8.6 Nærmiljø og friluftsliv
Områdene langs fylkesvegen er stort sett dyrket mark i tillegg til en boligtomt og et gårdstun.
Arealene er derfor ikke tilgjengelig til offentlig bruk til lek og friluftsliv. Ved å etablere gang-
/sykkelveg på strekningen vil området bli mer attraktivt for ferdsel.

8.6.1 Rasteplass

Ved Byaelva bør dagens rasteplass heves ca. 2 meter slik at den ligger på høyde med gammel
Fv. 229. Plassen opprettholder sin funksjon som parkeringsplass for turområdet øst for
fylkesvegen, og med samme informasjonstavle, benk og kvernstein. Rasteplassen blir godt synlig
fra fylkesvegen og er lett tilgjengelig både for bilister og myke trafikanter. Hvor mye området
mellom fylkesvegen og rasteplassen fylles opp er avhengig av tilgang på masser i prosjektet. Det
er mulig å slake ut vegfyllingen ytterligere enn foreslått på tegningen under.

Figur 11 Illustrasjon av rasteplass.

8.6.2 Bebyggelse

På eiendommen gnr/bnr 82/1 er bebyggelsen trukket et godt stykke fra fylkesvegen. Men
bygging av gang-/sykkelveg medfører inngrep i etablert hage med gjerde, større trær, frukttrær
og bærbusker. Hagen er stor slik at arealinngrepet i seg selv vil ikke ødelegge tilgangen til hage
for eiendommen, men det er en klar ulempe at eldre trær og bærbusker forsvinner. Erstatning og
løsninger rundt evt. flytting av busker, mulighet for bevaring i anleggsperioden må gjøres i
samarbeid med grunneier for å få til den beste løsningen.
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Eiendommen gnr/bnr 82/5 får gang-/sykkelvegen tett på bebyggelsen og blir vesentlig berørt av
arealinngrep. Eiendommen er på ca. 950 kvm i dag og ny gang-/sykkelveg krever ca. 215 kvm.
Arealet som kreves er opparbeidet plen, utbyggingen av gang-/sykkelvegen vil ikke kreve hele
plena, men gjøre et vesentlig inngrep. Tomta har små muligheter til å etablere plen på andre
sider av bolighuset.

8.7 Naturmiljø og biologisk mangfold
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sjekket ut Byaelva og den er sjøaureførende opp til fossen
ved By der fylkesvegen krysser elva. Etter å ha vært fisketom i flere år på grunn av forurensning
er det nå godt med aure i elva. Kulvertløsningen gjør at man ved etablering vil endre det
naturlige elveløpet, men fisken kommer uansett ikke opp fossen så løsningen vil ikke forringe
levevilkårene for fisken i elva.

For å bygge ny kulvert over Byaelva vil kantvegetasjonen måtte fjernes. Kantvegetasjonen
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Inngrepet må derfor begrenses og
anleggsområdet må tilrettelegges for naturlig reetablering så raskt det er mulig etter at ny
kulvert er på plass.

8.8 ROS-analyse
Tema som er vurdert relevant i forbindelse med reguleringsplanen er: Geoteknikk,
trafikksikkerhet og flom. Tema geoteknikk (Kap.8.2) omtaler stabilitet, kvikkleireproblematikk og
ras, dette blir derfor ikke omtalt i dette kapittelet.

Trafikksikkerhet
Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som
ferdes på strekningen. Spesielt viktig er det at gang-/sykkelvegen fører til en tryggere skoleveg
for skolebarn i området. Gang-/sykkelvegen er ensidig og beboere på vestsiden av fylkesvegen
må krysse vegen. Det er spredt bebyggelse på vestsiden og ingen klare hovedkrysningspunkt,
men det er mest bebyggelse i nord mot Kjerknesvågen. Antar derfor at det blir en del krysninger
her. Fylkesvegen er rett og flat i dette området som gjør det oversiktlig å krysse for myke
trafikanter. Hastigheten er 60 km/t, men vegen er smal og har flere avkjørsler slik at den innbyr
ikke til høy fart. Det er også positivt at vegen får veglys på strekningen, dette er med på å bedre
trafikksikkerheten.

Ved Nessetvegen stopper planlagt gang-/sykkelveg, her må myke trafikanter krysse over for å
fortsette på vegen ned til Kjerknesvågen. Trafikkmengden, oversikt og hastighet på stedet er slik
at krysninger her ikke er problematisk. Det er ikke registrert trafikkulykker på strekningen i
Statens vegvesens registre.

Ved Lyngstad skole vil det fortsatt være elever som ikke har et gang-/sykkelvegtilbud, men
utbyggingen vil ikke forverre sikkerheten på stedet.

Ved Byaelva rettes fylkesvegen ut og det etableres ny kryssing av elva, dette er et positivt tiltak
for trafikksikkerheten når dagens skarpe kurvatur forsvinner.

Tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten og sannsynligheten for uønskede hendelser settes derfor
til lite sannsynlig . Konsekvensen av et trafikkuhell i 60 km/t kan føre til alvorlig personskade og
konsekvensen settes derfor til kritisk .
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Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig X

Flom
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for Byaelva noe som bidrar til usikkerhet i hensyn til
sårbarhet ved flom. En kjenner ikke til hendelser med at dagens bru blir oversvømt ved kraftig
nedbør og/eller snøsmelting. Tiltaket legger opp til en kulvertløsning med diameter 3000 mm.
Dagens bru har lysåpning på 4,2 x 1,2 meter, dette betyr at flomkapasiteten blir utvidet.

Tiltaket forbedrer situasjonen, i tillegg er det ikke kjent at Byaelva flommer over fylkesvegen.
Sannsynligheten for uønskede hendelser settes derfor til lite sannsynlig. Konsekvensen av at
elva flommer over vegen kan medføre alvorlig personskade samt skade på natur, konsekvensen
settes derfor til kritisk.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig X

9. OPPSU MMERIN G

Gang-/sykkelvegen er et positivt tiltak for nærmiljøet og for trafikksikkerheten. Og flere elever på
Lyngstad skole får trygg skoleveg. Prosjektet krever areal fra private grunneiere på østsiden av
fylkesvegen, samt området rundt ny kryssing av Byaelva. For grunneiere som må avstå grunn er
dette negativt og endrer på etablerte forhold. Tapet av landbruksjord på de berørte gårdene
medfører ikke at grunnlaget for drift bortfaller. For boligeiendommen nord i planområdet vil
arealinngrepet bli betydelig i forhold til eiendommens størrelse. Arealet som må erverves er
opparbeidet med plen, tiltaket vil ikke kreve hele tomtas plenareal.

Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal og avklarer virkninger av tiltaket som grunnlag for
videre detaljprosjektering. Detaljprosjekteringen skal videreføre prinsippene i reguleringsplanen
og lage detaljerte løsninger for veganlegget, anleggsfasen og nærmiljøet.







INDERØYKOMMUNE STATENSVEGVESENNORD-TRØNDELAG

Planforslageter datert: 25.02.2014
Datofor sisterevisjonavplankartet:25.02.2014
Datofor sisterevisjonavbestemmelsene:25.02.2014
Datofor godkjenning:

REGULERINGSPLANGANG-/SYKKELVEGLANGSFV.229LYNGSTADSKOLE– KJERKNESVÅGEN
REGULERINGSBESTEMMELSER

§1 AVGRENSNING

I samsvarmedplan-ogbygningslovens§ 12-7gjelderdissebestemmelsenefor det områdetsomer
vistpåplantegningenmedreguleringsgrense.

§2 FORMÅLETMEDREGULERINGSPLANEN

Områdeter regulert til:

PBL§ 12-5Arealformåli reguleringsplan:

1. Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur

x Kjøreveg(o_KV,f_KV)

x Gang-/sykkelveg(o_GS)

x Annenveggrunn– grøntareal(o_AVG)

2. Landbruks-,natur-ogfriluftsområderogreindrift.

x LNF– spredtboligbebyggelse(LNF)

PBL§ 12-6Hensynssoneri reguleringsplan:

a.1)Sikringssoner
x Frisikt

PBL§ 12-7Bestemmelseri reguleringsplan:
Bestemmelsesområde

x Midlertidiganleggs-ogriggområde

§3 GENERELLEBESTEMMELSER
3.1Kulturminner
Dersommanunderanleggsarbeidetoppdagermuligautomatiskfredetekulturminnerskalarbeidet
stansesogNord-Trøndelagfylkeskommunevarsles.



3.2Vilkåri bygge-oganleggsfasen
Utslippavskadeligestofferogavrenningfra anleggsarbeidetskalikkeskje.

3.3Landskapsbehandlingogterrengtilpasning
x Nytt veganleggskalutføresslikat det bestmuligblir tilpasseteksisterendeterrengog

områdenerundt. Alleskjæringerogfyllingerskalavsluttesinn mot terrengslikat
sideområdenefår enestetiskgodutforming.

x EtteravsluttetanleggsperiodeskalsideområdenebådelangsvegenogByaelvarevegeteres
ogistandsettes.

§4 SAMFERDSELSEANLEGGOGTEKNISKINFRASTRUKTUR
4.1Kjøreveg
o_KVer offentligvegareal.
f_KVer fellesfor gnr/bnr 81/7 og81/17ogskalopparbeidessomvist påplankartet.

4.2Gang-/sykkelveg
o_GSskalværeoffentlig ogopparbeidesmedlinjeføringogbreddesomgårfram avplankartet.

4.3Annenveggrunn– grøntareal
Annenveggrunngrøntarealkanbenyttestil skjæringer,fyllinger,rekkverk,mureroggrøfter.

Innenforområdeneder det er muligogformålstjenliger det tillatt å mellomlagremasser.

Arealenemarkertmedo_skalværeoffentlig formål.

4.4Avkjørsler
Dettillates ikkeanlagtflere avkjørslerfra fv. 229ennde somer vist påplankartet.Avkjørslerskal
dimensjoneresetter sidevegenesfunksjon.

§ 5 LANDBRUKS,NATUROGFRILUFTSFORMÅLOGREINDRIFT(LNFR)
Områdeneskalbenyttestil landbruksformål.Innenforområdeneer det lov medspredtbolig-,
ervervs-ogfritidsbygging,jfr. kommuneplanensarealdel.

§ 6 HENSYNSSONER
6.1Sikringssone– Frisikt
Innenforde vistefrisiktsoneneer det ikketillatt medsikthindrendegjenstandereller vegetasjonsom
er høyereenn0,5meter overplannivåpåtilstøtendeveg.

§ 7 Områdebestemmelser– Anlegg-ogriggområder
Midlertidigeanlegg-ogriggområderkanbenyttestil nødvendigvirksomheti forbindelsemed
veganlegget.Detgjeldermidlertidigebygninger(brakker)oganlegg,lagringm.m.Alleområderskal
sikrespåforsvarligmåte.

Disseområdeneskalsettesi standtil det formålet somer angitt i planen.

Matjordlagetpådyrketogdyrkbarjord skaltasavogivaretasfor framtidig jordbruksproduksjonpå
alleberørtejordbruksområder.Matjordlagettilbakeføresnårarealeneer ferdigarrondert.



§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
8.1Ferdigstillelseav veganlegget
Etteravsluttetanleggsperiodeogsenesti løpetavvårenetter ferdigstillelseavveganlegget,skalalle
berørteområderistandsettesogrevegeteres.

Rambøll25.02.2014
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GS-VEG LANGS FV. 229  KIRKNESVÅGEN - OKSÅL 

GEOTEKNISK VURDERING FOR REGULERINGSPLAN 

I dette notatet gis en geoteknisk vurdering for planlagt gang-/sykkelveg, basert 

på foreliggende planer for vegen og utførte grunnundersøkelser. 

Dette er en revidert utgave av notat Geo-03 rev. 01 av 14.05.2012, som var basert på 

forrige planforslag for GS-vegen. 

Plan for GS-veg langs FV. 229 og terrengforhold 

Revidert forslag til vegplan, utarbeidet av Rambøll og datert 25.10.2012, har 0-punkt i 

krysset like sør for Kirknesvågen og profil 2890 like nord for vegkrysset ved Oksål. 

GS-vegen er plassert langs venstre (østre) side av Fv. 229 på nordre del, fram til ca profil 

1400, og på høyre (vestre) side videre sørover fram til profil 2890.  

Ved kryssing av Byaelva følger nå veglinjen ei ny linje, som tidligere ble kalt alternativ 

linje, med kryssing av Byaelva ca 50 m lenger vest enn dagens veg. 

Mesteparten av planlagt GS-veg vil bli liggende ”lett i terrenget”, med små skjæringer 

og fyllinger. Men for omlegging av vegen ved passering av Byaelva, vil det bli en 

betydelig vegfylling, særlig på nordsida av elva. 

Grunnundersøkelser 

Det ble utført grunnboringer og prøvetaking i siste del av desember (uke 50) i 2011 

og januar (uke 1) i 2012. Laboratorieundersøkelser av opptatte prøve ble utført i løpet 

av februar 2012, med tillegg av bestemmelse av kornfordeling på prøver av sand/grus i 

april. Resultater fra utførte grunnundersøkelser og beskrivelse av grunnforholdene er 

gitt i geoteknisk datarapport 6110818 nr. 1A, rev 02 av 24.10.2012. 
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Tidligere grunnundersøkelser og faresone 1518 Tronstad 

Vi kjenner ikke til at det er utført grunnundersøkelser langs denne vegen 

tidligere, bortsett fra en totalsondering som ble utført av NGI i 2006, i forbindelse 

med prosjektet «Program for økt sikkerhet mot leirskred»: «Evaluering av risiko 

for kvikkleireskred i Inderøy kommune». En generell beskrivelse av prosjektet 

finnes i rapport av 10. mai 2006 (NGI’s oppdrag nr. 20001008-48). 

Denne sonderboringen er grunnlaget for at det er definert en kvikkleiresone, 1518 

Tronstad, på østre side av Fv. 229, på strekningen ca profil 2000 – 2250. Denne 

kvikkleiresonen er klassifisert med faregrad Lav og skadekonsekvens Mindre alvorlig. 

Rambøll har fått tilsendt boreresultat og koordinater for punkt 22 (NGI). Plasseringen av 

borepunkt 22 (NGI) er vist på tegning nr. 105, oppe i høyre hjørne. I forhold til vegplanen 

tilsvarer plasseringen omtrent profil 2085 – 104V.  

Sonderboring 22 (NGI) viser liten boremotstand ned til dybde ca 9 m, med svakt økende 

motstand med dybden. Videre ned til dybde ca 13,5 m viser sonderingen meget faste 

masser. Det er ikke tatt opp prøver i forbindelse med denne undersøkelsen, men massene 

antas å bestå av silt/leire. Det er ikke påvist ved prøvetaking at dette er kvikkleire; det kan 

like gjerne være silt som er løst lagret. 

Grunnforhold  

Vegstrekningen ligger under den marine grense, og generelt kan en regne med at 

grunnen består av leire og silt. Men langs vegen er det mange steder fjell i dagen, 

like inntil vegen, og det er flere indikasjoner på ”liten dybde til fjell”.  

For nordre del av vegstrekningen består løsmassene i hovedsak av leire, med varierende 

dybder til fjell. Sonderboringer og prøvetaking viser leire i grunnen fra krysset ved profil 0 

sørover til ca profil 2000, der terrenget langs vegen begynner å stige kraftig mot sør. På deler 

av strekningen ligger vegen tett inntil bratte fjellformasjoner, på østre side av vegen. 

Boringer for vegfylling nord for Byaelva viser fast leire (tørrskorpeleire) til dybde  

ca 1 – 2 m, og sand-/grusmasser ned til fjell, i dybde ca 3,0 – 5,5 m, på nordsida av elva.  

En enkelt boring på toppen av terrengskråningen på sørsida av elva, ved profil 585, viser dybde 

til fjell på 6,9 m. Prøvetaking viser leire med betydelig innhold av humus (planterester) og en 

del bark. Dette er mest trolig fyllmasser. 

Byaelva renner på bart fjell, nedover fra brua på eksisterende veg, over en strekning 

som i det minste går ned til svingen på elva, ved ca profil 560, ca 25H. 

Fra ca profil 1900 og videre sørover består løsmassene i hovedsak av fast lagrede 

masser, av sand og grus, evt. meget fast leire. 

NB Prøve i punkt 104, ved profil 1090, viser bløt leire med lav skjærstyrke og høyt 

vanninnhold. Øverste prøve viser matjord, og ved skovling er slike masser funnet til 

dybde ca 1,5 m, derunder bløt leire. 

NB Prøve i punkt 107, ved profil 1990, viser humus og barkrester, som sannsynligvis 

er fyllmasser, til dybde ca 2,0 m. 

Det er ikke funnet kvikkleire eller indikasjoner på kvikkleire ved de utførte 

grunnundersøkelser. 
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Geoteknisk vurdering for gang-/sykkelvegen 

Gang-/sykkelvegen er planlagt bygd langs eksisterende fylkesveg, og vil ikke medføre store 

skjæringer eller store fyllinger. Det forutsettes da at gangvegen bygges på vestre side av 

fylkesvegen fra ca profil 1400. Det er tilfredsstillende stabilitetsforhold for bygging av 

gangvegen i hht. disse planene. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller sensitiv leire langs vegen, heller ikke langs 

faresone 1518 Tronstad, som er vist på NVE’s kvikkleirekart, med faregrad Lav. 

Geoteknisk vurdering for vegfylling nord for Byaelva 

For alternativ med fylling og kulvert ved passering av Byaelva er det utført 

grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering. 

Boreresultater er vist i tverrprofil 535, 545 og 555, for borepunkt 21 – 28. Det er små dybder 

til fjell, ca 3,3 – 5,5 m. Løsmassene består av ca 1 – 2 m fast leire (tørrskorpeleire) over faste 

masser av sand og grus, ned til fjell. 

Vegfyllingen vist i tverrprofiler på tegning nr. 107 – 109, der boreresultatene også er 

tegnet inn, for profil535, 545 og 555. Fyllingshøyden i de tre profilene er hhv. ca 5 m, 

6,5 m og 8 m, regnet fra ferdig vegnivå ned til foten av fyllingen. 

Det er tilfredsstillende stabilitetsforhold for oppbygging av vegfylling etter de foreliggende 

planer, forutsatt at matjordlag og evt. andre organiske masser i topplaget fjernes før 

utlegging av fylling av sprengstein. 

Det er utført en stabilitetsberegning for planlagt vegfylling, med fyllingshøyde ca 9 m, som 

vist på tegning 201. Beregnet materialkoeffisient, γm > 1,7, er høyere enn kravet på 1,4, og 

viser dermed tilfredsstillende sikkerhet. 

x) Kravet til materialkoeffisient er gitt i SVV's håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging, figur 0.1. 

For nøytralt brudd og Skadekonsekvens = Alvorlig er kravet γm ≥ 1,4. 

Setninger i grunnen pga. oppbygging av vegfyllingen vil bli av størrelsesorden ca 1 – 3 cm i det øvre, 

tynne leirlaget og ca 1 – 2 cm i det underliggende laget av sand og grus, dvs. til sammen ca 2 – 5 cm. 

Pga. liten tykkelse av løsmasselagene ventes at mesteparten av setningene vil være unnagjort i løpet 

av anleggsperioden. 

Setninger i original grunn vil være mindre enn setningene i selve steinfyllingen, som vil være 

avhengig av utførelsen, med lagvis utlegging og komprimering. 

Alternativ med bru over Byaelva 

Det er ikke utført grunnundersøkelser med sikte på detaljvurdering for fundamentering av bru, men 

de foreliggende data fra grunnundersøkelser viser at det er liten dybde til fjell, maks ca 5,5 m i de 

utførte borepunkter, og det er fjell i dagen i Byaelva.  

Brua kan fundamenters på faste masser av sand og grus, under det øvre leirlaget, evt. direkte på 

fjell. Detaljer ang. fundamentering må bestemmes og kontrolleres ved boringer og beregninger i 

forbindelse med evt. detaljprosjekt for bru. 





Vår dato Vår referanse

07.04.2014 2014/695-2

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

Per Bjarne Ulvin
Rostadvegen 418
7670  INDERØY

032/002 - Ferdigattest for redskapsbu – flislager – Rostadvegen 418.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. 
Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven. Dokumentasjon som grunnlag for drift og vedlikehold av bygningen er overlevert 
byggverkets eier.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 8.8.2011

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

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



Vår dato Vår referanse

07.04.2014 2014/551-3

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

NORSK PROTEIN AS
Kvernviken Industriområde
7690  MOSVIK

341/025 - Godkjent tilbygg til industribyggg, Kvernviken industriområde

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
341/025

Adresse:
Kvernviken Industriområde, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
NORSK PROTEIN AS                      

Ansvarlig søker:
SWECO NORGE AS                    

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

Bruksareal i m2:
300            

Det vises til søknad om tilbygg registrert mottatt her 12.03.14.
Siste dokument til saken er kvitteringer for nabovarsel. Varsel er sendt rekommandert 10.03.14 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av tilbygg med lagerrom og takoverbygd innkjøring på eiendom 341/025

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 SWECO NORGE AS for funksjonen SØK kl.1 og PRO kl.1 bæresystem stål og fundamenter betong

 Gran & Ekran AS for funksjonene PRO kl.1 brannteknisk prosjekt og UTF kl.1 betongkonstruksjoner

 Anton Letnes AS for funksjonen UTF  kl.1 gravearbeider

 Byggmesteran AS for funksjonen UTF kl.1 Tømmer, snekker og stålplatearbeider 

 Røra Mekaniske Verksted AS for funksjonen UTF kl.1 produksjon og montering av bæresystem

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

Tiltak: Tilbygg 300 kvm
Planstatus: Kommunedelplan for Framverran 29.05.08
Planformål: Industri
Ansvarsoppgaver:

 SWECO NORGE AS – 967032271-  SØK kl.1 og PRO kl.1 bæresystem stål og fundamenter betong

 Gran & Ekran AS -990427208- PRO kl.1 brannteknisk prosjekt og UTF kl.1 betongkonstruksjoner 

 Anton Letnes AS – 919605960- UTF  kl.1 gravearbeider

 Byggmesteran AS, - 986798676 - UTF kl.1 Tømmer, snekker og stålplatearbeider 

 Røra Mekaniske Verksted AS - 994251848 - UTF kl.1 produksjon og montering av bæresystem

Gran & Ekran AS gis lokal gk. For funksjonen Brannprosjektering kl.1

Tegningsliste:

 A-01, sit.plan, perspektiv beæresystem og snitt

Saksvurdering:

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

Ansvarlig for brannprosjektering av tilbygget siv.ing Morten A. Forsberg hos Gran & Ekran AS har vurdert 
tiltakets risikoklasse og skriver følgende om dette: 
Veiledning for TEK angir risikoklasse 2 for lager og risikoklasse 1 for garasje. Tilbygget vil bli brukt som 
lager av sekker med protein, tilbygget blir bygget med ubrennbare materialer, lageret skal ikke varmes 
opp og får derfor ingen oppvarmingskilde, sporadisk besøk i form av inn- og ut-lessing (aldri varig 
opphold eller fast arbeidssted), god mulighet til rømning ut port. Eneste kilde til brann blir fra 
strømtilførsel for lys i taket. Konkluderer med lav risiko for brann og vurderer bygget til risikoklasse 1.

Det er ikke søkt om Arbeidstilsynests samtykke for tiltaket. Tiltakshaver som vil oppføre bygning eller 
utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og hvor bygget skal 
brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven, har plikt til å 
innhente Arbeidstilsynets samtykke på forhånd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9.
Kommunen har gjort ansvarlig søker oppmerksom på dette og søker har selv ansvar for å påse at de 
nødvendige tillatelser er mottatt før igangsetting av tiltaket.

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
SWECO NORGE AS Bomvegen 13 7725 STEINKJER



Vår dato Vår referanse

07.04.2014 2013/1552-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Radostin Hvistov
Otervegen 16
7670  INDERØY

085/038 - Godkjent tilbygg – utvidelse av veranda- Otervegen 16

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/038

Adresse:
Otervegen 16, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Radostin Hvistov                      

                    

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

Bruksareal i m2:
          18  

Det vises til søknad om tilbygg – veranda - registrert mottatt her 27.08.13.
Siste dokument til saken er underskrevet søknadsskjema og kvittering for nabovarsel mottatt 28.03.14.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til utvidelse av veranda i Otervegen 16

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Det søkes om utvidelse av veranda mot nordvest som medfører en at denne øker med ca.18 m2

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

22.04.2014 2012/2345-8

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

Håvard Brattaker
Gjetåsveien
7690  MOSVIK

335/039 - Ferdigattest for bolig, Litl-Grandevegen 44

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. 
Det bekreftes at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven. Dokumentasjon som grunnlag for drift og vedlikehold av bygningen er overlevert 
byggverkets eier.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes utført i 
samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 14.05.12

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Byggmester Stene AS Flatskogen 7690 MOSVIK
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer



Vår dato Vår referanse

09.04.2014 2013/1614-37

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

Faanes og Gjølga AS
Vågavegen 600
7670  INDERØY

Vågen Magnus og Kristine W. - 5/45 - oppføring bolighus og garasje

Bygningsmyndigheten i Inderøy kommune orienterer med dette til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt 
vedtak av 28.03.2014. Vedtaket stadfester Inderøy kommunes sitt vedtak av 18.11.2013 i sak 81/13 med 
tilføyelse og vilkår til dispensasjonsvedtaket, som her gjengis med uthevet skrift:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplan Vennesborg:

 Det gis dispensasjon for plassering av garasje inntil 1,0 meter fra grense til gbnr. 5/18.

 Det gis dispensasjon for takform for bolighus og garasje.

 Det gis dispensasjon fra kravet til maksimal mønehøyde.

Dispensasjon gis med følgende forbehold:

 Tiltaket må utføres henhold til tekniskforskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) også med
brannforebyggende tiltak ved plassering av garasje nærmere enn 4 meter fra felles
eiendomsgrense.

 Mønehøyde av bolighus må ha en maksimal kotehøyde tilsvarende bolighus i Sakshaugvene 75.

 Det tillates ikke oppføring av ytterligere tiltak etter plan- og bygningsloven med plassering på 
eiendommens vestside (vest for boligen). Plattinger og lignende tiltak omfattes ikke av vilkår, 
da de anses ikke å være til ulempe for naboene. 

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Jorunn By og Jens Andreas Jensen Vennesborgvegen 1 7670 INDERØY
Magnus og Kristine W. Vågen Sundsnevegen 35 7670 INDERØY
Hilde og Gunnar Skogset Sakshaugvegen 75 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

15.04.2014 2014/622-2

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

Erlend Rotmo Slapgård
Smiskaret 102
7563  MALVIK

Slapgård Erlend Rotmo - 80/2 - Vågavegen 473 - tilbygg til kårbolig - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
080/002

Adresse:
   Vågavegen 473                      

Tiltakshaver:
Erlend Rotmo Slapgård                      

Ansvarlig søker:
Erlend Rotmo Slapgård                                          

Tiltakets art:
Tilbygg til eksisterende bolig                                               

Bruksareal i m2:
     44 m2       

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende bolighus til landbrukseiendom, dette i henhold til søknad 
med vedlegg registrert mottatt her 24.03.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 31-2 gis dispensasjon fra kravene i TEK10 for tilbygg til 
eksisterende bolighus. 

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

 Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

 Tiltaket godkjennes plassert i tiltaksklasse 1.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:


Tiltakshaver Erlend Rotmo Slapgård, gis personlig ansvarsrett som ansvarlig søker for hele tiltaket, samt 
ansvarlig for utførelsen av bygningstiltaket. 
Ansvarsrett er gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 23-8 samt forskrift til plan- og bygningsloven 
SAK § 6-8.  
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Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter renovering samt tilbygg til eksisterende bolighus på gårdstunet, eksisterende bolig er 
en kårboligen på eiendommen Tronstad Østre.

Tilbygget er en forlengelse av eksisterende bolighus med boligareal på to plan, nytt bebygd areal BYA for 
tilbygget er på 29 m2.
   
Planstatus:
«Kommuneplanens arealdel, Inderøy kommune», vedtatt 14.05.2007.
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse.

Dispensasjon:
I henhold til dispensasjonssøknaden står følgende:

«I forbindelse med oppføring av tilbygg på eksisterende kårstue på Tronstad Østre, gnr 80 bnr 2, søker 
undertegnede dispensasjon fra kravene i TEK10. Dispensasjonsbehovet kommer av de eksisterende ytre 
rammene på bygget i dag, og ønsket om å videreføre byggestilen og byggets etasje- og mønehøyder. 
Innvendig begrenses de praktiske mulighetene av en allerede lav takhøyde i eksisterende bygg på 216 
cm, og langveggenes knappe innvendige høyde i 2dre etasje (130 cm). Eksisterende byggs tømmerkasse 
vanskeliggjør også det å innfri kravene i TEK10 både praktisk og økonomisk.

Vi ønsker å strekke oss opp mot kravene i TEK10 så langt det er praktisk hensiktsmessig og 
gjennomførbart, men innser at vi trenger en dispensasjon fra TEK10 for å kunne gjennomføre tiltaket.» 

Saksvurdering:

Ved søknad om dispensasjons fra kravene i TEK10 vurderes disse i henhold til unntaksbestemmelsene 
etter plan- og bygningslovens § 31-2.
I henhold til plan- og bygningslovens § 31-2, 4.ledd står følgende:
«Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende 
byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige 
kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 
hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som 
nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.»

Det opprinnelige kårboligen er registrert i SEFRAK-registeret og er i henhold til dette fra 1840, bygget er 
senere tilbygd.   
Tilbygget er en forlengelse av det eksisterende bygget og er tilpasset de opprinnelige ytre mål, tilbygget 
ivaretar den byggestil som er i den gamle kårboligen ved å tilpasse nytt tilbygg til eksisterende byggestil. 
Tilbygget er i seg selv en mindre del av det totale bruksarealet av bolighuset som etter tilbygg vil være 
BRA 226,5 m2.
Det tekniske kravet må oppfylle en funksjon og ha en effekt i byggverket - i relasjon til energi innebærer 
dette at oppfyllelse av energikrav må medføre at bygget blir mer energieffektiv. 
I henhold til dispensasjonssøknaden vil tiltakshaver tilstrebe en utbygging opp mot kravene i TEK10.
I henhold til vedlagte tegninger til byggesøknaden er tiltaket planlagt med tilgjengelighet i henhold til 
kravene i TEK10.
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Kommunen vurderer tiltaket ut ifra estetisk tilpassing til eksisterende bebyggelse, tiltakets størrelse og 
den tilpassing som er gjort i prosjekteringen av tilbygget blant annet med tilgjengelighet. Etter en samlet 
vurdering vurderer bygningsmyndigheten at tiltaket tilfredsstiller unntaksbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 31-2 og godkjenner søknad om dispensasjon fra noen av kravene i TEK10. Her kan 
nevnes unntak fra energikravene i samsvar med TEK § 14-1 og unntak fra krav til romstørrelser i TEK § 
12-7.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

23.04.2014 2013/2118-2

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

Bård Hallan
Tranavegen 49
7713  STEINKJER

Hallan Bård - 57/3/1 - anneks hytte - dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene - Prestvågvegen 129 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
057/003/001

Adresse:
Prestvågvegen 49                         

Tiltakshaver:
Bård Hallan                      

Tiltakets art:
Oppføring av anneks til fritidsbolig                                               

Bruksareal i m2:
      16,0 m2     

Det vises til søknad om oppføring av anneks til fritidsbolig, dette i henhold til søknad registrert mottatt 
her 26.11.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra «Reg.plan for Trongsundet» for oppføring 
av separat anneks til eksisterende fritidsbolig. Dispensasjon gis for følgende forhold:

 oppføring av separat uthus/anneks 

 samt for at fritidseiendommen etter utbygging vil ha et totalt bebygd areal på ca 94 m2. 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) gis tillatelse til oppføring av 
anneks/uthus til eksisterende fritidsbolig tillatelsen gis på følgende vilkår:



 Tegninger samt situasjonsplan i henhold til søknad av 26.11.2013 legges til grunn for 
tillatelsen.

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket oppføres medhold av lov med forskrifter til 
Plan- og bygningsloven.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om oppføring av separat uthus/anneks til eksisterende fritidsbolig, bygningen
har et bebygd areal på BYA 19 m2. 
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I henhold til søknad vil det totale bebygde areal for fritidsboligen etter utbygging være BYA på ca 94 m2.
I henhold til vedlagte situasjonsplan oppføres bygget tett inntil eksisterende fritidsbolig, bygget knyttes 
sammen med hytta via terrassen.
En bestående platting som ligger lavere i terrenget vil samtidig bli revet. 

Planstatus:
Fritidsboligen ligger innenfor reguleringsområdet: «Reguleringsplan for Trongsundet».
I henhold til planbestemmelsene siers følgende i § 3:
«Plassering av nye hytter er angitt med nummererte peler i marka. Pelen skal ligge innenfor byggets 
yttervegger. Det er kun tillatt å bygge en hytte på hver av de nye punktene. Uthus bygges sammen med 
hytta.
«Maksimalt bebygd areal er 80 m2 pr. tomt.»

Dispensasjon:
I henhold til dispensasjonssøknad står blant annet følgende:
«Annekset vil bli sammenbygd med hytta via terrassen. Med bakgrunn i blant annet at reguleringsplan er 
lagt opp til relativ tett bebyggelse, ønsker vi å bygge annekset også for å oppnå bedre skjerming av vårt 
uteareal i forhold til nabohyttas terrasse/uteplass. Dette er vanskelig å oppnå ved en utvidelse av selve 
hytta.

Med henvisning til overstående søkes om dispensasjon vedr. Reguleringsbestemmelsene krav mht. 
bruttoareal bebyggelse 80 m2. Samlet areal vil fortsatt være relativt beskjedent. For øvrig er vi kjent med 
at grunneier arbeider med/har sendt inn søknad om mindre vesentlig reguleringsendring for å få utvidet 
arealgrensen til 115 m2 (BYA).»

Saksvurdering:

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.

Den eksisterende fritidsboligen har i henhold til søknad et bebygd areal på BYA 75 m2 og bebygd areal 
etter utbygging er BYA på 94 m2.

Bygningsmyndigheten vurderer intensjonen i reguleringsplanen for at uthus og hytte skal bygges 
sammen er at bygningsmassen ikke skal strekke seg over et for stort areal.
Ved den planlagte plassering vurderer bygningsmyndigheten at denne intensjonen ivaretas ved at 
bygget plasseres i et tett tun med eksisterende bebyggelse.   

Bygningsmyndigheten mener at forutsetningene for planen dermed er ivaretatt da bygningsmiljø ikke 
blir vesentlig endret ved at nytt bygg innordner seg den eksisterende bebyggelsen.

Bygningsmyndigheten har samtidig ved tidligere byggesaker gitt dispensasjon fra kravet i 
reguleringsbestemmelsene for oppføring av separat uthus /anneks.

Ny kommuneplans arealdel for Inderøy kommune:
I henhold til reguleringsbestemmelsene for Trongsundet er maksimal bebygd areal for hytte på 80 m2. 
Inderøy kommune er i ferd med å vedta ny arealdel til kommuneplan for hele kommunen, i det forslag 
som nå har vært til høring foreligger forslag til maksimal bebygd areal på 100 m2. Ny kommuneplan 
arealdel er ikke endelig vedtatt med da det ikke foreligger innsigelser til arealstørrelsen etter 
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høringsrunden vi ikke arealbegrensningene settes mindre enn 100 m2, i henhold til disse 
bestemmelsene er dette eksklusive arealet for anlegg og parkering uten overbygg.

Reguleringsplan for Trongsundet vil fortsatt være gjeldende etter at ny arealdel til kommuneplan blir 
vedtatt, men når det gjelder søknad om dispensasjon fra de gjeldende arealbegrensninger vil man kunne 
skjele til de øvrige bestemmelsene som vil være gjeldende for kommunen.

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering vil bygningsmyndigheten vurdere at tiltaket er i samsvar med intensjonene i 
bestemmelsene til plan slik at tiltaket oppfyller dispensasjonskriteriene i plan- og bygningsloven § 19-2.

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.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har fått anmodning om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

10.04.2014 2014/391-2

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

Magne Reidar Tronhus
Strandveien 3
7670  INDERØY

Tove Frøseth og Magne Tronhus - 1/50 - Tilbygg - Ombygging - Strandvegen 3

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
001/050

Adresse:
  Strandvegen 3                       

Ansvarlig søker:
      Letnes Arkitektkontor AS                      

Tiltakshaver:
Magne Reidar Tronhus                      

Tiltakets art:
Ny carport og ombygging                                               

Bruksareal i m2:
38 m2             

Det vises til søknad om carport med ombygging i del av bolighus, dette i henhold med tegninger med 
vedlegg til søknad registrert mottatt her 21.02.2014.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

Med hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1, søknad om tillatelse til tiltak, gis tillatelse til oppføring av 
carport samt ominnredning av bolighus i henhold til søknad, tillatelsen er gitt under følgende 
forutsetninger:

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Letnes Arkitektkontor AS, org.nr. 942321910, gis ansvarsrett som ansvarlig søker samt ansvarlig 
arkitektur og all bygningsteknikk.

 Tiltakshaver Magne Tronhus, gis ansvarsrett på eget tiltak for utførelse av all bygningsmessig 
arbeid, jfr. forskrift til plan- og bygningsloven, SAK § 6-8.

 Sveberg Rør AS, org.nr. 919853409, gis ansvarsrett for prosjektering samt utførende for 
sanitæranlegg.

Saksopplysninger:
Tiltak omfatter oppføring av ny carport til eksisterende bolighus, BRA på 32 m2.
I eksisterende kaldloft i den del av bolighus som vender mot sør ominnredes det til loftsstue i 2.etg; 
ominnredning medfører nor endring av takkonstruksjon.
I bygningsdel mot sør beholdes arealet i 1.etg. til inngang med vaskerom samt utvendig bod.



, saksnr. 2014/391-2

Side 2 av 2

Carport plasseres ca 4,15 meter fra midtlinje vei, utkjøring fra carport er parallelt med vei.

Nabovarsel er gitt i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3, det foreligger ingen merknader til tiltaket.
Eksisterende bygningsdel som ominnredes står nærmere nabogrense enn 4 meter, endringen er i det 
vesentlige vindusendring i fasade mot vest, inne mot egen gårdsplass.

Planstatus: Reguleringsplan Straumen sentrum, vedtatt 2009.
Planformål: boligbebyggelse

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

I henhold til sentrumsplan Straumen sies følgende om plassering av garasje/carport og avstand til 
kommunal veg, jfr pkt. 1.6 i reguleringsbestemmelsene: 

«Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet. Garasje kan 
uavhengig av byggegrense 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.»

Bygningsmyndigheten vurderer plassering av carport i samsvar med gjeldende plan da 
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området.

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

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling 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:
Letnes Arkitektkontor v/Kåre Herstad, 
kaare@letnesark.no
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