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Kommunestyret

Reguleringsplan for Mosvik sentrum- behandling etter 1.gangs høring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Utkast til revidert reguleringsplan for Mosvik sentrum vedtas i henhold til Plan og 
bygningslovens § 12-12 slik den er vedlagt.

2. Inderøy kommune bør innen 2016 utarbeide en fagkyndig vurdering av flomfaren av 
nærliggende areal i Mossa og Slira.

3. Reguleringsplan for Fjordgløtt boligfelt vedtatt den 21.11.2001 og senere revidert 15.12.2011 
oppheves. Arealet er innarbeidd i den reviderte reguleringsplanen for Mosvik sentrum.

Vedlegg

1 Samlevedlegg- høringsuttalelsene

2 Planbeskrivelse med planbestemmelser

3 Plankart, sist revidert 22.04.2015 

4 Svar fra NVE vedr tilbaketrekking av innsigelse.

Henvisninger: 

 Reguleringsplan for Mosvik sentrum, 1.gangsbehandling den 26.01.15, sak 2/15



Bakgrunn
I samband med kommunesammenslåingen ble det bestemt at det skulle foretas en revidering av 
reguleringsplanen for Mosvik sentrum. Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende reguleringsplan vedtatt 
2001 samt ideer og arbeid fra tidligere utarbeidde stedsutviklingsplaner og prosjektet Inderøy 2020.

I planutkastet ble de ulike forslag og ideer vurdert, og de fleste forslagene er blitt innarbeidd i 
planutkastet. Planen ble behandlet i hovedutvalg Natur den 26. januar og deretter sendt ut på offentlig
høring til overordna etateter, berørte grunneiere samt aktuelle lag og foreninger. Det ble sett en
høringsfrist til 20. mars. Fylkesmannen fikk utsettelse til 30. mars etter en befaring sammen med 
kommunen. 

Det er kommet inn 9 høringsuttalelser. Norges vassdrag- og energidirektorat kom med to innsigelser i 
sin høringsuttalelse, men har trukket innsigelse etter at kravene er innarbeidd i planens bestemmelser. 

Planen skal etter høringsrunden sluttbehandles etter Plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12 -12.

Vurdering

I noen av høringsbrevene er det kommet uttalelse til flere av formålene i planen. Det valgt å vurdere de 
ulike merknadene etter aktuelle formål.

Boligbebyggelse
I planutkastet var det lagt inn ny boligbebyggelse innenfor sentrumsformål og boligformålet. Under 
boligformål er det B1 som er det største området med mulighet for flere boliger/småhusbebyggelse. De
andre tomtene er mindre areal med fortetting i eksisterende boligområder. Alle disse arealene er 
regulert til grøntområder i dagens plan. 

Følgende høringsuttalelser er mottatt: 

Arne Lorentsen utbygger av B1 ønsker tettere bebyggelse enn 3 boliger. Muligheten til dette ligger 
allerede inn i planbestemmelse 3.3.1. Dersom det velges eneboliger, er det anbefalt inntil 3 boliger.

Mosvik idrettslag oppfordrer til at utbygging av B1 ikke må hindre bruken av dagens volleyballbane. 

Per Gunnar Grande ønsker landbruksproduksjon på B1 fordi dyrket jord ikke skal benyttes til 
boligeiendommer. Arealet ble allerede vurdert og omdisponert fra jordbruk til friområde i forrige 
reguleringsplan, så jordloven gjelder ikke lenger for dette området. Arealet har vært i privat eie og 
derfor er det blitt drevet som landbruk. 

Nord- Trøndelag Fylkeskommune anbefaler på generelt grunnlag bestemmelser/retningslinjer som tar 
vare på viktige lokale verneverdier i Mosvik sentrum. I planen er det tatt inn hensynssone til de 
kulturminner/bygg som er registrert freda. Ut fra tidligere saker som gjelder gamle bygg, har det vist 
seg vanskelig å lage juridiske bestemmelser på generelt grunnlag når det ikke ligger et vern eller 
tidligere faglige vurderinger til grunn.

Fylkeskommunen ber i utgangspunktet i om at reguleringsplanen ikke sluttbehandles før de har utført 
arkeologiske forundersøkelser på dyrket mark. Inderøy kommune har i den forbindelse vist til 
dialogmøtet og referat datert den 05.12.15. Dette er senere avklart muntlig med fylkesarkeologen, og 
fylkeskommunen går bort fra at det er behov for arkeologiske forundersøkelser innenfor gjeldende 
plangrense. 



Fylkesmannen i Nord- Trøndelag fraråder utbygging av B1 ut fra friluftslivhensyn og boligenes virkning 
på Mossa og ber om at arealet blir tatt ut av planen. I planutkastet ble B1 innskrenket noe for å ta 
høyde for avgrensing til volleyballbanen og for å få til fremtidig gang/sykkelsti langs Mossa. Med dette 
grepet mener rådmannen at det er tatt tilstrekkelig friluftslivhensyn og ønsker fremdeles å ha med B1 
med i planen. 

Etter en samlet vurdering mener rådmannen at B1 egner seg til forlenging av eksisterende boligområde 
og at hensyn til friluftsliv og nærhet til sjøen blir tatt vare på.     

Fritids- og turistformål
I planutkastet ble det lagt inn et nytt område FT1 som i nåværende plan delvis er regulert til en større 
campingplass øst for Mossas utløp, og delvis parkeringsplass for Mosvik båtforening. 

Per Gunnar Grande ønsker ikke at aktuell areal som han i dag har festet bort til Inderøy kommune skal 
benyttes til noe annet enn parkering.

Mosvik Båtforening mener at tidligere parkeringsareal omregulert i FT1 vil vanskeliggjøre utsetting 
/opptak av båtene samt at området skal benyttes til vinteropplagring av båter.
De ønsker videre å bygge klubb/redskapshus på grøntområde ved utløp og broen av Mossa. 

I eksisterende reguleringsplan var det avsett et forholdsvis stort område omkring parkeringsplassen 
som var regulert til campingplass. Det har aldri vært interesse fra grunneierne eller andre 
næringsaktører å bygge ut området, og i dag er området inntil parkeringsplassen preget av 
lagringsplass, tilgroing og noe dyrka mark. Med bakgrunn i de uttalelsene kommunen har mottatt, er 
det mest ønskelig at området forblir som før med dagens parkering på festegrunn til båtforeningen, og 
at restarealet mellom parkering og Mossa fremdeles kan benyttes til camping. Boligarealet mellom F.V. 
755 trekkes ned til parkeringsplassen da en anser at tradisjonell campingplass er lite aktuell i bakkant av 
en privat parkeringsplass.

Båtforeningen kom i innspillperioden med forslag om klubbhus på dagens friområde. Dette ble ikke 
innarbeidd i planutkastet fordi det vil privatisere offentlig friområde. Det er gode muligheter for å 
plassere et slikt fellesbygg innenfor parkeringsarealet eller regulert naustområde. Derfor er det lagt inn 
bestemmelse om dette i parkering- og naustformålet. 

Kombinert forretning/tjenesteyting
Gjennom hele planprosessen med sentrumsplanen har det vært sett på de to arealene som Mosvik 
idrettslag eier og drifter, og det er ulike meninger hvilken av disse anleggene som bør prioriteres i 
framtiden.  

Mosvik idrettslag - som også er eier - går sterkt imot å omregulere idrettsanlegget ved F.V. 755 til 
næringsformål uten alternativ plassering av et nytt anlegg. De mener at et nærmiljøanlegg ved 
Mosvang med 7-er fotballbane vil begrense utviklingen av idretten i kommunen. 

Ut fra en samlet vurdering velger rådmannen i sitt forslag og tilbakeføre området til nærmiljøanlegg for 
idrett.

Rådmannen anser at det med dagens befolkningsgrunnlag i Mosvik vil være vanskelig/ressurskrevende 
å opprettholde to nærmiljøanlegg i bygda, og at området ved Mosvang burde vært opprustet for å bli 
mer tilgjengelig for skolen.



Tilbakeføringen gjør at det ikke lengre ligger nye næringsarealer innen planområdet. Det er igjen ca. 3 
daa industriareal i Nervika i tillegg er det mulighet for en viss næringsutvikling i områdene avsatt til 
sentrumsformål. 

Grønnstruktur langs Mossa m/Gang/sykkelveg
Tanken med å legge grønnstruktur langs Mossa er å ivareta elveskråningen og naturmangfoldet på en 
bedre måte enn det som gjøres i dag. I tillegg skal det være mulig for allmennheten å ferdes langs elva 
på en god måte. Skal en få til et grønnbelte fra sjøen til utmarken, er videreføring fra Vimpelveien mot 
sjøen langs elvebredden av Mossa et naturlig valg. 

Per Gunnar Grande viser til det store mangfoldet av fugleliv ved Mossa utløp, og han mener at ny 
aktivitet langs Mossa vil virke forstyrrende på fuglelivet. 

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag anbefaler at kommunen sikrer et vegetasjonsbelte ned mot elva for å 
ivareta habitatene til de anadrome fiskeartene. De fraråder gang og sykkelvei for å unngå unødig 
utfylling i Mossa for å opprettholde dagens kantvegetasjon. 

Arealet langs Mossa er vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 -12 i planbeskrivelsen. I forhold til 
biologisk mangfold registreringene i Mosvik, er det området langs Mossa fra brua til museumsområdet 
som er registrert med regional verdi med tanke på å ta vare på trevegetasjonen langs elva. 
Å legge en gang/sykkelvei gjennom boligområdet vil ikke gi den samme opplevelsen som å få til god 
trase langs elvebredden. Ut fra tidligere vurderinger og befaringer, kan en ny gang/sykkelvei langs elva
kombinert med kantvegetasjon langs elvebredden gi den økologiske virkningen en ønsker seg og 
samtidig ivareta allmennhets tilgang for friluftsopplevelser langs Mossa. 

Skal gang/sykkelveien gjennomføres, vil dette være et samarbeidsprosjekt der flere sektormyndigheter
vil være involvert for å sikre miljø- og samfunnsverdiene i området.

Det er lagt inn en bestemmelse om å sikre sammenhengende kantvegetasjon langs Mossa og Slira i 
punkt 3.3.3. for å ivareta vegetasjonsbelte både for å sikre den økologiske tilstanden og mot 
flom/isgang. 

Samfunnssikkerhet
Norges vassdrags og energidirektorat mener det er positiv at det er lagt inn hensynssone for kvikkleire. 
De etterlyser rekkefølgebestemmelsen som skulle vært lagt inn i punkt 3.2.6 vedrørende geotekniske 
vurderinger for ustabile områder under marine grense og har innsigelse til planen inntil denne 
bestemmelsen er på plass. Denne bestemmelsen var tenkt lagt inn i høringsutkastet men uteglemt. Nå 
er det lagt inn krav til geotekniske undersøkelser i punkt 3.2.6. 

I tillegg har NVE innsigelse til all ny bebyggelse langs Mossa og Slira så lenge reguleringsplanen ikke har 
sett krav om byggehøyde mot flom og isgang. For å imøtekomme denne innsigelsen, ble det lagt inn en 
generell bestemmelse under punkt 3.2.7 som sikrer krav mot flom/isgang i vassdragene. 
Inderøy kommune mente vi hadde imøtekommet innsigelsen og anmodet NVE den 25.03.15 om å 
trekke innsigelsen. I ettertid har kommunen hatt en dialog med NVE fordi de mente at låg et krav om 
fagkyndig vurdering av flomfare i deres innsigelse. NVE har trukket innsigelsen i brev den 21.04.15 
under forutsetning at Inderøy kommune setter en bestemmelse om fagkyndig vurdering av nye tiltak 
som ligger inntil vassdragene i planen. Dette er imøtekommet og tatt inn som en tilleggsbestemmelse i 
punkt 3.2.7.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag etterlyser i likhet med NVE bestemmelsen som mangler under punkt 
3.2.6. De ønsker i tillegg at S1(sentrumsområdet) skal inn i Ros-analysen. Både bestemmelsen og 
området er lagt inn i reguleringsplanen med ROS-analysen. 



Nye innspill i høringsrunden
Carl Ivar von Køppen viser til svar på tidligere søknad og ønske om at område regulert til lekeplass 
omdisponeres til boligformål. Dette området er ikke vurdert i denne planprosessen og er ikke med i 
planutkastet som har vært til høring. Dagens lekeareal er tenkt for de yngste barna og bør ligge midt i 
boligfeltet. Skal areal avsett til lekeareal endres til boligformål, må planutkastet ut på ny offisiell høring 
til sektormyndighetene og de aktuelle boligene i Fjordglytt boligfelt. 

Køppen viser til at Mossavegen som fører til boligareal B1 er i dag privat veg. Etter opplysninger fra 
enheten Tekniske tjenester blir denne veien i dag kommunalt brøytet og strødd fram til kommunalt 
pumpehus. Dette har historiske begrunnelser. Det anses ikke aktuelt i denne fase og ta opp spørsmålet 
om overtakelse til kommunal veg.

Signar Berge har levert innspill som delvis berører planforslaget. Han ønsker at broen over Mossa skal 
tillates for hest og motorredskap. Det er ingen problem at enkle motorkjøretøy kan passere, og dette 
kan avklares nærmere ved skilting av broen. 

Når det gjelder gangfelt og autovern langs F.v. 755, ligger dette utenfor reguleringsplanen og bør tas 
direkte opp mot Statens vegvesen som er ansvarlig for drift av fylkesveiene. 

Berge ønsker at areal avsett til parkering sørvest for Jægta skal reguleres til utleiehytter. Dette området 
ligger innenfor området som brukes av båthavna og elles til allmenn bruk for å komme seg ut på 
moloen, så det bør ikke tas i bruk av privat næringsaktør. Oppsetting av utleiehytter bør være innenfor 
Jægta sitt areal som er regulert til Fritids- og turistformål så det kan danne et helhetlig tun mot sjøen 
sammen med Jægta Fjordstue. 

Konklusjon

Reguleringsplan for Mosvik sentrum fra 2001 har hatt behov for en revidering i tråd med oppdatert Plan 
og bygningslov. Planprosessen har avdekket ulike ønsker og interesser innenfor planområdet, men har 
fått en del opprydding og avklaringer i forhold til fremtidig arealbruk. Det er ikke tatt i bruk nye 
landbruksområder men gjort en del endringer innenfor formålene i planen. Følgende endringer er lagt 
inn i planforslaget:

 Areal avsett til FT1(fritids- og turistformål) er tilbakeført til parkering- og campingformål. 

 Areal avsett til N1 (forretning/tjenesteyting) på idrettsplassen er tilbakeført til nærmiljøanlegg –
idrett

 Innsigelsene fra NVE er imøtekommet. Der er lagt inn planbestemmelser inn krav om faglige 
vurderinger og byggehøyder for å sikre nye tiltak mot kvikkleireskred og flomfare. Kommunen 
har innarbeidet NVE’s farekart for kvikkleire og det bør utarbeides en felles fagkyndig vurdering 
av flomfare tilknyttet Mossa og Slira. Dette vil lette kravet som er satt i forhold til private og 
offentlige utbyggere langs Mossa og Slira.
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1. Planbeskrivelse.
Gjeldende reguleringsplan for Mosvik sentrum ble vedtatt i Mosvik kommunestyre den 31.01.01. 

Formålet med revideringen den gangen var å utvikle Mosvik sentrum til et sterkt kommunesenter 

med nytt industriareal og flere boliger nært sentrum.

1.1. Bakgrunnen	for	arbeidet	med	ny	reguleringsplan.
Da Mosvik og Inderøy kommune ble slått sammen til en kommune fra 2012, ble Straumen valgt som 

kommunesenter for den nye kommunen, og situasjonen ble endret for Mosvik sentrum. Mosvik 

sentrum vil fremdeles være et viktig bygdesentrum for kommunens befolkning vest for Skarnsundet 

med barneskole, sykehjem og butikken samt industri og reiselivsbedrifter.

Barneskolen er nyrenovert med tanke på fremtiden. Det er bygd noen eneboliger og leilighetsbygg 

de siste årene, men folketallet går ned, og det er behov for flere attraktive boligtomter. Det må 

avklares etterbruk av tidligere kommunehus og framtidig bruk av sentrumsbygget. Formålet med 

dagens revidering er å skape et attraktiv og livskraftig grendesamfunn i Mosvik sentrum. Planen bør 

derfor legge til rette for ny boligbygging, gode tjenester og nærhet til næringsliv/samferdsel. 

1.2. Planområdet.	
Dagens reguleringsplan strekker seg fra industriområdet/havneområdet i Nervikbukta og langs 

boligområdet/offentlig formål mot dyrka jord på Vinje bruk og F.V. 192 mot Mossa og F.V.755. Mot 

øst grenser reguleringsplanen mot Trondheimsfjorden. I dag er størstedelen av området regulert til 

boliger samt noen områder er regulert til industri, forretning og offentlig formål. Langs sjøen og elven 

Mossa er arealet regulert til grøntareal- park. I dagens reguleringsplan er det også en del 

sammenhengende dyrka jord der det blir drevet aktivt landbruksdrift.

Det er kun foretatt mindre justeringer av plangrensen på ny reguleringsplan. Det er sett ny 

plangrense ved elva Slira så området avsett til industri på sørsiden av elva er tatt ut av planen. 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 16.06.14, er hele planområdet avsatt til sentrumsformål –

nåværende.

I gjeldende reguleringsplan er det en noen mindre areal mellom eksisterende boliger som er regulert 

til boligformål og som ikke er utbygd. Disse områdene er attraktive og bør bygges før nye 

sammenhengende jordbruksareal blir tatt i bruk. Innenfor dagens boligformål kan planen fortettes 

med ca. 10 nye boliger. 
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1.3. Planprosessen
Oppstart av revidering av planen ble annonsert i tråd med Plan og bygningslovens § 12-8 både på 

hjemmesiden og i Inderøyningen våren 2014. Planutkastet skal behandles i tråd med pbl. § 12-10 og 

ferdiggodkjenning av planen forventes våren 2015. I planperioden ble det gjennomført et åpent 

møte i Mosvik. Det var godt oppmøte og aktive deltakelse som gav nye innspill til planarbeidet. I 

tillegg har kommunen hatt dialogmøte med fylkesmannen og fylkeskommunen gjennom 

planprosessen. 

Det vil ikke bli gjennomført planprogram etter plan og bygningslovens § 4-1, all den tid det er 

revidering av eksisterende plan. Dersom eksisterende formål innenfor landbruk og grønnstruktur blir 

tatt til utbyggingsformål, vil det bli tatt en enkel konsekvensvurdering i tillegg til risiko og 

sårbarhetsanalyse. 

1.4. Innspill	til	planarbeidet

1.4.1. Mosvik	sentrum	– stedsutvikling.	

I 2008 utarbeidde Multiconsult en stedsutviklingsplan for Mosvik sentrum etter oppdrag fra 

daværende Mosvik kommune. Rapporten definerer landskapet i Mosvik sentrum som skålformet 

med åpent landskap mot fjorden og delvis bratte, skogkledde åser mot nord, vest og sør. 

Det ble kjørt en planprosess med folkemøter der ønsker og innspill gav grunnlag for utforming av 

stedsutviklingsplanen. Dette er oppsummert i følgende punkter:

 Bedre skilting til sentrum

 Opprustning av et definert sentrumsområde

 Tilrettelegging for konsentrert bolig- og fritidshus

 Opprustning av strandsonen

 Etablere sammenhengende turstier. 

1.4.2. Inderøy	2020- Stedsutvikling	Mosvik

I samband med at tidligere Mosvik og Inderøy kommune ble slått sammen til en kommune, startet 

prosjektet Inderøy 2020 opp. Et av delprosjektene var stedsutvikling Mosvik. Målgruppen for 

prosjektet er både fastboende og tilreisende hytte- og feriegjester. Det ble opprettet 3 ulike grupper 

for å gjennomføre tiltak på Museumsområdet, Mosvikstranda og Mosvangområdet. Gjennom 

prosjektperioden har det vært folkemøter der følgende innspill og ønsker ble kastet frem:

 Skilting og kunst ved F.V. 755, markering avkjørsel til sentrum ved kryss F.V. 192.

 Opprustning av ny sentrumsplass med skjerming av avfallsplasser

 Plan for fortetting til boliger

 Rydde opp i strandsonen med tilrettelegging av lys/aktiviteter i strandsonen

 Plan med sammenhengende turstier fra skole – Mossa – sjøen.

 Samla skole og idrettsanlegg
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1.4.3. Andre	innspill

Inderøy kommune har mottatt få nye innspill innen annonsert frist.

Inderøy kommune har tidligere mottatt et innspill fra Arne Lorentsen med ønske om å få omregulert 

et landbruksareal vest for elva Mossa. Det er tidligere søkt dispensasjon for boligformål på dette 

arealet, men Fylkesmannen i Nord- Trøndelag gikk imot, og saken ønskes ny behandling under 

revidering av reguleringsplanen. 

Det er også kommet et innspill fra Mosvik Båtforening om oppsetting av klubbhus ved utløpet av 

Mossa. Dette området er i dag regulert til friområde. Båtforeningen minner også om avtale med 

tidligere Mosvik kommune datert den 3.03.11 om bruk av festet areal på land og sjø til småbåthavn. 

Denne avtalen gjelder i fem år og kan fornyes. 

NVE har sendt inn kommentarer til oppstartvarselet der de kommer med innspill og råd til 

geoteknikk, flom samt havnivåstigning og stormflo. Det vises til bruk av TEK 10s kap.7.

Innspillene blir delvis vurdert i saksframlegget ved 1. gangs behandling og under punkt 2.2. –

konsekvensvurdering. 

2. Formål	og	hensynssoner.

2.1. Konsekvensutredning
Tema miljø: Kulturlandskap/ dyrka jord, kulturminner og kulturmiljø, naturmangfold og klima og 

energi. 

Tema samfunn: Friluftsliv/folkehelse, samfunnssikkerhet, sentrum/ folketallsutvikling og kommunale 

tjenester/infrastruktur.

2.2. Nye	innspill	– konsekvensvurdering

1. Anton Jensen/Arne Lorentsen gnr. 318/1– Boligområde på Ørin- utløp ved Mossa. 

Arne Lorentsen har avtale med grunneier Anton Jenssen om kjøp av ca. 3,5 dekar dyrka 

areal på sørsiden av utløpet av Mossa. I dagens reguleringsplan er dette området 

regulert til grøntstruktur/friområde. Lorentsen ønsker området til boligformål. Ut fra 

arrondering og størrelse, vil det være mulighet til 2 maks 3 eneboligtomter. Arealet ligger 

inntil eksisterende boliger samt avgrenset med en volleyballbane og kantvegetasjon ned 

mot elva og sjøen. 
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Tema miljø:

Kulturlandskap/dyrka mark Omtrent hele omsøkt areal er fulldyrka men er regulert i dag 
til park/ lekeplass. Arealet ligger på øra mot utløpet til Mossa 
inntil Fjordglytt boligområde. 

Kulturminne/ kulturmiljø Det er ingen lokal kjente eller registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø på omsøkt areal.

Naturmangfoldloven Området har ingen kjente eller registrerte biologiske 
mangfoldverdier og er avklart i forhold til 
naturmangfoldlovens §§ 8- 12.

Klima og energi Området er vendt mot sørøst, solrikt og lite vind.

Tema samfunn:

Friluftsliv/folkehelse Området kring Mossa er delvis tilrettelagt med 
volleyballbane, og friluftslivet bør sikres ved en mulig 
utbygging.

Samfunnssikkerhet Det er ingen registrerte fare eller risiko på selve arealet, men 
det er utført erosjonssikring i innsving ved utløp Mossa.
Fremtidig bebyggelse må ta hensyn til registrert sikringssone.
Det vises til ROS-analysen for området. 

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligger nært skole og andre sentrumsfunksjoner. 

Kommunale tjenester/ infrastruktur Området ligger nær den øvrige bebyggelse med mulighet for 
påkobling vann og avløp. Det er kommunal vei inntil arealet.

Konklusjon: I utgangspunktet skal ikke dyrka areal benyttes til 
boligformål, men siden dette arealet ligger i enden av 
eksisterende boligområde, vil det egne seg for utviding av 
eneboliger. Arealet langs Mossa bør benyttes til grøntareal 
slik at en tar vare på friluftsinteressene ved utløpet og sjøen.
Det bør tas inn fremtidig byggegrense i formålet. 
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I tillegg er det utført en konsekvensvurdering for to mindre areal som i dag er grøntområde med 

tanke på boligbygging.

2. Anton Jensen gnr. 318/1- 82. Endringer fra grøntområde til bolig 

I eksiterende reguleringsplan ligger dette området som grøntområde mellom 

eksiterende bolighus. Arealet er 1,3 dekar med nærhet til sjøen og nydelig beliggenhet. 

Det er ikke regulert til bolig da det kommer innenfor middels fare og risikosone for 

leirskred.

Tema miljø:

Kulturlandskap/dyrka mark Arealet er registrert som innmarksbeite og blir i dag 

benyttet til sauer men ligger som park/lekeområde 

i eksisterende reguleringsplanplan 

Kulturminne/ kulturmiljø Det er ingen lokal kjente eller registrerte 

kulturminner eller kulturmiljø på omsøkt areal.

Naturmangfoldloven Området har ingen kjente eller registrerte 

biologiske mangfoldverdier og er avklart i forhold til 

naturmangfoldlovens §§ 8- 12.

Klima og energi Området er vendt mot sørøst, solrikt og lite vind.

Tema samfunn:

Friluftsliv/folkehelse Området ligger inntil sjøen og det er gode 
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muligheter for å drive aktivt friluftsliv

Samfunnssikkerhet Området er registrert med middels risiko for 

kvikkleire. Det er antatt kvikkleirelommer i 

undergrunnen og det vises til ROS-analyse og 

bestemmelse om undersøkelse før tiltak settes i 

verk. 

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligger nært skole og andre 

sentrumsfunksjoner. 

Kommunale tjenester/ 

infrastruktur

Området ligger nær øvrig bebyggelse med mulighet 

for påkobling vann og avløp. Det er kommunal vei 

inntil arealet. 

Konklusjon: Området legges inn som boligformål i planen med 

krav om geologiske undersøkelser. 

3. Johanne Elden Tangstad, gnr. 318/171. Endring fra grøntområde til boligformål

Dette arealet ligger som grøntområde i dag mellom dagens butikk og bebyggelse ved 

sjøen. Noe av arealet er registrert som forminne, slik at det er ca. 1,5 dekar 

beiteareal mot Mosvikstranda kan benyttes til utviding av eksisterende boligområde i 

sentrum. 

Tema miljø:

Kulturlandskap/dyrka 

mark

Arealet er registrert som innmarksbeite og ikke 

benyttet til landbruksdrift. I eksisterende 

reguleringsplan er det registrert til 



9

park/lekeområde. 

Kulturminne/ kulturmiljø Det er registrert et kulturminne som grenser 

inntil arealet i nordvest mot næringsarealet. 

Naturmangfoldloven Området har ingen kjente eller registrerte 

biologiske mangfoldverdier og er avklart i 

forhold til naturmangfoldlovens §§ 8- 12.

Klima og energi Området er vendt mot sørøst, solrikt og lite 

vind.

Tema samfunn:

Friluftsliv/folkehelse Området ligger inntil sjøen og det er gode 

muligheter for å drive aktivt friluftsliv

Samfunnssikkerhet Området er ikke registrert med noe fare eller 

risiko for kvikkleiren, men ligger tett inntil slike 

områder. Det bør tas en geologisk vurdering for 

deler av arealet. 

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligger nært skole og andre 

sentrumsfunksjoner. 

Kommunale tjenester/ 

infrastruktur

Området ligger nær øvrig bebyggelse med 

mulighet for påkobling vann og avløp. Det er 

kommunal vei inntil arealet. 

Konklusjon: Området legges inn som boligformål i planen for 

muligheter til fortetting. 

2.3. Endringer/nye	formål i	planen

2.3.1. Bebyggelse	og	anlegg etter	plan	og	bygningslovens	§	12-5,	pkt.1

Lokalitet Formål Areal/antall

S1 Sentrumsformål 2 tomter - Ca. 6 boenheter
samt 3 boliger øst for dagens 
butikk

B1 – Vinnan-Øra, utløp ved 
Mossa

Boligformål 3 dekar – 3 eneboliger

B2 – Vinnan, gnr. 318/1/62 Boligformål 1,3 dekar – 1 enebolig

B3 – Grandeplass, gnr. 318/171 Boligformål Ca. 2,5 dekar – 2 eneboliger 
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M1- Grusbanen gn. 318/19 Nærmiljøanlegg 8 dekar

M2 – Volleyballbane gnr 
318/1/78

Nærmiljøanlegg 822 m2

Tidligere areal avsett til boligformål i eksisterende plan er på ca. 10 eneboliger, så til sammen vil 

planen gi muligheter for ca. 25 boenheter. Planen legger opp til leilighetsbygg innenfor 

sentrumsformålet med å benytte kommunale tomter til et fremtidig nytt bygg (S1) samt se på 

muligheten for mindre leiligheter ved etterbruk av kommunehuset. 

2.3.2. Samferdselsanlegg	og	teknisk	infrastruktur etter	pbl.	§12-5,pkt.2

Lokalitet Formål Areal/antall

G1 - Langs Mossa til grusbane Gang /sykkelveg Ca. 325 m 

Skal denne gang/sykkelvegen bygges, må den prosjekteres i samarbeid med NVE for å bevare og 

utvide dagens sikringssone nederst i Mossa. 

2.4. Endringer/nye	hensynssoner	inn	i	plankartet etter	pbl.		§	12-6
Lokalitet Hensyn Areal/antall

Grandan- Mossa Kvikkleire- farekart Ca. 45 dekar

Vinnan mellom F.V. 192 og sjø. Kvikkleire - risikokart Ca. 50 dekar

Grandaplassen, gnr. 318/171 Kulturminne Ca. 1 dekar

Øverhaugen gnr. 318/25 Kulturminne Haug, bebygd

Trøahaugen gnr. 318/ 52 Kulturminne Ca. 1,5 dekar 

Sæteraashuset gnr. 318/52 Kulturmiljø, verna Bygg på Vinjesjøen fra 1844
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3.	Reguleringsbestemmelser

3.1.	Generelt

3.	1.1.	Planområdet	reguleres	til	følgende	formål:	

Bebyggelse og anlegg etter plan og bygningslovens § 12-5, pkt.1 

 Sentrumsformål (S)

 Boligbebyggelse (B)

 Industri 

 Undervisning (Mosvik skole)

 Fritids- og turistformål (FT)

 Nærmiljøanlegg (M)

 Forsamlingslokaler (F)

 Naust 

 Kombinert forretning/tjenesteyting (N)

 Lekeplass

 Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan og bygningslovens § 12-5, pkt 2.

 Kjørevei 

 Parkering (P)

 Gang/sykkelveg (G)

 Annen veggrunn- grøntareal

Grønnstruktur etter plan og bygningslovens § 12-5, pkt. 3.

 Grønnstruktur 

LNF-R etter plan og bygningslovens § 12-5, pkt. 5.

 Jordbruk

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 

 Småbåthavn 

 Naturområde i sjø og vassdrag
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3.1.2.	Planområdet	har	følgende	hensynssoner	etter	plan	og	bygningslovens	§	12-6,

Sikring, støy og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko etter pbl § 11-8 a og c):

 Faresone – kvikkleire

 Fareområder -høyspentledning

 Båndleggingssone – registrert kulturminner

3.1.3.	Tidligere	planvedtak.

Reguleringsplanen erstatter følgende tidligere vedtatt reguleringsplaner: 

 Reguleringsplanen for Mosvik sentrum, vedtatt den 31.01.01.

 Nervik industriområde, vedtatt den 01.02.13

 Vinjesjøen vedtatt den 19.03.12.

3.2.	Felles	bestemmelser

3.2.1.	Automatisk	fredede	kulturminner.

Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet med 

tiltaket straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen, Sametinget eller NTNU 

vitenskapsmuseet varsles, jfr. bestemmelsene i kulturminneloven. 

3.2.2.	Trafikkstøy.

Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner gjøres bindende for 

planområdet. 

3.2.3.	Siktkrav	ved	veikryss

For alle vegkryss og avkjøringer fra offentlig veg gjelder krav til utforming av sikttrekant som er 

oppgitt i gjeldende vegnormal (pr. dato Statens vegvesens Håndbok 017).

3.2.4.	Byggegrenser:	

Byggegrenser på regulert veg er som vist på plankartet.

I områder med formålsgrenser innenfor 100-metersbelte, skal byggegrensen følge formålsgrensen

mot sjø. 

Garasje uavhengig av byggegrense mot kommunal eller privat veg plassert inntil 5 meter fra vegkant. 

Garasje plassert parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 meter fra vegkant såfremt plassering ikke 

hindrer sikt for trafikkavviklingen. 
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3.2.5.	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

3.2.6.	Krav	til	geotekniske	undersøkelser

Før det gis tillatelse til igangsettelse av nye byggeområder, skal det foreligge geotekniske vurderinger 

av områdestabilitet og fare for kvikkleireskred i områder under marine grense med marine 

avsetninger. 

3.2.7.	Krav	til	sikring	mot	flom/isgang	i	vassdrag

Det må gjennomføres en faglig vurdering av flomfare for nye tiltak som ligger i tilknytning til Mossa 

og Slira. Dette omfattes av bygg som ligger innenfor sikkerhetsklasse F2 og F3, jfr. Tek 10 § 7-2. 

Ny bebyggelse langs vassdragene Mossa og Slira må legges med tilstrekkelig høyde eller på annen 

måte sikres mot skade fra flom og isgang.

3.3.	Bestemmelser	til	de	ulike	arealformål	etter	Plan	og	bygningslovens	§	

12-7:

3.3.1.	Bebyggelse	og	anlegg

Sentrumsbebyggelse

Området innenfor sentrumsbebyggelse kan benyttes til varierte former for boligbebyggelse, 

offentlige formål og forretning/kontor som tilhører et lokalsamfunn. I tillegg regnes tilhørende 

parkering, trafikk- og friareal til sentrumsformålet.

Maksimal tillatt utnyttelsesgrad for areal avsatt til sentrumsbebyggelse er 60 % - BYA.

Ved utnyttelse til boligformål skal det avsettes tilstrekkelig areal for lek og uteopphold. 

Plan og bygningslovens generelle krav til byggehøyde gjelder for områdene. 

Boligbebyggelse

Området B1- B2 kan benyttes til eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse. Maksimal tillatt 

utnyttelsesgrad er 30 % BYA. Nye boliger og ombygging av bolighus skal tilpasses nabohus i området 

når det gjelder volum, takutforming og materialbruk. 

Område avsett til boligbebyggelse på Vinjesjøen med betegnelse BF1, kan benyttes til kombinert 

bolig/fritidsbebyggelse. For området settes en utnyttelsesgrad på 30 % BYA.

Garasje tillates oppført med maks gesimshøgde på 3,5 m. Garasje og bolighus skal i størst mulig grad 

ha samme materialvalg og takvinkel.
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Boliger på område B1 må plasseres høyere enn kote 3.

Industri

Det tillates bygg med mønehøyder inntil 10 meter. Det avsettes plass til parkering på tomta 

tilsvarende 1 plass pr. 50 m2 brutto golvflate.

Utnyttingsgrad 60 % BYA

Undervisning

Området skal benyttes av Mosvik barneskole med undervisningslokaler, lekeareal og parkering.

Utnyttingsgraden settes til 60 % BYA.

Fritids- og turistformål: 

Området kan benyttes til campingplass for bobiler, campingvogner og utleiehytter samt parkering for 

besøkende. Bygg skal ha saltak og kan ha en mønehøyde på maks 5 m fra ferdig planert terreng. Ny 

bebyggelse skal ha en form og dimensjon som passer inn i eksisterende miljø.

Det kan bygges anlegg for felles benyttelse samt servering. 

Det settes en utnyttingsgrad til 40 % BYA. 

Nærmiljøanlegg

Området ved F.V. 755 kan benyttes til museumsområde og friluftscene.

Området avsett til nærmiljøanlegg ved skolen kan benyttes til idrett, lek og aktiviteter tilknyttet

skolen. Innenfor område M1 må det avsettes tilstrekkelig med parkering for bruk av Mosvang og 

nærmiljøanlegget.

Området på Øra skal benyttes til volleyballbane i tilknytning til grøntområde og framtidig tursti langs 

Mossa. 

Forsamlingslokaler

Område for forsamlingslokale er frikirke (F1), bedehus (F2) og samfunnshus (F3) samt parkering. 

Det settes maks mønehøyder på 8 m for området F1 og F2.

Området kan ha en utnyttelsesgrad med inntil 40 % BYA. Det må være avsett tilstrekkelig med 

parkeringsplasser innenfor området. 

Naust

Naust kan maks ha en grunnflate på BYA = 50 m2 med mønehøgd på 5 m målt fra planert terreng. 

Det tillates ikke innredning av rom for overnatting eller altan i tilknytning til naust. 

Det kan tillates fellesnaust/ felles båthus innenfor formålet. 

Naustene skal ha saltak med enhetlig form og farge. 
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Kombinert forretning/tjenesteyting

Området kan benyttes til privat tjenesteyting. Utnyttelsesgraden settes til 60 %. 

Ved gjennomføring av tiltak skal det legges vekt på universell utforming. 

3.3.2.	Samferdsel- og	tekniske	innretninger.	

Generelt.

Alle veger, både kjøreveger og gang/sykkelveger skal opparbeides og utformes i samsvar med 

vegnormalens krav. 

Kjøreveg.

Kjøreveier er anlagt som vist i plankartet og er offentlig formål dersom ikke annet er angitt i kartet. 

Det kan gjøres mindre justeringer i veglinjen og bredden der senere detaljprosjektering viser behov 

for dette. 

Parkering

Områder avsett med parkeringsformål skal være til felles benyttelse. 

Innenfor arealformålet parkering ved båthavn kan det bygges klubbhus/redskapshus.

Det settes en mønehøgd inntil 5m fra planert terreng. 

3.3.3.	Grønnstruktur.

Områdene innenfor grønnstruktur kan benyttes til offentlig og privat friområder. Innenfor områdene 

kan det tillates bygging av turveier og mindre bygninger/anlegg for lek og friluftsliv. 

I områder med kulturminner, kan det foretas skjøtsel som rydding og lignende av området.  

Eksisterende naust innenfor formålet kan rives og bygges opp att med samme størrelse som 

eksisterende. Det kan tillates båtopptrekk til eksisterende naust innenfor formålet.

På areal avsett til formålet grønnstruktur langs elvene Slira og Mossa, skal sammenhengende 

kantvegetasjon bevares. Det kan foretas nødvendig skjøtsel av vegetasjonen.  
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3.3.4.	Landbruk,	natur	og	friluftsområde	samt	reindrift.	

Jordbruk

Området avsett til landbruk skal kun benyttes til jordbrukdrift.

3.3.5.		Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag	med	tilhørende	strandsone.	

Småbåthavn.

Området kan benyttes til innretninger som er naturlig for området, herunder landfeste og 

båtopptrekk. Moloen kan benyttes til korte transporter og skal være tilgjengelig for allmennheten til 

tursti og fiskeplass. Moloen skal ha en tiltalende utførelse med plastring av steinmasser som ligger

over laveste vannstand.

I båthavnen skal det avsettes parkeringsplasser for besøkende til området. 

3.4	Hensynssoner	etter	Plan	og bygningslovens	§	12-6.	

Fare- og sikringssoner. 

Innenfor område avsett med hensynssone for fare og risiko vedrørende kvikkleire, skal det foretas 

geotekniske undersøkelser. Foreligger det rapport med anbefalinger om sikring, skal dette 

gjennomføres før tiltak etter Plan og bygningslovens § 1-6 settes i verk.

Båndleggingssone.

Innenfor område avsett med hensynssone for båndlegging for registrerte kulturminner, skal alle tiltak 

avklares med kulturminnemyndighetene før tiltak etter Plan og bygningslovens § 1-6 settes i verk. 

4.ROS-analyse	for	bebyggelse	og	anlegg	etter	pbl.§12-5,	pkt.1

Bakgrunnen for vurderingene i ROS-analysen er henta fra kartdata på NGU og NVE samt kartdata hos 

DSB: Inderøy kommune har en egen fil i GIS-innsynsdelen på kart med restriksjoner og vern av 

kommunens arealer som benyttes i plan og saksbehandlingen. Her er skredområder, kulturminner, 

naturmangfold, støy osv. lagt inn. 

De ulike risikohendelsene som er benyttet i ROS-analysen, er tatt fra kommunens helhetlige ROS-

analyse for de områdene som er aktuelle for arealplanlegging i Mosvik sentrum. 

 Kvikkleire. Her er det først og fremst risiko og farekart for kvikkleire fra NVE benyttet og lagt 

inn i planen som hensynssone. I tillegg er det lagt inn en generell rekkefølgebestemmelse 
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under punkt 3.2.6 om geotekniske undersøkelser på marine områder der det er fare for 

kvikkleireforekomster. 

 Forurensing. Kommunen har ingen større forurensningskilder i Mosvik sentrum, men det 

ligger et industriforetak innenfor sentrum som kan skape være med å skape støy og øket 

trafikk. 

 Brann: Større branner er heldigvis sjelden, men tettbebyggelse kan være sårbar ved sterk 

vind.

 Stormflo. Dersom de tar utgangspunkt i de høyeste tallene for stormflo, vil deler av 

bebyggelsene i strandsonen ligge utsett til og bør sikres. 

 Flom: Både elvene Mossa og Slira har utløp innenfor reguleringsplanen, men det er ikke 

elver med stor høgdeforskjell og vassføring. Siden elva Mossa er regulert, vil det sjelden 

være flomutsatt. For at hensyn skal ivaretas mot flom og isgang er det lagt inn en generell 

bestemmelse i 3.2.7. om sikring av ny bebyggelse for evt. flom og is. Det kan skapes isgang i 

elven enkelte år som har skapt oversvømmelser og erosjon. NVE har lagt inn en 

sikringssoner ved nederste parti av elven Mossa. 

Det vises for øvrig til konsekvensutredningen for nye tiltak under kapittel 2. 

Når det gjelder verdisetting av sannsynlighet for hendelser, er det tatt utgangspunkt i følgende: 

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. og 50. år

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og hvert 10 år

Meget sannsynlig Mer en gang hvert år

Når det gjelder konsekvenser, er dette vurdert opp mot kjente register og lokal kunnskap og delt opp 

i ufarlig, en viss fare, farlig, kritisk, og katastrofal. 

Følgende områder er vurdert: 

Lokalitet Naturkatastrofe Forurensing Brann Stormflo Vurdering

B1 -bolig liten liten liten Middels Mindre 

sannsynlig /en 

viss fare

B2- bolig Middels (risiko 

for kvikkleiren)

liten liten liten Mindre 

sannsynlig/En 
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viss fare

B3- bolig liten liten Liten liten Lite 

sannsynlig/ufarlig

S1 -Sentrumsformål Middels (delvis 
kvikkleireområde)

liten liten liten Mindre 

sannsynlig/en 

viss fare

M1- Nærmiljøanlegg liten/ middels 

(isgang/flom)

liten liten liten Lite 

sannsynlig/en 

viss fare

G 1- gang/sykkelsti Middels 

(isgang/flom)

liten liten liten Lite 

sannsynlig/en 

viss fare

Risikogradering: 

Høy risiko der tiltak må iverksettes

Middels risiko, enkle tiltak vurderes å iverksettes

Lavere risiko, ingen tiltak trengs

Nedenfor er de ulike plan.nr for nye formål sett inn matrisen som viser forholdet mellom 

sannsynlighet og konsekvens. 

Sannsynlighet Konsekvenser

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig B1,B2, S1

Lite sannsynlig B3 M1,G1
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Svar på anmodning om å trekke innsigelse til reguleringsplan for 

Mosvik sentrum - Inderøy kommune, Nord-Trøndelag 

Vi viser til vår innsigelse av 20.03.2015, deres henvendelser av 25.03.2015 og 10.04.2015 og 

telefonsamtaler 17. og 21.04.2015. 

I planbeskrivelsen står det at det ikke ble mottatt innspill til oppstartsvarselet av 17.11.2014. Vi viser til 

vårt innspill i saken som ble oversendt Inderøy kommune 12.01.2015, før den varslede fristen. I 

innspillet gis det en gjennomgang av aktuelle naturfarer i planområdet, og hvordan disse bør innarbeides 

i planen. I deres anmodning om å trekke innsigelsen nevnes de to temaene det er lagt inn innsigelse til, 

og det er gitt forslag til utforming av ulike bestemmelser for å løse disse.  

 

Geoteknikk og kvikkleire 

Den første innsigelsen gjelder geoteknikk. Som nevnt i vårt innspill til oppstartsvarselet viser NVEs 

veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred (NVE – veileder 7/2014) hvordan en kan imøtekomme 

utredningskravene i forbindelse med kvikkleire. Vi minner for ordens skyld om at det ved tiltak innenfor 

kvikkleiresonene må gjennomføres stabilitetsvurderinger for hvordan disse påvirker stabiliteten i hele 

sonen. For alle tiltak som dekkes av tiltakskategori K3 og K4 må det foreligge tredjepartskontroll av 

vurderingene. 

Inderøy kommune har nå foreslått en bestemmelse som gir krav til at det skal foreligge geotekniske 

vurderinger av områdestabilitet og fare for kvikkleireskred før det gis igangsettingstillatelse. Dersom 

denne bestemmelsen tas inn anser vi at vår innsigelse som gjelder dette er imøtekommet. 

 

Flom  

På grunn av saksbehandlingsfeil ble de omtalte problemstillingene ikke ivaretatt korrekt i innsigelsen, og 

vi ser i etterkant at vi spesifikt skulle ha krevd at flomforholdene var avklart og innarbeidet i 

reguleringsplanen med hensynssone og bestemmelser. Fare som påvirker større deler av områder, må 



 
Side 2 

 

 

 

normalt være avklart på siste plannivå, da dette kan være vanskelig å håndtere i de enkelte byggesakene. 

Dette gjelder spesielt dersom det må opprettes sikringstiltak utenfor byggegrensen, men vil også bidra til 

å redusere de samlede kostnadene knyttet til utredning av fare.  

Vi minner i den forbindelse på det ansvaret Inderøy kommune har som plan- og byggesaksmyndighet til 

å møte kravene til sikker byggegrunn og vurderinger av sikkerhet som gis av Plan- og bygningslovens 

§§ 4-3 og 28-1, samt Byggteknisk forskrift kapittel 7. Dette gjelder ved oppretting av all ny 

bygningsmasse og tiltak som dekkes av ovennevnte lov og forskrift, også dersom det skal fortettes i 

allerede utbygde områder som omfattes av reguleringsplanen. 

Inderøy kommune har i sitt forslag til bestemmelse nevnt at ny bebyggelse langs Slira og Mossa skal 

legges på tilstrekkelige høyde, eller sikres på annen måte mot skade fra flom og isgang. For å ivareta 

hensyn til flomfare på en god måte forutsetter vi at det tas inn videre bestemmelser om at det må 

gjennomføres en fagkyndig vurdering av flomfare for alle nye tiltak som ligger i tilknytning til 

vassdragene (og som dermed være utsatt for flom). Bestemmelsen må videre nevne at de nye tiltakene 

må være vurdert opp mot kravene som stilles i TEK 10 § 7-2. Dersom disse punktene innarbeides i 

bestemmelsene anser vi vår innsigelse som imøtekommet. 

 

Konklusjon  

NVE trekker våre innsigelser til reguleringsplan for Mosvik sentrum med forutsetning om at ovennevnte 

bestemmelser tas inn i planen. 

Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post dersom det er spørsmål om dette. 

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

Regionsjef region Midt-Norge 

Frederik Eide 

Avdelingsingeniør region Midt-Norge 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Mottakerliste: 

Inderøy kommune 

Inderøy kommune v/Kristin Volden 
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Saksbehandler:
Pål Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 26/15 04.05.2015

Reguleringsplan, detaljplan for deler av gnr 356 /1 Forsell - Offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmes vedlagt forslag til reguleringsplan for Forsell 
hyttefelt med følgende endringer: 

1. Tomt nr. T9 og T10 som berører dyrkajord tas ut av reguleringsplanen

2. Planbeskrivelsen må suppleres i forhold til en utvidet ROS analyse. Spesielt må problematikk 
omkring steinsprang/jordskred vurderes nærmere. Planbeskrivelsen må også suppleres med 
vurdering av samtlige forhånds uttalelser.

Når endret planforslag er mottatt i kommunen legges det ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og sendes på 
høring samsvar med plan- og bygningslovens krav.

Vedlegg

1 Plankart
2 Planbeskrivelse
3 Reguleringsbestemmelser

Bakgrunn

Formålet med detaljplanen er å legge til rette for en fortetting og utvidelse av reguleringsplanene 
Rønningsberget hyttefelt fra 1996 og Forsell og Brusveet fra 1986. De to gamle reguleringsplanene vil 
oppheves som følge av at ny plan vedtas.

Grunneier i området er Eivind Karlsen og planarbeidet er utført av Allskog.

I reguleringsplanen for Rønningsberga ligger hyttene i dag spredt langs vegen og sjøen. Samtlige tomter
i denne planen er nå bebygd, og det søkes om å videreføre utbyggingsformen gjennom å fortette med 
til sammen 8 nye tomter på utvalgte steder i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 



Tomter er gjennomgående plassert på utmarksarealer med unntak av T9 og T10 som ligger delvis på 
dyrkajord. Eier ønsker her å få til en løsning hvor tapt dyrkajord erstattes ved å dyrke opp nytt areal.  

Den delen som ligger i den gamle planen kalt «Forsell og Brusveet» inneholder til sammen 5 tomter, 3 
på eiendommen Forsell og 2 på eiendommen Brusveet. 

I innspill fra eier av Brusveet framgår det at de ikke lengre ønsker å ha tomter på sin eiendom. 

I planen foreslås det en utvidelse av dette byggeområdet på eiendommen Forsell slik at dette feltet kan 
bygges ut med til sammen 7 tomter. Det foreslås at disse tomtene kan brukes både til bolig og 
fritidsbebyggelse.

Oppstart av planarbeidet er varslet i henhold til plan- og bygningslovens krav. Innspillene er vedlagt 
oversendelsen til kommunen, men bare delvis kommentert i planbeskrivelsen.

Overordna myndigheter ser i utgangspunktet ut til å være positiv til en fortetting av eksisterende 
hyttefelt i dette området. Ut fra Fylkesmannens forhåndsuttalelse ser det også ut til at en kan avvike 
byggeforbudet i 100m sonen mot sjø, dersom nye tomter plasseres i tilknytning til eksiterende og en tar 
tilstrekkelig hensyn til landskap og friluftsinteresser.

Ut fra gjennomgang av planmaterialet vurderer rådmannen at det er to hovedproblemstillinger som må 
vurderes nøyere. Det er de to tomtene T9 og T10 som ligger delvis på dyrkamark, og forholdet til 
samfunnssikkerhet. 

Vurdering

Bygging på dyrkajord: 

Ut fra beskrivelse og befaring på stedet ønsker grunneier å legge to tomter delvis inn på dyrkamark, og 
å kompensere dette med å dyrke opp et grunnlent området som ligger inn i dagens dyrkajord. 
Avgrensing av arealene og prinsippet for ønsket gjennomføring er vist på kartet nedenfor. 

Det er grunneier selv som har dyrket det aktuelle arealet, og området ligger fortsatt registrert som 
innmarksbeite i arealressurskartet.  



Rådmannen har en viss forståelse for forslaget, og ser at grunneier samlet kan få en bedre 
jordbruksløsning etter gjennomføringen enn det det er i dag. Det har selvfølgelig også stor økonomisk 
betydning at en får med disse to tomter som har særlig god beliggenhet. 

Det er imidlertid ingenting i vegen for at oppdyrkingen av det grunnlente arealet kan gjennomføres 
uten hyttene og dermed gi en enda bedre løsning for dyrkajorda. 

Selv om dette dreier seg om et lite og marginalt areal med dyrkajord er det et viktig prinsipp som 
berøres. Selv om grunneier her får styrket grunnlaget for den driften han har, hvor bygging og serving 
av hytter utgjør en viktig andel, mener rådmannen at fritidsboliger ikke skal kunne prioriteres på 
bekostning av dyrkajord. Rådmannen mener kommunen bør ha en prinsipiell holdning, slik at det kun er 
viktige samfunnsinteresser som skal prioriteres foran jordvern. Fritidsboliger er ikke i denne kategorien,
og det anbefales at disse to tomtene tas ut av reguleringsplanen.

Risiko og sårbarhet (ROS)
Planbeskrivelsens kapittel om risiko og sårbarhet beskriver forhold til snøskred, steinsprang, jordskred. 
Trafikkforhold behandlet som eget punkt. I tillegg er sjekkliste for å vurdere potensielle risiko- og 
sårbarhetsforhold gjennomgått av planlegger/grunneier.

Området er i NVE skreddatabase, ut fra terrengforholdene, registret som utsatt for snøskred og 
steinsprang. Ros analysen vurderer forholdene snøskredproblematikk, men ikke steinsprang. Ut fra at 
NVEs skredkart viser potensiale for steinsprang er denne problematikken nødt til å vurderes nærmere. 

Så lenge det er indikasjon på mulighet for skredhendelser vil Inderøy kommune blir sittende med 
erstatningsansvar dersom det tillates ny bebyggelse uten at kommunen har stilt nødvendige krav om 
avklarende utredninger.

Byggeområder: 

Plassering av de forskjellige bygeområdene er gjennomgått på befaring, og saksbehandler har ingen 
spesielle innvendinger mot plasseringen bortsett fra de to tomtene som berører dyrkajord.

Området for småbåthavn er plassert på et rimelig avskjermet areal. I følge grunneier er det ikke aktuelt 
å ha helårs bryggeanlegg, og bryggen skal legges på land i vinterhalvåret.

Områdene for naust er videreført fra den gamle reguleringsplanen. 

Størrelse på hytter er de samme som de generelle bestemmelsene som er satt i kommuneplanens 
arealdel.

Vurdering av generelle utredningskrav etter plan- og bygningsloven: 

§ 4-1 Planprogram.
Planforslaget er en endring av tidligere godkjent reguleringsplan. Endringene vurderes ikke å ha slike 
konsekvenser for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om planprogram.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse med en enkel konsekvensutredning er utarbeidet og ligger som vedlegg til 
saksutredningen.
Reguleringsplanen vurderes ikke å ha slike virkninger for miljø og samfunn at det kommer inn under 
krav om konsekvensutredning etter forskriften.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 



Det er gjennomført en sikkerhets og sårbarhetsanalyse i planbeskrivelsen. Det vises til registrering fra
NVE at området kan være utsatt for steinsprang, noe som terrengforholdene også viser at kan være 
sannsynlig. Problematikken er imidlertid ikke kommentert eller utredet i ROS analyse. Sikkerheten for 
ny bebyggelse må avklares før kommunen kan vedta reguleringsplanen.

§ 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet skriftlig om planarbeidet. Innspillene til 
planarbeidet er så langt vi kan se fulgt opp. 

§12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens nettside. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12): 
Forholdet til naturmangfoldsloven er vurdert i planbeskrivelsens konsekvensanalyse. Det er ikke 
registeringer i området i forhold til biologisk mangfold. Det vurderes ikke at tiltakene vil utgjøre noen 
samlet belastning for økosystemet, eller at tiltakene på andre måter vil være i strid med retningslinjene 
i naturmangfoldloven.

Konklusjon

Rådmannen mener fortetting av de eksisterende hyttefeltene på eiendommen Forsell er et positivt 
tiltak for å sikre gården videre som en heltidsarbeidsplass. Plassering av de fleste byggearealene vil ikke
ha store negative konsekvenser for landskap, landbruk eller andre verneverdier. Plasseringene virker 
gjennomtenkt og er akseptable.

Inderøy kommune kan imidlertid ikke godkjenne denne planen før forholdene omkring rassikkerhet er 
avklart, og rådmann mener heller ikke det er akseptabelt å fradele deler av dyrkajord til hyttetomter. 

ROS-analysen må gjøres grundigere, spesielt med vekt på avklaring av steinsprangproblematikk og 
bekkeflom. 

Det må vurderes ved andre gangs behandling, da en også har en grundigere uttalelse fra NVE, om 
sikkerhetsforholdene er tilstrekkelig avklart for å godkjenne hytteplasseringene.
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Kartmålestokk: 

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN-OG BYGNINGSLOVEN
1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSNR. DATO SIGN.

SAKSNR. TEGNNR. SAKSBEH.

Kartgrunnlag: FKB og ortofoto
Plandata er digitalisert fra FKB og ortofoto
Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av ALLSKOG
Ekvidistanse 5 m

REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR 
FORSELL 

Offentlig ettersyn fra ... til ...

Kommunestyrets vedtak: 

  

Kartprodusent: ALLSKOG

      
      
      

      

1 = 4 000

Tegnforklaring
Arealformål

1121 - Fritidsbeb. - frittliggende
1171 - Utleiehytter
1350 - Lager
1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
1589 - Uthus, naust, badehus
1800 - Kombinert bolig/fritidsbebyggelse
2011 - Kjøreveg
2019 - Annen veggrunn, grøntareal
2082 - Parkeringsplasser
3001 - Grønnstruktur
5111 - Jordbruk
5112 - Skogbruk
5130 - Friluftsformål

Hensynssone
Høyspent
Frisiktsone

Linjer
1203 - Regulert tomtegrense
1211 - Byggegrense
1221 - Regulert senterlinje

RpHensynssoneGrense
Reguleringsplan hensynssonegrense
Reguleringsplan formålsgrense
Reguleringsplanomriss

Juridisk punkt

aLokalisering hytte

¯
20.03.2015

PlanID: 2015-001



Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør

Adresse:  Sentralbord:815 59 980
Ingvald Ystgaards veg 13A, Telefaks: 73 80 12 01
N-7047 Trondheim E-post: firmapost@nord.skog.no

Detaljplan Forsell hyttefelt

Planens navn Reguleringsplan, detaljplan

Arkivsak

Planid PlanID 2015-

Vedtatt

Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: 

Sluttbehandling, dato: 

DATO: 20.03.2015

INN

DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE

Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms

815 59 980 Bankgiro: 8601.05.53735
73 80 12 01 Org.nr: 980 486 990
firmapost@nord.skog.no Internett: www.sn.no

Detaljplan Forsell hyttefelt

PLANBESKRIVELSE

eguleringsplan, detaljplan for FORSELL hyttefelt, Inderøy kommune

-001

Offentlig ettersyn, dato: 

Sluttbehandling, dato: 

NNHOLDSFORTEGNELSE

hyttefelt, Inderøy kommune



2

1. BAKGRUNN 2

1.1. Hensikten med planen 3
1.2. Om forslagsstiller 3

2. Planområdet 3

2.1. Oversiktskart 3
2.2. Dagens situasjon 3
2.3. Planstatus 5
2.4. Eiendomsforhold 6

3. Planprosess og medvirkning 6

3.1. Om planprosessen 6
3.2. Oppsummering av innspillene 7

4. Planforslaget 8

4.1. Planens dokumenter 8
4.2. Planavgrensning 9
4.3. Reguleringsformål 9

5. Konsekvenser av planforslaget 10

5.1. Byggeskikk og estetikk 10
5.2. Friluftsliv 11
5.3. Landskap Feil! Bokmerke er ikke definert.11
5.4. Lokalklima 12
5.5. Naturressurser 12
5.6. Risiko- og sårbarhet 12
5.7. Teknisk infrastruktur 14
5.8. Trafikkforhold 14
5.9. Tilgjengelighet, alle brukergrupper 15
5.10. Biologisk mangfold, naturverdier og verneverdier 15

1. BAKGRUNN
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1.1. Hensikten med planen

Formålet med detaljplanen er å legge til rette for en fortetting og utvidelse av reguleringsplanene 
Rønningsberget hyttefelt fra 1996 og Forsell fra 1986.

1.2. Om forslagsstiller

Tiltakshaver: Eivind Karlsen
Konsulent: Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB, 

Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås

2. Planområdet

2.1. Oversiktskart

Området ligger nord-vest i Mosvik i Inderøy kommune mot Verrasundet. Avstanden til Straumen er 30 km 
til Steinkjer 55 km og til Trondheim er det ca 140 km.

Planområdets beliggenhet

   

2.2. Dagens situasjon

I dag har de to feltene til sammen 17 bebygde hyttetomter. Grunneier har utvikling av området som en 



viktig næringsinntekt på gården. Dette gjennom bygging og 
vaktmestertjenester, brøyting, vedleveranser, drift av vannverk og levering av vann og drift av felles 
kloakkanlegg. En videre utvikling og bedre utnytting av områder er derfor viktig i næringsøyemed. Det er i 
dag en god etterspørsel etter fritidsboliger i området.

Området er nordvendt og ligger mellom 
Eksisterende vegetasjon er skog og 
i bakkant. Feltet vises fra strandsonen og 

I følge NGU`s løsmassekart har området tynt morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over 
berggrunnen. 

viktig næringsinntekt på gården. Dette gjennom bygging og vedlikehold av fritidsboligene, 
vaktmestertjenester, brøyting, vedleveranser, drift av vannverk og levering av vann og drift av felles 
kloakkanlegg. En videre utvikling og bedre utnytting av områder er derfor viktig i næringsøyemed. Det er i 

erspørsel etter fritidsboliger i området.

mellom Framverranvegen, Fv 191 som deler planområdet i to
skog og dyrkajord. Terrenget er i hovedsak småkuppert med ei bratt

eltet vises fra strandsonen og fra sjøen.

I følge NGU`s løsmassekart har området tynt morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over 
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vedlikehold av fritidsboligene, 
vaktmestertjenester, brøyting, vedleveranser, drift av vannverk og levering av vann og drift av felles 
kloakkanlegg. En videre utvikling og bedre utnytting av områder er derfor viktig i næringsøyemed. Det er i 

Framverranvegen, Fv 191 som deler planområdet i to, og sjøen. 
med ei bratt skogkledd li

I følge NGU`s løsmassekart har området tynt morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over 



2.3. Planstatus

Rønningsberget og Forsell inngår i kommuneplanen som eksisterende 
Utvidelse av Forsell berører LNF-område mot vest.  

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel: 

erget og Forsell inngår i kommuneplanen som eksisterende reguleringsplaner (skravert felt). 
område mot vest.  

itt fra kommuneplanens arealdel: 

5

reguleringsplaner (skravert felt). 
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Reguleringsplanen Forsell fra 1986:

Reguleringsplanen Rønningsberget fra 1996

Det pågår ikke annet planarbeid i området.

2.4. Eiendomsforhold

Det er ingen tinglyste heftelser rettigheter eller hjemmelsforhold som berører planen.

3. Planprosess og medvirkning

3.1. Om planprosessen

• Inderøy kommune har hatt saken opp til vurdering og det ble gitt klarsignal om igangsetting av 
planarbeidet den 05.06.2014. Det ble ikke stilt krav om eget oppstartmøte på grunn av tett dialog 
mellom grunneier og kommune i forkant av oppstarts meldingen. Det ble ikke stilt krav til KU og 



7

planprogram.  
• Planarbeidet ble meldt igangsatt i Trønder-Avisa og informasjon om oppstart av planarbeidet lagt ut 

på Inderøy kommune sin hjemmeside i ukene 25-31 2014. 
• Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet med brev med frist til uttale 

på 6 uker.

3.2. Oppsummering av innspillene

Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 04.07.2014: 

 «Det er behov for å gjøre arkeologiske registreringer i planområdet for å
undersøke om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, jf. Lov
om kulturminner. Planområdet for detaljplan for Forsell i Inderøy kommune ble arkeologisk 

registrert i oktober 2014. Det ble gravd i alt 3 sjakter, og planområdet for øvrig ble 
overflateregistrert. Det ble ikke oppdaget noen nye arkeologiske kulturminner, og vi har derfor ingen 
innvendinger til det videre planarbeidet».

Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 15.07.2014:

 Positiv til fortetting og at hyttefeltet bidrar til næringsutvikling

 Ønsker ikke nye hytter på dyrkajord

 Ingen merknader til reindrift

 Orienterer om bygging nær sjøen og sikkerhet mot flom og stormflo. For Trondheimsfjorden er det 
estimert en middelverdi på stormflonivå på 303 cm i 2100. 

 Orienterer om at 100-metersbeltet langs sjøen har nasjonal interesse og at det i dette beltet skal tas 
særlige hensyn til natur-kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
Differensiering i kommuneplanen medfører at gamle Mosvik kommune ligger i sone 7 - Områder 
med mindre press på arealene. På bakgrunn av at nye hytter planlegges i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse og i henhold til statlige planretningslinjer, har ikke Miljøvernavd til FM merknad til 
igangsettingen av planarbeidet. Hyttene bør tilpasses landskapet og ikke i områder for eventuelle 
frilufts verdier. 

 Prinsippene i naturmangfoldloven ivaretas

 Minner om at planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer 
fram og at ulike grupper barn og unge samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. 

Kommentar:

 Det er foreslått to tomter delvis på dyrkajord T9 og T10. De ligger derimot på/ved en større 
berghammer. Eksisterende driftsveg til dyrkamarka blir dyrka opp og ny veg til hyttetomtene vil 
også benyttes til driftsveg. «Tapt» dyrkajord vil derfor erstattes med ny. 

 Stormflokrav ivaretatt.

 Det sikres et areal langs sjøen avsatt til friluftsområde for å ivareta allmenhetens ferdsel. 

 Prinsippene i naturmangfoldloven ivaretas. 

Brev fra Statens vegvesen datert 02.07.2014:

 Forutsetter at adkomst tilfredsstiller krav iht. Håndbok 017. 

Kommentar:

 Planbestemmelsen ivaretar at adkomster tilfredsstiller krav iht. håndbok 017. 
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Brev fra Sametinget:

 Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i området men minner om 
aktsomhetskravet som bør fremgå i planbestemmelsene. 

Kommentar:

 Aktsomhetskravet inngår i planbestemmelsene. 

4. Planforslaget

Det er foreslått 5 stk nye tomter med kombinert arealformål bolig/fritidsbebyggelse, 7 stk nye tomter for 
fritidsbebyggelse med tilhørende vegadkomster, 1 stk utleiehytte, ett område for lagerbygg (båt/landbruk) 
og flytebrygge (ca 30 båtplasser).

Det totale arealet på planområdet er på ca 150 daa.

4.1. Planens dokumenter

Planmaterialet består av følgende dokumenter:
1. Plankart m/tegnforklaring
2. Bestemmelser og retningslinjer
3. Planbeskrivelse
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Vedlegg: 

 Oppstartbrev

 Adresseliste

 Innspill

 ROS-sjekkliste

Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard 

4.2. Planavgrensning

Plangrensen følger i hovedsak plangrensen til Rønningsberget og Forsell men arealet lengst vest er nytt for 
å inkludere tre nye tomter i dette området. 

4.3. Reguleringsformål

Områder er inndelt i følgende reguleringsformål: 

1121 - Fritidsbeb. - frittliggende
1171 - Utleiehytter
1350 - Lager
1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone
1589 - Uthus, naust, badehus
1800 - Kombinert bolig/fritidsbebyggelse
2011 - Kjøreveg
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2019 - Annen veggrunn, grøntareal
2082 - Parkeringsplasser
3001 - Grønnstruktur
5111 - Jordbruk
5112 - Skogbruk
5130 - Friluftsformål

5. Konsekvenser av planforslaget

5.1. Byggeskikk og estetikk

Eksisterende forhold:
Dagens bebyggelse er i hovedsak fra 1980 tallet. Det er «klassiske» hytter med relativt neddempet 
fremtoning. Under vises ei av hyttene som ligger nærmest sjøen. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
I kommuneplanen for 2014-20 står følgende: 

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

Dette er et viktig moment som skal videreføres i feltet. Nye hytter skal tilpasse seg tomt og omgivelser og 
ikke omvendt. Terrenginngrep skal derfor holdes på et minimum. Formspråket bør gjenspeile feltets 
lokalisering ved sjøen og de kvaliteter som området har med tanke på solgang og utsikt. Det er naturlig at
oppholdsrommene har store vindusflater mot nord, sør og vest for å gi rommene tilgang til mest mulig 
sjøutsikt, lys og sol. Feltet planlegges slik at tomtene i hovedsak grenser til hverandre. Dette for å utnytte 
området best mulig og unngå restareal mellom tomtene som ikke har verdi for feltet. En relativt tett men 
god utnytting reduserer også kostnadene ved infrastrukturutbyggingen i feltet.   
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Hytter skal tilpasses landskapet og hyttemodeller som ligger på de mest eksponerte tomtene, T9, T10 og 
T12-T14, bør ha nedtonet arkitektur og et fargevalg som bidrar til at hyttene ikke eksponeres unødig. 
Terrenginngrep for å tilpasse hyttene til landskapet skal holdes på et minimum.

I kommuneplanen står det videre: 

«Ut fra kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at Inderøy skal være positiv til ny fritidsbebyggelse. 
Fritidsbygg skal lokaliseres til regulerte hytteområder og nye områder med god infrastruktur. Det vil si at 
kommunen skal samle hyttebygging i tilknytning til eksisterende felt og bebyggelse for øvrig og ikke ta i bruk 
nye områder».

Fortettingen er derfor i tråd med kommunale og nasjonale føringer. Det er derimot et mål at ny bebyggelse 
tilpasses eksisterende hytter, så i hovedsak er nye tomter planlagt med avstand til eksisterende tomter 
bortsett fra T12 hvor eiendomsgrensen vil følge grensen til gnr. bnr. 356/7. 

Deler av naustområdet er pr i dag bebygd (N3 og N2). For N3 parkeres det i dag på vegskulder som er 3m 
dyp og det går sti ned til naustene. Det vil heller ikke opparbeides vegadkomst til N1. Dette er naust ment 
for nye hyttefolk så parkering må skje på egen tomt og sti følges ned til naustområdet. Båtutsett vil skje ved 
N3. Her er det en enkel vegadkomst i dag i forbindelse med mikrokraftverket. 

5.2. Friluftsliv

Eksisterende forhold:
Det er i dag anlagt tre områder med benker og sitteplasser ved sjøen som brukes av hyttefolk og 
gjennomreisende (se bilde under). I tillegg er det gratis utlån av båt i Hinbergvatnet som tilhører 
eiendommen samt oppbygd gapahuk med grillplass som kan benyttes av allmenheten. Ved Otertjønn 
mikrokraftverk er det anlagt nedkjøring for utsettelse av båt. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
For hele planområdet vil det langs sjøen avsettes en sone regulert til friluftsformål for å sikre allmenhetens
frie ferdsel. Stedvis er terrenget bratt men nye tomter vil ikke medføre at fremkommeligheten reduseres. 

Nedkjøring til friluftsområdet ved mikrokraftverket og friluftsområder skal forbedres for å forenkle 
fremkommeligheten. Ved foreslått flytebrygge skal det etableres ny grillplass og sittegruppe.
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5.3. Lokalklima

Eksisterende:
Vind- og solforhold: Området ligger lunt til men er delvis utsatt for høststormene. Gode solforhold om 
sommeren men lite sol på vinteren.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
For å sikre gode uteområde bør sittegrupper og uteplasser etableres i le mot nordavind. 

5.4. Naturressurser

Eksisterende forhold:
Jordbruk: I dag driver gården bla med ammeku-produksjon og det er bygd en moderne driftsbygning på 
650m2 som rommer inntil 110 storfe. Det er også iverksatt nydyrking på 40 daa fulldyrket og 80 daa beite.

Skogbruk: Total er eiendommen på 4 650 daa og av dette 3500 da produktiv skog med tilvekst av 650m3 pr 
år. Skogsvegene er åpen for allmennheten og brukes aktivt. Dette gjelder spesielt merket sti opp til 
Fingerbergfjellet og til Røssheia.

Reindrift: Gamle Mosvik kommune er en del av vinterbeitene til den sørlige driftsgruppen (siida) i Fosen 
reinbeitedistrikt. Planområdet er ned mot sjøen og i ytterkant av beiteområdet. 

Jakt/fiske/bærsanking/annen høsting av naturen: Fiske i Verrafjorden er populært på sommer og isfiske på 
vinteren. Hindbergvatnet er også brukt til fisking da det er lagt til rette for gratis lån av båt. Ørret på 2,6 kg 
ble fisket i 2014. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Det økonomiske grunnlaget til gården vil bli styrket gjennom utvidelsen av feltet. Dette da grunneier vil stå 
for utbygging og fremtidig drift og vedlikehold av området. Ellers vil forvaltning av dagens naturressurser 
ikke forringes ved økt bruk. 

5.5. Risiko- og sårbarhet

Eksisterende:
I NVE`s kartdatabase er deler av området avmerket som potensielt utsatt for snø og jord-skred og 
steinsprang.
Snøskred:



Steinsprang: 

Jordskred: 

NVE`s skredvurdering er gjort på bakgrunn av terrenget

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
ROS-sjekkliste er gjennomgått og det i samarbeid med Inderøy kommune ikke vurdert som nødvendig å 
utarbeide en egen ROS-analyse for planen. 
skogbevokst er faren for snøskred i dette området 
svært snøfattig område. Under vises terrenget bak 365/16.

kredvurdering er gjort på bakgrunn av terrengets helling. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
sjekkliste er gjennomgått og det i samarbeid med Inderøy kommune ikke vurdert som nødvendig å 

analyse for planen. Terrenget i bakkant av feltet er delvis bratt
faren for snøskred i dette området å anse som minimal om ikke usannsynlig. Det er også et

er vises terrenget bak 365/16.
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sjekkliste er gjennomgått og det i samarbeid med Inderøy kommune ikke vurdert som nødvendig å 
delvis bratt, men da lia er
ikke usannsynlig. Det er også et



Det går noen svært små bekker gjennom området
med hensyn til flom. Bekken lengst vest er regulert i forbindelse med mikrokraftverket. 

5.6. Teknisk infrastruktur

Eksisterende:
- Vann: Grunnboret på eiendommen.
- Avløp: Slamavskillere med avløp til sjø.
- Energiløsninger. Vedfyring, varmekabler 
- Renovasjon: Innherred renovasjon

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget
Det blir anlagt nye slamavskillere med avløp til sjø
renovasjonsløsninger blir som i dag. 

5.7. Trafikkforhold

Eksisterende:
Fylkesveg nr 191 går gjennom planområdet i dag. 
sommeren på grunna turisme. Det er godkjente avkjørsler i området. Adkomstveger til hyttene 
grunneiendommen men alle har vegrett sikret gjennom private avtaler. 

Fv 191. 

bekker gjennom området. De renner på fjell og har ikke frem til i dag skapt vansker 
Bekken lengst vest er regulert i forbindelse med mikrokraftverket. 

Vann: Grunnboret på eiendommen.
med avløp til sjø.

varmekabler og varmepumper.
Innherred renovasjon.

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
med avløp til sjø og vann kobles til eksisterende nett.

jonsløsninger blir som i dag. 

Fylkesveg nr 191 går gjennom planområdet i dag. Det er lite trafikk om vinteren men betydelig mer om 
Det er godkjente avkjørsler i området. Adkomstveger til hyttene 

grett sikret gjennom private avtaler. 
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på fjell og har ikke frem til i dag skapt vansker 
Bekken lengst vest er regulert i forbindelse med mikrokraftverket. 

til eksisterende nett. Energi – og 

ite trafikk om vinteren men betydelig mer om 
Det er godkjente avkjørsler i området. Adkomstveger til hyttene ligger på 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Nye adkomstveger eies av grunneier men bruksrett sikres gjennom privatrettslig avtale.  

5.8. Tilgjengelighet, alle brukergrupper

Eksisterende forhold:
I dag har alle hytter vegadkomst og de er derfor tilgjengelige for alle. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
Nye hytter/boliger vil også ha vegadkomst. Det blir ingen hindring for adkomst til sjøen ved utvidelse av 
hyttefeltet. Adkomsten til sjøen ved P1 bedres med stiadkomst og det vil opparbeides med sittegruppe og 
grillplass som kan benyttes av alle brukergrupper. 

5.9. Biologisk mangfold, naturverdier og verneverdier

Eksisterende:
Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven: 

§8.Kunnskapsgrunnlaget
Naturbasen og artskart er konsultert og det er ikke registrert funn innenfor planområdet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet)
På bakgrunn av at det ikke er foretatt registreringer i planområdet er det vurdert slik at planen med dens 
arealbruk ikke vil medføre risiko for skader på naturmangfoldet som krever tiltak. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
Det vurderes slik at hyttefeltet ikke vil påvirke den samlede belastningen i negativt omfang. 

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Vurdering:
Ikke relevant
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6. VEDLEGG

• Oppstartbrev
• Adresseliste
• Innspill
• ROS-sjekkliste



 
 

 
Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 
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PLANBESTEMMELSER 
 

 

DATO: 20.03.2015. 

SAKSNR/LØPENR:   

KLASSERING:  

 

 

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT  

INDERØY KOMMUNE  

REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT ……. 

 

FORSLAGSSTILLER:   ALLSKOG PÅ VEGNE AV EIVIND KARLSEN 

PLANFORSLAGETS DATO:   
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SAKSBEHANDLING: 

1.GANG FORMANNSKAPET    DD.MM.14 
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2.GANG FORMANNSKAPET    DD.MM.14 

KOMMUNESTYRET, VEDTAK   DD.MM.14 
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Reguleringsbestemmelser 
 
 

Følgende bestemmelser gjelder for reguleringsformålene: 
 

§ 1 PLANFORMÅL 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 42 
daa. Innen planområdet er arealene regulert til følgende reguleringsformål iht. plan- og bygningsloven: 

 

 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):  

1121 - Fritidsbeb. - frittliggende 

1171 - Utleiehytter 

1350 - Lager 

1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag m. tilh. strandsone 

1589 - Uthus, naust, badehus 

1800 - Kombinert bolig/fritidsbebyggelse 

 

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):  

2011 - Kjøreveg 

2019 - Annen veggrunn, grøntareal 

2082 - Parkeringsplasser 

 

 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.3) 

3001 - Grønnstruktur 

 

 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr. 5):  

5111 - Jordbruk 

5112 - Skogbruk 

5130 – Friluftsformål 

 

 Hensynssone 

Høyspent (H370) 

Frisiktsone (H140) 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 2.1 AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven § 3, 
må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for 
at Kulturminnemyndighetene i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget varsles umiddelbart, jf. lov 
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om kulturminner § 8, 2. ledd.  

 

§ 2.2 TERRENGINNGREP 

Bebyggelse og infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Eventuelle endringer 
innenfor byggeområdet skal tilpasses eksisterende terreng utenfor byggeområdet. 

Inngrep på tomta skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget, og eventuelle 
overskuddsmasser etter terrenginngrepet skal henlegges på steder der de ikke virker skjemmende.  

Stedlig vegetasjon skal bevares, så langt råd er.  

 

§ 2.3 FRAMFØRING AV RØR OG KABLER 

Det tillates ført frem strøm, datakommunikasjon m.m. til hyttene/boligene via jordkabel. Nye kabler skal 
som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, herunder kabel- og ledningsnett, rørtraséer, veier og 
stier. All graving og nødvendig sprengning i terrenget skal gjøres så skånsomt som mulig. 

 

§ 2.5 KRAV OM NÆRMERE DOKUMENTASJON 

Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk som viser 
bebyggelsens plassering og utforming, gesims-/mønehøyder, adkomstforhold og parkeringsløsning, evt. 
andre nødvendige installasjoner. 

Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig terreng. Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med 
tilstøtende arealer selv om dette ligger utenfor tomtearealet. Sammen med situasjonsplanen skal det 
leveres terrengprofiler og fasadeoppriss som viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og nytt 
terreng. 

 

§ 3 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE OG UTLEIEHYTTER 

a) Hytter skal plasseres innenfor angitt punkt for hytteplassering på plankartet. Innenfor utleieområdet 
kan det oppføres to hytter (ikke anvist lokaisering på plankartet).  

b) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus og/eller anneks på hver tomt (i alt to bygg). 
c) Maks BYA på fritidsbolig/utleiehytte = 100m2 
d) Maks BYA for uthus og/eller anneks = 20m2 
e) Maks mønehøyde er 5.80m målt fra gjennomsnittlig terreng rundt bygningen. Bebyggelsen skal ligge 

lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på tomta. Ved pelefundamentering skal åpning 
mellom hyttevegg og bakke tettes. 

f) Terrasse kan oppføres på maks måleverdig areal 60 m2. Evt.åpning mellom terreng/terrasse skal 
kles igjen. Evt rekkverk skal ha mørke jordfarger som harmonerer med øvrig bebyggelse på tomta.  

g) Ved fargesetting skal det benyttes mørke jordfarger.  Taktekking skal være av mørkt og matt 
materiale. 

h) Det er ikke tillatt å gjerde inn hele eller deler av tomta. 
i) Parabolantenner skal ikke plasseres i topp av mønet men holdes så lavt på veggen som mulig. 

 

§ 3 

§ 3.2 LAGER 

a) Innenfor område kan det bygges et lager. 
b) Maks BRA=360kvm. Maks mønehøyde til gjennomsnittlig planert terreng =8m.  
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§ 3.3 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG 

a) Innenfor område et småbåtanlegg med plass til inntil 30 båtplasser.  
b) Anlegget skal ha flytende konstruksjoner.  

 
§ 3.4 NAUST 

a) Bebygd areal for naust skal ikke overskride BYA=25 m2 pr enhet. 
b) Maks, rafthøyde = 1m og maks mønehøyde= 2,80m. målt fra gjennomsnittlig terreng.   
c) Det skal nyttes materialer som gir høy estetisk kvalitet. Til tak skal det benyttes materialer som gir 

en matt og mørk fargevirkning. Til utvendig beis og maling skal det benyttes mørke naturfarger.  

§ 3.5 KOMBINERT BOLIG/FRITIDSBEBYGGELSE 

a) Hytte/bolig skal plasseres innenfor angitt punkt for hytteplassering på plankartet.  
b) Det kan oppføres ei hytte eller en bolig med tilhørende uthus og anneks eller garasje på hver tomt  
c) Maks BYA pr tomt = 30% 
d) Maks mønehøyde er 9m målt fra gjennomsnittlig terreng rundt bygningen.  
e) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på tomta.  Ved 

pelefundamentering skal åpning mellom hyttevegg og bakke tettes.  
f) Terrasse kan oppføres på maks måleverdig areal 60 m2. Evt. åpning mellom terreng/terrasse skal 

kles igjen. Evt rekkverk skal ha mørke jordfarger som harmonerer med øvrig bebyggelse på tomta.  
g) Ved fargesetting skal det benyttes mørke jordfarger.  Taktekking skal være av mørkt og matt 

materiale. 
h) Det er ikke tillatt å gjerde inn hele eller deler av tomta. 

 

§ 4 OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 INTERNE KJØREVEGER 

a)  Eierform 

De interne vegene, V_1 og V_6, er private veger som er felles for hytteeiendommene innenfor 
planområdet.  

b) Terrengtilpasning, bredde 

De interne vegene skal i størst mulig grad tilpasses terrenget, og maksimal vegbredde skal være 5 
meter inkl. grøft. 

§ 4.2  KJØREVEG 

a)  Avkjørsel 

Avkjørsel mot fylkesvegen skal opparbeides i henhold til vegnormalen, og krav til frisikt er 4x90 m 
jfr. presisering fra Statens vegvesen.  

§ 4.3 PARKERING 

Parkering vedr bruk av småbåthavn og friluftsområde kan skje på P_1. Utleiehytte skal benytte P_2.  

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

Området avsatt til grønnstruktur skal fungere som vegetasjonsskjerm mellom bebyggelse og Rv.  

 

§ 6 LNFR-OMRÅDER, FRILUFTSFORMÅL 

§ 6.1 ALLMENNHETENS FERDSEL 

Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i verk tiltak som hindrer allmennhetens ferdsel eller 
bruk av områdene som friluftsområder. Det kan opparbeides enkle stier frem til flytebrygge og 
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naustområdene. Enkel kjøreveg kan opparbeides ned til N3.  

 

§ 6.2 TEKNISKE INSTALLASJONER, RØR, KABLER OG STIKKVEGER 

Innenfor områder avsatt til friluftsformål kan det graves ned kabler for strøm og datakommunikasjon. I 
tilknytning til VA-anlegg kan det graves ned ledninger, kummer og andre nødvendige tekniske installasjoner. 

Utbygger plikter å utføre arbeidet skånsomt slik at terrenget ikke blir påført unødige inngrep. Berørte 
arealer skal tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig forekommende på stedet. Fortrinnsvis skal traséer for 
annen infrastruktur følges. 

 

§ 7 HENSYNSSONE 

 

§ 7.1 FARESONE HØYSPENT (H370)  

Areal avmerket som faresone – høyspenning skal sikres i henhold til gjeldende 

forskrifter. 

§ 7.2 SIKKERHETSSONE FRISIKT (H140) 

I hensynssone frisikt skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde 
over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstolper og høystammede trær kan vurderes særskilt. 
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Vinterdrift Inderøy kommune - Ny anbudsrunde 2015

Rådmannens forslag til vedtak

 Kvaliteten på vinterdriften av kommunale veger legges på følgende nivå:


o Området Straumen sentrum med institusjoner og offentlige bygninger skal brøyting 
starte ved 6 cm tørrsnø eller 4 cm våt snø. Nivået skal ikke overstige henholdsvis 10 og 8 
cm

o Området i Mosvik sentrum driftes av kommunetraktoren med tilsvarende nivå som i 
Straumen sentrum

o Større boligfelt og samleveger utenom sentrum driftes etter følgende spesifikasjon: Start 
ved 8 cm tørrsnø eller 6 cm våt snø. Nivået skal ikke overstige henholdsvis 15 og 12 cm

o På alle andre veger skal brøyting starte senest ved 15 cm tørrsnø eller 10 cm våt snø.

 Det legges opp til en kontraktsform basert på fastpris, med lengde 2 til 3  år, og opsjon på 
forlengelse 1+1 år. Rådmannen gjør endelig beslutning.

 Kontraktene formuleres slik at de tar høyde for mulige endringer som følge av kommunens 
samlede økonomigjennomgang (Økonomi- Kvalitetsutredningen.)

 Vinterdrift i Mosvik i egenregi med bruk av kommunetraktoren, utvides basert på 
tilbakemeldinger fra driftsoperatør.

 Rodene deles opp så de er mest mulig hensiktsmessig med tanke på logistikk for entreprenørene, 
og skillene i kvalitetsnivå

 Tverråvegen vinterstenges mellom Årningan og FV 191 Vikavatnet fra og med vinteren 
2015/2016

Bakgrunn

Våren 2015 går eksisterende avtaler for vinterdrift av kommunale veger i Inderøy kommune ut.

Fram til nå har de gamle avtalene for gamle Inderøy og Mosvik kommune vært gjeldende. De to 
avtalene er veldig forskjellige både i størrelse, utforming, og nivået kvalitetskravet på vinterdrifta. 



Der Mosvik sine avtaler var enklere og mindre i utstrekning valgte gamle Inderøy å bruke en tilnærmet 
Vegvesenmal på anbudet. Dette gjenspeiles også i kvalitetskravene, der man tillates eksempelvis tre 
ganger så mye snø på vegen før brøyting skal iverksettes for Mosvik-avtalene sammenlignet med de på 
Inderøy-sida. 

I Mosvik kunne man ha 15 cm tørrsnø før brøyting skulle starte, 10 cm våt snø. Tilsvarende dybder i 
avtalen brukt på Inderøy-sida var 4 og 2 for samleveg og sentrumsveger, og 6 og 4 for adkomstveger 
utenom sentrum. Begge avtaleformene var basert på fakturering per utført arbeid, dvs variabel pris.

Steinkjer kommune innførte for et par år siden, fastpriskontrakter for vinterdriften av kommunale 
veger. Dette sier de at de er fornøyde med, og de vil fortsette med dette nå når de legger kontraktene 
ut på konkurranse igjen i vår. I følge Steinkjer kommune har også entreprenørene blitt fornøyde med 
denne ordningen, selv om skepsisen var større da ordningen ble innført. Den største fordelen for 
kommunen er økonomisk forutsigbarhet. Kvalitetsrisikoen var håndtert gjennom en lukket 
anbudsrunde, der kommunen selv valgte hvilke entreprenører som skulle forespørres å gi pris. På 
toppen av fastprisen har de timepris for drift utover 2 komplette brøyterunder per dag. Dette for å 
dekke ekstremtilfeller, og sikre seg at vegene er tilfredsstillende selv i slike tilfeller, uten at 
entreprenørens økonomiske hensyn skal begrense det.

Inderøy kommune drifter en del av de offentlige vegene i Mosvik sentrum i egenregi. Her har 
kommunetraktoren blitt brukt til det formålet. Etter innkjøp av ny traktor, og bortfall av ordningen der 
private eiendommer inngikk i porteføljen til kommunetraktoren, er det ledig kapasitet på traktoren.

Vurdering

Kvalitet

Det er ikke registrert noe uttalt misnøye generelt med vegvedlikeholdet på Mosvik-sida. På den andre 
siden er det registrert kommentarer på Inderøy-sida om at for eksempel strøing av vegene har vært veldig 
god. Sett i sammenheng kan man legge seg på et kvalitetsnivå et sted mellom de gamle ordningene, uten 
at det går utover sikkerhet eller utløser en mengde klager på vinterdriften. Samtidig ser en for seg at det 
bør differensieres på kvalitetsnivået, basert på bruken av vegene. Som et eksempel rundt institusjonene 
og rådhuset, bør være et nivå tilsvarende det dagens Inderøy-kontrakt beskriver. Dette for å behjelpe 
fremkommelighet for de som er dårlig til beins og lignende. På samme måte burde det være akseptabel 
normaltilstand at snødybden på f.eks Hastadvegen er 10 cm under snøfall. Trafikkmengden vil også ha 
innvirkning på behovet, da nedkjøring av snøen fører til oppbygging av is, og til slutt gjennomslag og 
sporete veg ved mildvær. Det er derfor viktigere å holde snømengden lavere dess mer trafikk det er på 
vegen.

Konkrete nivåforslag:

Område Brøyting starter 
ved (tørr snø)

Brøyting starter 
ved (våt snø)

Snødybde skal 
ikke overstige 
(tørr snø

Snødybde skal 
ikke overstige 
(våt snø)

Sentrum med 
institusjoner og 
offentlige bygg

6 cm 4 cm 10 cm 8 cm

Større boligfelt og 
samleveger 
utenfor sentrum

8 cm 6 cm 15 cm 12 cm

Alle andre veger 15 cm 10 cm Ikke definert Ikke definert



Kontraktstype

Alternativene er hovedsakelig fastpris eller variabel pris. Det er fordeler og ulemper ved begge formene. 
Der fastpris gir veldig god forutsigbarhet i budsjettet, men man går glipp av innsparinger dersom det er 
lite snø, og det vil være naturlig for entreprenøren å ta høyde for mye snø når han gir pris. Samtidig vil 
entreprenøren naturlig ønske å gjøre minst mulig arbeid innenfor rammene til kontrakten, da han de 
økonomiske marginene krymper for hver time arbeid som utføres. Det kreves dermed mer av kommunen 
for å følge opp at kontrakten overholdes.

Variabel pris på sin side, gir muligheten til å spare dersom været er fordelaktig, samtidig risikerer man 
merforbruk dersom været krever mye av vinterdriften. Denne kontraktsformen vil kunne oppfordre 
entreprenøren å utføre så mye arbeid som mulig innenfor rammene, da alt faktureres til kommunen, og 
hver time utført vil øke marginene.

Rådmannen ønsker å benytte seg av en fastprisordning for å oppnå bedre forutsigbarhet i budsjettene.
Man vil da gå for en forholdsvis kort kontraktsperiode på 2 år, men med opsjoner på forlengelse i 1+1 år, 
til sammen maks 4 år.

Roder

Man vil forsøke å dele vegene opp i passende roder basert på geografi, og til dels skille i kvalitetsnivået. 
Man vil også lage små roder der det er naturlig, for å gi mindre entreprenører muligheten til å ta noen av 
vegene. Slike veger vil naturlig ha en trafikkbelastning som ikke krever like mye av utstyret som brukes i 
drifta.

Egenregi - kommunetraktor

Kommunen har anskaffet seg en ny traktor med snøryddingsutstyr, og driver i dag en god del av vegene 
rundt Mosvik sentrum. Med bakgrunn i frigjort kapasitet på traktoren ser man det som hensiktsmessig at 
følgende veger legges inn under kommunen i egenregi: Strandhaugvegen med tilhørende areal rundt 
sykeheimen og kommunehus, gangveg Frikirken, Litjgrandevegen, Oppheimvegen, Hamstadvegen, og 
eventuelt Tverråvegen opp til Årningan. Det er tatt hensyn til kjørelengder fra base og sandlager, og 
størrelse på strøsandtank på traktoren.

Når kommunen tar områdene i sentrum av Mosvik i egenregi, kontrollerer man selv kvaliteten rundt 
institusjon og kommunale boliger.

Tverråvegen – vinterstenging
Kostnaden forbundet med vinterdrift av Tverråvegen i 2013 og 2014 var ca. 40.000,- per år med 
gjeldende avtaler. 16.000,- av kostnaden var beredskapstillegg. Vegen er 5700 meter lang, og man kan se 
for seg at den nye avtalen for vegen kan bli dyrere, samtidig ettersom de to siste vintrene har vært 
snøfattige. Det er vanskelig å se det offentliges behov for å holde denne vegen åpen om vinteren. 
Hovedformålet med vegen er skogsdrift, og utkjøring av tømmer er begrenset vinterstid. Det er også 
mulig å åpne vegen for enkelttilfeller av tømmertransport. Det er ingen fastboende langs vegen, og det er 
et veldig begrenset antall personer som før noen større ulempe ved enten å kjøre om Meltingen eller 
Framverran i vinterhalvåret. Friluftsutfarten er begrenset, og man kan som et alternativ bruke bommen 
eller skistadion som utgangspunkt for friluftsturer. Vegen vil også kunne legge til rette for en unik 
skiløypetrase som kan kobles til Røsheia eller løypesystemet til skistadion. Man ser for seg å stenge 
vegen innenfor Årningan, og ved krysset FV 191 ved Vikavatnet. Perioden foreslås fra midten av oktober 
til etter teleløysning. Datoene må kunne justeres i samråd med skognæringa.

Avsluttende merknader



Med et underliggende betydelig behov for økonomiske innsparinger i kommunens samlede regnskaper, 
må enhver tjeneste underlegges en vurdering også når det gjelder standard. Det anbudsgrunnlaget som 
ble laget som basis for anskaffelsen på Inderøysiden i siste runde gav en betydelig økning i kvalitet og 
kostnadsnivå. 

Økningen i kvalitet var nok målsettingen. Økning i kostnader var ikke tilsiktet, burde vært unngått, og 
må nå korrigeres inn igjen.  

Det er vanskelig å prognostisere den økonomiske effekten av noe nedjusterte kvalitetskrav, men disse bør 
bli merkbare.

Konklusjon

Se innstilling
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Formannskapet

Plan for utbygging av bredbånd - utlegging til høring

Rådmannens forslag til vedtak

Plan for utbygging legges ut på høring.

Vedlegg
1 Plan for bredbånd 2015-2017

Bakgrunn

Gjennom vedtak i kommunestyret 25.06.12 er det besluttet at kommunen skal organisere et 
bygdefiberprosjekt. Som grunnlag for et slikt prosjekt ble det lagt følgende føringer:

1. Prosjektet må initieres av private/frivillige.

2. Prosjektet må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være lavere 

enn de privates egenfinansiering i form av kontantbetaling.

5. Inderøy kommunestyret er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere 

som annen infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert utbygging 

på sikt bør kunne benyttes av flere internettleverandører.

I budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 er det videre presisert følgende: «Inderøy 
ønsker å være en ledende kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. 
Utbygging av bredbånd til alle grender må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er 
en vesentlig forutsetning for utvikling av næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)».



Inderøy kommune har videre fulgt opp ambisjonene med å gjennomføre en omfattende 
bredbåndsutbygging med at det er bevilget 250.000.- kr til å lage en plan for bredbånd i 2015 
samt at det på årets driftsbudsjett er avsatt 400.000 kr til kommunalt bidrag til 
bredbåndsutbygging. For å lage denne planen har kommunen engasjert sivilingeniør Arne Kvaal 
i perioden januar-mai 2015.

Høringsutkast. Retningslinjer for planlegging og gjennomføring
1. Som en forutsetning for at kommunen skal engasjere seg i en utbygging med radio i stedet 

for fiber i jord skal det leveres bredbånd med en nedlastningshastighet på min 25 Mb.

2. Kommunen gjennomfører den utbyggingen som er foreslått med en 1. etappe i 2015 som 

omfatter a) Vuddugrenda – b) langs Korsavegen – c) Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp -

d) de 6 områdene Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus, Haug-

Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla. 

3. Det er en forutsetning for gjennomføring av pkt 2 at det oppnås tilskudd fra staten. Hvis det 

ikke oppnås tilskudd på ett eller flere av de anleggene det er søkt om tilskudd på må saken 

for disse områdene tas opp på nytt.

4. Foreslått utbygging av de 6 områdene fra Straumen til Skarnsundet og oppgradering av 

radiosenderne som betjener Framverran gjennomføres uansett av hva som skjer med de 

andre områdene.

5. De resterende 3 områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda bygges ut i 2 etapper i 2016 og 2017 forutsatt at det kan oppnås en 

akseptabel finansiering ved at det innvilges tilskudd fra staten som forutsatt. En kommer 

her tilbake til en prioritering på et senere tidspunkt.

6. For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område vest 

for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken skal alternativ med radio eventuelt 

kombinert med delvis fiber i jord utredes før endelig beslutning tas.

7. Ved gjennomføring av vann- og avløpsanlegg i områder mangelfullt bredbånd skal det alltid 

vurderes å ta med trekkrør for fiber i bunn grøft.

Vurdering

En har planlagt i detalj aktuelle traséer for alle de de 18 utbyggingsområdene. Dette er gjort 
basert på valg av «konvensjonelle» løsninger med fiber i jord. I en del utbyggingsområder er 
det allerede lagt trekkrør, og da er det lite aktuelt å velge andre løsninger. I Framverran hvor 
bredbånd i jord er svært kostbart og det allerede er etablert bredbånd basert på radio, ansees 
det av økonomiske grunner ikke aktuelt med annen løsning enn oppgradering av radiosamband 
slik at det kan tilbys 25 Mb.

Så ser en videre at det for en del av områdene med glissen bebyggelse og lange avstander er 
nødvendig å vurdere alternativ med radio. Utredet løsning synes å bli for kostbar. Det har 
imidlertid ikke vært mulig å utrede alternativ i denne omgang. Men siden alle disse områdene 
foreslås vedtatt for utbygging tidligst i 2016 er det tidsnok å gjøre dette senere.



En har i denne omgang valgt å gå bredt ut og søke om statlige tilskudd i flest mulig områder. 
Det kan ikke forventes at en lykkes med å oppnå tilskudd for alle områder det søkes på. 
Behovet for kommunalt tilskudd vil da øke hvis en ikke veler enklere løsninger. 
Nedenfor vises en tabell for utbygging med 3 ulike løsninger hvor en ser at behovet for 
kommunalt tilskudd blir svært forskjellig. I tabellen 1 er det vist et alternativ 2 hvor behovet for 
kommunalt tilskudd økes fra 3 til 5,5 mill kr. Hvis også Framverran skal bygges ut med 
bredbånd i jord økes behovet for statlig tilskudd til ytterligere 12 mill kr (alt 3). 

Tabell 1 - oversikt samlet finansiering for ulike alternativ i mill kr

Alternativ Tilskudd 
netteier

Tilskudd 
beboere

Dugnad Tilskudd 
stat/andre
komm.

Tilskudd 
komm.

Total-
kostn

Alt 1-Maks statlig 
tilskudd + radio 
Framverran

12,0 6,3 2,7 5,5 3,0 29,5

Alt 2-Redusert statlig 
tilskudd  *1

12,0 6,3 2,7 3,0 5,5 29,5

Alt 3-Redusert statlig 
tilsk. +fiber Framverran

13,4 7,0 3,8 3,0 12,3 39,5

*1 For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område vest 
for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken

Konklusjon

Forutsatt at en lykkes med å få en oppslutning som forventet på minst 80 %, masseberegning 
og enhetspriser stemmer ganske bra og det oppnås statstilskudd på en del av anleggene vil 
kommunen innenfor akseptable økonomiske rammer kunne forsvare at det bygges ut med 
fiber i jord for en god del av de gjenværende områder. For noen av områdene er økonomien i 
prosjektene svært usikker pga usikkerhet med hensyn til å få statstilskudd. Her må alternative 
løsninger med radio utredes før endelig valg blir foretatt. For Framverran anbefales å ruste opp 
dagens radiosamband slik at en får en stabil hastighet på nedlastning på 25 Mb. Kostnaden blir 
da 0,3 i stedet for 10,5 mill kr.
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1. Innledning 

Gjennom vedtak i kommunestyret 25.06.12 er det besluttet at kommunen skal organisere et 

bygdefiberprosjekt. Som grunnlag for et slikt prosjekt ble det lagt følgende føringer: 

1. Prosjektet må initieres av private/frivillige. 

2. Prosjektet må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som 

ligger høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging. 

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut. 

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10 % av totalkostnad og bør være 

lavere enn de privates egenfinansiering i form av kontantbetaling. 

5. Inderøy kommunestyret er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungere 

som annen infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert 

utbygging på sikt bør kunne benyttes av flere internettleverandører. 

 

I budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 er det videre presisert følgende: «Inderøy 

ønsker å være en ledende kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. 

Utbygging av bredbånd til alle grender må gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur 

er en vesentlig forutsetning for utvikling av næringslivet og for bosetting (inklusiv 

fritidsboliger)». 

 

I strategisk næringsplan er det presisert at en god infrastruktur på bredbånd er viktig. 

Kommunen har også fulgt opp dette med å bidra økonomisk til 4 ulike prosjekt de siste 

årene. Det gjelder utbygging av bredbånd fra Utøy til Mosvik sentrum og videre til et stort 

område som omfatter 140 abonnenter på Kjerknesvågen som ble bygd ut i 2012. Så blir det i 

løpet av vinteren 2014/2015 ferdigstilt to anlegg, ett på Hustadlandet og ett på 

Sundnesnesset. I forbindelse med oppstart med dette arbeidet i 2015 var en kjent med 

ønske om bredbåndsutbygging både i Letnesgrenda, på Framverran, langs Vudduvegen og 

område langs Korsavegen fra Sandvollan skole til Korsen. Etter at arbeidet med en plan for 

bredbånd ble igangsatt har det så vært stor pågang om å bygge ut bredbånd overalt i gamle 

Inderøy kommune hvor det i dag er utilfredsstillende forhold. I alt gjelder dette 18 områder. 

8 av disse områdene er av praktiske grunner slått sammen til 2 områder. I de fleste av disse 

områdene er nedlastingshastigheten lavere enn 4 Mb som statlige myndigheter opererer 

med som et absolutt minimum. 

 

Inderøy kommune har videre fulgt opp ambisjonene med å gjennomføre en omfattende 

bredbåndsutbygging med at det er bevilget 250.000.- kr til å lage en plan for bredbånd i 

2015 samt at det på årets driftsbudsjett er avsatt 400.000 kr til kommunalt bidrag til 

bredbåndsutbygging. For å lage denne planen har kommunen engasjert sivilingeniør Arne 

Kvaal i et engasjement for perioden januar-mai 2015. 

 

Det skjer nå raske endringer i teknologi både innen infrastruktur og innen de produkter og 

tjenester som tilbys. Kabel-TV-nett og fiber får stadig økt utbredelse. Bredbånd brukes i 
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økende grad til TV-distribusjon og strømmetjenester. Mobilkunder bruker smarttelefoner og 

nettbrett mellom mobilnett på den ene siden og fast bredbånd på den andre siden. Stadig 

flere får hjemmekontor hvor det er behov for både å sende og motta store datamengder 

samt deltakelse i videokonferanser. I dag hevder noen hevder at det må ligge på mist 10 Mb 

for å kunne kalles bredbånd mens myndighetene i USA har bestemt at grensen skal ligge på 

minst 25 Mb for nedlasting og 3 Mb på opplasting. 

 

Der det er mulig å få til innenfor realistiske kostnadsrammer vil fiber i jord være å 

foretrekke. Men i marginale områder vil løsninger både med 4G-mobilnett, bruk av dagens 

koppernett til Televerket kombinert med radio og også bruk av satellitt være aktuell å 

vurdere.  

 

I 2013 var statusen for bredbånd i Nord-Trøndelag sammenlignet med resten av landet 

følgende: 

Tilgang på Mbit/sek  4  30 

N-Trøndelag   84 %  60 % 

Norge    96 %  72 % 

 

Det er ikke overraskende at vårt fylke ligger en del under landsgjennomsnittet pga mangel 

på storby og mye spredt bosetting. Sannsynligvis hadde fylket kommet en god del dårligere 

ut hadde det ikke vært for en storstilt satsing særlig regi av fylkeskommunen og Nord-

Trøndelag E-verk. En del kommuner har også på eget initiativ fått til mye. Nå er sitasjonen 

slik også for Inderøy kommune at de mest kostnadseffektive områdene er utbygd slik at det 

som gjenstår er mer krevende. Det gjør at det kanskje for noen av disse områdene bør 

tenkes enda mer på alternative løsninger til fiber i jord.  

 

Kommunen hadde følgende 2 søknader inne i 2014: 

Letnes-/Stokkangrenda og Framverran fra Skarnsundet til Trongsundet. 

Av disse 2 prosjektene var prosjektet i Letnes-/Stokkangrenda det klart beste. Dette anlegget 

hadde kanskje oppnådd statstilskudd hadde det ikke vært for at andre kommuner ble tildelt 

høyt tilskuddsbeløp. 

 

Ellers legges det opp til politisk behandling av saken i hovedutvalg natur 4. mai og 

formannskap 6. mai. Det foreslås da å legge den ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Deretter 

tas en politisk sluttbehandling av planen via hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 

For de områdene som det foreslås å søke om statstilskudd i 2015 må en imidlertid senest 14. 

april legge ut på kommunens hjemmeside med en link til nasjonal kommunikasjons-

myndighet, Nkom (tidligere post- og teletilsynet), om at kommunen planlegger å søke om 

statstilskudd. Selve søknaden må være inne senest 15. mai. Hvis kommunen ved den 

politiske behandlingen i mai ikke er enig i den foreslåtte prioriteringen må dette da løses ved 

at kommunen trekker annonseringen av de søknadene som ikke ønskes. 
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2. Sammendrag 

 

2.1 Oppsummering 

 

Det foreslås å bygge ut i alle de 18 områdene hvor det er mottatt helt eller delvis søknad om 

bredbåndsutbygging. Dette gjøres over en periode på 3 år hvor det blir en 1. etappe i 2015 

og hvor en ikke nå tar standpunkt til hva som skal komme i en 2. etappe i 2016 og en 3. 

etappe i 2017. I noen områder hvor en er usikker på hvor stor oppslutningen blir, og det er 

heller ikke alle områder som har dokumentert kvaliteten på det internett som leveres i dag.  

En har forståelse for at noen trenger litt mer før de bestemmer seg. Det er en naturlig del av 

en god prosess, og uansett vil det være slik at anbudsdokument for et område ikke vil bli 

utarbeidet før et tilstrekkelig antall huseiere har forpliktet seg.  

 

For 11 av områdene foreslås en «konvensjonell» utbygging med fiber i jord. For 6 av de 

andre områdene er det også utredet slike løsninger. Men kostnadene synes å bli så høye at 

det foreslås at også alternative løsninger med radio må utredes før endelig beslutning blir 

tatt. For det siste området, Framverran-Trongsundet, foreslås en løsning med oppgradering 

av dagens radiosamband slik at det oppnås en nedlastingshastighet på 25 Mb.  

 

De 18 områdene omfatter ca 540 husstander og 600 husstander. Med antatt 2,5 personer pr 

husstand tilsvarer det ca 1500 personer. I det øvrige av gamle Mosvik kommune bor det ca 

650 innbyggere. For øvrig framgår det av pkt 6.5 at mesteparten av gjenværende områder 

med dårlig bredbåndsdekning nå er vurdert.  

 

En komplett utbygging vil koste ca 30 mill kr. Dette forutsettes finansiert med 12 mill kr i 

tilskudd fra netteier, 6 mill kr i anleggstilskudd fra abonnentene, 3 mill kr med 

dugnadsarbeid, 3 mill kr i tilskudd fra Inderøy kommune og 5,5 mill kr i tilskudd fra staten 

inkl et mindre beløp fra Steinkjer kommune. Det understrekes at det er helt åpent hvordan 

det går med å få tilskudd fra staten. Det er nok noen områder som er nokså usikker. Skal det 

allikevel bygges ut forutsetter det betydelige tilskudd pr husstand. For å unngå dette har en 

pekt på at alternative løsninger med radio da må utredes. 

 

En har ikke vurdert behovet for kommunalt tilskudd de ulike årene. Selv om en lykkes med å 

oppnå maksimalt med tilskudd i 2015 så er det høyst usikkert hvor mye anlegg som vil bli 

igangsatt i år. En rekker ikke å komme i gang med noen anbudsprosess før til høsten slik at 

anleggsstart tidligst kan komme i oktober/november. I så fall vil det være tilstrekkelig med et 

påfyll på årets budsjett på 0,5 til 1,0 mill kr 
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I tabell 1 nedenfor er vist et alternativ 2 hvor behovet for kommunalt tilskudd økes fra 3 til 

5,5 mill kr. Hvis også Framverran skal bygges ut med bredbånd i jord økes behovet for statlig 

tilskudd til ytterligere 12 mill kr (alt 3).  

 

Tabell 1 - oversikt samlet finansiering for ulike alternativ i mill kr 

Alternativ Tilskudd 
netteier 

Tilskudd 
beboere 

Dugnad Tilskudd 
stat/andre 
komm. 

Tilskudd 
komm. 

Total-
kostn 

Alt 1-Maks statlig 
tilskudd + radio 
Framverran 

12,0 6,3 2,7 5,5 3,0 29,5 

Alt 2-Redusert statlig 
tilskudd  *1 

12,0 6,3 2,7 3,0 5,5 29,5 

Alt 3-Redusert statlig 
tilsk. +fiber Framverran 

13,4 7,0 3,8 3,0 12,3 39,5 

*1 For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område 

vest for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

 

 

2.2 Vedtak 

Det foreslås at kommunen fatter følgende vedtak: 

1. Som en forutsetning for at kommunen skal engasjere seg i en utbygging med radio i 

stedet for fiber i jord skal det leveres bredbånd med en nedlastningshastighet på min 25 

Mb. 

2. Kommunen gjennomfører den utbyggingen som er foreslått med en 1. etappe i 2015 som 

omfatter a) Vuddugrenda – b) langs Korsavegen – c) Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-

Klepp - d) de 6 områdene Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus, 

Haug-Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla.  

3. Det er en forutsetning for gjennomføring av pkt 2 at det oppnås tilskudd fra staten. Hvis 

det ikke oppnås tilskudd på ett eller flere av de anleggene det er søkt om tilskudd på må 

saken for disse områdene tas opp på nytt. 

4. Foreslått utbygging av de 6 områdene fra Straumen til Skarnsundet og oppgradering av 

radiosenderne som betjener Framverran gjennomføres uansett av hva som skjer med de 

andre områdene. 

5. De resterende 3 områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda bygges ut i 2 etapper i 2016 og 2017 forutsatt at det kan oppnås en 

akseptabel finansiering ved at det innvilges tilskudd fra staten som forutsatt. En kommer 

her tilbake til en prioritering på et senere tidspunkt. 

6. For områdene på Grønnesby, Verdalsgrenda, område ved Sund folkehøyskole, område 

vest for Hylla og Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken skal alternativ med radio eventuelt 

kombinert med delvis fiber i jord utredes før endelig beslutning tas. 

7. Forslag til retningslinjer, 21.04.2015 vedtas. 
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8. Ved gjennomføring av vann- og avløpsanlegg i områder mangelfullt bredbånd skal det 

alltid vurderes å ta med trekkrør for fiber i bunn grøft. 

9. Foreslått vedtak i pkt 1 til pkt 8 sendes ut på høring. 

 

 

2.3 Utbygging av 1. etappe i 2015-2016 

 

Det foreslås å bygge ut de 6 områdene mellom Straumen og Skarnsundet samlet fordi de 

ligger så nært hverandre at det blir økonomisk fordelaktig. Det ligger delvis nedlagte trekkrør 

i utbyggingsområde og bebyggelsen er vesentlig tettere enn i de øvrige områdene. En har 

derfor konkludert med at en utbygging er mulig uten å søke om statstilskudd og med lave 

tilskudd fra kommunen. Denne utbyggingen vil gi nytt bredbånd til ca 200 husstander, dvs 

nesten halvparten av det totale av foreslått omfang. 

 

Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp nådde nesten opp i fjorårets søknad. Fordi det er lagt 

trekkrør gjennom hele området og fordi nedlastingshastigheten ligger godt under de 4 Mb 

som er et viktig kriterium for å komme i betraktning er en optimistisk med hensyn på en 

positiv behandling. Område omfatter ca 50 husstander. 

 

For de 2 områdene Vuddugrenda (75 husstander) og langs Korsavegen (35 husstander) kan 

det være mer åpent om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. Her får en bare søke for å se 

hvordan det går.  

 

For Framverran har en i tillegg til tidligere utredninger med fiber i jord sett på å oppgradere 

dagens løsning med bruk av radio. Dette kan eventuelt kombineres med delvis bruk av 

eksisterende nedlagte trekkrør. Prisen på utbygging med radio blir bare 0,3 mill kr 

sammenlignet med en kostnad for bredbånd i jord på 10,5 mill kr. Rimeligste løsning blir da 

bare 3 % av det som den dyreste løsning koster. Det er også helt åpent om en lykkes med å 

oppnå statstilskudd. Hvis en ikke gjør det må kommunen inn og subsidiere hver husstand 

med 100.000 kr. En så høy kostnad for bare 65 husstander ansees som vanskelig å forsvare 

når det finnes alternative akseptable løsninger som er langt rimeligere. For en mer detaljert 

begrunnelse for valg av alternativ vises til pkt 7.4  

 

2.4 Utbygging av 2. etappe i perioden 2016-2018 

For de øvrige områdene på Røra, område ved Sund folkehøyskole, Grønnesby og 

Verdalsgrenda har en ikke foretatt noen prioritering innenfor de 2 påfølgende år. Her er 

enda så mye usikkert at en mer detaljering på hva som skal prioriteres nå ikke har noen 

hensikt. Begrunnelsen for dette er følgende: 

 Hvis tilskuddet fra staten blir vesentlig mindre enn det en håper på så er det ikke sikkert 

at den foreslåtte utbyggingen i år kan gjennomføres, dvs noen anlegg må utsettes til 

2016. 
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 Det skjer en god del år det gjelder utvikling av alternativ teknologi. Med frafall av 

tilskudd fra stat kan alternativ løsning med radio bli enda mer aktuelt. 

 For områdene nord for Røra sentrum, ved Sund folkehøyskole og Lorås/Grandmarka 

mot Lorvikbekken er det så langt ikke mottatt noen søknad eller søknad med nok 

oppslutning. Her er en derfor usikker på hvor aktuelt det blir med utbygging i 2016. 

Sannsynligvis må disse prosjektene modnes noe mer. 

 Verdalsgrenda og Grønnesby har en så høyd utbyggingskostnad pr husstand at fiber i 

jord kan synes vanskelig å få til.  

 

Helt i innspurten har det også kommet henvendelser fra beboere i område mellom 

Sandvollan skole og Verdalsgrenda. En foreløpig rask konklusjon her er at det er urealistisk å 

oppnå en utbygging som er økonomisk realistisk. Det er derfor spilt inn at alternativ løsning 

med radio må undersøkes nærmere. Dette er det forståelse for. 

 

 

 

Høyspentlinjer kan også benyttes for bredbånd. Men de blir mindre tilgjengelig 

undervegs så de egner seg først og fremst for overføringer  
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3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 

 

For å beskrive status er det avgjørende vilke krav en legger til grunn for hva som er 

akseptabelt. En har da valgt en inndeling i 3 klasser, dvs min 25-30 Mb som meget god, min 

10 Mb som god og 4 Mb som middels. 

 

Tabell 2 -  Dekningsgrad i prosent for ulike bredbåndskvaliteter 

Status God Middels Dårlig 

Status Min 30 MB ned og 
opp 

Min 10 Mb ned og 
opp 

 Leverer min 4 Mb 
ned og  
Opp 

Type bredbånd Høyhastighets-
bredbånd – fiber i jord 

Radio/ADSL ADSL 

Norge 72 90 96 

Nord-Trøndelag 2013 60 76 84 

Deknings-prosent 2015 
i Inderøy 

60 %   

 

I likhet med resten av fylket er det også på Inderøy foretatt en kommersiell utbygging uten 

tilskudd fra stat og kommunen med bredbånd i jord for de største grendesentra, dvs Røra, 

Straumen og Småland-Gangstad. Så er det de 2-3 siste årene foretatt utbygging med delvis 

tilskudd fra kommune/ fylkeskommune for Hustadlandet, Skjemstad-Vikan-Vist, 

Kjerknesvågen og Sundnesnesset. I 2014 ble det søkt om statstilskudd både til Letnes-

/Stokkangrenda og Framverran. Letnes-/Stokkangrenda hadde sannsynligvis nådd opp hadde 

det ikke vært for at både Lierne og Steinkjer fikk tilsagn om tilsammen 15 mill kr. Framverran 

kom dårligere ut i vurderingen fra fylkeskommunen fordi utbyggingen var kostbar og fordi en 

del hadde et tilbud fra før på mer enn 4 Mb. 

 

I tabell1 ovenfor har en prøvd å vise dekningsgraden med ulike hastigheter på bredbånd 

forutsatt at de 4 mest aktuelle områdene for bredbånd i jord kommer. 

 

Ellers har det også etter hvert kommet fram at status for bredbåndshastighet i svært mange 

av ikke-utbygde områder i gamle Inderøy kommune er slik at de ikke tilfredsstiller et 

minimumskrav på 4 Mb. Størstedelen av disse har da tilbud på ADSL fra Telenor. I det siste 

har Telenor foretatt oppgradering i noen av disse telefonsentralene. Det er da grunn til å tro 

at de satser på ei forlenget levetid på koppernettet i disse områdene. For andre 

telefonsentraler er en mer usikker på hva framtida blir. En kan ikke se bort fra at en 

telefonsentral kan bli nedlagt hvis nedslagsfeltet kan forsynes 100 % fra fiber i jord. 
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4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 

 

4.1 Generelt 

Det har i flere år vært avsatt midler på statsbudsjettet øremerket til utbygging i områder 

hvor bredbåndsdekningen er dårlig. Fram til og med 2013 ble dette tildelt av 

fylkeskommunene ut fra bestemte rammeoverføringer fra staten. Fra og med 2014 ble det 

bestemt at denne myndigheten skulle overføres til den nasjonale 

kommunikasjonsmyndigheten, dvs Nkom. Men søknadene skal fortsatt gå via 

fylkeskommunen som gir sin anbefaling videre til Nkom. En av grunnene til dette var nok at 

kvaliteten på utført saksbehandling ble nokså ulikt i fylkeskommunene. 

 

Så er det slik at den nåværende regjering ønsker å redusere rammene for statlige tilskudd til 

områder i utkantene hvor det er kostbart å bygge ut ny infrastruktur. I 2014 var rammen på 

160 mill kroner. I budsjettforslag for 2015 ble dette redusert til bare 50 mill kr. Gjennom 

budsjettforhandlingene på Stortinget ble dette så økt til 110 mill kr. Dette forteller at det er 

høyst usikkert om en for de neste 2 årene kan forvente tilskudd fra staten som monner. Det 

er også grunn til å tro at stadig flere kommuner kommer til å søke om tilskudd. Skal Inderøy 

kommune derfor ha håp om å lykkes blir det viktig å fremme gode søknader. 

 

Ellers er det 2 frister som det er viktig å være klar over i forbindelse med søknad om tilskudd 

fra staten. Frist for å sende inn søknad er satt til 15. mai. Den skal sendes elektronisk til 

Fylkeskommunen som så foretar en saksbehandling hvor det gis en prioritering av alle 

søknadene fra fylket. Men det er også satt en annen frist som er like viktig, og den er satt til 

14. april. Dette er siste frist for at alle anlegg som kommunen har planer om å søke på 

tilskudd om blir lagt ut på høring. Det er nå lagt ut forhåndsvarsel om at 150 kommuner 

kommer til å søke, derav 9 kommuner i vårt fylke. I tillegg anbefales kommunen samtidig å 

skrive til de aktørene som kan være aktuell som tilbydere på en eventuell utlysning. I så fall 

bør dette sendes til Telenor, Netcom, NTE marked og Signar Berger AS. Disse gis en tidsfrist 

på 3 uker for en eventuell beskjed om at en kommersiell utbygging kan være aktuell. 

Søknadsmassen ser ut til å bli vesentlig større enn i fjor. Samtidig er budsjettrammen 

vesentlig redusert. 

 
Fristen for å forhåndsvarsle gikk ut før saken var utsendt til politisk behandling. 
Administrasjonen ble derfor nødt til å ta en beslutning om vilke områder det er aktuelt å 
søke på. For at dette ikke skal bli fastlåst før den politiske behandlingen valgte en da å varsle 
for alle anleggene som foreslås oppstartet i 2015 selv om det sannsynligvis ikke er aktuelt 
 
Ellers er nå trenden at fibernettet skal gjørers tilgjengelig for alle og ikke bare eier av 
bredbåndet. Fra 2015 har Nkom bestemt at det fibernettet som Televerket disponerer også 
skal være tilgjengelig for andre. Men det er ikke sagt noe om pris 
Så er det en god del som går og venter på at mobilnettet skal bygges ut for 4 G, og det er nå 
opplyst om Televerket har lovt at 98 % av fylket skal tilbys 4 G på mobilnett innen 1918. Det 
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innebærer en hastighet på 10-15 Mb på nedlastning. Konkurrerende mobiloperatør opplyser 
også at de bygger ut for fullt og en god del skal visstnok bygges ut i år. Det må ikke utelukkes 
at flere etter hvert vil finne det interessant å laste ned fra internett via mobiltelefon. 
Samtidig skal en være klar over at kapasiteten raskt kan bli begrenset på noen steder hvis 
mange laster ned samtidig. Så er det også slik at kapasiteten på opplasting blir langt 
dårligere. Et annet forhold som er verd å merke seg med det nye mobilnettet kan bli mer 
attraktivt med for eiere av fritidseiendommer å benytte mobil i stedet for bredbånd i jord for 
internett. 
 
 
4.2 Vilkår fra staten for å bygge ut når staten gir tilskudd til et prosjekt 

 EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte legges til grunn 
 Kun kommuner og fylkeskommuner kan eie prosjektet, dvs være prosjekteier 
 Kontrakt skal tildeles etter åpen konkurranse (lov om offentlige innkjøp) 
 Utbygger skal normalt eie og drifte infrastrukturen etter utbygging. Kravspesifikasjon ved 

utlysning av anbud skal være teknologinøytral 
 Grossisttilgang for 3-partsoperatør må stilles som kontraktsvilkår 
 Prosedyrekrav om kunngjøring i tidlig fase 

 
4.3 Kriterier som legges til grunn for tildeling av statstilskudd 

Vekting fordeles på følgende måte:   

 Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud    25 % 
 Kostnadseffektivitet i det enkelte prosjekt (kostn pr husstand, best 

 mulig utnyttelse av tilgjengelige midler, tilgang på eksist. utstyr)  20 % 
 Lokal medfinansiering (omfatter også egeninnsats)    10 % 
 Plan for bærekraftig drift etter at utbygging er gjennomført 

(sannsynlighet for at tilbud kan opprettholdes og videreutvikles)  15 % 
 Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (hvor mange  som  

 får økt kapasitet og hvor stor økningen blir)     15 % 

 Hva dette har å bety for lokal samfunnsutvikling og attraktivitet  
For innbyggere, næringsliv og besøkende (konkrete eksempler 
for lokalt næringsliv)        15 % 

 
 
4.4 Kommunale regler 
Vedlagt denne planen er forslag til retningslinje for vilkår for å gi kommunalt tilskudd til 
utbygging av bredbånd. De viktigste punktene her kan oppsummeres til følgende: 

 Egenandel (anleggstilskudd) pr husstand på kr 12.500.- 

 Bredbånd føres normalt fram til tomtegrense. For eiendommer med boliger langt fra 
tomtegrense må den private bekoste alt på de siste 150 m fram til husvegg 

 80 % oppslutning blant husstandene i det aktuelle utbyggingsområde 

 Det stilles krav til dugnadsinnsats. Omfang defineres for hvert enkelt prosjekt. 

 Dugnadsinnsats og betaling for de private skal være et «spleiselag» hvor alle betaler likt 
uavhengig av om de har korte eller lange traséer. 

 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne. 



12 
 

 Alle utbyggingsområder må ha en kontaktperson. Denne må bistå i kommunen i et visst 
omfang (se pkt 6 i retningslinjene). 

 Fritidseiendommer kan også tas med så lenge de tilfredsstiller kravene og de ikke 
fordyrer prosjektet 
 
 

  
 

Legging av ledninger og kabler i tettbebygd strøk kan bli nokså komplisert  
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5. Administrative og tekniske krav til utbygging 

 

5.1 Tekniske krav 

Ved utbygging må det påses at kommunens retningslinjer for utførelse følges opp.  

På et tidligst mulig stadium skal det foretas en avklaring opp mot forvaltningsmyndighet for 

kulturminner (fylkeskommunen). Videre skal det før anlegget startes opp foreligge godkjent 

gravemelding (se enhet kommunalteknikk sin rutine 16 «graveinstruks»). Det skal også 

gjennomføres et møte mellom bredbåndsutbygger og kommunen slik at en er sikret at 

utbyggingen skjer i tråd med kommunens ønsker. Ellers er det ikke krav om at kabelanlegg 

skal byggemeldes. 

 

Inderøy kommune er kjent for å ha mange kulturminner, og det vil være viktig å avklare 

konflikter på et tidligst mulig tidspunkt. En tar derfor sikte på gjennom denne planen å 

kontakte fylkeskommunen og ha en gjennomgang på de anleggene som forventes å komme 

først. Jo mer som er kjent på forhånd jo bedre vil det være. For en kan i verste fall spare 

store utgifter til utgraving av kulturminner ved å legge om traséen. Det er også viktig i 

forhold til den bredbåndsaktør som kommunen inngår kontrakt med at omfang og kostnader 

med å påvise kulturminner er avklart på forhånd. 

 

Så vedtok kommunen for noen år siden at det skal legges med trekkrør ved alle 

ledningsanlegg som gjennomføres i områder der infrastruktur for bredbånd mangler. Det er 

da en forutsetning at trekkrør da blir liggende slik at det kan inngå i en framtidig struktur. 

Oppfølgingen av dette har vært noe tilfeldig. Men fra høsten 2014 har dette blitt praktisert 

for fullt. Nært forestående utbygging med vann og avløp både på Småland nord og avløp opp 

til Li like sør for Straumen planlegges nå med trekkrør for fiber. Ved gjennomføringen av 

slike anlegg vil trekkrør bli lagt i bunn grøft. For utbyggingen må det dessuten foreligge en 

plan som er forhåndsgodkjent av bredbåndsaktør. 

 

Legging av trekkrør for bredbånd kan også være aktuell i forbindelse med gjennomføring av 

andre anlegg som for eksempel gatelys. Det kan være både kommunale og fylkeskommunale 

anlegg. 

 

Alle kabelanlegg skal ellers måles inn og legges inn i kommunens ledningskartverk. Det 

gjelder det som legges i kommunale grøfter og det som gjøres ved separate utbygginger av 

bredbånd. 

 

 

5.2 Organisering av utbyggingsprosjektene 

Det vil være naturlig å organisere utbyggingsprosjektene på samme måte som for vann- og 

avløpsanlegg. For alle litt større utbygginger med fiberanalegg i jord bør det derfor 

utarbeides komplette anbudsdokument og gjennomføres en åpen anbudskonkurranse. En 
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slik prosess fra planleggingen startes opp til kontrakt undertegnes må forventes å ta minst 3-

4 måneder. Nå har Inderøy i motsetning til nesten alle andre kommuner laget detaljert 

planer, foretatt en foreløpig kostnadsberegning og klargjort interessen på forhånd slik at det 

blir mye mer forutsigbart for de som gi pris. Det forkorter også fasen fram til anleggsstart.  

 

For anlegg som forutsetter statlige tilskudd er det derfor ikke sikkert det blir mulig å 

gjennomføre en utbygging i år. Når det ikke forutsettes statlige tilskudd kan planleggingen 

komme i gang tidligere. Hvor lenge et slikt anlegg ellers kan gjennomføres utover vinteren 

avhenger helt av hvor mye tele det blir. For å belyse dette nevnes at det for de områdene i 

Trøndelag som fikk innvilget statstilskudd i høsten 2014, så er det fortsatt ikke noen som har 

kommet i gang med anleggsarbeidene. Vann- og avløpsanlegg utenfor tettbygd strøk har 

vært vanlig å kjøre for fullt gjennom hele vinteren. Men det er ikke mulig for kabler. Er det 

tele i de øverste 0,5 med grøft blir utførelsen alt for kostbar. Til tross for at siste vinter var 

rekordmild ble det stopp i alt arbeid på Sundnesnesset i hele januar-februar. 

 

Så kom det inn som nytt for 2 år siden når vedtaksmyndighet ble overført fra 

fylkeskommunen til NKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet) at konkurransegrunnlaget 

skal være teknologinøytralt.  

 

Ellers er det få aktører som konkurrerer om de største bredbåndsutbyggingene i fylket. Så 

langt er det faktisk bare NTE marked og Telenor. 

 

 

6. Handlingsplan 

 

6.1 Aktuelle utbyggingsområder 

Etter at en har gått ut i media og bedt om innspill fra beboerne, har en fått mange 

henvendelser. En har besvart alle disse gjennom epost og telefon. I samråd med de som 

ønsker utbygging har en så utarbeidet skissemessige løsninger på kart som viser mulige 

traséer og områdeavgrensinger. I tillegg har det vært gjennomført møter med 

kontaktpersoner i nesten samtlige områder. 

 

For å oppnå mest mulig realistiske løsninger har en valgt å prioritere at flest mulig av 

utbyggingsområdene omfatter minst 20-30 husstander. Hvis en ser bort fra gamle Mosvik 

kommune har en nå mottatt ønske om ny utbygging i så godt som samtlige områder av en 

viss størrelse. I alt er dette 15 områder. Områdene kan oppsummeres til følgende: 

 Område mellom Straumen og Utøy: Haugen-Hjulstad – Kvam-Melhus – Jætåsen – 

Rostadvegen øst – Rostadvegen vest – Vangsgrenda/Vangshylla 

 Letnes-/Stokkangrenda og Farbu-Klepp: Langs Letnesvegen fra Letnes til Stokkan og 

videre langs Noremsvegen til Norem samt langs Stokkanvegen fram til Utøyvegen. 
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 Røra: Område langs E6 nord for Røra sentrum – Lorås/Grandmarka mot Loråsbekken – 

område vest for Hylla 

 Sandvollan: Grønnesby – Korsavegen (fra Sandvollan skole til Korsen) 

 Framverran (Venneshamn – Trongsundet) 

 Straumen sentrum: Sund folkehøyskole-Hø – Verdalsgrenda 

 Vuddugrenda: Langs Vudduvegen fra Malihaugen og sørover til Straumen sentrum 

 

Eksklusiv gamle Mosvik kommune omfatter denne foreslåtte utbyggingen ca 540 

eiendommer og 590 boenheter. Med antatt 2,5 personer pr husstand vil det levere 

bredbånd til ca 1500 innbyggere. 

 

I Mosvik kommune har en mottatt søknad om utbygging slik som det ble ønsket i 2014 med 

fiber i jord for hele området i Framverran og Trongsundet. Til sammen er det ca 60 

eiendommer og 70 boenheter. Dette vil betjene ca 200 innbyggere. Her foreslås nå en langt 

rimeligere løsning med opprusting av dagens radionett.  

 

Ellers har en ikke mottatt noen henvendelse fra Mosvik sentrum. En har allikevel forsøkt å 

skaffe seg kunnskap om hvordan status er med å snakke med enkeltpersoner. Inntrykket er 

da at de aller fleste er fornøyd med å benytte seg av det tilbudet som gis av privat firma med 

bredbånd via radio.  

 

6.2 Valg av løsning 

I planen foreslås det å bygge ut «konvensjonelt» med fiber i jord bortsett fra i Framverran 

hvor det foreslås en løsning med å ruste opp eksisterende radionett. Alternativ løsning med 

fiber i jord er utredet også her, men valgt bort fordi det blir svært dyrt. For en del av de 

gjenstående områder blir det gunstig å bygge ut til tross for at antall meter med grøft pr 

husstand er nokså høyt. Det skyldes at kommunen har kommet heldig ut fordi det de siste 

årene er blitt rustet opp en del fylkesveger med fast dekke hvor det da i tråd med politiske 

vedtak samtidig er lagt med trekkrør for fiber. Dette gjelder 3 av de 4 områdene som 

foreslås bygd ut i år.  

 

For andre av områdene som ikke foreslås ut bygd i 2015 ser en at kostnadene er svært høye. 

Det er da forutsatt at en oppnår statstilskudd. Dette er høyst usikkert. Hvis en ikke oppnår 

slikt tilskudd må det vurderes på nytt vilke løsninger som bør velges og prioriteres. Da må 

sannsynligvis alternativer med en kombinasjon av fiber i jord og bruk av radio utredes for 

noen av områdene. 

 

6.3 Utbygging 1. etappe 

En foreslår at områder vist i tabellen nedenfor bygges ut i 2015 forutsatt at det kan oppnås 

tilfredsstillende statstilskudd for 2 av anleggene.  

Tabell 3 som viser foreslått utbygging i 2015 – kostn i mill kr 
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Område Antall 
husst90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat+ andr 
komm 

Tilskudd 
kommune 

Tilsk. 
kommune 
pr abb *1 

Total-
kostn 

Område mellom 
Straumen –Skarnsundet 

183 6,93 0 0,3 1500.- 7,23 

Framverran-Trongsundet 65 0,3 0 0,3 4000.- 0,6 

Letnes-/Stokkangrenda 5 2,06 1,1 0,24 5000.- 3,4 

Vuddugrenda 66 2,85 1,1 0,25 4000.- 4,2 

Korsavegen – Sandvollan 
skole –Korsen 

31 1,5 0,65 0,3 8500.- 2,45 

Sum 400 13,64 2,85 1,39 3000.- 17,88 

*1 Antall abonnenter er noe høyere enn antall husstander. Så er det forutsatt 90 % 

oppslutning blant abonnentene. 

 

For de 6 områdene fra Straumen i øst til Skarnsundet i vest ser kostnaden ut til å bli så 

gunstig at det er uaktuelt å søke om statstilskudd. Disse områdene omfatter i alt ca 200 

eiendommer og de ligger også vesentlig tettere enn i de andre områdene som gjenstår. De 

har derfor klart det laveste antall m med grøft pr husstand på 85 m. En har kommet til at det 

vil være tilstrekkelig med kr 1500 i tilskudd pr abonnent, dvs totalt 0,3 mill kr. 

For Framverran har en også kommet fram til en så rimelig utbygging at det blir uaktuelt å 

søke om statstilskudd. Et kommunalt bidrag pr abonnent på kr 4000.- er heller ikke så høyt. 

 

For de 3 andre områdene som prioriteres i 2015 er det en forutsetning for å bygge ut i år at 

det oppnås statstilskudd. Her er det lagt inn et gj.sn. kommunalt tilskudd for disse 3 

områdene på kr 5000.-. Hvis det ikke oppnås statstilskudd på ett eller flere av områdene det 

søkes om, må omfang av utbygging på de 3 aktuelle områdene vurderes på nytt. 

 

Den foreslåtte utbyggingen i 2015 på ca 18 mill kr totalt blir ca 60 % av den totale kostnaden 

på 29 mill kr. Antatt behov på kommunalt tilskudd er begrenset til 1,4 mill kr. Det søkes om 

2,9 mill kr i statstilskudd. I tillegg er det forutsatt et tilskudd på til sammen 13,6 mill kr fra 

netteier samt anleggsbidrag og dugnadsinnsats fra beboerne.  

 

6.4 Utbygging 2. og 3. etappe 

Det som gjenstår av utbygging etter 2015 foreslås tatt over de 2 påfølgende år 2016 og 2017. 

En finner det ikke hensiktsmessig nå å prioritere hva som her skal komme først. Dette må en 

komme tilbake til om ca 1 år. I mellomtida kan mye ha skjedd slik at en ved å prioritere dette 

nå bare høyst sannsynlig oppnår å fatte vedtak på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag/ 

endrede forutsetninger.  
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Tabell 4 som viser foreslått utbygging i 2016-2017 – kostn i mill kr 

Område Antall 
husst 90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat/andr
komm 

Tilskudd 
komm. 

Tilsk. 
komm. 
pr abb*1 

Total-
kostn 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

35 1,5 0,15 0,2 
*2 

5000 
 

1,85 

12B - Område vest for Hylla 15 0,8 0,2 0,13 6000 1,13 

12C - Lorås/Grandmarka 
mot Loråsbekken 

23 1,04 0,24 0,45 9000 1,73 

13B – Grønnesby 24 1,11 0,93 0,3 11000 2,34 

14 – Verdalsgrenda 18 0,95 0,3 0,55 23000 1,8 

15A - Sund folkehøyskole-
Hø   1. etappe 

21 0,88 0 0,22 10000 1,1 

15B - Sund folkehøyskole-
Hø   2. etappe 

18 0,89 0,45 0,2 10000 1,54 

       

 

*1  Antall abonnenter er noe høyere enn antall husstander. Så er det forutsatt 90 % 

oppslutning blant abonnentene. 

*2 Hele tilskuddet på 150.000 kr forutsettes å komme fra Steinkjer kommune 

En ser av tabell 3 at det her forutsettes et tilskudd på 7 mill kr kr fra netteier samt 

anleggsbidrag og dugnadsinnsats fra beboerne. Videre forutsettes det 2,3 mill kr i 

statstilskudd samt 2 mill kr i kommunalt tilskudd. 

 

 

6.5 Samlet vurdering 1., 2. og 3. etappe 

 

Tabell 5 som viser foreslått utbygging for alle 3 etappene – kostn i mill kr 

Område Antall 
husst 90 
% oppsl 

Tilskudd 
netteier+ 
beb.+ dugnad 

Tilskudd 
stat/andr
komm 

Tilskudd 
komm. 

Tilsk. 
komm. 
pr abb*1 

Total-
kostn 

Sum etappe 1 400 13,64 2,85 1,39 3000.- 17,88 

Sum etappe 2 og 3 154 7,17 2,27 2,05 13000.- 11,49 

Sum 554 20,81 5,12 3,44 6000.- 29,37 

 

Tabell 4 viser at totalt foreslått utbygging omfatter 554 husstander med 90 % oppslutning. 

100 % beboere blir da 615 husstander. Med antatt 2,5 personer pr husstand blir dette 1550 

innbyggere.  

Det er antatt at ca 60 % av innbyggerne i kommunen har tilgang på bredbånd i jord pr mai 

2015. Hvis en summerer områder som allerede har bredbånd, de områder som foreslås å få 

samt Mosvik (ekskl Framverran) mangler en ca 650 innbyggere for at summen skal bli dagens 

innbyggertall på 6700. En velger å forklare dette avviket med at ca halvparten av dette 

skyldes at det er noen områder spredt i kommunen som faller utenom utbyggingsområdene 
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fordi det er urealistisk å få disse med eller t ikke har mottatt noe ønske. Den andre 

halvparten antas å skylde unøyaktigheter. En mener heller ikke at det er realistisk å forvente 

en større nøyaktighet. 

 

 Tabell 6 Oversikt over bredbånddekningen i kommunen 

Nr på omr Område Innbyggere 

1 Har bredbånd fra før 3850 

1 Foreslått bredbåndsutbygging 1550 

3 Mosvik ekskl Framverran 650 

4 Stipulert «små» restområder som 
ikke er med i forslaget 

300 

5 Avvik som skyldes unøyaktigheter 350 

Sum 1-5 Innbyggere hele kommunen 6700 

   

 

 

 

 

 

 
For graving i urbane strøk blir utgiftene ofte mye større pga konflikt 

med veger, kabler og grøntanlegg  
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7. Aktuelle utbyggingsområder – detaljert beskrivelse 

7.1 Innledning 

Tabell 7 – kostnadsoversikt i mill kr 

        
Område Tot 

kostn 
Tilskudd 
nett-
eier 

Anl.tilsk 
beboere 

Dugnad Tilskudd 
komm. 

Tilskudd 
stat/andre 
komm 

Kostn pr 
boenh. 
i 1000 kr 

10A - Letnes-/ 
Stokkangrenda 

       

10B Farbu - Klepp        

Sum område 10A+10B 3,4 1,23 0,59 0,24 0,24 1,1 60.000.- 

11A - Rostadvegen vest        

11B - Rostadvegen øst        

11C - Jætåsen        

11D - Kvam-Melhus        

11E - Haug-Hjulstad        

11F-Vangsgrenda/ 
Vangshylla 

       

Sum område mellom 
Straumen og Rostad 

7,23 4,14 2,29 0,5 0,3 0 38.000.- 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

1,7 0,86 0,5 0,14 0,2 0,15  *1 47.000.- 

12B - Område vest for Hylla 1,23 0,46 0,19 0,15 0,13 0,30 59.000.- 

12C - Lorås/Grandmarka 
mot Loråsbekken 

1,73 0,57 0,3 0,17 0,24 0,45 67.000.- 

13A - Korsavegen 
(Sandvollan skole-Korsen) 

2,45 0,77 0,45 0,28 0,30 0,65  *2 68.000 

13B - Grønnesby 2,24 0,57 0,3 0,24 0,24 0,9 89.000.- 

14 - Verdalsgrenda 1,8 0,5 0,23 0,2 0,57 0,3 78.000.- 

15A - Sund folkehøyskole-
Hø   1. etappe 

1,1 0,5 0,26 0,12 0,22 0 48.000.- 

15B - Sund folkehøyskole-
Hø   2. etappe 

1,54 0,42 0,23 0,24 0,2 0,45 82.000.- 

16 - Vuddugrenda 4,2 1,67 0,82 0,36 0,25 1,1 55.000.- 

Sum ekskl Verran        

16A  - Framverran           

16B  - Trongsundet        

16 – Framverrran + 
Trongsundet           *3 

10,6 1,4 0,7 1,1 4,2 3,2 150.000.- 

Øvrige i gamle Mosvik 
kommune   *4 

       

Framverran/Trongsundet 
alt. løsning m/radio 

0,3 0,3 0 0 0 0,6  

Sum 1 m/radio Framverran 29,5 12,0 6,3 2,7 3,0 5,5  

Sum 2 m/fiber Framverran 39,5       
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*1 Inkl foreslått 60.000 kr i tilskudd fra Steinkjer kommune 

*2 Inkl foreslått 50.000 kr i tilskudd fra Steinkjer kommune 

*3 Dette alternativet er ikke tatt med videre 

*4 Her foreligger det ikke noe ønske om utbygging 

 

 

7.2  Straumen-Skarnsundet 

 

Dette består av de 6 utbyggingsområdene a) Haugen-Hjulstad – b) Kvam-Melhus –                 

c) Jætåsen – d) Rostadvegen øst – e) Rostadvegen vest – f) Vangsgrenda/Vangshylla. Det 

startet med områdene langs Rostadvegen. Så etter hvert som kommunens 

bredbåndsprosjekt ble kjent blant innbyggerne ble det klart at interessen var stor i hele 

området mellom Straumen og Skarnsundet. Ved vurdering av tekniske løsninger ble det så 

klart at dette området må bygges ut samlet. Det er påkrevet for i det hele tatt å kunne 

utnytte eksisterende infrastruktur i området. En for venter også at kostanden blir lavere. Det 

kan for eksempel benytte ett felles nodeskap i stedet for 6 separate, og 3 km av det 

trekkrøret som er lagt mellom Utøy og Skarnsundet kan også benyttes. En øker også 

muligheten for at det kan bli interessant for flere aktører å regne på anbudet. 

 

Samlet kostnad ser ut til å bli så gunstig at det er uaktuelt å søke om statstilskudd. 

Områdene omfatter i alt ca 200 eiendommer, og de ligger også vesentlig tettere enn i de 

andre områdene som gjenstår. De har derfor klart det laveste antall m med grøft pr husstand 

på 85 m. En har kommet til at det vil være tilstrekkelig med kr 1500 i tilskudd pr abonnent, 

dvs totalt 0,3 mill kr. Dette er derfor et område hvor det så snart som mulig kan treffes 

forberedelser for å komme videre gjennom en anbudsprosess. Med bakgrunn i at det nå 

foreligger langt mer detaljerte planer enn det som har vært vanlig før bør denne prosessen 

bli enklere. 

 

 

7.3  Letnes-/Stokkangrenda + Farbu-Klepp 

 

Dette er det prosjektet i kommunen som har ventet lengst på en gjennomføring. Allerede i 

2013 ble det sendt inn søknad om å få tilskudd fra fylkeskommunen. En nådde imidlertid 

ikke opp til tross for at i alle fall Letnes-/Stokkangrenda er ett av de dårligst stilte områdene i 

kommunen både når det gjelder mobiltelefon og bredbånd. Problemet skyldes at en 

betydelig del av område ligger langt unna nærmeste telefonsentral (5-6 km). En god del har 

faktisk en nedlastings-hastighet på bare 1 Mb og opplastingshastighet på bare 0,1 til 0,2 Mb. 

Ved ny søknad i 2014 var status uendret. Da var kommunen svært nær med å lykkes. 

Oppslutningen om bredbånd i grenda har vært høy og i 2014 var det hele 63 av 65 

husstander som var interessert. En har også fått opplyst at beboerne er motivert til å utføre 

en betydelig dugnadsinnsats. Nå er det å håpe at kommunen kan oppnå tilskudd i 2015.   



21 
 

 

I forbindelse med at fylkeskommunen la fast dekke på Letnesvegen, Noremsvegen og 

Stokkanvegen i 2012 ble det også lagt ned trekkrør for bredbånd. Bredbåndsutbyggingen ble 

etter dette fullført fra Kjerknesvågen og sørover til Snertingen. Bebyggelsen i dette området 

er svært spredt. Men fordi svært mange av boligene ligger nær fylkesvegen blir ikke antall 

meter med ny grøft så omfattende som en kunne forvente. Det blir nokså nært 

gjennomsnittet for gjenstående områder på 135 grøft pr husstand (ekskl eks trekkrør). Det er 

også etablert en node på Kjerknesvågen som kan benyttes.  

 

 

7.4  Framverran-Trongsundet 

 

Alternativ med fiber i jord 

Kommunen sendte i 2014 inn søknad om statstilskudd for en utbygging for hele området fra 

Skarnsundet til Trongsundet. Verken denne eller den andre søknaden fra kommunen for 

Letnes-/Stokkangrenda nådde opp. Offisielt er det ikke gitt noen nærmere begrunnelse for 

hvorfor og heller ikke hva som var pluss og minus for søknaden. Men etter en muntlig 

samtale med myndighetene kan inntrykkene oppsummeres til følgende: 

 Det er en god del som allerede har en hastighet på nedlastning over 4 Mb. 

 Kost-/nytteverdien er ikke spesielt gunstig. 

 Det framgår ikke hvor stor oppslutningen er. Det er uklart om den er over eller under 80 

%. 

 

Totalt var kostnaden beregnet til 10,6 mill kr. Det forelå ikke noe detaljert underlag som 

viser hvordan en har kommet fram til denne kostnaden. En velger å tro at beregningen er 

gjennomtenkt og benytte den derfor også i år. Ellers var det lagt opp til følgende 

finansieringsplan: 

Dugnad     3,7   mill kr 

Entreprenører     3,0      « 

Fylkeskommune og Teletilsynet  2,2      « 

Inderøy kommune    1,0      « 

Kundefinansiert    0,7      « 

Sum      10,6 mill kr 

 

Overnevnte finansieringsplan ansees ikke som realistisk. En dugnadsinnsats verdsatt til 30 % 

av totalkostnadene er alt for høyt. Ved å ta snittet for alle de andre prosjektene kommer en 

fram til et gjennomsnitt på bare 10 %. Dugnadsinnsatsen er derfor redusert fra 3 til 1 mill kr 

samtidig som kommunens finansiering er økt fra 1 til 3 mill kr. 
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Alternativ med radio 

Siden løsningen med kabel i jord blir kostbar har en også utredet et alternativ med 

radiosamband. Det gir en totalkostnad på bare ca 0,3 mill kr, dvs kun 3 % av det en 

konvensjonell utbygging koster. Løsningen innebærer at de eksisterende radioene fornyes 

med det utstyr som kan leveres i dag. Den prinsipielle løsningen vil fortsatt være at det 

sendes radiosignaler fra toppen av Skarnsundbrua til Ørdalen. Herfra sendes det delvis 

direkte til den enkelte abonnent på østre deler av Framverran. Så sendes det i tillegg 

radiosignaler videre til Ramsberget. Herfra går det så signaler videre delvis direkte til 

abonnenter på vestre del av Framverran og delvis til en link plassert ved Nedre Grande for 

videre fordeling lokalt i dette området. Dagens bruk av koppernett kan om ønskelig 

opprettholdes. Fra Ramsberget sendes det også radiosignaler videre vestover til 

Trongsundet. Det går til Norkringmast øst for Hovdvågen og deretter direkte til den enkelte 

abonnent. 

 

Med de nye senderne vil hastigheten på radiosignalene øke kraftig fra 30 til 230 Mb, dvs 8 

ganger større hastighet enn i dag. Nå leveres det til en del av abonnentene bredbånd med 

hastighet ned 8 Mb ned og ca 1 Mb opp. Med de nye senderne vil hastigheten øke til 25 Mb, 

og det vil da være slik at en også stort sett får denne hastigheten også på opplasting. Denne 

løsningen krever at den enkelte abonnent monterer ei antenne på huset. Kostnad for dette 

er stipulert til ca 3000 – 5000 kr. Denne løsningen vil også eliminere dagens problem med 

frisikt for boligene ved gamle Framverran skole. Problemet her har i dag vært at det hele tida 

gror opp skog slik at det må foretas en jevnlig rydding.  

 

Så har det også vært klaget på ustabilt internett pga svikt i strømforsyningen fram til 

Ørdalen. For å bedre på dette har beboerne pekt på muligheten av å montere et 

strømaggregat. En har vært i kontakt med netteier på strøm, dvs N-Tr-Everk, for å få 

dokumentasjon på hvor bra strømforsyningen er. Det viser seg da at det i 2014 var 14 

strømutfall. Alle strømutfallene skyldes skader på luftstrekk i nærheten av Ørdalen pga 

vindfall ved kraftig uvær. Men gj.sn. tid strømmen var borte for 9 av gangene var på bare 5 

min. Så var de 5 tilfeller hvor strømmen var borte i 1-2 timer. Videre ser en at 4 av de 14 

strømutfallene var om natta, dvs uten betydning for brukerne. Så stemmer det at nettet var 

ute av drift i ca 2 døgn nov 2013 (stormen Hilde) og des 2013 (stormen Ivar). Etter dette blir 

konklusjonen at strømmen ikke har vært mer borte enn at det går an å leve med det. Men 

hvis problemet blir større i framtida er dette enkelt å løse ved montering av et lite 

strømaggregat som kopler seg automatisk inn ved strømutfall.  

 

Konklusjon 

Løsningen med radio er langt rimeligere og den gir også gode løsninger med den teknologi-

utvikling som har skjedd i det aller siste. Som en slags kompensasjon for at det ikke blir en 

løsning med fiber i jord imøtekommes området med at utbyggingen tas i år, kommunen 

dekker alle utgifter som ikke er knyttet direkte til boligen og det stilles heller ikke krav om 80 
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% oppslutning. De må bare påregnes en utgift på ca 4000 kr for montering av ny mottaker på 

husvegg. 

 

Begrunnelsen for at den foreslåtte løsningen med radio i stedet for fiber i jord kan forsvares 

kan oppsummeres til følgende: 

 Kostnaden pr husstand er på 150.000 kr eller et kommunalt tilskudd pr husstand hvis en 

ikke oppnår tilskudd fra staten på 100.000 kr er langt høyere enn for alle de andre 

områdene. 

 Det er så langt ikke dokumentert at en har den nødvendige oppslutning på 80 % blant 

beboerne. 

 Det er heller ikke dokumentert at det det er noen særlig oppslutning blant beboerne. En 

har riktignok mottatt godt begrunnede søknader fra 6-8 enkeltpersoner/firma som har 

behov for bredbånd som selvstendig næringsdrivende eller at de har delvis 

hjemmekontor. Det argumenteres med at hastigheten er for dårlig og spesielt på 

opplasting og at drifta er for ustabil. Det forventes at foreslått løsning med oppgradering 

av radio løser dette problemet. 

 Ved søknadsbehandlingen av en løsning med fiber i jord sommeren 2014 har en 

uoffisielt fått tilbakemelding på at muligheten med å lykkes med å oppnå statstilskudd 

ikke er spesielt stor. I år må det dessuten forventes at det blir enda tøffere konkurranse 

for å lykkes. 

 Fordi foreslått løsning blir rimelig og for å gi en kompensasjon for at det ikke blir fiber i 

jord kreves det ikke anleggstilskudd fra beboerne. 

 Området tas med blant de områdene som kommer i en 1. etappe i 2015 og sannsynligvis 

kan det kan komme først av alle anlegg. 

 

 

 

7.5  Korsavegen 

 

I likhet med Vudduvegen er også dette et prosjekt hvor oppstarten på beboernes 

engasjement kom høsten 2014. I tillegg har beboerne ei god stund vært i direkte kontakt 

med bredbåndsaktør og mottatt tilbud i håp om kostnaden blir så lav at tilskudd fra det 

offentlige ikke blir nødvendig. Slik gikk det imidlertid ikke. Det synes opplagt at tilskudd fra 

det offentlige blir nødvendig.  

 

Ellers er det spesielle ved denne utbyggingen at det også omfatter 3 husstander i Steinkjer 

kommune. Ut fra geografien er dette ønske forståelig. Men gj.sn avstand fra hovedtrasé for 

disse boligene er en god del høyere enn for øvrig bebyggelse i Inderøy kommune. En finner 

det derfor rimelig at Steinkjer bidrar med 20.000 kr i anleggstilskudd for hver bolig, dvs totalt 

60.000 kr. Dette under forutsetning at tilskuddet fra Inderøy kommune ikke blir høyere enn 
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de kr 12.000.- som er foreslått. Så må beboerne i tillegg betale det samme anleggstilskuddet 

som innbyggerne i Inderøy kommune, dvs kr 12.500.- pr husstand. 

 

Så har det nylig skjedd en oppgradering av telekiosken i området slik at 

nedlastingshastigheten på bredbåndet for en god del har blitt vesentlig over 4 Mb. Dette 

gjør det noe usikkert på om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. En må derfor ta en ny 

gjennomgang på prosjektet og se om noen av de eiendommene som ligger langt unna kan 

utgå eller at en del av det som er definert som kundetraséer i stedet kan omdefineres til helt 

private traséer. 

 

 

7.6  Vuddugrenda 

 

Dette er et område hvor det er godt dokumentert at store deler av foreslått 

utbyggingsområde har ADSL hvor nedlastingshastigheten på ettermiddagen, når en god del 

bruker nettet samtidig, er nede i 2-3 Mb. Det er også nettopp foretatt detaljerte målinger 

samtidig på 11 ulike punkter som er et representativt utvalg for området. Det viser en gj.sn 

hastighet på 2,9, dvs under 4Mb. Opplastings-hastigheten er enda dårligere og har faktisk et 

g.sn på bare 0,7 Mb. Det er et pluss for søknad om statstilskudd at dagens hastighet på 

bredbånd er så lav. Interessen for utbygging er ellers stor. En er komme godt i gang, men det 

ser ut som det gjenstår noe jobbing for grenda for å få en stor nok oppslutning. Det er 

forståelig at det er slik og det bør ikke bety noe for kommunen nå. Skal en oppnå gode 

prosesser er det viktig å bruke tilstrekkelig med tid. 

 

Ellers ble det for noen år siden foretatt en oppgradering av ADSL. Den ADSL-en som går ut 

fra etablert telefonsentral ved Granavatnet har ikke tilførsel via bredbånd i jord. Så ble dette 

oppgradert med tilføring av radiosignaler. Løsningen er basert på at signalene sendes ut fra 

ei mast på gården Sakshaug Berg. Tilførselen hit skjer gjennom kabel i jord. Fra 

telefonsentralen går signalene via det gamle koppernettet til Telenor. Men problemet med 

løsningen er at radiosignalene passerer hele 3 sendere før de når telefonsentralen. For øvrig 

var det NTE marked som bygde ut dette. Så ble dette solgt til StayOn med hovedkontor på 

Vestlandet og eid av Lyse Energi AS. Pga av dårlig kvalitet på det bredbåndet som føres fram 

til telefonsentralen blir det vanskelig å heve hastigheten på dagens løsning. 

 

Kostnadsberegning viser en kostnad pr boenhet på 50.000 kr, dvs omtrent det samme som 

for Letnes-/Stokkan + Farbu-Klepp. Totalkostnad på 4,2 mill kr foreslås finansiert med 

250.000 kr fra kommunen og 1,1 mill kr i statstilskudd. Ellers er utgangspunktet for å få til 

bredbånd her gunstig fordi det er lagt trekkrør langs fylkesvegen gjennom hele grenda og i 

alt 6,5 km. Så har det blitt litt dyrere enn forventet fordi det er en noen lange kundetraséer. 

Allikevel bør det være et godt utgangspunkt at snitthastighet ligger under 4 Mb. 
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Anlegget med trekkrør ble avsluttet ved Li gård ca 500 m fra Sakshaug skole hvor det er 

mulig med tilknytning til eksisterende bredbånd. Nå er det løsbart å få bygd også denne 

strekningen uten separate fiberanlegg fordi kommunen har vedtatt å bygge en kloakkledning 

fra Straumen og opp til Li/Ferstad for å sanere eksisterende mini kloakkrenseanlegg. 

Trekkrør vil da kunne legges i bunn av denne grøfta. En håper å kunne gjennomføre dette 

som et anlegg vinteren 2015/2016. 

 

 

7.7   Områder på Røra 

Dette omfatter 3 ulike områder som ikke henger sammen geografisk. Det innebærer at 

teknologiske løsninger for disse områdene kan bli ulike, og tidspunkt for gjennomføring også 

kan bli forskjellig. 

 

A. Område langs E6 nord for Røra sentrum 

Tilknytningspunktet blir ved trafostasjonen nederst i Floåsvegen og går herfra nordover langs 

E6 ca 3 km på østsida av E6. Det omfatter ca 40 husstander. På de første 1000 m nordover 

(Svian og Gjellsåsvegen) har en hele 75 % av husstandene, mens en på de siste 2000-

metrene har de resterende 25 % av husstandene. Det viser at denne siste strekningen blir 

noe kostbar å bygge ut. Så er det slik at kommunen i samarbeid med Steinkjer kommune 

vinteren 2015/2016 skal bygge ut et felles vannforsyningsanlegg fra Vollan på Rambersmyra, 

inn i Inderøy kommune, så gjennom Steinkjer kommune for så og avsluttes ved Berg-

gårdene.  

 

På den 2,8 km lange hovedtraséen og også for de andre traséene (stikkledninger) blir det 

lagt trekkrør i bunn grøft. Det gjør det langt lettere med bredbåndsutbygging i dette 

området den dagen det blir aktuelt. Men siden dette anlegget står ferdig først sommeren 

2016 er det ikke aktuelt med noe oppstart av anlegg før tidligst høsten 2016. Det at anlegget 

går inn og ut av 2 kommuner settes også spesielle krav til utbyggingen. De at 2 kommunene 

har noe ulik praksis når det gjelder vilke anlegg som skal prioriteres og også krav til 

egenkapital og hva som skal være privat. Det er heller ikke sikkert at de 2 kommunene har 

samme prioritering med hensyn til tidspunkt for at dette anlegget bør komme. For ekstern 

tilknytning for Vådalsgrenda er det ellers 2 løsninger: 

Alt 1 – Tilknytning via en aktuell bredbåndsutbygging nordover fra Trafostasjonen like nord 

for Røra sentrum og som uansett vil komme i alle fall på de første 1000 metrene. 

Alt 2 – Tilknytning mot nord hvis Steinkjer kommune bygger ut sørover fra Sparbu sentrum 

og over Rambergsmyra. 

 

Foreløpig konklusjon 

Så langt opplyser Steinkjer kommune at det ikke foreligger noen planer for utbygging fra 

nord. En tror derfor det er mest realistisk å forvente en utbygging fra sør. Fordelen med 

dette er dessuten at da kan utbyggingen gjennomføres i flere byggetrinn. En mulig løsning vil 
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være at Inderøy kommune gjennomfører en utbygging slik at Berg-gårdene kan tilknyttes 

bredbånd. Så får eventuelt utbygging videre nordover komme senere. 

 

B. Område vest for Hylla 

Kommunen har her fått en tilfredsstillende søknad for bredbåndsutbygging. I et område med 

17 beboere er det hel 90 % oppslutning. Det er imidlertid et minus ved denne søknaden at 

gjennomsnitlig hastighet på nedlastning er på ca 10 Mb. Skal det sendes inn søknad om 

tilskudd til staten kan en få problemer med å nå opp fordi det er det er områder med 

hastigheter under 4 Mb som vil bli prioritert. Nå er statusen at hastigheten på nedlastning er 

på maks 1.2 Mb. Men det er et kriterium som staten ikke vektlegger.  

 

Utbyggingen er beregnet å koste 59.000 kr på boenhet. For å oppnå en finansiering av 

anlegget har en forutsatt 9000 kr i tilskudd pr husstand fra kommunen og 30 % av totale 

kostnader i tilskudd fra staten. Hvis det ikke oppnås noe tilskudd fra staten, og 

anleggstilskudd fra beboerne fortsatt skal være kr 12500.- innebærer det at kommunen må 

inn med 430.000 kr i stedet for 130.000 kr i tilskudd. Pr husstand blir dette da 25.000 kr. 

Denne beregningen viser at det ikke blir enkelt å få til en finansiering hvis tilskudd fra staten 

uteblir. En må derfor også her være åpen for å vurdere alternative løsninger med en 

kombinasjon av fiber i jord og radio. 

 

C. Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

Søknad om tilskudd er mottatt. Den viser at grenda ikke har lyktes med å skaffe nok 

oppslutning, dvs min 80 %. Av antatt 25 eiendommer er det bare 12 stk som har sagt ja, og 

det gir en oppslutning på bare 50 %. Så er det nokså mange som har sagt nei og også mange 

som ikke vet/er usikker. For de som har sagt ja er interessen for å få bredbånd stor. Av 

vedlagt dokumentasjon framgår det at hastigheten varierer fra 3 til 6 Mb på nedlasting, og 

på opplasting er det faktisk ingen som har over 1 Mb. Det dokumenterer godt at det er 

behov for en bredbåndsutbygging i området. Men siden hastigheten så vidt overstiger 4 Mb 

er en usikker på om en vil lykkes med å oppnå statstilskudd. Uansett er det en uaktuell 

problemstilling i 2015. 

 

Utbyggingen er beregnet å koste 67.000 kr på boenhet. For å oppnå en finansiering av 

anlegget har en forutsatt 10000 kr i tilskudd pr husstand fra kommunen og 25 % av totale 

kostnader i tilskudd fra staten. Hvis det ikke oppnås noe tilskudd fra staten, og 

anleggstilskudd fra beboerne fortsatt skal være kr 12500.- innebærer det at kommunen må 

inn med 770.000 kr i stedet for 240.000 kr i tilskudd. Pr husstand blir dette da 30.000 kr. 

Denne beregningen viser at det ikke blir enkelt å få til en finansiering hvis tilskudd fra staten 

uteblir. En må derfor også her være åpen for å vurdere alternative løsninger med en 

kombinasjon av fiber i jord og bredbånd. 
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7.8 Grønnesby 

 

Grenda har jobbet aktivt for å skape interesse for utbygging blant beboerne, og det er 

mottatt en godt begrunnet søknad for å få tilskudd. Oppslutningen er svært bra og det er 

godt dokumentert at bredbåndshastigheten i dag er lav. I snitt kommer den faktisk opp i 

bare 2 MB på nedlastning. Opplastingshastigheten er enda dårligere. Nettet er også ustabilt.  

 

Det er en forutsetning for denne utbyggingen at det legges trekkrør for bredbånd i bunn av 

grøfta for planlagt vann- og avløpsanlegg på ca 350 m langs Nessetvegen fra Langsåsen 

boligfelt etappe 2 til Rossdalen.  Men det vil ikke bli ferdigstilt før i 2016. Det er derfor ikke 

mulig å komme i gang med en komplett bredbåndsutbygging her før tidligst høsten 2016. 

 

Dessverre er dette er et av de mest kostbare områdene å bygge ut i. Mens området mellom 

Straumen og Skarnsundet krever 85 m med ny grøft pr husstand er det på Grønnesby hele 

250 m, dvs 3 ganger så mye. For kostnad pr boenhet blir også forskjellen mellom de 2 

områdene svært stor. For Straumen-Skarnsundet er kostnaden 38.000 kr pr boenhet mens 

det for Grønnesby blir hele 90.000 kr. Det er forutsatt et tilskudd på kr 10.000.- pr husstand, 

dvs ca 240.000 kr. I tillegg har en antatt 0,9 mill kr i tilskudd fra staten, dvs hele 40 %. Det 

trenger ikke å bli så enkelt å oppnå en finansiering for dette anlegget hvis det ikke oppnås 

statstilskudd. Kommunen foreslås derfor at det i likhet med for Verdalsgrenda utredes et 

alternativ med en kombinert løsning basert på delvis bredbånd og delvis radio når planen for 

bredbånd skal tas opp til revisjon våren 2016.  

 

 

7.9 Verdalsgrenda 

I likhet med Grønnesby har grenda jobbet aktivt for å skape interesse for utbygging blant 

beboerne. Den søknaden som er oversendt er særdeles grundig. Den viser detaljert at en del 

fortsatt benytter ADSL (basert på koppernettet) og med en hastighet på nedlastning på bare 

fra 0 til Mb og enda dårligere på nedlastning.   

 

Oppslutningen er svært bra og det er godt dokumentert at bredbåndshastigheten i dag er 

lav. I snitt kommer den faktisk opp i bare 2 MB på nedlastning. Opplastingshastigheten er 

enda dårligere. På leting etter noe som er litt bedre har så enkelte valgt bredbånd over radio 

levert av NTE marked. Andre benytter mobilt bredbånd. En innbygger har dessuten testet ut 

satellitt-bredbånd. 

 

Ellers er det også i dette området mange næringsdrivende som er hemmet av dagens dårlige 

bredbånd. Det gjelder barnehage, gårdsutsalg med serveringssted, folk som delvis benytter 

seg av hjemmekontor og bønder som har fått økt behov pga melkeroboter, foringsanlegg, 

betalingsterminaler m.m.. 
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I likhet med Grønnesby er dette også et av de mest kostbare områdene å bygge ut i. Mens 

området mellom Straumen og Skarnsundet krever 85 m med ny grøft pr husstand er det på 

Grønnesby hele 270 m, dvs over 3 ganger så mye. For kostnad pr boenhet blir også 

forskjellen mellom de 2 områdene svært stor. For Straumen-Skarnsundet er kostnaden 

38.000 kr pr boenhet mens det for Grønnesby blir hele 80.000 kr. Det er forutsatt et tilskudd 

på hele kr 18.000.- pr husstand, dvs ca 240.000 kr. I tillegg har en antatt 0,55 mill kr i tilskudd 

fra staten, dvs hele 40 %. Det trenger ikke å bli så enkelt å oppnå en finansiering for dette 

anlegget hvis det ikke oppnås statstilskudd. Kommunen foreslås derfor at det i likhet med for 

Grønnesby utredes et alternativ med en kombinert løsning basert på delvis bredbånd og 

delvis radio når planen for bredbånd skal tas opp til revisjon våren 2016.  

 

 

7.10 Sund folkehøyskole – Hø 

 

Dette er et område hvor det ser ut som interessen for bredbåndsutbygging ikke er så stor. En 

var i en tidlig fase i kontakt med Sund folkehøyskole som mente at de var i sluttfasen i 

forhandlinger med NTE marked for å få til en utbygging fra bebyggelsen sør for 

Straumenbrua og fram til folkehøyskolen. Så har en i senere samtaler med NTE marked fått 

noen uklare signaler om dette lar seg gjennomføre. Det en så har fått høre de siste dagene 

er at det ligger bredbånd langs vegen opp til folkehøyskolen. Men de gjenstår å krysse vegen 

og videre inn til skolen. Så blir det videre opplyst at videre arbeid med dette prosjektet nå 

har stoppet opp. Tidligere forutsatt løsning med at skolen og NTE marked i fellesskap bygger 

ut bredbånd opp til skolen ser derfor ikke ut til å stemme lenger.  For at denne saken skal 

bringes videre kan det synes mest aktuelt å få til et samarbeid med skolen og beboerne i 

nærheten. 

 

Så har det vært vist en viss interesse for å få til en bredbåndsutbygging videre mot sørøst 

langs Høsvegen. Men etter at fristen for å søke gitt ut 10. april gikk ut har en ikke hørt noe 

verken muntlig eller skriftlig. En antar det må skyldes at de ikke har lyktes med å få nok 

oppslutning. 

 

Det er også her foretatt en kostnadsberegning basert på at det er fremlagt bredbånd til 

folkehøyskolen. Det ble da konkludert med at det var mulig å få til en utbygging for en 1. 

etappe ca 1 km sørover langs Høsvegen til Vika og ca 1 km østover langs Flagvegen for en 

kostnad på 1,1 mill kr. Basert på et tilskudd på kr 12.000.- pr husstand ble kostnaden vurdert 

til å være så gunstig at det ikke var nødvendig å søke om statstilskudd. Nå er situasjonen 

sannsynligvis endret til å bli vesentlig mer ugunstig. Men dette er nå så uklart at ikke 

kommer lenger med å avklare dette nå. 

 

Det er også utredet en 2. etappe videre østover langs Høslandet og langs Høsvegen. Dette er 

nå så usikkert at det ikke er behov for noen ytterligere kommentar nå.  
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7.11  Mosvik sentrum 

I dette området har en ikke mottatt en eneste henvendelse om kommunal 

bredbåndsutbygging og det til tross for at kommunen har ført fram fiber i jord fra Straumen 

til Mosvik sentrum (tidligere Rådhus). Her er det en lokal bredbåndoperatør som benytter 

det bredbåndet som er ført fram til sentrum og dels bruker Telenor´s eksisterende 

koppernett og dels radio. Det leveres da bredbånd med hastighet 30 Mb ned og 10-30 Mb 

opp. 

 

Ved Jækta fjordstue tas det ut signaler fra fiber i jord som ligger like ved og fordeles så 

videre via koppernettet for områdene som ligger nord for Mossa. For bebyggelsen sør for 

Mossa er bygd ut for radio. Det sendes signaler opp til høydepunkt ved Nesset boligfelt og 

herfra sendes det så ut radiosignaler i 3 retninger slik at det i tillegg til sentrum leveres et 

like bra tilbud både til Bergsgrenda og Øverbygda. I hele dette området leveres det også 

bredbånd med hastighet ned på 30 Mb og hastighet opp på10-30 Mb. 

 

 

7.12 Sandvollan,  Heggstad-Brakstad 

Dette er et område som er spilt inn av beboere i området like før planen skulle gjøres ferdig. 

Det har derfor ikke vært tid til detaljert vurdering av planene, og noen kostnadsberegning 

foreligger heller ikke. Men etter et møte med en representant for beboerne er nok 

erkjennelsen stor for at konvensjonell utbygging med fiber i jord er lite aktuelt. En gjør ett 

unntak for området lengst i nord, dvs Heggstad-Nordberg. Her er det ca 10 boliger som ligger 

så nærme eksisterende bredbånd på Sandvollan skole at løsning med å tilknytte seg dette 

bør undersøkes nærmere. For bebyggelsen for øvrig lenger sør fram til Verdalsgrenda mener 

en at den mest realistiske utbyggingen vil være med radio slik det foreslås for Framverran.  

Dette foreslås derfor gjort når planen for bredbånd skal revideres. 
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Tabell 8 – oversikt aktuelle utbyggingsområder 

     Ant m med  grøft  

Område Ant 
gårds-
/bnr 

Ant 
bo-
enh 

90 % 
oppsl. 
Eiend 

Eks 
trekk-
rør 

Hoved
-trasé 

Kunde
-trasé 

Sum 
tot 

m grøft 
pr husst 
*1 

10A - Letnes-/ Stokkangrenda 27 29 24 5,9 1,9 1,3 3,2 120 

10B Farbu - Klepp 25 33 23 2,5 0 3,2 3,2 130 

Sum område 10A+10B 52 62 47 8,4 1,9 4,5 6,4 125 

11A - Rostadvegen vest 32 33 29 0 1,9 1,6 3,5 110 

11B - Rostadvegen øst 20 20 18 0 2,1 2,0 4,1 200 

11C - Jætåsen 40 40 36 0 0,5 1,1 1,6 40 

11D - Kvam-Melhus 52 54 47 0 2,2 3,9 6,1 120 

11E - Haug-Hjulstad 19 19 17 0 1,4 1,6 3,0 160 

11F-Vangsgrenda/Vangshylla 41 43 36 2,9 0,6 2,7 3,3 85 

Sum område mellom 
Straumen og Rostad 

204 209 183 2,9 7,8 9,6 17,4 85 

12A - Område langs E6 nord 
for Røra sentrum 

39 43 35 1,1 1,9 2,3 4,2 120 

12B - Område vest for Hylla 17 23 15 0 1,5 2,0 3,5 200 

12C - Lorås/Grandmarka mot 
Loråsbekken 

25 29 23 0 1,6 3,5 5,1 180 

13A - Korsavegen (Sandvollan 
skole-Korsen) 

24  22 0 2,9 12,5 15,4 230 

13A - Korsavegen (Sandvollan 
skole-Korsen) rev utgave 

35 41 31 0 2,9 4,6 7,5 215 

13B - Grønnesby 28 30 24 0 2,7 4,2 6,9 250 

14 - Verdalsgrenda 20 26 18 0 2,0 3,3 5,3 270 

15A - Sund folkehøyskole-Hø   
1. etappe 

23 25 21 0 1,0 2,0 3,0 130 

15B - Sund folkehøyskole-Hø   
2. etappe 

20 21 18 0 1,0 4,0 5,0 240 

16 - Vuddugrenda 73 84 66 6,5 1,8 7,2 9,0 125 

Sum ekskl Mosvik kommune 540 590  19,0 26,0 47,0 73,0 135 

16 - Framverran    61 69 55      

Trongsundet 11 11 10      

16 – Framverrran + 
Trongsundet           *2, *4 

72 80 65      

Øvrige i gamle Mosvik 
kommune   *3 

        

Sum         

*1 – Ved beregning av kostnad pr husstand er alle boliger innenfor aktuelt 

utbyggingsområde tatt med. 

*2 - 200 innbyggere 

*3 – 640 innbyggere 

*4 – Det er her ikke foretatt noen masseberegning 
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Vedlegg 1 – Retningslinjer for vilkår for å gi kommunalt tilskudd til utbygging 

av bredbånd 

Vedlegg 2 – Detaljert kostnadsberegning  

Vedlegg 3  - Kart for ulike områder 

10A – Letnes-Stokkangrenda 

10B –  Farbu-Klepp 

11    - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, vestlig del 

11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, østlig del 

11A -  Rostadvegen vest 

11B -  Rostadvegen øst 

11C –  Jætåsen 

11D -  Kvam-Melhus 

11E -  Haug-Hjulstad 

11F -  Vangsgrenda/Vangshylla 

12A – Område langs E6 nordover fra Røra 

12B –  Område vest for Hylla 

12C –  Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

13A -  Korsavegen (Sandvollan skole til Korsen) 

13B -  Grønnesby 

14 -    Verdalsgrenda 

15 –  Sund folkehøyskole – Hø, etappe 1 og 2 

16 –   Vuddugrenda 

17A - Framverran vestre del 

17B - Framverran østre del 

17C – Hindberg-Trongsundet 

17D – Framverran-Trongsundet radio 

18   -  Sandvollan,  Heggstad-Brakstad 
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Vedlegg 1 – Detaljert kostnadsberegning  

 

1. Enhetspriser og forutsetninger 

 Eget nodeskap hvis aktuelt utbyggingsområde ligger et stykke unna det område som 

det skal tilknyttes. Pris kr 100.000.-. 

 Kostnad for både hovedtrasé og kundetrasé hvor trekkrør ikke er lagt fra før, 250 kr/m 

 Kostnad for både hovedtrasé og kundetrasé hvor trekkrør ikke er lagt fra før, 100 kr/m 

 Egeninnsats på kundetraséer settes til 80 kr/m 

 Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva som hovedtrasé og kundetrasé. En har 

forutsatt dugnad på kun kundetrasé. 

 Påslag på 10 % uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg 

 Kostnad for kulturminner vurderes for hvert enkelt anlegg 

 For at et område skal komme i betraktning er det stilt krav om 80 % oppslutning. I 

kostnadsberegningen nedenfor har en imidlertid forutsatt 90 % oppslutning. 

 For de mest kostbare utbyggingene har en forutsatt at det søkes om inntil 30 % 

tilskudd fra staten 

 

2. Kostnader område 10A og 10B, Letnes-/Stokkangrenda og Farbu-Klepp 

Området omfatter 52 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 62 enheter. Langs både 

Stokkanvegen fram til Utøyvegen og Noremsvegen er det allerede lagt trekkrør i forbindelse 

med nylig opprustet fylkesveg. En har imidlertid all grunn til å tro at dette trekkrøret på en 

strekning øst for Stokkan grendehus er ødelagt i forbindelse med at det ble slått ned peler av 

stål ved oppsetting av rekkverk etter at trekkrøret var lagt. Det legges derfor opp til at 

Letnes, Stokkan og Norem forsynes fra Kjerknesvågen, mens Farbu-Klepp forsynes fra 

Utøyvegen. Siden deler av Letnes-/Stokkangrenda ligger nokså langt fra eksisterende node 

på Kjerknesvågen antas det behov for 1 stk ny node. 

 

I alt er det 8,4 km med trekkrør som er lagt fra før. I tillegg må det graves 6,4 km med ny 

grøft for hovedtrasé og 6,4 km for kundetrasé.  

 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 8400 m, 100 kr/m  kr   840.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1900 m, 250 kr/m   «    475.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4500 m, 250 kr/m   «  1125.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «  100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 2640.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    260.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2900.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 
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 90 % oppslutning, dvs 56 abonnenter og kr 4250.- pr abb.  Kr   240.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

56 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    250.000.- 

Sum kostnader totalt       kr 3400.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 56 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 60.000.- 

 

Dette er en så høy kostnad at kommunen absolutt bør prioritere å søke om statstilskudd slik 

det ble gjort i 2014. Søknad i 2014 om tilskudd for dette området hadde for øvrig en kostnad 

på 4,1 mill kr, dvs 0,7 mill kr høyere.  Men det omfattet 3-4 km med kundetraséer som nå er 

tatt ut. For ett område skyldes det at området ble utygd i 2014 som en del av utbyggingen på 

Kjerknesvågen. Så er det andre strekninger som er tatt ut fordi kost-/nytteverdien er svært 

ugunstig og at det kan gis akseptable tilbud med andre løsninger. Kostnaden for de 

områdene som nå er tatt ut kan anslås til minst 0,5 mill kr. En ser derfor at det er god 

overensstemmelse mellom årets og fjorårets kostnadsberegning. 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 3400.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 56 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «  1230.000.- 

Anleggstilskudd, 47 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    590.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,5 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på 2/3 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «   240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 2060.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 47 eiendommer og 

5000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 2300.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten     kr 1100.000.- 

 

Ved søknad om tilskudd fra det offentlige er det ikke anbefalt å ta med kostnadene for 

nedlagt trekkrør. Hvis en gjør det ville totalkostnaden blitt følgende:  

Kostnader for anlegg som er nytt     kr 3400.000.- 

Kostnad for nedlagt trekkrør, 8400 m og 150 kr/m   «  1200.000.- 

Kostnader totalt       kr 4600.000.- 

 

 

3. Kostnader område 11A, 11B, 11C, 11D, 11E og 11F, dvs 

Rostadvegen vest, Rostadvegen øst, Jætåsen, Kvam-Melhus,  

Haug-Hjulstad og Vangsgrenda/Vangshylla 

 

Området omfatter 204 eiendommer (eget gårds- og b nr) og 209 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 2900 m, 100 kr/m  kr   290.000.- 
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Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 7800 m, 250 kr/m   «  1950.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 9600 m, 250 kr/m   «  2400.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «    300.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 5040.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    510.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 5550.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 188 abonnenter og kr 4250.- pr abb. Kr   800.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

188 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    830.000.- 

Sum totalt        kr 7200.000.- 

 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 190 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 38.000.- 

     

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 7200.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 188 enheter, kr 22.000.- pr enhet «  4110.000.- 

Anleggstilskudd, 183 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «  2290.000.- 

Dugnad: I alt er det 9,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på 2/3 av dette, dvs 6400 m og 80 kr/m «   500.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune,  

kr 2000.- pr husstand og 183 eiendommer    «   300.000.- 

Sum finansiering       kr 7200.000.- 

 

 

4. Kostnader område 12A - område langs E6 nord for Røra sentrum 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 39 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 43 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 1100 m, 100 kr/m  kr   110.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1900 m, 250 kr/m   «    475.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2300 m, 250 kr/m   «   575.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «   100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1360.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    140.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1500.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 
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sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 39 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   170.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

39 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    170.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1850.000.- 

       

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 39 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 47.000.- 

 

Finansieringsplan 

Med bakgrunn i at det ikke foreslås å bygge ut dette anlegget i 2015 har en foreløpig i forslag 

til finansieringsplan forutsatt et alternativ uten tilskudd fra staten. 

Totale investeringskostnader      kr 1850.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 39 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    860.000.- 

Anleggstilskudd, 39 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    500.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1700 m og 80 kr/m «   140.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra Inderøy og  

Steinkjer kommune       kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 39 eiendommer og 

5000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune     «    150.000.- 

Finansiering fra staten      «                 0 

Sum Finansiering       kr 1850.000.- 

 

 

5. Kostnader område 12B vest for Hylla 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 17 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 23 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1500 m, 250 kr/m   «    375.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «   500.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     75.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr   950.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1050.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 21 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   90.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 
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21 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    90.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1230.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 21 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 59.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1230.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 21 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    460.000.- 

Anleggstilskudd, 15 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    190.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,0 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1500 m og 80 kr/m «   150.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  800.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 17 eiendommer og 

9000 kr pr husstand, dvs      «    130.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1000.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 % av totalkostnad  kr   300.000.- 

 

Opprinnelig forslag som omfattet de 2 eiendommene 500 vest for Hammer var det totalt 19 

husstander, 1500 m med hovedtrasé og 2600 m med kundetrasé. Når disse 2 eiendommene 

tas ut blir antall redusert til 17 stk. Videre reduseres kundetrasé fra 2,6 til 2,0 km. Ny 

totalkostnad reduseres da fra kr 1420.000.- til kr 1230.000.-.  

 

  

6. Kostnader område 12C Lorås/Grandmarka mot Lorvikbekken 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 25 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 29 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1600 m, 250 kr/m   «    400.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 3500 m, 250 kr/m   «    875.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     75.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1350.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    150.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1500.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 26 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   110.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

26 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    120.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1730.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 26 boenheter blir da total  
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investeringskostnad pr boenhet      kr 67.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1730.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 26 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    570.000.- 

Anleggstilskudd, 24 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    300.000.- 

Dugnad: I alt er det 2,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 2000 m og 80 kr/m «   170.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  1050.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 24 eiendommer og 

10.000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1290.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 25 %    kr 450.000.- 

 

 

7. Kostnader område 13A  Korsavegen (Sandvollan skole til Korsen) 

 

Beboerne i dette området har over lengre tid, med bistand fra NTE marked, jobbet godt med 

å få til en utbygging. Således foreligger det en detaljert oversikt over antall boliger, 

kårboliger og fritidsboliger. Det stemmer godt overens med den oversikten kommunen har 

laget. Området er imidlertid noe utvidet med en ekstra bolig i nord samt 3 boliger øst for 

Korsavegen som ligger i Steinkjer kommune. En utbygging med boliger i andre kommuner 

blir litt spesielt hvis det skal skje med tilskudd av kommunale boliger. Så er det også tatt med 

4 fritidsboliger. I alle de andre områdene er det ved kostnadsberegningen ikke tatt med 

verken boliger i nabokommune eller fritidsboliger. Men i dette tilfelle velger en å forholde 

seg til det omfang av boliger/fritidsboliger som grenda ønsker. En klar forutsetning for å 

gjøre dette er at anlegget ikke må fordyres og at kommunen ikke skal subsidiere 

fritidsboliger eller boliger i nabokommunen. Det innebærer at Steinkjer kommunen må 

forholde seg til de reglene som gjelder for Inderøy kommune. 

 

Mengden av dette blir da følgende: 

Kommune Bolig Kårbolig Sum 
boenheter 

Fritidsbolig 

Inderøy 28 6 34 4 

Steinkjer 3 1 4 0 

Sum 31 7 38 4 

 Men denne økte tilknytningen fører til en betydelig økning i antall m med fiber, dvs fra 5,4 

til 7,5 km. Dette er en betydelig økning.  

 

Videre foreligger det også en detaljert kostnadsberegning. For å få dette området har en 

valgt å kostnadsberegne på samme måten som det er gjort for alle andre 

utbyggingsområder. En legger da den reviderte masseberegningen fra beboerne til grunn. 
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 Kostnadsberegning 

Området omfatter 31 eiendommer (eget gårds- og bnr), 4 fritidseiendommer og 35 

boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2900 m, 250 kr/m   «      725.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4600 m, 250 kr/m   «    1150.000.- 

Kulturminner, stipulert      «      100.000.-   

Nodeskap        «      100.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  2075.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    210.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2300.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 36 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   150.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd,  

36 abonnenter og kr 4400 pr abonnent    «    160.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 2600.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 36 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 72.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 2600.000.- 

Tilskudd fra NTE, 31 boligenheter, kr 23.500.- pr enhet  «    730.000.- 

Tilskudd fra NTE, 4 fritidsboligenheter, kr 10.500.- pr enhet «      40.000.- 

Anleggstilskudd, 36 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    450.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3500 m og 80 kr/m «    280.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune for 3 eiendommer   «       50.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 25 eiendommer og 

12.000 kr pr husstand, dvs      «    300.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1850.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 %    kr   750.000.- 

 

Så foreligger det også en annen kostnadsberegning som har en total kostnad på 2,26 mill kr.  

Sammenlignet med den kommunale beregningen blir dette 350.000 kr billigere, dvs 13 

prosent. Men også med denne lavere totalkostnaden forutsettes det et betydelig 

kommunalt tilskudd. Nå er det i den kommunale kostnadsberegningen ikke tatt høyde for at 

de siste 150 m skal bekostes av den private. For dette anlegget blir det grovt regnet ca 1650 

m. Her forutsetter en derfor at alle kostnadene på disse strekingene kan utgå. Det gir en 

besparelse på ca 150.000 kr.  Total kostnad blir da redusert til 2,45 mill kr, dvs bare 8 prosent 

høyere enn den alternative kostnadsberegningen som utbyggingslaget har oppgitt. 
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Alternativ finansieringsplan 

Med en total kostnad på 2,45 mill kr blir finansieringsplanen følgende: 

Totale investeringskostnader      kr 2450.000.- 

Tilskudd fra NTE, 31 boligenheter, kr 23.500.- pr enhet  «    720.000.- 

Tilskudd fra NTE, 4 fritidsboligenheter, kr 10.500.- pr enhet «      40.000.- 

Anleggstilskudd, 36 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    450.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,6 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3500 m og 80 kr/m «    280.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1500.000.- 

Tilskudd fra Steinkjer kommune for 3 eiendommer   «       50.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 25 eiendommer og 

12.000 kr pr husstand, dvs      «    300.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1850.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten, 30 %    kr   700.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 36 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 68.000.- 

 

 

8.  Kostnader område 13B - Grønnesby 

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 28 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 30 boenheter. 

For dette område er det ikke nødvendig med nytt nodeskap 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2700 m, 250 kr/m   «    675.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4200 m, 250 kr/m   «  1050.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     100.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1825.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    180.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 2000.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 27 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   115.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

27 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    120.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 2240.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 27 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 89.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 2240.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 26 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    570.000.- 
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Anleggstilskudd, 24 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    300.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,2 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 1110.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 24 eiendommer og 

10.000 kr pr husstand, dvs      «    240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1350.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 40 %)   kr 900.000.- 

 

9. Kostnader område 14 – Verdalsgrenda 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 20 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 26 boenheter. 

For dette område er det antatt at det ikke behov for nytt nodeskap. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «    500.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 3300 m, 250 kr/m   «    825.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     125.000.-   

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 1450.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «     150.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 1600.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde.  

Det forutsettes 90 % oppslutning, dvs 23 abonnenter 

 og kr 4250.- pr abb.         kr   100.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

23 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    100.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1800.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 23 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 78.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1800.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 23 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    500.000.- 

Anleggstilskudd, 18 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    230.000.- 

Dugnad: I alt er det 3,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 2500 m og 80 kr/m «   200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  930.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

12000 kr pr husstand, dvs      «    220.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1150.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 35 %)   kr   650.000.- 
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10.  Kostnader område 15 – Sund folkehøyskole-Hø 

 

Felles forutsetninger for etappe 15A og etappe 15B 

En har gjort som forutsetning med bakgrunn i opplysninger fra folkehøyskolen at NTE 

marked i samarbeid med folkehøyskolen har fullfinansiert en utbygging fram til skolen. Så 

har en videre lagt til grunn at utbyggingen skjer i 2 etapper. Utbygging av etappe 1 starter da 

ved folkehøyskolen (pkt A på vedlagte kart). 

Det forutsettes at eksisterende nodeskap på Straumen kan benyttes. 

Utbyggingen for etappe 15A blir ikke så kostbar at det har noe for seg å søke om tilskudd fra 

staten. 

 

15A – Sund folkehøyskole-Hø, 1. etappe 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 23 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 25 boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1000 m, 250 kr/m   «    250.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 2000 m, 250 kr/m   «   500.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  800.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr   900.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

90 % oppslutning, dvs 23 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   100.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

23 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    100.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1100.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 23 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 48.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1100.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 23 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    500.000.- 

Anleggstilskudd, 21 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    260.000.- 

Dugnad: I alt er det 3,3 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 1500 m og 80 kr/m «   120.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  880.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

12000 kr pr husstand, dvs      «    220.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    « 1500.000.- 
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15B – Sund folkehøyskole-Hø, 2. etappe 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 20 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 21 boenheter. 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1000 m, 250 kr/m   «     250.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 4000 m, 250 kr/m   «   1000.000.- 

Kulturminner, stipulert      «     50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr  1300.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    100.000.- 

Sum anleggskostnader      kr   1400.000 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

90 % oppslutning, dvs 19 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   80.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

19 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    80.000.- 

Sum investeringskostnader totalt     kr 1550.000.- 

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 19 boenheter blir da total  
investeringskostnad pr boenhet      kr 82.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 1550.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 19 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «    420.000.- 

Anleggstilskudd, 18 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    230.000.- 

Dugnad: I alt er det 4,0 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 3/4 av dette, dvs 3000 m og 80 kr/m «   240.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr  900.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 18 eiendommer og 

11000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 1100.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten (ca 30 %)   kr   450.000.- 

 

 

11. Kostnader område 16 - Vuddugrenda  

 

Kostnadsberegning 

Området omfatter 73 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 84 boenheter. 

Strekning hvor trekkrør er nedlagt, 6500 m, 100 kr/m  kr   650.000.- 

Hovedtrasé (trekkrør+fiber), 1800 m, 250 kr/m   «    450.000.- 

Kundetrasé (trekkrør+fiber), 7200 m, 250 kr/m   «  1800.000.- 

Nodeskap, 1 stk       «   100.000.- 

Kulturminner, stipulert      «   200.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og rigg  kr 3200.000.- 
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10 % til uforutsett, byggeledelse m.m.    «    320.000.- 

Sum anleggskostnader      kr 3530.000.- 

Utgifter med blåsing av fiber og montering av Hjemme- 

sentral m.m. til den enkelte kunde. Det forutsettes 

 90 % oppslutning, dvs 76 abonnenter og kr 4250.- pr abb.    kr   320.000.- 

Dekning av diverse utgifter til NTE-bredbånd 

76 abonnenter, kr 4400 pr abonnent    «    340.000.- 

Sum totalt        kr 4200.000.- 

       

Med antatt 90 % oppslutning, dvs 76 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 55.000.- 

 

Finansieringsplan 

Totale investeringskostnader      kr 4200.000.- 

Tilskudd fra NTE-marked, 76 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «  1670.000.- 

Anleggstilskudd, 66 eiendommer, kr 12500.- pr eiendom  «    820.000.- 

Dugnad: I alt er det 7,1 km med kundetrasé. En antar da at det 

kan utføres dugnad på ca 2/3 av dette, dvs 4500 m og 80 kr/m «   360.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra stat og kommune  kr 2800.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune, 66 eiendommer og 

3000 kr pr husstand, dvs      «    200.000.- 

Sum finansiering ekskl tilskudd fra staten    kr 3000.000.- 

Sum søknad om tilskudd fra staten     kr 1200.000.- 

 

 

12A - Kostnader område 17 – Framverran 

En legger her til grunn den kostnadsberegningen som ble i forbindelse med søknad om 

statstilskudd for 2014. For Letnes-/Stokkangrenda foreligger også tilsvarende 

kostnadsberegning fra 2014 i forbindelse med søknad om tilskudd. Her har en nå i tillegg 

gjennom utarbeidelse av denne planen kostnadsberegnet på en alternativ måte basert på en 

detaljert masseberegning og realistiske enhetspriser. De 2 måtene å kostnadsberegne på for 

Letnes-/Stokkangrenda gir god overensstemmelse, og det ansees derfor ikke nødvendig med 

en ny kostnadsberegning for Framverran nå.  

 

Området omfatter 73 eiendommer (eget gårds- og bnr) og 84 boenheter. 

 

Finansieringsplan 2014 

Totale investeringskostnader beregnet i 2014   kr 10600.000.- 

Finansieringsplanen da var følgende: 

Dugnad         «   3700.000.- 

Entreprenører        «   3000.000.- 
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Tilskudd fra staten       «   2200.000.- 

Tilskudd Inderøy kommune      «   1000.000.- 

Kundefinansiert       «     700.000.- 

 

Overnevnte finansieringsplan ansees ikke som realistisk og nedenfor følger en revidert 

utgave som er vesentlig endret. Det ble i 2014 forutsatt en dugnadsinnsats verdsatt til 30 % 

av totalkostnadene. Dette er for høyt. Ved å ta snittet for alle de andre prosjektene kommer 

en fram til et gjennomsnitt på bare 10 %. En betydelig del av anleggskostnadene på 

Framverran er sprenging av fjellgrøft som ikke egner seg for dugnad. En konkluderer derfor 

med at dugnad i prosent på Framverran heller ikke kan settes høyere, dvs 1,1 mill kr. 

Tilskudd fra stat er økt fra ca 20 % i 2014 til 30 % i 2015 når totalkostnad er lagt til grunn. 

Post som i 2014 ble benevnt entreprenørkostnad heter nå «tilskudd fra NTE-marked». 

Det er forutsatt en oppslutning på 80 %. 

 

Aktuell finansieringsplan i 2015 

Totale investeringskostnader      kr 10600.000.- 

Tilskudd fra NTE marked, 64 enheter, kr 22.000.- pr enhet  «   1400.000.- 

Anleggstilskudd fra beboerne, 58 eiendommer,  

kr 12.500 pr enhet       «     700.000.- 

Dugnad         «   1100.000.- 

Tilskudd Inderøy kommune      «   4200.000.- 

Tilskudd fra staten (30 %)      «   3200.000.- 

 

Med antatt 80 % oppslutning, dvs 64 boenheter blir da total  

investeringskostnad pr boenhet      kr 170.000.- 

Tilskudd fra Inderøy kommune på 4,2 mill kr innebærer et tilskudd pr eiendom på kr 65.000.- 

 

12B - Kostnader område 17 – Framverran – alternativ løsning med radio 

Som en alternativ løsning til bredbånd har en også sett på en langt rimeligere løsning med å 

oppgradere det eksisterende radiosamband som er etablert i området. 

  

Foruten opprusting av radiosambandet må hver enkelt bruker montere ei ny antenne på 

egen bolig. Pris pr husstand settes til 5000 kr, 70 husstander og 80 % oppslutning gir da 55 

boliger. Pris for dette blir 0,3 mill kr 

Det gir følgende kostnad: 

Ny link fra toppen av Skarnsundbrua til Ørdal    kr   40.000.- 

Ny link fra Ørdal til Ramsberget      «    25.000.- 

Ny link fra Ramsberget til Norkringmast Trongsundet   «    25.000.- 

Ny punkt-til-multipunkt-sender Ørdal     «    25.000.- 

Nytt fiberskap Framverran 643 (Nedre Grande)    «    20.000.- 
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Bruk av nedlagt trekkrør fram til Framverranvegen 691 fiberskap  «    20.000.- 

Fiber på strekningen Framverranvegen 643-691    «    10.000.- 

Arbeid med montering av nytt utstyr     «    50.000.- 

Sum ekskl uforutsett, planlegging, byggeledelse og diverse  kr 225.000.- 

10 % til uforutsett, byggeledelse, diverse m.m.    «     25.000.- 

Sum kostnader        kr 250.000.- 

 

  



46 
 

Inderøy kommune 
 

1. Forslag retningslinje for vilkår for å gi kommunalt tilskudd 
til utbygging av bredbånd 

 
21.04.15 

Dette er et dokument som avklarer de viktigste vilkår kommunen stiller for å gå inn med 
tilskudd og for å sende inn søknad om støtte fra staten. Så er det tatt med noe kommersielle 
vilkår som det er opp til netteier å bestemme. I dette tilfelle er det prisene som benyttes av 
NTE Marked. Velges annen bredbåndsleverandør må det påregnes andre priser. 
 
Definisjoner 
Nodeskap: Skap hvor signalene tas ut fra et hovednett for fordeling ut i et forsyningsområde 
Koplingsskap/fordelingskum: Herfra går det ut separate fiberkabler ut til den enkelte 
abonnent 
Hovedtrasé/hovedrør: Dette er rør/traséer som går mellom nodeskap og 
koplingsskap/fordelingskum 
Kundetrasé/kunderør: traséer/rør fra fordelingskum/nodeskap til den enkelte bruker. 
 
1. Egenandel (anleggstilskudd) pr husstand på kr 12.500.- ekskl mva. Dugnadsarbeid kommer 
i tillegg.  

2. Krav til anleggstilskudd 
 Ett gårds-og bruksnr regnes som en husstand/enhet selv om det er flere boliger på 
gården, for eksempel frittliggende kårbolig. Det er bare hvis tidligere kårbolig er skilt 

ut som egen eiendom (eget gårds- og b.nr) at dette regnes som egen enhet.   
  Eventuelle bedrifter regnes som en husstand i forbindelse med anleggstilskudd. 
 Eventuelle fritidsboliger regnes som en husstand i forbindelse med anleggstilskudd.   

3. Private anlegg  
 Anlegg for bredbånd på privat grunn som går kun til en eiendom regnes som privat. 
 For eiendommer med boliger langt fra tomtegrense settes maks avstand til 150 m fra 

den boligen som ligger nærmest hovedtrasé/kundetrasé. Det resterende bekostes av 
bredbåndsleverandør/utbygger av feltet. 

 For alt som regnes som privat skal den enkelte selv bekoste alt arbeid med graving av 
grøft, legging av trekkrør og istandsetting av tomta etter at grøfta er igjenfylt. 

 For bredbånd til enkelthusstand må også huseier dekke alle utgiftene til istandsetting 
av tomta for den delen av traséen som i henhold til pkt 3, kpt 2 er definert som privat 
anlegg. Dette vil da være maks 150 fra tilknyttet bolig. 

4. Dugnadsinnsats.  
 Det legges stor vekt på at det kan utføres dugnad også på en del av traséene som 
etterpå overtas av bredbåndsleverandør. Normalt skal dette begrenses til 

kundretrasér. 
 Hovedentreprenør har garantiansvar også for traséer som utføres på dugnad fram til 
privat anlegg. 

 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne.  

5. Fordeling av kostnader  
 Det er krav om «spleiselag» hvor alle utfører dugnad/betaler det samme uavhengig 
av om de har lange eller korte private traséer 
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 På strekninger med dugnad må all istandsetting på grunn etter gravearbeidene 
gjøres/bekostes av beboerne.  

6. Kontaktpersoner  
 Aktuelt utbyggingsområde må ha en kontaktperson. 
 Denne må framskaffe ei liste over de som forplikter seg til å være med. Her må det 
framgå både antall eiendommer (eget gårds- og bnr) og antall boenheter på samme 
eiendom som ønsker bredbånd.  

 Det skal også legges ved en oversikt over dagens kapasitet på ned- og opplastning i 
Mb. Det er tilstrekkelig å få dette for en representativ del av husstandene. 

 Kontaktpersoner skal ha ansvaret for å innhente grunneieravtaler som gir 
bredbåndsleverandør rett til å ha kabler liggende på privat grunn.  

7. Oppslutning 
Det stilles krav om min 80 % oppslutning blant alle husstandene. Dvs at alle disse må 

betale et anleggstilskudd på kr 12500.- 
8. Fritidseiendommer – krav fra kommunen  

 Deltagelse fra disse forutsetter at totalkostnad pr abonnent ikke øker.  
 Krav til anleggstilskudd og dugnad er den samme som for fastboende. 
 Alle traséer som må bygges ekstra pga fritidsboliger må bekostes av de som ønsker 

bredbånd. 
 

 
2. NTE Marked - Kommersielle vilkår 

Punktene nedenfor inngår ikke i retningslinjene for Inderøy kommune 
1. Tilknytningsavgift til NTE-marked på kr 2400.- inkl mva. Frittliggende kårboliger på 
samme gårds- og bruksnr regnes som egen enhet. Det medfører egen kontrakt for disse 
hvor det betales en separat tilknytningsavgift og separate årsavgifter.  

2. Årsavgift NTE Marked for 2015 - Altibox fiberbredbånd 50/50 Mbit/s - kr. 499,- pr. mnd. 
3. NTE Marked bidrar med anleggstilskudd. Dette beregnes ut fra antall abonnenter som har 

forpliktet seg til å kople på. 
4. Fritidseiendommer – Disse må betale for et 12 måneders abonnement det første året. 
Deretter 4 måneder bindingstid ved ny oppkobling (hvis man har sagt opp). Betingelsene 

for øvrig er det samme som for fastboende. 
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10A - Letnes-Stokkangrenda 
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10B – Farbu-Klepp
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11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, vestlig del 
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11 - Oversiktskart Skarnsundet –Straumen, østlig del 
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11A - Rostadvegen vest 
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11B - Rostadvegen øst 
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11C – Jætåsen 
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11D – Kvam -Melhus 
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11E – Haug-Hjulstad 
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11F – Vangsgrenda/Vangshylla 
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12A - Område langs E6 nord for Røra sentrum 
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12B – Område 12B vest for Hylla 
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12C - Lorås-Heggstad mot Lorvikbekken 
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13A Sandvollan skole-Korsen 
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13B Grønnesby
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14 – Verdalsgrenda 
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15 – Sund folkehøyskole-Hø, etappe 1+2 
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15 – Sund folkehøyskole-Hø, etappe 1 
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16 – Vuddugrenda 
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17A - Framverran østre del 
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17B - Framverran vestre del 
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17C – Hindberg-Trongsundet 
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17D – Framverran-Trongsundet radio 
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Mosvik sentrum inkl Bergsgrenda og Øverbygda 
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Sandvollan   Heggstad-Brakstad 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Proneos delrapport 1 og 2 for Lensmyra næringspark tas til orientering.

2. Inderøy kommune igangsetter arbeid med å regulere Lensmyra næringspark. Anbefalt 
planløsning skissert av Selberg og Proneo legges til grunn for planarbeidet.

3. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med mulig erverv av arealer i området for framtidig 
bruk til næringsformål.  Det forutsettes politisk behandling av eventuelle avtaler.

4. Rådmannen får fullmakt til å arbeide videre med en fremtidig organisering av utbyggingen.

Vedlegg
1 Delrapport 1 - Lensmyra næringspark
2 Delrapport 2 - Lensmyra næringspark.

Bakgrunn

Inderøy kommune fikk i 2012 utarbeidet en mulighetsstudie for et ca. 300 daa stort område på 
Lensmyra på Røra til et større næringsområde. Området er i kommunedelplan avsatt til framtidig 
næringsareal, med unntak av jordbruksarealet i søndre del av dette området.

Mulighetsstudiet ble utarbeidet av Selberg Arkitekter AS.(Lensmyra Utviklingspark). Mulighetsstudien 
beskriver en mulig regulering og utforming av området med offentlig infrastruktur, prinsippløsninger 
med hensyn til utnyttelse og en mulig trinnvis utbygging fra sør mot nord. De økonomiske kalkyler 
indikerer en realisering av en utbygging til selvkost som bør kunne gjøre området konkurransedyktig de 



med tilliggende næringsarealer. Mulighetsstudien skisserer en kostnad på anslagsvis 100 mill. kroner for 
en fullstendig utbygging av «Lensmyra Utviklingspark».  Området vurderes å ha gunstig beliggenhet til 
veg og jernbane, midt mellom Levanger og Steinkjer.

Området er avgrenset av sentrum på Røra, FV 755 og E6/jernbane. Hele området består av 9 ulike 
eiendommer; 5 eiendommer på totalt 71 daa på det eksisterende næringsarealet og 4 eiendommer på 
det nye arealet. Inderøy kommune kjøpte i sommeren 2013 en av eiendommene på det nye arealet. 
Denne eiendommen, som er ca. 116 daa, avgrenser området mot nord. Det eksisterende 
næringsarealet ligger langs FV 755 og er utbygget av ulike typer næringsaktører – i hovedsak innen bygg
og anlegg.

Mulighetsstudien ble behandlet i formannskapet i juni 2012. Formannskapet vedtok da å arbeide videre 
med utvikling av Lensmyra som regionalt næringsområde i et forprosjekt med grunnlag i 
mulighetsstudien. Forprosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med private interesser og 
samarbeidende kommuner i Inntrøndelagsregionen (INVEST). Det ble innvilget et tilskudd på kr. 
400.000 fra regionalt næringsfond. Disse midlene ble brukt til grunnundersøkelser av området.

Inderøy kommune gjennomførte i januar 2013 møte med private interesser vedrørende utvikling av 
Lensmyra. Konklusjonen fra dette møte var at det må arbeides videre med prosjektet, og det er inngått 
intensjonsavtaler mellom kommunen og alle private interesser med unntak av eier av et mindre areal 
på ca. 16 daa.

Inderøy kommune vedtok i desember strategisk næringsplan for perioden 2013-2025. Planen legger 
opp til en generell satsing på næringsareal, og det er særlig pekt på Lensmyra. Felles strategisk 
næringsplan Inntrøndelagsregionen er utarbeidet, men ikke politisk behandlet. Steinkjer kommune har 
uten forpliktelser signalisert interesse for å være med på en utvikling av Lensmyra.

Det er også gjennomført møte med SIVA (mars 2014). SIVA poengterer at et eventuelt engasjement fra 
dem må utløses av en konkret etablering på området. De anbefaler at kommunen tar 
grunnlagsinvesteringene, og anbefaler etappevis utbygging.

Jernbaneverket planlegger å bygge ny vei inn i området, som tilførselsvei til eiendommer nord for 
området, for å gi adkomst til FV 755 i stedet for avkjørsel fra E6 med planoverganger for passering av 
jernbane.  Inderøy kommune har gjort vedtak om å bidra til ny vei inn i området, slik at veien kan 
oppgraderes til tilførselsvei inn i næringsområdet. Kostnadene til ekstra grunnundersøkelser ble dekket 
via det før nevnte tilskuddet fra InnTrøndelag regionale fond.

I et møte den 30. april 2014 ba Inderøy kommune Proneo AS om å utarbeide forslag til et forprosjekt 
for etablering av en større næringspark på Røra under den foreløpige arbeidstittel Lensmyra 
Næringspark.

Mål for prosjektet:

Inderøy kommune vil med å etablere Lensmyra Næringspark bidra til å styrke Inderøy kommunes 
posisjon og muligheter for næringsutvikling i et lokalt og regionalt perspektiv – og skape ny utvikling i 
området.

Konkrete mål for prosjektet:

Forprosjektet skal legge grunnlaget for en beslutning om:

I. Utbygging og videreføring av prosjektet i hovedprosjektfase, eller

II. Utbygging skal ikke gjennomføres



Konkret skal forprosjektet:

 Kvalitetssikre mulighetsstudiens konklusjoner og spesielt:

o Plan for utnyttelse av området og eventuelle trinnvis utbygging

o Opplegg og plan for masseutskifting

o Investeringsanslag og finansieringsplan

o Markedsvurdering/potensiale

o Gjennomføringsstrategi

 Utrede og foreslå organisering og eierskap til området og utbyggingsprosjektet, inkludert 

utarbeidelse av utkast til avtaler mellom interessenter

 Bistå Inderøy kommune i den nødvendige prosessen fram mot beslutning.

Proneo har nå gjennomført kulepunkt en og to i forprosjektet. Delrapportene 1 og 2 er ferdigstilt. En 
eventuell gjennomføring av kulepunkt tre må skje etter at det er gjort vedtak på de to første kulepunkt.

Delrapport 1 – Kvalitetssikring av mulighetsstudien.
Delrapport 2 – Forslag til organisering av eierskap.

Innholdet i delrapportene vil ikke bli gjentatt, men blir vurdert nedenfor.

Vurdering

Jernbaneverket planlegger å gjennomføre vegbygging inn i området i løpet av 2015. Veibygging er p.t 
ikke avklart med alle berørte parter, og det er lagt fram et annet alternativ til trase som berørte 
grunneiere så langt er positiv til. Denne traseen følger også vegløp som er foreslått i Selbergs 
mulighetsstudie.

Statens Vegvesen har signalisert at planlagt ny E6 gjennom Røra kan berøre Lensmyra. Det vil i følge 
vegvesenet ikke legge føringer for et mindre tiltak som jernbaneverkets veg, men kan medføre at det 
blir satt begrensninger på muligheten til å utbygge området til næringsareal inntil ny E-6 trase er 
fastsatt.

Rådmannen støtter Proneos forslag om trinnvis utbygging og at en i første omgang ikke starter 
utbyggingen fra områdets søndre del. (Motsatt ifht forslag fra Selberg). Dette er LNF-område område 
og har ikke status som industriområde. Det vil likevel være naturlig at området fortsatt inngår i videre 
langsiktig planarbeid. Med forslaget fra Proneno vil en utnytte Jernbaneverkets planlagte veiføring i 
nord samt hensyntar LNF-området i sør. Dersom jernbaneverket vegføring blir noe annerledes enn 
Proneo har lagt til grunn, men det er uansett naturlig å starte utbygging av området langs denne vegen.

Lensmyra har utfordrende grunnforhold. Både i nord, sør og langs jernbanen er det registrert 
kvikkleirforekomster. Området har stort sett myrgrunn, med påfølgende behov for masseutskiftinger. 
Masseutskifting er å foretrekke for å sikre god fundamentering av bygg. Tunge bygg krever ekstra 
fundamentering. Loråsbekken krever sikring før området kan tas i bruk, og det er behov for ekstra 
grunnundersøkelser for å være på den sikre siden med utbygging, men områdestabiliteten på de store 
flate arealene skal ikke være noe problem. Rådmannen slutter seg til denne vurdereringen.

Fossli AS (driver torvutvinning på bl.a. Leinsmyra – Verdal) stiller seg i utgangspunktet interessert i å 
inngå avtale om torvhøsting, med de utfordring som blant annet miljømessig knytter seg til dette. 
Rådmannen vil ikke avvise dette, forutsatt at det utarbeides en driftsplan for torvhøsting for 
kommunens areal.



Proneo har gitt en kostnadsvurdering, som vil bli betydelig høgere enn Selbergs estimat for 3-4 år siden. 
Anslagsvis en økning fra ca. 100 mill. kroner til ca. 135 mill. kroner. 

Proneo har sammen med Inderøy kommune utviklet 3 hovedmodeller for organisering av eierskap til 
utbygging av Lensmyra. Hovedmodellene bygger på de intensjoner som er inngått mellom kommunen 
og grunneiere:

1. Inderøy kommune etablerer et eget selskap for utbygging av eget areal
2. Inderøy kommune etablerer utbyggingsselskap sammen med Austad Maskinstasjon AS for 

utbygging av hele området på 235 daa.
3. Utbyggingsselskap, der alle grunneiere går inn med sine eiendommer.

Proneo anbefaler at Inderøy kommune etablerer utbyggingsselskap sammen med Austad Maskinstasjon 
AS for utbygging av hele området på 235 daa. Dette er i tråd med ønske fra de andre grunneierne.

Det er naturlig å avvente videre arbeid med utbyggingsselskap til regulering og eventuelle ytterligere 
grunnkjøp er gjennomført.

Konklusjon

På bakgrunn av Proneos rapporter mener Rådmannen mener det er grunnlag for å jobbe videre med 
utvikling av næringsområdet. 

Det neste naturlige skrittet vil være å igangsette arbeid med en reguleringsplan for området. Selberg 
Arkitektontors skisserte løsning for vegføring og tomteinndeling legges til grunn for reguleringsplanen.

Så lenge ny E-6 trase er uavklart må en sannsynligvis legge inn en forutsetning om rekkefølge på 
utbygging. Areal som kan være aktuelt som framtidig E6-trase (60- 80 m bredde langs jernbanen) må 
sannsynligvis avventes i forhold til utbygging inntil framtidig vegtrase er avklart.

Videre arbeid med å få på plass et utbyggingsselskap avventes inntil reguleringsarbeidet og eventuelt 
grunnkjøp er gjennomført.
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Tertialrapport pr. 30.04.2015

Rådmannens forslag til innstilling

1. Tertialrapport pr 30.04.15 tas til etterretning

2. I investeringsbudsjettet gjennomføres følgende tekniske endringer som følge av rebudsjettering fra 

2014 til 2015:

Prosj. 
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.15

Tot 
forbruk
31.12.14

Rest 
ramme
april

Opprinn.
budsjett
2015

Rebudsj.
endring
april

Revidert
budsj.

April 

5010 Økonomisystem -nye moduler 1100 276 824 120 200 320

5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 989 511 640 -130 510

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 96285 144465 119000 -6145 112855

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2050 1515 535 0 530 530

9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 12 388 0 390 390

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 0 580 580

9010 Salberg kirke - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgradering bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500



9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget - Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombygg. slamanlegg Røra renseanlegg 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

3. I investeringsbudsjettet gjennomføres følgende endringer i årsbudsjett og prosjektrammer som 

følge av endringer i 1. tertial:  

Prosj 
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Budsjettendringene finansieres slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
Endringer

april

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Vedlegg
1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.15



Bakgrunn
Rådmannen legger fram tertialrapport pr 30.04 om status for drift og investeringer i forhold til vedtatt 
budsjett 2015. Rapporten inneholder vurdering av avvik fra budsjett, rapportering om finansforvaltning 
og nærvær.

Vurdering

Driftsregnskapet
For driften rapporteres som en aktivitetsutvikling som i hovedsak er i samsvar med opprinnelig budsjett 
og plan ved utgangen av 1. tertial.  Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. 
kroner med et slingringsmonn på +/- 2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat 
på 1,8 mill. kroner mot budsjettert 3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig 
sannsynlighet for at vi i år vil måtte saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende 
spesifikasjon «Hovedoversikt driftsregnskap» nedenfor.

Investeringsregnskapet

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 
det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 
kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for: 

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert i 

budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015 på netto kr 6,69 mill. 

kroner

Vi viser til vedlagte tertialrapport for ytterligere kommentarer.

Konklusjon
Se innstilling.
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TERTIALRAPPORT – REGNSKAPS OG AKTIVITETSUTVIKLING PR 30.04.2015

1. Innledning

Rådmannen viser til økonomireglementet bestemmelser om tertialrapportering. Det skal rapporteres 

til kommunestyret på pr 30.04. Tertialrapporten omfatter rapport om regnskaps- og 

aktivitetsutvikling for drift, investeringer, finansforvaltning og nærvær.

Rapporten er avviksfokusert og angir en årsprognose. Områder hvor regnskap- og 

aktivitetsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke 

bli kommentert.

Vi har lagt om presentasjonen av tertialregnskapet noe fra tidligere år. Presentasjonen 

«Hovedoversikt drift» nedenfor er spesifisert i samsvar med forskriftsmessige regnskapsoversikter.

2. Driftsregnskapet

Økonomisk	hovedoversikt	– avvik	driftsbudsjett

Tabellen økonomisk hovedoversikt – se nedenfor - viser en samlet oversikt på hovedområder –

ansvarsområdene og fellesområdene.  Tabellen omfatter tre kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent på årsbasis

Når rådmannen rapporterer beløp i kolonnen «vurdert avvik på årsbasis» så innebærer det at:

1. rådmannen forventer på rapporteringstidspunktet, angitte overskridelser/besparelser i 
forhold til årsbudsjettet

2. budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon eller tiltak

Rådmannen vil alltid i rapporteringen gi en overordnet oppdatert vurdering av:

 forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett

 forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

I tabellen angis negative avvik i inntekter med negative tall (-). For utgifter angis merforbruk avvik 

med negativ tall (-) og innsparinger angis med positive tall (+).

Sammenfatning	regnskap	og	aktivitet	pr	30.04.15.	En	prognose.

Aktivitetsutviklingen er stort sett i samsvar med opprinnelig budsjett og plan ved utgangen av 1. 

tertial og vi regner med å kunne gjennomføre aktivitetsplanen slik den ligger i budsjett- og 

økonomiplan. Vi må være forberedt på noen forsinkelser når det gjelder investeringer og prosjekter.

Totalt sett anslår rådmannen et netto merforbruk på ca. 2 mill. kroner med et slingringsmonn på +/-

2 mill. kroner. Det gir et prognostisert negativt netto driftsresultat på 1,8 mill. kroner mot budsjettert

3,796 mill. kroner. Dette innebærer i realiteten en betydelig sannsynlighet for at vi i år vil måtte 

saldere regnskapet med reduksjon i våre frie fond. Se underliggende spesifikasjon «Hovedoversikt 

driftsregnskap» nedenfor.
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Hovedoversikt- Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig 
budsjett 2015

Vurdert avvik 
på årsbasis

Avvik i % 
på årsbasis

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -135 002 1,48 %

Ordinært rammetilskudd -222 371 0,00 %

Skatt på eiendom -2 464 0,00 %

Andre direkte eller indirekte skatter -1 150 0,00 %

Andre generelle statstilskudd 0

Sum frie disponible inntekter -360 987

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -3 710 +1000 0,00 %

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 042 0,00 %

Avdrag på lån 17 105 0,00 %

Netto finansinntekter/-utgifter 31 437

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0

Til ubundne avsetninger 0

Til bundne avsetninger 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0

Bruk av ubundne avsetninger -1 229 0,00 %

Bruk av bundne avsetninger 0

Netto avsetninger -1 229

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0

Til fordeling drift -330 779 0,00 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 330 779 0,00 %

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0

Fordeling på virksomhetsområdene

Politisk virksomhet 3 500 -2,86 %

Fellesadministrasjon, næring og miljø 29 550 0,00 %

Oppvekst 121 080 0 -1,24 %

Helse, omsorg og sosial 129 917 -3 000 -1,41 %

Kultur og fritid 15 185 -1,98 %

Eiendom og kommunalteknikk 29 400 0,00 %

Vann og avløp 0

Diverse fond 2 075 0,00 %

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 0

Fellesområde inntekter -3 985 0,00 %

Fellesområde diverse 4 075 0,00 %

Avskrivninger -4 618 0,00 %

Fellesområde tilleggsbevilgninger 4 600 0,00 %

Sum fordelt 330 779 -2 000
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Kommentarer til	hovedoversikt	driftsregnskap

Frie disponible inntekter

Vi har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag fra Kommunenes Sentralforbund prognosemodell 

for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, samlet inntekt på 357,3 mill. kroner inklusiv 

naturressursskatt.  Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre 

inntekter.  Pr 30.04 viser prognosemodell rammetilskudd og skatteinntekter som budsjettert. Det er 

imidlertid signalisert en mulig svikt i skatteinntektene på landsbasis. Samtidig er det fra regjeringen 

signalisert en mulig kompensasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Risikoen er en svikt 

på inntil 2 mill. kroner.

Inntekter fra eiendomsskatt forventes som budsjettert.  

Andre direkte skatter omfatter rentekompensasjon fra Husbanken. Det er en viss risiko for en mindre 

svikt på grunn av rentenedgang.

Finansinntekter og -utgifter 

Rentenivået er noe lavere en budsjettert. Veksten i nettogjelden er også svakt lavere enn forventet. 

Det ligger sannsynlig en reserve i rentebudsjettet på rundt 2 mill. kroner, med de forbehold en til 

enhver tid må ta for renteutviklingen. Det er budsjettert med minimumsavdrag. Det legges grunn at 

budsjettet er tilstrekkelig og det vil være feil og disponere en mulig besparelse på dette tidspunkt.

Virksomhetsområdene

Politisk virksomhet

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Utgifter til godtgjørelse for politisk virksomhet ligger som 

forventet i første tertial. Sannsynligheten for en mindre overskridelse er større enn det motsatte. 

Fellesadministrasjon, plan og næring

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Regnskapet forventes å komme ut med balanse eller en svak 

besparelse.

Oppvekst

Aktivitets- og tjenestenivået er i samsvar med planer.  

Samlet for området prognoseres balanse. Utgiftene på fellesbudsjettet – som omfatter 

styrkingstiltak, overføringer til andre kommuner, overføringer til barnehager og skoleskyss mv – viser 

en overskridelse pr. dato og med en mulig merutgift på 1 mill. kroner. Det er variasjoner mellom 

skolene og barnehagene - dog mindre variasjoner enn det som fremkommer i regnskap 2014.  

Det forutsettes at en sannsynlig overskridelse på fellesområdet kan dekkes inn gjennom besparelser 

på skole- og barnehageområdet og uten at det går vesentlig på bekostning av kvalitet. Besparelsene

vil ha noe betydning for kvaliteten, særlig på barnehagene.

Det er planlagt tiltak for å ta ned dette, spesielt iverksettes det tiltak fra nytt skole- og barnehageår 

1.8.14.

Helse, omsorg og sosial

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå noe høyere enn budsjettert. 
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Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. 3 mill. kroner. Prognosen for merforbruket 

skyldes:

Bistand og omsorg har et noe høyt aktivitets- og kostnadsnivå. Budsjettet for 2015 innebar i 

realiteten en kostnadsinnstramning i forhold til regnskapsnivået for 2014. Det vil imidlertid ta tid før 

kostnadsnivået er tilpasset budsjettert nivå. Med økning i ressurskrevende tjenester er utfordringene 

betydelige. Lukkingen av en 8 sengepost ved Inderøyheimen er gjennomført uten vesentlige ulemper 

for brukerne. Frigjorte ressurser/bemanning vil bli overført til å ivareta ressurskrevende brukere i 

åpen omsorg. Det høye kostnadsnivået i 1. tertial skyldes i tillegg at korttidsfraværet har vært høyere 

enn normalt. 

Helse, rehabilitering og barnevern. Vi registrerer en vekst i aktiviteten på barnevernsområdet med 

økning i antall omsorgsovertakelser. Utgiftene til legetjenesten vil komme ut med en overskridelse på 

kr. 400.000,-.  Ny helsesøster i 50 % stilling til helsestasjonen er rekruttert slik som forutsatt i 

budsjettet. Slik kostnadsbildet er på området, er det nødvendig å vurdere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for å redusere kostnadsnivået.  

NAV. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen antall brukere og størrelsen på økonomisk sosialhjelp. 

Det er større sannsynlighet for merforbruk enn det motsatte, men forventningen så langt er at 

budsjettet skal holde.

Kultur

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe høyere enn budsjett. Det vil være noe behov for 

justering eller dreining av aktivitetsnivået ved kulturskolen. Opprettelsen av en heltidsstilling som 

fiolinist utfordrer utgiftsbudsjettet spesielt, samtidig er inntektsutviklingen noe svakere enn 

budsjettert. Det planlegges tiltak for å få aktivitetsnivå i forhold budsjettrammen.

Kommunalteknikk

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett.  Prognose viser at forbruk er i 

henhold til budsjettrammen. 

Vann og avløp

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett – muligens noe høyere for 

Selvkostområdet vann har i de siste årene hatt merforbruk som har medført et uinndekket på kr. 

909 792. Området vann er budsjettert omtrent i balanse i 2014. 

Inn-Trøndelag Regnskap og lønn

Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe over budsjett. Dette skyldes blant annet at 

lønnsoppgjøret ble noe dyrere enn forventet, samt merarbeid i forhold til overgang til nye systemer. 

Det er knyttet noe usikkerhet om merutgifter kan dekkes av merinntekter. 

Fellesområdet inntekter

Salg av konsesjonskraft forventes som budsjettert.

Fellesområdet diverse 

Pensjon. Pensjonskostnadene vil komme ut tilnærmet i samsvar med budsjett.
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Fellesområdet tilleggsbevilgninger

Lønn og arbeidsgiveravgift. Det er i budsjettet avsatt kr 4,1 mill. kr til lønnsoppgjøret. Effekt av årets 

lønnsoppgjør som er et mellomoppgjør er ikke kjent pr dato. Risiko for at det vil påløpe merutgifter 

vurderes som lav.

Avskrivninger

Kostnads- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i 

utgangspunktet komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære 

avskrivninger blir kapitalkostnader fra VA-området regnskapsført slik at vi budsjetterer med en netto 

inntekt.  Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten.

3. Investeringer

Vedtatt brutto investeringsramme i anleggsmidler for 2015 utgjør kr. 184,605 mill. kroner. I tillegg er 

det budsjettert med startlån og kjøp av aksjer. Totalt finansieringsbehov er dermed 189,805 mill. 

kroner.

Regnskap for 2014 og tertialgjennomgangen pr. 22.04.14, viser et behov for:

 Teknisk budsjettendring på grunn av faktisk forbruk/framdrift i 2014 ikke ble som prognosert 

i budsjettet 2015 (rebudsjettering)

 Endring i kostnadsrammer for prosjekter og budsjettendringer i 2015
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Generelt

Tekniske	budsjettendringer

Rebudsjettering 2015

Opprinnelig budsjett for 2015 bygger på status i prosjektene pr oktober 2014. Regnskapet for 2014 

ble avsluttet pr 16. februar 2015 og det er derfor naturlig å justere budsjettet for 2015 i forhold til 

status 31.12.14. 

Prosj.
nr.

Prosjekt Ramme Tot 
forbruk

Rest 
ramme

Budsjett Rebudsj. Rev 
budsj.

01.01.15 31.12.14 2015 endring
2015

April.15

5010 Økonomisystem -nye moduler 1100 276 824 120 200 320

5104 Inderøy rådhus III - inkl. ombygging NAV 1500 989 511 640 -130 510

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 240750 96285 144465 119000 -6145 112855

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2050 1515 535 0 530 530

9008 Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 400 12 388 0 390 390

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 0 580 580

9010 Salberg krk - midlertidig finansiering 400 0 400 0 400 400

7004 Inderøyheimen - oppgr. bad 2200 958 1242 0 1240 1240

6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 250 200 50 250

6017 Energimerking bygg(krav) 400 65 335 400 -70 330

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5300 360 4940 4570 370 4940

9104 Straumen - utbygging Nessjordet (netto) 33900 33395 505 0 500 500

9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 305 695 400 300 700

9114 Oppdatering kartverk 250 90 160 0 160 160

9115 Straumen - Meieribakken 10 -10 0 2000 2000

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8000 5488 2512 2600 -2100 500

9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 1818 692 780 -90 690

9005 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 288 202 160 40 200

9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 3245 255 185 65 250

9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 1204 4896 300 500 800

9212 Røra Stasjon - Austadlia 1800 1195 604 800 -200 600

9215 Ny vannledning /kobling Skjemstad 1000 0 1000 900 100 1000

9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 2150 54 2096 2000 100 2100

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1500 53 1447 1400 50 1450

9213 Ledningsnett Røra 5000 2272 2728 1500 1230 2730

8504 Fjernvarmesentral Venna 6000 4881 1119 1200 -70 1130

Total investering/Utlån 189 805 0 189 805

Justeringen av prosjektene går i balanse og påvirker ikke rammen for det enkelte prosjekt eller 

finansieringen. Rådmannen ser det derfor ikke som nødvendig å kommentere det enkelte prosjekt. 
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Endring	i	kostnadsrammer	og	budsjettendringer	2015

De viktigste forslag til endringer i rammer og budsjett 2015 er omtalt nedenfor.

Prosj
nr.

Prosjekt Ramme 
01.01.
2015

Endr. i 
ramme

Tot 
forbruk
pr april

Rest 
ramme
Pr april

Budsjet
t etter 
rebudsj
. 

Budsjett
endring
2015

Rev 
budsj.
April.15

2015

6001 Mosvik skole 34500 34 805 -305 0 240 240

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet 2 050 1 873 177 530 -130 400

8005 Sakshaug kirke – orgel 8 800 3 600 5 200 2600 1600 4200

8009 Klokkarstu- oppgradering 600 19 581 580 580

6023 Røra skole – oppgrad. aktiv. bygg 1 200 0 1200 300 100 400

9105 Straumen - sentrumsutvikling 8 000 6 941 1 059 500 500 1 000

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 5 300 700 1 172 4 128 4 940 1 060 6 000

9002 Forsterking/dekkelegging 16 000 7 262 8 738 4 000 1 300 5 300

9012 G/S-veg Lyngstad skole 5 400 0 5400 2 000 3 400 5 400

9212 Røra stasjon – Austadlia 1 800 200 1 831 -31 600 200 800

9219 Lyngstad utskifting langs gangveg 500 0 500 500 -100 400

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 1 500 53 1 447 1450 -800 650

9213 Ledningsnett Røra 5 000 2 343 2 657 2730 870 3 600

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad 1000 0 1 000 300 700 1000

Lillesund veg og parkeringsplass 500 0 0 500 500

Grunnundersøkelser Rørahallene 200 0 200 200

SUM Total investering/Utlån inkl startlån 189 805 6 690 196 106

Kommentarer

6001 Mosvik skole

Ekstraordinært bygningsarbeider på tak og konsulenttjenester i denne forbindelse har medført at det har 

påløpt utgifter på kr 239 000 i 2015. Egen sluttrapport vil bli lagt fram.

6007 Sandvollan skole trafikksikkerhet

Arbeidet er sluttført. Prosjektet blir noe billigere enn budsjettert.

8005 Sakshaug kirke - orgel

Iht. budsjett og økonomiplan skal tilskuddet til fellesrådet overføres med 2,6 mill. i perioden 2015-

2107. Framdriften er slik at fellesrådet skal betale 40 % av kostanden i 2015 og har behov for å få en 

større andel av rammen enn det som er budsjettert. Budsjettet for 2015 foreslås økt med kr 1,6 mill. 

Dette medfører at overføringen for 2016 og 2017 blir 1,8 mill. kroner for hvert av disse årene.

8009 Klokkarstu – oppgradering

Prosjektet er ikke igangsatt. 

6023 Røra skole – oppgradering aktivitetsbygg

Mottatt tilbud på arbeidet viser at prosjektet blir kr 100 000 dyrere enn budsjettert.
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9105 Straumen sentrumsutvikling

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt

Tilleggskostnader som skyldes overvann gjør at prosjektets ramme må utvides til 6 mill. kroner inkl.

mva. 

9002 Forsterking/dekkelegging

Prosjektet er utvidet i forbindelse med Krokvegen i tilknytning til arbeid i Straumen sentrum, og 

omprioritering av Årfallvegen. Utvidelsen foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond, avsatte 

midler til investeringsformål.

9012 Gang og sykkelveg Lyngstad skole

Prosjektet framskyndes slik at hele prosjektet gjennomføres i 2015.

9212 Røra stasjon – Austadlia

Reversering av den tekniske endringen som ble gjort i forbindelse med årsbudsjett 2015.

9219 Lyngstad – utskifting vannledning langs gangveg

Mottatt tilbud indikerer at prosjektet blir noe billigere enn budsjettert. 

9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad

Prosjektet har ikke startet. Det forventes vinteranlegg som går over 2015 og 2016.

9213 Ledningsnett Røra

Uventede tillegg i forlengelsen av anlegget som måtte inkluderes akutt. Medfører at rammen på 

økes.

9215 Ny vannledning/kobling Skjemstad

Prosjektet hadde pr 1.1 en restramme på 900 000, men er ved en inkurie lagt inn med kr 300 000. Dette 

medfører en teknisk korrigering. Første del av arbeidet er utført.

Nytt prosjekt: Lillesund veg og parkering

Det er behov for å oppruste veg og etablering parkeringsplass for å få frigjort tomteareal for salg. I 

tillegg vil dette legge til rette for almen ferdsel i et attraktivt turområde. Tentativt anslag på 

oppgrusing av vei og etablering av parkeringsplass kr 500 000.

Nytt prosjekt: Grunnundersøkelser Rørahallene

Det må utføres nye grunnundersøkelser da tidligere grunnundersøkelser ikke er tilstrekkelige.  

9903 Startlån

Iht. kommunestyrets budsjettvedtak skal det søkes om 4 mill. kr i startlån. Det er pr dato søkt om 2 

mill. Husbanken har gitt tilsagn om 1. mill.kr. 

Det vil bli sendt søknad på resterende 3 mill. 

Finansiering av budsjettendringer
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Budsjettendringene foreslås finansiert slik:

Finansiering Opprinnelig
budsjett

2015

Budsjett
endringer

Revidert 
budsjett
April 15

Salg av tomter 3 200 0 3 200

Kompensasjon mva. 29 581 8 840 38 421

Bruk av lån inkl. startlån 133 224 3 839 129 385

Eksterne tilskudd, refusjoner 22 600 0 22 600

Bruk av disposisjonsfond 1 200 1 300 2 500

Sum finansiering 189 805 6 301 196 106 

Det er ikke nødvendig å ta opp ytterligere lån. 

Det presiseres at første tertialrapportering er noe usikker i forhold til framdriften på mange 

prosjekter. De siste to årene har vi hatt utfordringer i forhold til framdrift, noe som har medført 

mindre låneopptak enn opprinnelig forutsatt. 

4. Finansforvaltning

Aktiva	- likviditet

Likvide midler i bank har hatt en økning på 33,5 mill. kroner i forhold til 31.12.14. Likviditeten er 

akseptabel. Driften går som normalt. Vi har ikke hatt behov for å bruke kassakreditten i 1. tertial, 

men likviditeten har vært anstrengt.

Låneportefølje

Det er pr dato ikke tatt opp lån for 2015. 

For øvrig vises til finansrapport i årsberetningen.



Arkivsak. Nr.:
2014/1403-13

Saksbehandler:
Grethe Haugan Aasen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/15 04.05.2015

Hovedutvalg Folk 34/15 05.05.2015

Formannskapet 06.05.2015

Kommunestyret 26.05.2015

Årsregnskap og årsberetning 2014

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsregnskap med årsberetning for 2014 godkjennes. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres med kr 108 484 på bakgrunn av etterkalkyle for 
regnskapsåret 2014. 

Vedlegg
1 Årsberetning 2014
2 Revisjonsberetning 2014
3 Årsregnskap 2014
4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt til sammenfatningen i rådmannens årsberetning som 
omhandler de vesentlige momenter knyttet til regnskap og resultat i 2014. 

Årsregnskapet

Driftsregnskap for 2014 viser et regnskap i balanse etter å ha redusert budsjetterte avsetninger til fond. 

Netto driftsresultat - disponibelt etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt – er på 15,22 mill. 
kroner. Inntektsgarantiordningen utgjør 16,162 mill. kroner og inndelingstilskuddet 17,236 mill. kroner.



Uten disse midlertidige inntektene og regnskapsordningen av pensjon hvor beregnet 
pensjonskostnader regnskapsføres, ville vårt netto driftsresultat vært negativt med kr 29 mill. kroner. 

Investeringsregnskapet for 2014 som er avsluttet i balanse, viser at kommunen har brutto investeringer 
i egne anleggsmidler på 137,3 mill. kr. Finansiering ved bruk av lån utgjør kr 71,3 mill. kroner. Øvrige 
finansiering er mottatte refusjoner, momskompensasjon og salg av anleggsmidler. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunestyret om Inderøy kommunes årsregnskap for 2014. 

Av saksframlegget i sak 7/15 til Kontrollutvalget i Inderøy kommune framgår at revisjonsberetningen for 
2014 datert 15.04.15 ikke inneholder forbehold. 

Av kontrollutvalgets uttalelse datert 27.04.15 framgår følgende:

«Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes 
informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen. 
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler. 
Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes 
årsregnskap for 2014.»

Årsberetningen

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon om årsregnskapet og driften av kommunen i 2014.
Driften har i all hovedsak vært som budsjettert og aktivitetsmål er nådd.

Av saksframlegget til kontrollutvalget framgår at årsberetning for 2014 vurderes til å oppfylle de 
lovpålagte krav til innhold. 

Etterkalkyle tilskudd ikke-kommunale barnehager

I henhold til § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager skal kommunestyret ved fastsettelsen av årsregnskapet, fatte vedtak om en 
eventuell etterjustering av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  

Kommunen benytter modell anbefalt av Private Barnehagers Landsforbund og Kommunenes 
Sentralforbund ved beregning av tilskudd og etterkalkyler.

Kommunen hadde et mindreforbruk til drift av kommunale barnehager på kr 286 351 i 2014 i forhold til 
opprinnelig budsjett. Dette gir medfører at overføringen til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 
har vært kr 108 484 for høy. 

Vurdering
Rådmannen tilrår at regnskapet godkjennes. 

Konklusjon
Se innstilling.
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Vår dato Vår referanse

30.03.2015 2015/470-2

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

Ola Stiklestad
Høvdingveien 6c
7725  STEINKJER

199/001/6 - Godkjent tilbygg til fritidsbolig, Hustadlandet 133

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
199/001 Festenr. 6

Adresse:
Hustadlandet 133, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Ola Stiklestad                      

                    

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

Bruksareal i m2:
          14  

Det vises til søknad om tilbygg til fritidsbolig registrert mottatt her 17.03.15.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til fritidsbolig på eiendom 199/001/6

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Målsatt plantegning av ny situasjon samt dokumentasjon som viser at bebygd areal for 

eiendommen ikke kommer i strid med Kommuneplanens arealdel for ettersendes før 
igangsetting av tiltaket

- Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.
- Dersom tiltaket medfører innlegging av vann skal det foreligge godkjent utslippstillatelse for 

eiendommen før igangsetting av tiltaket

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

Tiltak: Tilbygg 2,4 m x 6,5 m
BYA nytt 15,6

Planstatus: Reguleringsplan for Bernvågen 28.06.00 
Kommuneplanens arealdel for Inderøy 16.06.14

Planformål: LNF-område
Detaljeringssone – reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Da reguleringsplanen ikke har bestemmelser om fritidsbebyggelse anses Kommuneplanens arealdel sine 
bestemmelser som gjeldende for tiltaket.

Saksvurdering:

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

Fritidsboligen ligger i et belte med flere fritidseiendommer langs strandlinja mot Beitstadfjorden.
Tilbygget etableres inn mot terrenget på motsatt side av strandlinja.
Eiendommen er punktfestet og jf. tiltakshaver i størrelsesorden ca. ett mål.
Kommunen har ikke opplysninger om andre eiere enn de som står som grunneiere av eiendommen, 
Arne og Hilde Daling. Arne Daling har mottatt nabovarsel og samtykket i tiltaket. Det forutsettes at 
tiltakshaver har de privatrettslige rettigheter til tiltaket. 

Tiltaket er vurdert i henhold til Reguleringsplan for Bernvågen 28.06.00 og Kommuneplanens arealdel for 

Inderøy 16.06.14 Bestemmelsens pkt 5-5: 
Eksisterende hytter i LNF-R områder kan rives og føres opp med samme areal
som før eller inntil et samlet areal på BYA =100 m2. I tillegg kan det bygges
anlegg og parkering uten overbygg med inntil BYA=20 m2. Hyttene skal ha en
maks mønehøyde inntil 5, 5 m.

Det er flere bygninger i tilknytning til eiendommen; fritidsbolig, uthus, vedbod og utedo. 
Ved en enkel sjekk av areal på flate fra kartgrunnlaget finner vi følgende opplysninger:

50,32 m2 (fritidsbolig)
46,6 m2 (uthus)

13,55 m2 (dokkestue/vedbod?)
2,63 m2 (utedo?).

Dette utgjør tilsammen 113,1 m2 (evt. veranda er ikke medregnet)
Takutstikk skal imidlertid ikke medregnes slik at vi antar at bebygd areal med overbygg (jf. 
planbestemmelsen) blir noe mindre enn det som her beregnes, det er imidlertid uklart hvorvidt et 
tilbygg som omsøkt vil komme i strid med bestemmelsen.
Det stilles som vilkår for en tillatelse at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelsen vedrørende tillatt 
BYA og at dokumentasjon som viser dette ettersendes før igangsetting av tiltaket. Slik dokumentasjon 
kan eksempelvis være målsatte tegninger eller foto.
Vi gjør oppmerksom på at bebygd areal beregnes med mål i ytterveggens utside og at også åpent, 

overbygget areal skal medregnes. Vi viser til veileder H-2300 Grad av utnytting side 20-23:
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https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/grad-av-utnytting/id749790/

Øvrige opplysninger:

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

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Fylkesmanneni Nord-Trøndelag H 11
Noerhte-Troondelagenfylhkenålma 091275

Egil Bolkan
Sundsnesset 93
7670 INDERØY

Vår dato:Vår ref.:
20.03.20152014/6501

Arkivkode:421.3
Deres dato:Deres ref.:
27.10.20142012/2339.12

Klage over vedtak om avslag på søknad om fradeling av tilleggsareal fra
eiendom 9/21 til eiendom 9/142 i Inderøy kommune - kommunens vedtak
stadfestes
Sammendrag
Spørsmålet i saken er om søknaden om fradeling er å anse som en søknad om
fradeling til uendret bruk. Subsidiært er spørsmålet om det med hjemmel i pb1.
§ 19-2(2) kan gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og fra
kommunedelplanens LNF-formål. Fylkesmannen har i likhet med kommunen kommet
til at søknaden ikke er å anse som søknad om fradeling til uendret bruk. Vi kan heller
ikke se at vilkårene for dispensasjon i pb1. § 19-2(2) er oppfylt. Kommunens vedtak blir
etter dette å stadfeste.

 •• 

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes oversendelse hit av 27. oktober 2014 hvor den
ovennevnte klagesaken ble oversendt for endelig klagebehandling. Fylkesmannens
myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven § 1-9(5) og delegering fra
overordnet departement.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Sakens bakgrunn
Tiltakshaver Egil Bolkan søkte den 18. april 2012 om fradeling av areal fra eiendom 9/142 til
eiendom 9/21. I søknaden ble det opplyst at parsellen skulle benyttes som tilleggsareal til
eiendom 9/142 og at den ikke skulle bebygges. Etter det Fylkesmannen kan se, ble det ikke
søkt om dispensasjon og det er heller ikke avkrysset for dispensasjonssøknad i
fradelingssøknadsskjemaet. I epost fra kommunen av 21. januar 2015 er det bekreftet at
tiltakshaver ikke søkte om dispensasjon. Ifølge kommunen begrunnet tiltakshavers dette
med at søknaden var i samsvar med privat avtale og at fradelingen ikke medførte noen
endret bruk av arealet.

Søknaden ble sendt på høring den 29. november 2013. Miljøvernavdelingen ved
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet i sin høringsuttalelse av 6. desember 2013 at det
ble gitt tillatelse til fradeling. Etter deres vurdering ville fradelingen øke privatiseringsgraden
av området og generelt redusere områdets fellesverdi.

Den 27. januar 2014 ga hovedutvalg for natur avslag på fradelingssøknaden. Vedtaket ble
hjemlet i pbl. §§ 11-6 og pbl. § 1-8. Kommunens vedtak og behandling av søknaden har
framstått som noe uklar for Fylkesmannen. Kommunen har i vedtaket lagt til grunn at det er
søkt om dispensasjon og at begrunnelsen for dispensasjonssøknaden er fradeling til uendret
bruk basert på tinglyst avtale om bruks- og forkjøpsrett. I dispensasjonsbehandlingen viser

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler:
Postboks 2600 Statens hus Strandveien 38 74168000 Elisabeth Marø Holand
7734 Steinkjer
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fmntpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/nt 974 772 108 fmnteho@fylkesmannen.no
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kommunen til at den privatrettslige avtalen ikke er relevant ved behandling etter plan- og
bygningsloven og at vilkårene i pbl. § 19-2(2) ikke er oppfylt.

Bolkan (heretter: klager) påklaget kommunens vedtak i brev av 10. april 2014. Han anførte
der at det ikke var søkt om å endre plan- eller bruksstatusen for arealet og at arealet etter en
fradeling fortsatt ville ha status som LNF-område. Den faktiske bruken av arealet hadde
likhetstrekk med feste. Klager anførte deretter prinsipalt at tiltaket ikke var betinget av
dispensasjon fra kommuneplanens areadel, jf. klagens side 2 hvor det uttales at «Klager kan
imidlertid vanskelig se at tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende plan for området».
Fylkesmannen legger her til grunn at tiltakshaver anså søknaden for å være en søknad om
fradeling til uendret bruk og at tiltakets godkjenning da ikke var betinget av dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8. Subsidiært ble det anført at vilkårene for
dispensasjon i pbl. § 19-2(2) måtte anses oppfylt. Klager ba for øvrig om at det ble
gjennomført befaring på eiendommen. Han stilte også spørsmål ved at Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag var riktig klageinstans i en sak der Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde
frarådet at det ble gitt tillatelse til fradelingen.

Hovedutvalg natur gjennomførte befaring på eiendommen den 20. oktober 2014 og samme
dag ble det fattet vedtak om ikke å ta klagen til følge. Kommunen fastholdt at den
privatrettslige avtalen ikke kunne inngå som et relevant moment i vurderingen av om
vilkårene i pbl. § 19-2(2) var oppfylt.

Saken ble den 27. oktober 2014 oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig
avgjørelse.

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

Den ovennevnte bestemmelsen, jf. § 34(2) siste pkt. fastsetter samtidig at statlig organ som
er klageinstans for kommunale vedtak, skal vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.

Klager har stilt spørsmål ved at Fylkesmannen er klageinstans i en sak hvor Fylkesmannens
miljøvernavdeling allerede har uttalt seg til søknaden.

Etter pbl. § 1-9 siste ledd er departementet klageinstans for enkeltvedtak etter plan- og
bygningsloven. Denne myndigheten er delegert til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har flere oppgaver etter plan- og bygningsloven, blant annet å uttale seg som
sektormyndighet i dispensasjonssaker, slik det er gjort i denne saken. Dette innebærer
imidlertid ikke at Fylkesmannen blir inhabil til å behandle klagesaken. Vi viser i den
forbindelse til brev fra Miljøverndepartementet av 11. august 1999 hvor det uttales at det
bare er i de tilfellene der Fylkesmannen som statlig fagmyndighet klager på kommunens
vedtak og Fylkesmannen etter delegasjon fra departementet har myndigheten til å avgjøre
klagen, at det foreligger inhabilitet og at det må oppnevnes settefylkesmann for å behandle
klagesaken. I den foreliggende saken er det ikke tvilsomt at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
har myndighet som klageinstans til å behandle saken.
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Kommentarer til saksbehandlin en
Som Fylkesmannen har vist til innledningsvis er kommunens behandling av
fradelingssøknaden noe uklar. Kommunen har til Fylkesmannen opplyst at det ikke ble søkt
om dispensasjon i henhold til pbl. § 19-1 flg. Likevel er det foretatt en
dispensasjonsbehandling og gitt avslag med hjemmel i pbl. §§ 1-8 og 11-6.

Etter pbl. § 19-1 skal det i utgangspunktet foreligge grunngitt søknad om dispensasjon før
det foretas en dispensasjonsbehandling. I tilfeller hvor tiltakshaveren ikke er enig i at tiltaket
er i strid med gjeldende plan og ikke søker om dispensasjon, må kommunen veilede
tiltakshaver og informere om at dispensasjonssøknad er påkrevd. Dersom tiltakshaver etter
slik veiledning ikke ønsker å søke om dispensasjon i henhold til pbl. §§ 19-1 og 19-2, skal
kommunen i utgangspunktet avslå søknaden med hjemmel i pbl. § 11-6(2), uten å foreta en
subsidiær dispensasjonsbehandling. Fylkesmannen mener i så måte at kommunens vedtak
av 27. januar 2014 lider av en saksbehandlingsfeil. Vi er samtidig av den oppfatning at denne
saksbehandlingsfeilen ble avhjulpet i klagebehandlingen, ved at tiltakshaver i sin klage
subsidiært har argumentert for at vilkårene i pbl. § 19-2(2) er oppfylt. Vi kan da ikke se at
saksbehandlingsfeilen kan ha hatt betydning for resultatet i saken.

For øvrig vil Fylkesmannen bemerke at det kun er fradeling til endret bruk som krever
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8. I den foreliggende saken synes
Inderøy kommune å legge til grunn at spørsmålet om fradeling til uendret bruk inngår i selve
behandlingen av vilkårene i pbl. § 19-2(2). Dette er en uriktig forståelse av begrepet «uendret
bruk». Dersom søknaden er en søknad om fradeling til uendret bruk, er tiltaket ikke i strid
med pbl. § 1-8 og kommuneplanens arealdel og følgelig heller ikke betinget av dispensasjon.

Fradelin til uendret bruk
Av plan- og bygningsloven § 11-6 framgår det at fradeling av eiendom ikke må gjøres i strid
med arealbruk som er fastsatt i kommuneplanens arealdel.

Den omsøkte parsellen er i kommunedelplan for Straumen, vedtatt den 25. juni 2012, avsatt
til landbruk-, natur- og friluftsområde, uten åpning for spredt boligbygging. Det rettslige
utgangspunktet i et slikt formålsområde er at det er forbudt å fradele tomt som ikke skal
benyttes til stedbunden næring. Det er klart at fradeling av tilleggsareal til boligeiendom ikke
er i samsvar med LNF-formålet og at fradelingen da som utgangspunkt er betinget av
dispensasjon etter pbl. § 19-2. Parsellen ligger også i sin helhet innenfor 100-metersbeltet
mot sjø. Det følger av plan- og bygningsloven § 1-8(2), jf. § 1-6 at det ikke tillates fradeling av
eiendom innenfor 100-metersbeltet. Søknadens godkjenning forutsetter derfor som
utgangspunkt at det også innvilges dispensasjon fra deleforbudet i pbl. § 1-8.

Kommuneplanens arealdel, herunder også kommunedelplaner, får i henhold til pbl. § 11-6(1)
bare virkning for framtidig arealutnyttelse. Dette innebærer at dersom en eiendom som søkes
fradelt, lovlig eksempelvis har blitt brukt til boligformål før eiendommen ble avsatt til
landbruks-, natur eller friluftsområde, vil bruken av arealet til boligformål også måtte anses
lovlig etter planens vedtakelse. Fradeling anses i slike tilfeller som en formalisering av en
eksisterende situasjon og i praksis har det ut fra dette blitt lagt til grunn at fradeling til såkalt
uendret bruk kan skje uavhengig av planstatus og deleforbudet i pbl. § 1-8.

Spørsmålet om fradelingssøknaden innebærer uendret bruk må ifølge teori og praksis bero
på en konkret vurdering av den faktiske situasjonen. I følge Miljøverndepartementets
uttalelse i UMD-2009-1872, må bruken for det første ha vært etablert og lovlig før området
ble avsatt til LNF-formål. Det er videre et krav at bruken er videreført etter planvedtakelsen,
og at bruken ikke må ha opphørt. Med lovlig bruk, menes det i første rekke at bruken må ha
vært lovlig offentligrettslig sett.
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Eiendom 9/142 ble fradelt eiendom 9/21 i år 2000. Fradelingen ble utført i henhold til
dagjeldende «Reguleringsplan for eiendommen 9/21, Sundnesnesset», vedtatt den
11. oktober 2000 og opphevet i 2005. I reguleringsplanen var den nå omsøkte parsellen
avsatt til reguleringsformål «jord/skogbruk». Kommunen har i sin behandling av den
foreliggende delingssøknaden opplyst at hensikten med denne formålsfastsettelsen var å
unngå at arealet nærmest sjøen ble en del av boligeiendommen. Kommunen mente dette
ville privatisere området i større grad enn om hovedbølet fortsatt hadde eiendomsretten til
strandsonen. I perioden fra 2005 og fram til i dag har eiendommen gjennom
kommunedelplaner for Straumen vært avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål.

Ut fra det ovennevnte kan Fylkesmannen konstatere at helt siden eiendom 9/142 ble
opprettet, har den nå omsøkte parsellen vært avsatt til henholdsvis jordbruk, skogbruk og
landbruk-, natur- og friluftsformål. Vi kan ikke se at parsellen på noe tidspunkt har vært lovlig
benyttet til boligformål hensett til de til enhver tid gjeldende planene for området. Vi viser her
til at reguleringsplanen fra 2000 og kommunedelplanene fra og med 2005 fastsetter nettopp
at parsellen ikke skal anvendes til boligformål.

Fylkesmannen er utfra det ovennevnte enig med kommunen i at den omsøkte fradelingen
ikke kan anses å være en fradeling til uendret bruk. Den omsøkte fradelingen er således en
fradeling til endret bruk som er i strid med arealformålet i kommunedelplan for Straumen og
pbl. § 1-8. Fradelingen er etter dette betinget av at det gis dispensasjon i henhold til pbl.
§ 19-2.

Dis ensas'on etter bl. 19-2
Spørsmålet i det følgende blir da om det med hjemmel i pbl. § 19-2 skal gis dispensasjon til
fradeling av tilleggsarealet.

For at det skal kunne gis dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og fra
bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8 må to vilkår være oppfylt, jf. pbl. § 19-2(2). For det første
kreves det at «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse» ikke blir «vesentlig tilsidesatt». Videre må «fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»

Hensynene bak LNF-formålet i kommunedelplanen er å fremme og legge til rette for
landbruks-, natur- og friluftsinteresser. Hensynet til natur- og friluftsinteressene ligger også
bak deleforbudet i 100-metersbeltet,jf. pbl. § 1-8(1) hvor det fastsettes at det i 100-
metersbeltet langs sjøen skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap
og andre allmenne interesser. Som følge av at hensynene bak LNF-formålet og plan- og
bygningsloven § 1-8 i stor grad er sammenfallende i dette tilfellet, foretar Fylkesmannen i det
følgende en samlet vurdering av om vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2(2) er oppfylt.

Av kommunens vedtak framgår det at kommunen ikke har vektlagt landbruksinteresser i
dispensasjonsbehandlingen. Fylkesmannen støtter denne vurderingen da det ut fra flyfoto
over området, og i henhold til Fylkesmannens landbruksavdelings behandling av saken, ikke
synes å foreligge tungtveiende landbruksinteresser som taler mot at det gis dispensasjon. Vi
er derfor enig med kommunen i at det er hensynet til natur- og friluftsliv og allmenne
interesser som er gjenstand for vurdering i denne saken.

Spørsmålet blir etter dette om hensynet til natur- og friluftsliv og allmenne interesser blir
«vesentlig tilsidesatt» dersom den omsøkte parsellen fradeles som tilleggsareal til eiendom
9/142, og videre om en samlet vurdering tilsier at fordelene med fradelingen kan anses «klart
større enn ulempene».

En naturlig forståelse av ordlyden i pbl. § 19-2(2) tilsier at terskelen for å innvilge
dispensasjon skal være høy. En slik tolkning bekreftes av bestemmelsens forarbeider hvor
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det uttales at det ikke skal være en kurant sak å fravike gjeldende planer. Disse har blitt til
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte
organ. Videre uttales det at ordlyden i annet ledd tok sikte på å stramme inn
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985. Det kreves i dag at det
foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene.
Etter en konkret vurdering må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon. Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt
gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon.
Forarbeidene presiserer også at det skal føres en streng praksis ved behandlingen av
dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet langs sjøen. Det er et nasjonalt mål at
strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.

Kommunen har i sin behandling av søknaden opplyst at det var et bevisst valg å unnta den
omsøkte parsellen da eiendom 9/142 ble opprettet i 2000. Den opprinnelige
reguleringsplanen er nå opphevet, men Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har hatt til
hensikt å endre sitt standpunkt angående dette. Parsellen har vært avsatt til LNF-formål
siden 2005 og dette må anses som et klart uttrykk for at kommunen fortsatt ikke ønsker
fradeling som omsøkt i denne saken. Planenes formål har vært å begrense antall grunneiere
langs strandsonen og etter Fylkesmannens vurdering gjør hensynet bak planen seg fortsatt
gjeldende med styrke. En slik behandling av den foreliggende søknaden er også i tråd med
de gjeldende «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen» fra 2011. Inderøy kommune er der angitt som et område hvor presset på strandsonen
er stort. Hovedregelen i slike områder er at pbl. § 1-8 skal praktiseres strengt og at
dispensasjoner skal unngås.

Tiltakshaver anfører at den omsøkte fradelingen ikke privatiserer området i større grad enn
slik det er i dag under hensyntaken til bruksretten. Fylkesmannen kan ikke si seg enig i
denne vurderingen. En privat avtale om bruksrett regulerer kun retten til bruken av arealet i
forholdet mellom avtalepartene, i dette tilfellet hjemmelshaverne av eiendommene 9/21 og
9/142. Bruksrettsavtalen har imidlertid ikke rettsvirkning ovenfor allmennheten som sådan.
Dersom det gis godkjenning til fradeling som omsøkt, vil imidlertid parsellen inngå som en
del av boligtomta til 9/142. Dette vil kunne ha betydning blant annet i forhold til friluftslovens
definisjon av innmark og utmark, jf. friluftsloven § 1 a, herunder også allmennhetens tilgang
til arealet. Fylkesmannen mener at jo færre grunneiere man har i 100-metersbeltet, jo mindre
risiko vil det være for at det oppstår konflikter mellom grunneierinteresser og allmennhetens
interesser vedrørende tilgang til arealet og bruken av dette.

Fylkesmannen er for øvrig heller ikke enig med tiltakshaver i at den foreliggende søknaden
er sammenlignbar med søknad om innløsning av bebygd festetomt og at unntaket i pbl.
§ 1-8(2) siste pkt. skal tillegges vekt i dispensasjonsbehandlingen.

Tiltakshaver har anført at det må anses som en klar fordel at den som de facto eier arealet
også er registrert som formell eier. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger noen offentlig
interesse, herunder fordel, i at arealet overføres til eiendom 9/142. Vi har for øvrig forståelse
for at hjemmelshaver av eiendom 9/142 har en privat interesse i å få tilført sin boligeiendom
strandareal. Etter vår vurdering er imidlertid dette en fordel av privat karakter som ikke kan
tillegges avgjørende vekt i dispensasjonsbehandlingen. Fylkesmannen er ellers enig med
kommunen i at en dispensasjon i den foreliggende saken kan ha presedensvirkning for
lignende framtidige søknader. Det er ingenting som hindrer øvrige hjemmelshavere i området
å inngå lignende avtaler i framtiden.

På bakgrunn av den ovennevnte samlede vurderingen kommer Fylkesmannen til at hensyn
bak LNF-formålet i kommunedelplanen og hensyn bak pbl. § 1-8 blir «vesentlig tilsidesatt»
dersom det gis dispensasjon til fradeling av den omsøkte parsellen. Vi kan ut fra denne
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vurderingen heller ikke se at det foreligger «fordeler» ved fradelingen som er «klart større
enn ulempene».

Som det framgår av det ovennevnte, er vi enig med kommunen i at vilkårene for
dispensasjon i pbl. § 19-2(2) ikke er oppfylte.

På bakgrunn av det ovennevnte og med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter
Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 27. januar 2014, jf. sak 2012/2339, stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

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

Med hilsen

Sissel E. Slapgård Elisabeth Marø Holand
Assisterende kommunaldirektør Rådgiver
Kommunalavdelingen Kommunalavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Rolf Morten Aas Sundsnesset 91 7670 INDERØY
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

14.04.2015 2015/59-2

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

Ståle B. Jørstad
Utøyvegen 430A
7670  INDERØY

Jørstad Ståle B. - 14/1 - ombygging redskapsbod/garasje - Utøyvegen 430 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
014/001

Adresse:
  Utøyvegen 430                       

Tiltakshaver:
Ståle B. Jørstad                      

Tiltakets art:
Ombygging av eksisterende landbruksgarasje                                                

Bruksareal i m2:
       --     

Det vises til søknad om ombygging av eksisterende bygg registrert mottatt her 16.01.2015.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til riving av del av eksisterende redskapsbygg 
samt oppføring av nytt på samme sted. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bygget oppføres i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven.
                

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter riving av østre del av eksisterende redskapshus og oppsetting av ny del på samme sted.
I den øvrige del av det eksisterende redskapsbygget vil ombyggingen medføre fasademessige endringer 
ved at porter og vinduer skiftes. 
Nytt bygg vil ha samme ytre mål som eksisterende. 

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

Det aktuelle bygget er ikke båndlagt med verneinteresser.
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Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 
For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling. 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

14.04.2015 2015/467-3

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

Karoline Henning og Steinar Tettli
Helgesveien 58
7716  STEINKJER

085/107 - Godkjent oppføring av fritidsbolig i Vesterlivegen 40

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/107

Adresse:
Vesterlivegen 40, 7630 ÅSEN                         

Tiltakshaver:
Karoline Henning og Steinar Tettli                      

Ansvarlig søker:
Steinar Tettli                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig registrert mottatt her 18.03.15.
Siste dokument til saken er terrengsnitt mottatt 09.04.15
Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig i Vesterlivegen 40.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Minste avstand til nabogrenser skal være 4 meter, situasjonsplan som viser revidert 
plassering ettersendes før igangsetting av tiltaket

2. Blankett 5176 med opplysninger om BRA ettersendes.
3. Godkjent sanitærmelding ettersendes før igangsetting av tiltaket
4. Situasjonsplan for utvendig ledningsnett skal leveres kommunen før ferdigmelding 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 RørTek AS 946279000 for funksjonene: Sanitæranlegg, VA kl.1

 Steinar Tettli gis ansvar som som selvbygger etter SAK § 6-8 for funksjonene SØK/PRO/UTF 
øvrige funksjoner. 

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

Tiltak:
Oppføring av fritidsbolig
BYA 100 m2

BRA ikke oppgitt

Eiendommen tilknyttes offentlig vann og avløp

Planstatus: Detaljplan for Skjemstad hyttefelt med bestemmelser sist revidert 12.06.13

Planformål: Fritidsbebyggelse - frittliggende

Ansvarsoppgaver:
RørTek AS org.nr:.946279000for funksjonene: Sanitæranlegg, VA kl.1
Steinar Tettli gis ansvar som som selvbygger etter SAK § 6-8 for funksjonene SØK/PRO/UTF øvrige 
funksjoner. 

Tegningsliste:

 Planer, snitt og fasader med terrengsnitt mottatt 09.04.15

Saksvurdering:

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

Søknaden gjelder oppføring av fritidsbolig i nytt hyttefelt på Skjemstad med flott utsikt over 
Beistadfjorden i vest. Hytta etableres med saltak parallelt med høydekurvene, en mønehøyde på 6,4 
meter og et mindre takopplett mot vest.

Plassering
Eiendommen ligger i skrånende terreng med en høydeforskjell på inntil 4 meter, med det bratteste 
partiet i bakkant og et naturlig platå i vest. Det planlegges å beholde den østligste delen av eiendommen 
som naturtomt mens det gjøres mindre terrengendringer for plassering av fritidsboligen og 
uteoppholdsareal i sørvest. 
Bygningen er søkt plassert hhv. 2,5 og 3 meter fra nabogrenser i nordvestlige hjørne av eiendommen. 
En plassering nærmere nabogrense enn 4 meter i konflikt med plan- og bygningslovens § 29-4.
I enkelte tilfeller kan likevel kommunen godkjenne en nærmere plassering når naboen har gitt skriftlig 
samtykke til dette.
Det aktuelle hjørnet av eiendommen ligger mot vegkryss og Inderøy kommune ser det som svært 
uheldig at bebyggelsen legges nærmere vegkrysset da det vil får betydning for siktforholdene både i 
vegkrysset og ved utkjøring fra eiendommen. 
Vi kan ikke se at det foreligger grunnlag for å tillate en plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.
Søknaden godkjennes under forutsetning at bygningen plasseres minimum fire meter fra 
nabogrensene.

Detaljplan for Skjemstad hyttefelt med bestemmelser sist revidert 12.06.13 sier blant annet følgende:
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2.2 Terrenginngrep 

a) Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 

og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal gis 

ei utforming og overflate som demper den visuelle effekten av inngrepene. 

2.5 Innhegning

a) Det tillates ikke oppsettetting av gjerder på hyttetomtene. 

3.1 Fritidsbebyggelse, konsentrert 

a) Maks størrelse på hver tomt er 800 kvm. 
b) Hytter skal plasseres innenfor angitt punkt for hytteplassering på plankartet. 
c) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus og/eller anneks på hver tomt (i alt to 
bygg). 
d) Maks BYA pr tomt = 165 kvm. 
e) Maks BYA på fritidsbolig = 100m2 
f) Maks BYA for uthus og/eller anneks = 20m2 
g) Maks størrelse på terrase=30 m2 
h) Maks mønehøyde er 9m målt fra gjennomsnittelig terreng rundt bygningen. 
i) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på tomta. 
j) Terrasse kan oppføres på maks 30 m2. Evt.åpning mellom terreng/terrasse skal kles igjen. 
Evt rekkverk skal ha mørke jordfarger som harmonerer med øvrig bebyggelse på tomta. 
k) Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger. 
k) Taktekking skal være av mørkt og matt materiale. 
l) Parabolantenner skal ikke plasseres i topp av mønet men holdes så 

lavt på veggen som mulig. 

Det er ikke søkt dispensasjon og søknaden vurderes,å være i samsvar med gjeldende plan for området
forutsatt en plassering 4 meter fra nabogrense. 
Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. 

Grunneier Turid Finsrud står fortsatt som eier av tomta og vi presiserer at en byggetillatelse ikke gir
privatrettslige rettigheter.
Kopi av vedtaket sendes til eier.

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.

Før utstedelse av ferdigattest skal nye boliger og fritidsboliger være merket med adressenummer.

Situasjonsplan for utvendig ledningsnett skal leveres kommunen før ferdigattest utstedes

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
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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:
Turid Finsrud Nessetvegen 922 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

20.04.2015 2015/574-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

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

Svein Berfjord
Kjelvikvegen 71
7670  INDERØY

006/002 - Godkjent søknad om endret plassering av redskapshus jf. sak 
2011/950.

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

Adresse:
Kjelvikvegen,                       

Tiltakshaver:
Svein Berfjord                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
120            

Det vises til søknad om godkjenning av redskapshus registrert mottatt her25.03.15.
Tiltaket er tidligere godkjent i sak 2011/950 med plassering ved Kjelvikvegen. 
Det søkes nå om å få godkjent både endret plassering og størrelse.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av redskapshus på eiendom 006/002

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger og kart i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

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

Tiltak: Redskapshus 8 x 16 m BYA 128 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy 16.06.14
Planformål: LNFR-område

Endringen er ikke nabovarslet og kopi av vedtaket sendes mulig berørt nabo for å sikre klageadgang til 
vedtaket.

Saksvurdering:

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

Søknaden omfatter oppføring av uthus 16 m x 8 m ca. 90 meter fra Kjelvikvegen.
Tiltaket er tidligere godkjent plassert ved vegen men søkes nå med ny plassering.

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.

Når tiltaket er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og 
gjeldende bestemmelser. 
Melding om ferdigstilt arbeid kan for tiltak etter § 20-2 kan enkelt sendes på e-post til Jarle Einar Rennan 
Jarle.Einar.Rennan@inderoy.kommune.no

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.
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Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Vedlegg
1 Berfjord Svein gnr 066 bnr 002 - Endringsmelding for tidligere tillatelse, endret plassering 

redskapshus, Kjelvikvegen 71

Kopi til:
Ingrid Løkjell Sele Kjelvikvegen 58 7670 INDERØY
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Vår dato Vår referanse

20.04.2015 2015/555-2

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

Øra Boligutvikling AS
Kassefabrikkvegen 1
7654  VERDAL

172/172 - Godkjent oppføring av enebolig i Åsavegen 92

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

Adresse:
Åsavegen 92, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Øra Boligutvikling AS                      

Ansvarlig søker:
Trøndelag Betongsprøyting                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
192,1            

Det vises til søknad om oppføring av enebolig med sokkelleilighet registrert mottatt her 09.04.15.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av ny bolig i Åsavegen 92

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Søknad om tilkoblingskal være godkjent av Enhet for Komunalteknikk før igangsetting.
2. Godkjent kart over ledninger og ferdigmelding for sanitæranlegg vedlegges ved anmodning 

om ferdigattest.
3. Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
4. Før utstedelse av ferdigattest skal nye boliger og fritidsboliger være merket med 

adressenummer.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Trøndelag Betongsprøyting AS: SØK kl.1 og PRO/UTF, betongarbeid kl.1
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- Arkplan AS: PRO Arkitektur kl.1

- Øra-Byggteknikk AS: PRO/UTF Tømrerarbeid inkl. våtrom kl.1
- Vitec AS: PRO/UTF Utstikking kl.1
- Rørleggern Verdal AS: PRO/UTF Rørleggerarbeid kl.1
- Vuku Naturstein AS: PRO/UTF Tomtearbeid inkl. VA kl.1
- Blikk og Ventilasjon AS: PRO/UTF Ventilasjonsarbeid kl.1
- Komplett Prosjektering AS: Uavhengig kontroll av utførelse for lufttetthet og våtrom kl.1

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

Saksopplysninger:

Tiltak:
Ny bolig med sokkelleilighet:

BYA 146 m2

BRA 192,1 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Åsen 30.06.86, sist revidert 17.06.13 
Planformål: Bolig

Ansvarsoppgaver:
Trøndelag Betongsprøyting AS, org.nr. 942987080, for funksjonene:

- SØK kl.1
- PRO/UTF, betongarbeid kl.1

Arkplan AS, org.nr. 980467325, for funksjonene:
- PRO Arkitektur kl.1

Øra-Byggteknikk AS, org.nr. 913459288 for funksjonene:
- PRO/UTF Tømrerarbeid inkl. våtrom kl.1

Vitec AS, org.nr. 981932773, for funksjonene:
- PRO/UTF Utstikking kl.1

Rørleggern Verdal AS, org.nr. 982794005, for funksjonene:
- PRO/UTF Rørleggerarbeid kl.1

Vuku Naturstein AS, org.nr. 997588940
- PRO/UTF Tomtearbeid inkl. VA kl.1

Blikk og Ventilasjon AS, org.nr. 982602785, gis gjentatt lokal godkjenning for funksjonene:
- PRO/UTF Ventilasjonsarbeid kl.1

Komplett Prosjektering AS, org.nr. 998126932, for funksjonene:
- Uavhengig kontroll av utførelse for lufttetthet og våtrom kl.1

Tegningsliste:

 Situasjonsplan  rev. 23.03.15
 Tegn. nr. 501. Planer og snitt. Rev.C datert 11.11.2014
 Tegn. nr. 502. 1 etg.plan. Rev.C datert 11.11.2014
 Tegn. nr. 504. Fasader.  Rev.D datert 11.11.2014
 Terrengprofil. Snitt A og B. Datert 17.11.14
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Saksvurdering:

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

Tiltak. Søknaden gjelder oppføring av enebolig med utleieleilighet og carport.  Boligen oppføres i to 
etasjer med delvis med flatt tak og delvis med pulttak. Inngang og utleieleilighet i sokkeletasjen. Carport 
etableres ved inngangsparti med bod i bakkant og stue i etasjen over, det etableres en veranda med 
utgang fra stua. Videre er det trapp fra verandaen til taket av kjøkkenet der det etableres takterrasse.
Boligen etableres med muligheter for utleie av sokkelleilighet. At boligen er planlagt med fleksibel bruk 
slik at sokkelleiligheten enten kan benyttes som del av hovedleiligheten, med innvendig gjennomgang, 
eller som en selvstendig del avstengt med doble dører som tilfredsstiller brann- og lydkrav vurderes som 
positivt. Vi vil imidlertid bemerke at sokkelleiligheten med fordel kunne fått noe bedre forhold med 
tanke på adkomst og plassering. Slik den er planlagt vil leiligheten ligge «bak» carporten og inn under en 
nesten fire meter dyp veranda. Det etableres svært store vinduer slik at kravet til lys og utsyn antas å 
være oppfylt men kvalitetene til boenheten kunne vært vesentlig bedre dersom oppholdsrommet hadde 
fått lys fra minst to sider og plasseringen hadde vært noe mer sentral. Med god tilrettelegging av 
utearealet kan adkomsten understrekes og leiligheten får i likhet med hoveddelen en formidabel utsikt 
mot vest.

Plassering. Boligen plasseres i skrånende tom i Åsavegen og det er behov for en del terrengendringer.
Boligen er den tredje i rekke som får byggetillatelse her. Alle de tre boligene har samme tiltakshaver og 
beslektet formspråk. Nærmeste avstand til nabogrense i nord blir 4,6 meter og 4,0 meter i sør.
Det er ikke oppgitt at det er behov for etablering av forstøtningsmurer i forbindelse med tiltaket.

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 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-
10. For boliger / fritidshus SKAL oppvarming/ energikilder/ vann- og avløpstilknytning være opplyst til 
kommunen. 
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.

Før bygningen tas i bruk skal adressenummer være satt opp; jfr. Matrikkelforskriften § 57.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling. 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.

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:
Trøndelag Betongsprøyting Kassefabrikkvegen 1 7654 VERDAL



Vår dato Vår referanse

07.04.2015 2015/299-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Ragnar Hogstad

ragnarolav@hotmail.com
  

Hogstad Ragnar - 357/80 - tilbygg fritidsbolig - Hovdvegen 76

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
357/080

Adresse:
           Hovdvegen 76              

Tiltakshaver:
Ragnar Hogstad                      

Tiltakets art:
Tilbygg til fritidsbolig                                                

Bruksareal i m2:
            

Det vises til søknad om tilbygg til fritidsbolig registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til mellombygg mellom anneks/uthus samt 
vedbod til uthus.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter søknad om tillatelse til eksisterende tilbygg for mellomgang hytte og anneks/uthus 
samt mindre vedbod som tilbygg til uthus.

Planstatus: Reguleringsplan for Trongsundet
Planformål: Fritidsbebyggelse

Bygningsmyndigheten har fått en redegjørelse, av 11.02.2015, for to mindre tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig, som er utført i 2004.
Tilbygget som omfatter mellombygg mellom hytte og anneks/uthus har i henhold tiltakshaver blitt utført 
med samtykke fra Mosvik kommune da dette var i samsvar med reguleringsbestemmelsene for 
Trongsundet. 
Innbygging av vedbod på ca 4 m2 er utført på samme tidspunkt.



, saksnr. 2015/299-4

Side 2 av 2

Saksvurdering:

Fritidsboligen har i henhold tegninger et bebygd areal BYA på ca 100 m2 i henhold til vedlagte tegninger.
Dette er inklusivt er takoverbygg for terrasse som det er gitt byggetillatelse for i 2011.

Bygningsmyndighetene har tidligere gitt dispensasjon for arealkravet i Reguleringsplan for Trongsundet
for tilsvarende tiltak.
Bygningsmyndigheten godkjenner omsøkte tiltak ut ifra tidligere praksis for fritidsboliger i området for 
Trongsundet både mellombygg mellom anneks/uthus og hytte samt vedbod. Når det gjelder kravet til 
areal er dette i samsvar med arealkravene i den nye kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune av 
16.06.2014.

Øvrige opplysninger:

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.04.2015 2015/518-2

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

Åge Austad
Østerenget 32
7670  INDERØY

Austad Åge - 181/13 - Reparasjon pipe - Østerenget 32 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/013

Adresse:
    Østerenget 32                    

Tiltakshaver:
Åge Austad                      

Tiltakets art:
Rehabilitering av skorstein                                                

Bruksareal i m2:
    --        

Det vises til søknad om rehabilitering av skorstein registrert mottatt her 08.03.2015.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1(søknad om tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om 
rehabilitering av skorstein, tillatelsen er gitt under følgende forutsetning:

 Åge Austad, gis personlig ansvarsrett på eget tiltak i henhold til utdannelse for følgende 
funksjoner: ansvarlig søker, ansvarlig for prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av 
rehabilitering av skorstein.

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Gebyr for saksbehandling ettersendes i samsvar med vedtatt behandlingsgebyr for Inderøy kommune.

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

27.03.2015 2015/507-3

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Stig Vang
Rostadvegen 365
7670  INDERØY

Stig Vang - 28/2 - Tilbygg til bolighus - Rostadvegen 365 - godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
L42

Adresse:
  Rostadvegen 365                       

Tiltakshaver:
Stig Vang                      

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus                                                

Bruksareal i m2:
16 m2            

Det vises til søknad om tilbygg til eksisterende bolighus, dette i henhold til tegninger med vedlegg
registrert mottatt her 10.03.2015.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus. 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bygget oppføres i henhold til forskrift til plan- og 
bygningsloven.

                

Saksopplysninger:
Tiltaket gjelder oppføring av tilbygg til bolighuset. Tilbygget omfatter ny inngang med vaskerom i sokkel 
og utvidelse av stue på hovedplan.
Tilbygget har et bebygd areal BYA på 16,5 m2.

Planstatus:   Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune, vedtatt 16.06.2014.
Planformål: LNFR-område

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

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

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

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

08.04.2015 2014/1449-2

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

Atle Næss
Bjønndalsvegen 58 B
7670  INDERØY

Næss Atle – 35/1 – oppføring av ny driftsbygning for gris - Bjønndalsvegen 58 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
035/001

Adresse:
      Bjønnavegen 58                   

Tiltakshaver:
Atle Næss                      

Tiltakets art:
Oppføring av ny driftsbygning for gris                                                 

Bruksareal i m2:
930 m2           

Det vises til søknad om oppføring av ny driftsbygning for gris, dette i henhold til mottatt søknad med
vedlegg.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 gis tillatelse til oppføring av nytt fjøs for gris på 
eiendommen 35/001

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

At bygningens totale areal ikke overskrider BYA eller BRA på 1000 m2 slik at tiltaket kvalifiseres til 
behandling etter pbl § 20-2 jf. SAK § 3-2

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Saksopplysninger:

Tiltaket omfatter oppføring av nytt frittstående fjøs for gris med bebygd areal på BYA 955 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune
Planformål: LNFR-område
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Området som fjøset plasseres er vurdert i sammenheng med plassering av flisfyringslager, Sak 13/1238.
Det foreligger i forbindelse med denne byggesaken en vurdering av området fra Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune, ved Kulturavdelingen viser til at området kan utbygges.
«Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen innvendinger 
til planen.»

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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 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 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

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

14.04.2015 2015/114-8

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

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

Jon A. Olsen Arkitektkontor AS
jmo@jonark.no
  

Vist Steinar og Hamstad Solveig - 216/2 - Boligprosjekt - Hellhaugan 104 -
utslippstillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
216/002

Adresse:
     Hellhaugan 104                    

Tiltakshaver:
Steinar Vist og Solveig Hamstad

Ansvarlig søker:
Jon A. Olsen Arkitektkontor AS                                          

Tiltakets art:
Utslippstillatelse                                               

Bruksareal i m2:
--            

I tilknytning til byggetillatelse for bolighus på Hellhaugan 104.
Siste dokument til saken 27.04.2015.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I samsvar med Forurensningsforskriften kap. 12 samt plan- og bygningsloven § 20-1 gis utslippstillatelse 
for nytt bolighus i samsvar med søknad, tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Om infiltrasjonsgrøt legges helt eller delvis på naboeiendommen gbnr 216/1, må rettigheter til 
å føre avløp på annen grunn tinglyses.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Jon A. Olsen Arkitektkontor AS, org.nr. 992618590, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig 
for prosjektering av tiltaket.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Saksopplysninger:
Byggetillatelse for bolig er tidligere gitt i vedtak av 25.03.15, under forutsetning av innvilget 
utslippstillatelsen.

Vann/avløp:
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Boligen er tilknyttet offentlig vann.
Søknaden omfatter utslipp fra slamavskiller med infiltrasjon i stedegne masser. Infiltrasjonsprøver er tatt 
nord for angitt plassering av nytt bolighus på eiendommen Hellhaugan 104. 

Saksvurdering:

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

Slik det fremkommer av kart for synkeprøver er dette tatt på eiendommen gbnr. 216/1. I henhold til kart 
er dette området i dag innmarksbeite, og område klassifiseres som mindre følsomt område i forhold til 
grunnvann eller drikkevannsforurensning.
Om det i dag ikke er utarbeidet en skriftlig avtale må dette gjøres og dokumentet tinglyses, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 27-2.  

Søknaden med tillatelse dekker forutsetninger satt i byggetillatelse av 25.04.2015.

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.

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:
Berit Solveig Hamstad og Steinar Vist
Solveig Gran Samdal, kom.avgifter
Merete Vist, Hellhaugan 63, 7670  
Inderøy
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20.04.2015 2014/807-3

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

Inger Margrethe Finserås og Tore Simavik
Brøsetvegen 51
7045  TRONDHEIM

188/005 - Ferdigattest for fritidsbolig i Djupedalsvegen 53

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

Med hjemmel i gjeldende plan- og bygningslov § 21-10 utstedes med dette ferdigattest jf. plan- og 
bygningsloven av 1985, § 99 nr. 1. 
Tiltaket finnes utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 16.06.2010 med endring av 
ansvar den 15.11.2010

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Ofstad AS Engene 7580 SELBU
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7650 Verdal
Inn-Trøndelag Brannvesen, Postboks 2033, 7707 Steinkjer
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Fylkesmanneni Nord-Trøndelag

Noerhte-Troondelagenfylhkenålma II
092132

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

Vår dato:Vår ref.:
14.04.20152015/857

Arkivkode:423.1
Deres dato:Deres ref.:
21.11.2014

Klage over vedtak om byggetillatelse for garasje på eiendom 222/24 i
Inderøy kommune - kommunens vedtak stadfestes

Sammendrag
Inderøy kommune ga byggetillatelse til å oppføre garasje inntil 1,4 meter fra
nabogrense. Vedtaket ble påklaget av naboen som mente at garasjen ville påføre
ulemper blant annet i form av begrenset mulighet for vedlikehold og adkomst til egen
bygning. Fylkesmannen har på bakgrunn av nye saksopplysninger kommet til at
garasjens plassering ikke påfører naboen vesentlige ulemper. Garasjen kommer heller
ikke i konflikt med hensyn bak plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunens vedtak blir
etter dette å stadfeste.

Fylkesmannen viser til Inderøy kommunes oversendelse hit av 21. november 2014, hvor den
ovennevnte klagesaken bie oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.
Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven § 1-9(5) og
delegering fra overordnet departement.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen har tidligere hatt den omsøkte garasjen til klagebehandling, jf. vår sak
2012/5095. Kommunens vedtak om byggetillatelse ble da opphevet. Fylkesmannen mente at
kommunen ikke hadde foretatt en tilstrekkelig vurdering av de ulempene naboen ble påført
som følge av garasjens plassering. Dette ble ansett som en rettsanvendelsesfeil og saken
ble hjemsendt til kommunen for ny behandling. I tiden etter Fylkesmannens vedtak har det
blitt fremmet ulike løsningsforslag fra partene i saken uten at man har kommet til enighet.

Ved brev og søknad til kommunen av 18. august 2014 ba tiltakshaver om at kommunen
foretok en fornyet behandling av den samme garasjen som var gjenstand for Fylkesmannens
klagebehandling i sak 2012/5095. Tiltakshaver viste til at det nå forelå nye opplysninger
vedrørende bygningsmassen på naboens eiendom. I fradelingssøknaden fra 1992 hadde
hjemmelshaver Julie Nordgård oppgitt at den aktuelle driftsbygningen var i så dårlig
forfatning at den skulle rives. Knut Hoås hadde også nylig foreslått rivning på tiltakshavers
regning som en mulig løsning i saken. For øvrig hadde tiltakshaver utbedret de mangler
Fylkesmannen hadde påpekt i sak 2012/5095. Tiltakshaver hadde sørget for at eiendommen
hadde tilstrekkelig adkomst og at garasjen ble oppført i tråd med gjeldende brannkrav.
Avslutningsvis bemerket tiltakshaver at Julie Nordgård ikke hadde noen rett til adkomst til
driftsbygningen fra hans eiendom. Kommunen kunne derfor ikke legge vekt på at adkomsten
til bygget ble forhindret. Det ble ikke sendt ut nytt nabovarsel i forbindelse med søknaden.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler:
Postboks 2600 Statens hus Strandveien 38 74168000 Elisabeth Marø Holand
7734 Steinkjer




Org.nr.: 74 16 80 77
fmntpost@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/nt 974 772 108 fmnteho@fylkesmannen.no
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På grunnlag av de nye opplysningene foretok Inderøy kommune en fornyet behandling av
søknaden og ga i vedtak av 18. september 2014 ny byggetillatelse for den aktuelle garasjen.
Kommunen viste til at tiltakshaver, i henhold til avtale med grunneier Per Morten Holmen,
hadde ordnet ny adkomst til sin eiendom via eiendom 222/13. Med hensyn til
bygningsmassen på naboens eiendom, viste kommunen til at det i fradelingssøknaden fra
1992 var opplyst at bygningen skulle rives. Eiendomsgrensen ble av denne grunn trukket i
flukt med veggen på driftsbygningen. Naboen hadde ingen tinglyst rett til adkomst fra
tiltakshavers eiendom og driftsbygningen hadde flere alternative adkomster. Naboen hadde
heller ikke noen kjent rett til å benytte tiltakshaverens eiendom for vedlikehold og lignende.
Kommunen opplyste ellers at det som følge av manglende pålegg om utbedring, nå var
utstedt pålegg om rivning av bygningsmassen på naboens eiendom. Kommunen foretok en
vurdering av fordelene med det omsøkte tiltaket opp imot de ulempene naboen ble påført, og
kom til at det ikke forelå tungtveiende ulemper som tilsa at garasjens plassering ikke kunne
godkjennes.

Kommunens vedtak om byggetillatelse ble den 25. september 2014 påklaget av Knut Hoås,
på vegne av grunneier Julie Nordgård. I klagen ble det vist til at garasjens plassering ville
vanskeliggjøre adkomst til- og framtidig vedlikehold av bygningsmassen på Nordgårds
eiendom. Det ble også anført at garasjen ville komme i konflikt med gjeldende brannkrav.
Hoås antydet også at kommunens saksbehandler samarbeidet tett med tiltakshaver og
opplyste om at det ikke var utstedt nabovarsel før kommunens fornyede behandling.

Den 8. oktober 2014 besluttet kommunen at vedtaket om byggetillatelse skulle gis utsatt
iverksettelse. Kommunen viste til at det var framsatt klage og at utsatt iverksettelse måtte
anses som den beste løsningen for begge parter i saken.

Klagen på vedtaket om byggetillatelse ble behandlet i møte for hovedutvalg natur den
17. november 2014. Kommunen tok ikke klagen til følge og vedtok at saken skulle
oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. I kommunens vurdering
ble det vist til at det ikke var noen sammenheng mellom vedtakstidspunktet og
korrespondanse mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og tiltakshaver, og at dette skyldtes
en ren tilfeldighet. Hva gjaldt adkomsten til driftsbygningen, viste kommunen til sin
behandling av anførselen i vedtaket av 18. september 2014. Kommunen mente for øvrig at
garasjens plassering ikke ville vanskeliggjøre framtidig vedlikehold. Kommunen hadde leid
inn en ingeniør fra Sweco AS som hadde uttalt at 1,4 meter avstand var tilstrekkelig for å
oppføre fasadestillas og taksikring.

Klagen ble den 21. november 2014 oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig
avgjørelse.

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

Den ovennevnte bestemmelsen, jf. § 34(2) siste pkt. fastsetter samtidig at statlig organ som
er klageinstans for kommunale vedtak, skal vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøvingen av det frie skjønnet.



Side 3 av 7

Planstatus
Det følger av plan- og bygningsloven § 11-6 at kommuneplanens arealdel er bindende og at
denne skal følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse til tiltak. Inderøy kommune har lagt
til grunn at eiendommen hører inn under kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune,
vedtatt den 10. april 2007. Den 16. juni 2014 vedtok imidlertid Inderøy kommune ny arealdel
til kommuneplanen.

Spørsmålet i det følgende blir hvilken av de to arealdelene som skal legges til grunn ved
behandlingen av den foreliggende klagesaken.

Rettsvirkningen av kommuneplanens arealdel er hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-6(1).
Der framgår det at kommuneplanen er «ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak
eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6». Lovens utgangspunkt er i henhold til
ordlyden at ny arealdel til kommuneplanen får rettsvirkning fra det tidspunkt kommunestyret
vedtar den, og at planen fra dette tidspunkt skal legges til grunn ved behandlingen av
søknader innenfor planområdet.

Spørsmålet om hvilken betydning en etterfølgende planendring skal ha, er diskutert i praksis
og teori. Etter lovens ordlyd gjelder planen for nye tiltak fra den er vedtatt, jf. § 11-6(1). På
den annen side har Høyesterett slått fast at en innvilget rammetillatelse har «rettsvern» mot
senere omregulering, jf. Rt. 2002 s. 683. I praksis fra Sivilombudsmannen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har utgangspunktet vært at det er vedtakstidspunktet som er
avgjørende for hvilket plangrunnlag som skal anvendes, jf. blant annet SOMB sak
2012/2498. Samtidig har Sivilombudsmannen ved flere anledninger uttalt at
bygningsmyndighetene ikke gjennom rettstridig opptreden skal kunne skaffe seg rom til å
endre det materielle rettsgrunnlaget i søkerens disfavør i tidsrommet fra søknaden er inngitt
til kommunen fatter vedtak, jf. blant annet SOMB sak 2011/720 og 2011/730. Sakene gjaldt
tilfeller hvor bygningsmyndighetene hadde overskredet den lovfastsatte
saksbehandlingsfristen og plangrunnlaget i ettertid ble endret.

Kommunens byggetillatelse fra 7. juni 2012 ble den 8. februar 2013 opphevet som ugyldig
etter fvl. § 41 grunnet rettsanvendelsesfeil. Etter Fylkesmannens vurdering forelå det etter
dette ikke lenger noen tillatelse som kan anses å ha «rettsvern» mot en senere
omregulering. Vi kan heller ikke se at det foreligger rettstridig opptreden fra kommunens side
i etterkant av vår tidligere klagebehandling. Søknadene fra 2013 ble frivillig trukket tilbake og
endret av tiltakshaver, og ved endelig søknad i 2014, behandlet kommunen søknaden i løpet
av 4 uker.

Kommunen skal i et slikt tilfelle legge til grunn det plangrunnlaget som er gjeldende på det
tidspunktet kommunen fatter nytt vedtak. En slik rettsoppfatning støttes av prinsipputtalelse
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10. oktober 2014. Saken gjaldt spørsmål
om hvilket plangrunnlag som skulle anvendes i forbindelse med en endringssøknad.
Departementet uttalte der at en søknad om endring ikke er en egen søknadskategori i plan-
og bygningsloven. En endringssøknad er i realiteten en ny søknad og må derfor i
utgangspunktet behandles etter det til enhver tid gjeldende regelverk, inkludert gjeldende
plan.

I den foreliggende klagesaken ble det levert en endringssøknad til kommunen den 16. april
2013. Kommunen har videre opplyst at det ble innlevert ytterligere en endringssøknad den
14. mai 2013. I en epost til kommunen av 18. august 2014 trakk tiltakshaver disse
søknadene tilbake og ba om at kommunen så vekk fra søknadene fra 2013 og heller
behandlet søknaden fra 2012 på nytt. Etter Fylkesmannens vurdering må søknaden fra
18. august 2014 anses som en endringssøknad. Denne skal etter departementets uttalelse
anses som en ny søknad.
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På bakgrunn av det ovennevnte skulle Inderøy kommune ha lagt kommuneplanens arealdel,
vedtatt den 16. juni 2014 til grunn ved behandlingen av den foreliggende klagesaken.
Anvendelse av feil plangrunnlag er en rettsanvendelsesfeil.
Spørsmålet blir om denne rettsanvendelsesfeilen kan ha hatt betydning for resultatet i saken,
jf. forvaltningsloven § 41.

Det er på det rene at det omsøkte tiltaket var i samsvar med kommuneplanens arealdel
vedtatt den 14. mai 2007. I kommuneplanens arealdel vedtatt den 16. juni 2014 er imidlertid
tiltakshaverens eiendom avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, uten
åpning for spredt bebyggelse. Det rettslige utgangspunktet i et slikt formålsområde er at det
er forbudt å oppføre bygninger som ikke er et ledd i stedbunden næring. Samtidig har
Inderøy kommune gitt bestemmelser i arealdelen som åpner for at hovedregelen i LNFR-
områdene kan fravikes, jf. bestemmelsenes avsnitt 8.3 pkt. 5.5. Unntaksbestemmelsen
medfører at det omsøkte tiltaket også må anses å være i samsvar med kommuneplanens
arealdel av 16. juni 2014. Fylkesmannen kan da ikke se at anvendelsen av feil plangrunnlag
kan ha hatt betydning for resultatet i saken, jf. fvl. § 41.

Vedtaket anses derfor som gyldig til tross for kommunens rettsanvendelsesfeil.

Nabovarsling

I kommunens vedtak av 18. september 2014 er det opplyst at kommunen godkjenner
tiltakshaverens endringssøknad av 18. august 2014 uten krav om nytt nabovarsel. Tiltaket
ble ansett for å være en mindre vesentlig endring av et tiltak hvor det allerede var innlevert
nabovarsel, herunder også innkommet nabomerknader til utformingen og plasseringen.

Av plan- og bygningsloven § 21-3, jf. byggesaksforskriften § 5-2, framgår det at et utsendt
nabovarsel er tidsbegrenset. Dersom søknaden sendes kommunen mer enn ett år senere
enn utsendt nabovarsel, må varslingen gjentas.

Det er ikke klart for Fylkesmannen hvilken nabovarsling kommunen viser til i sitt vedtak. Det
framgår imidlertid av kommunens vedtak at søknaden av 14. mai 2013 ble nabovarslet, og vi
legger da til grunn at dette er siste nabovarsel i saken. I henhold til de ovennevnte
bestemmelsene, skulle det ha vært gjennomført ny nabovarsling i forbindelse med søknaden
av 18. august 2014. Dette gjelder under henvisning til tidsbegrensningen i SAK § 5-2(3), men
også med hensyn til at søknaden ble endret fra 2013 til 2014. I søknadene fra 2013 hadde
tiltakshaver endret utformingen på deler av garasjen. I søknaden fra 18. august 2014 trakk
tiltakshaveren søknadene fra 2013 tilbake og ba om at garasjen fra 2012 ble behandlet på
nytt på grunnlag av nye opplysninger vedrørende bygningsmassen på naboens eiendom.

Den manglende nabovarslingen er å anse som en saksbehandlingsfeil. Vi konstaterer
imidlertid at naboen ble kjent med kommunens vedtak om byggetillatelse og at det ble
fremmet klage innenfor klagefristen i fvl. § 29. Vi kan da ikke se at saksbehandlingsfeilen kan
ha hatt betydning for resultatet i saken, jf. fvl. § 41.

Adkomst til eiendommen
Fylkesmannen konstaterer at eiendommen er sikret lovlig adkomst til vei i henhold til pbl.
§ 27-4. Vi viser til at tiltakshaver har inngått avtale om veirett med grunneier på naboeiendom
222/18.

Kommunens behandlin etter bl. 29-4
I kommunens vedtak er det lagt til grunn at tiltakets godkjenning er betinget av dispensasjon
fra plan- og bygningsloven § 29-4(3) bokstav b, jf. pbl. § 19-2. Fylkesmannen vil bemerke at
kommunen her synes å ha lagt til grunn en uriktig forståelse av § 29-4(3) bokstav b.
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Plan- og bygningsloven § 29-4(3) bokstav b legger opp til en forenklet godkjenningsordning
for garasjer og lignende mindre tiltak, hvor det ikke er nødvendig å gå veien om dispensasjon
i henhold til pbl. § 19-2. Bestemmelsen fastsetter at kommunen «kan» godkjenne at visse
mindre tiltak plasseres nærmere nabogrensen enn hovedregelen på 4 meter, selv om
naboen ikke samtykker. Kommunen må her gjøre en skjønnsmessig vurdering og foreta en
avveining av tiltakshavers fordeler contra naboenes ulemper. Det er imidlertid ikke en
dispensasjonsvurdering som skal gjennomføres.

Vurderin av aras'ens lasserin
Hovedspørsmålet i den foreliggende klagesaken er om den omsøkte garasjen kan plasseres
1,4 meter fra felles eiendomsgrense til eiendom 222/10.

Hovedregelen i plan- og bygningsloven er at byggverk skal ha minimum 4 meter avstand fra
nabogrense, jf. pbl. § 29-4(2). Formålet med bestemmelsen er brannvernhensyn og behovet
for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand til nabobebyggelse. Avstandskravet
gjelder så langt annet ikke er bestemt i plansammenheng.

I denne saken er det på det rene at kommuneplanens arealdel ikke har bestemmelser knyttet
til plassering av garasjer i området, slik at hovedregelen om 4 meters avstand til
nabogrensen som utgangspunkt også kommer til anvendelse på den omsøkte garasjen.
Lovgiver har samtidig fastsatt at det i visse tilfeller kan gjøres unntak fra hovedregelen. Av
pbl. § 29-4(3) bokstav b framgår det at kommunen «kan» godkjenne at «garasje, uthus og
lignende mindre tiltak» plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter og helt inntil
nabogrensen.

Bestemmelsen i tredje ledd bokstav b åpner for at kommunen på nærmere vilkår kan fravike
avstandskravet i annet ledd uten å gå veien om dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-2. Det første vilkåret for å anvende unntaksregelen i tredje ledd bokstav b er at del av
garasje, uthus eller lignende mindre tiltak ikke er planlagt innredet for beboelse, jf.
Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 342. Videre er det et krav at byggverkets samlede bruksareal
eller bebygde areal ikke overskrider 50 m2,jf. TEK10 § 6-4. Endelig er det et absolutt krav at
garasjen er å betegne som frittliggende, jf. prinsipputtalelse fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 6. desember 2013.

Det er på det rene at den omsøkte garasjen oppfyller samtlige av de oppstilte vilkårene.
Utgangspunktet er da at den omsøkte garasjen «kan» plasseres nærmere nabogrensen enn
4 meter.

Ordlyden «kan» innebærer samtidig at tiltakshaver ikke har krav på at hovedregelen om 4
meter avstand skal fravikes. Bestemmelsen legger opp til at det må gjennomføres en
skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. I følge rundskriv H-18/90 fra
Kommunaldepartementet, vil de sentrale vurderingsmomentene være blant annet hensyn til
utsikt, lysforhold, naboer og brannsikring. Av rundskrivet framgår det at byggherrens
ønskede plassering som hovedregel skal følges der det ikke foreligger avgjørende grunner
som taler mot. Dette prinsippet skal modereres noe i saker som behandles etter pbl.
§ 29-4(3). Hensynene til utsikt, lysforhold, naboer og brannsikring skal lettere kunne få
avgjørende betydning i en vurdering etter pbl. § 29-4(3) bokstav b, enn i tilfeller der
avstandskravet på 4 meter er overholdt. Det kreves imidlertid ikke at det stilles like strenge
vilkår som ved dispensasjon etter pbl. § 19-2(2).

Kommunens avgjørelse av hvorvidt et tiltak skal tillates plassert nærmere nabogrensen enn
det som følger av hovedregelen i pbl. § 29-4(2), er å anse som fritt forvaltningsskjønn,jf.
Borgarting lagmannsretts dom av 23. juni 2006 (LB-2004-11610) og Eidivating lagmannsretts
dom av 4. april 2010 (LE-2010-201599).
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Spørsmålet i det følgende blir om hensynene til utsikt, lysforhold, naboer og brannsikring
tilsier at garasjen ikke kan godkjennes med hjemmel i pbl. § 29-4(3) bokstav b.

Fylkesmannen vil innledningsvis påpeke at det ikke kan legges avgjørende vekt på at
bygningen på naboens eiendom nå er pålagt revet.

1Fylkesmannens vedtak av 8. februar 2013 ble det konkludert med at kommunen i sin
fornyede behandling av søknaden måtte ta stilling til om det skulle stilles krav til
brannhemmende tiltak for den omsøkte garasjen. Kommunen har i sin fornyede behandling
krevd at garasjen oppføres med brannmotstand tilsvarende E130for de delene av garasjen
som har mindre enn 2 meter avstand til nabobygningen. Tiltakshaver har også erklært i sin
søknad at dette kravet vil bli etterfulgt.

1henhold til TEK10 § 11-6 med tilhørende veileder, kreves det i utgangspunktet minimum 2
meter avstand mellom byggverk i ulike bruksenheter. Er avstanden mindre enn 2 meter
mellom byggverk i ulike bruksenheter, må disse være skilt med branncellebegrensende
bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av byggverkene som til sammen gir samme
brannmotstand. Etter det Fylkesmannen kan se skal garasjen nå utføres i henhold til disse
kravene og i samsvar med anvisningene i SINTEF Byggforsk. På bakgrunn av dette kan vi
ikke se at den omsøkte plasseringen kommer i konflikt med hensyn til brannsikring.

Ved tidligere klagebehandling ble det lagt vekt på at den omsøkte plasseringen ville
vanskeliggjøre vedlikehold på den delen av naboens bygning som vendte mot garasjen. 1
etterkant av Fylkesmannensvedtak har det imidlertid framkommet nye opplysninger knyttet
til disse ulempene. Kommunen har for det første innleid Sweco AS til å vurdere muligheten
for å plassere forskriftsmessige stillaser med en avstand på 1,4 meter. Under Sweco AS sin
befaring ble denne avstanden konstatert å være tilstrekkelig. Videre har tiltakshaver
dokumentert at avstanden på 1,4 meter er tilstrekkelig til at det kan oppføres typegodkjente
fasadestillaser klasse 3. Fylkesmannen har ikke noe grunnlag for å betvile disse nye
opplysningene og konstaterer derfor at den omsøkte plasseringen ikke vil vanskeliggjøre
vedlikehold av bygningen på klagers eiendom.

Videre har Fylkesmannen tidligere konkludert med at klagers adkomst til driftsbygningen ville
bli vanskeliggjort som følge av garasjens plassering. 1vedtaket av 8. februar 2013 la
Fylkesmannen til grunn at det forelå rett til slik adkomst fra tiltakshaverens eiendom.
Bakgrunnen for dette var at retten til adkomst ikke var bestridt av partene i saken. 1den
foreliggende klagesaken har det imidlertid framkommet opplysninger som tilsier at klager
ikke har rett til adkomst fra tiltakshaverens eiendom. Det foreligger ingen tinglyst avtale om
adkomstrett, men klager har anført at det har foreligget en muntlig avtale. Det er uklart om
denne avtalen skal være inngått med tiltakshaver eller tidligere hjemmelshaver. Etter
Fylkesmannens vurdering er det klager som har bevisbyrden for å dokumentere at en påstått
adkomstrett foreligger. Med hensyn til at det ikke har blitt framlagt dokumentasjon på en slik
rettighet, legger Fylkesmannen til grunn at det er tvilsomt om klager har rett til adkomst eller
til å utføre vedlikehold av bygningen fra tiltakshaverens eiendom. Kommunen har også
opplyst at bygningen har flere adkomstmuligheter. På bakgrunn av disse nye opplysningene
mener Fylkesmannen at klagers ulempe knyttet til adkomst bare kan tillegges begrenset
vekt.

1kommunens vedtak av 18. september 2014 er det for øvrig foretatt en grundig fordel- og
ulempevurdering. Fylkesmannen kan i det vesentlige slutte seg til denne. Garasjen medfører
ikke sol- eller utsiktstap av betydning, og kommer heller ikke i konflikt med hensyn til lys og
luft mellom bygninger. Vi er ellers enig med kommunen i at plasseringen av garasjen som
omsøkt framstår som en god løsning på tiltakshaverens eiendom, hensett til øvrig
bygningsmasse på eiendommen.
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På bakgrunn av det ovennevnte kommer Fylkesmannen til at den omsøkte garasjen ikke
kommer i konflikt med hensyn til utsikt, lysforhold, naboer og brannsikring. Vi kan heller ikke
se at klager påføres ulemper av avgjørende betydning. Av denne grunn finner vi det ikke
nødvendig å vurdere alternative plasseringer på tiltakshaverens eiendom.

Etter en samlet helhetsvurdering er Fylkesmannen derfor enig med kommunen i at den
omsøkte garasjens plassering kan godkjennes med hjemmel i pbl. § 29-4(3) bokstav b.

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 18. september 2014 stadfestes.

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård Elisabeth Marø Holand
Assisterende kommunaldirektør Rådgiver
Kommunalavdelingen Kommunalavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Likelydende brev sendt til:
Dan Calin Pop Sandvollanvegen 630 7670 INDERØY
Julie Nordgård Innherredsvegen 10 7500 STJØRDAL
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 Inderøy
Knut Hoås Pilestredet Park 12 B 0176 OSLO



Vår dato Vår referanse

22.04.2015 2015/487-2

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

Trøndelag Pipesenter AS
Mølnhaugan
7318  AGDENES

Att. Nils J. Værnes

Bragstad Brit Kari - 181/51 - rehabilitering av skorstein - Liavegen 15 -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
181/051

Adresse:
      Liavegen 15                   

Ansvarlig søker:
Trøndelag Pipesenter AS                                          

Tiltakets art:
Rehabilitering av skorstein                                               

Bruksareal i m2:
--            

Det vises til søknad om rehabilitering av pipe, dette i henhold til søknad med vedlegg registrert mottatt 
her 22.03.2015.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1(søknad om tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om 
rehabilitering av skorstein, tillatelsen er gitt under følgende forutsetning:

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver i sentral godkjenning:

 Trøndelag Pipesenter AS, org.nr. 995145960, gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for 
prosjektering samt ansvarlig for utførelsen av rehabilitering av skorstein.

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

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:
Brit Kari Bragstad       Liavegen 15      7670 Inderøy
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