
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Planutvalget

Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etg.

Dato: 16.03.2009

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1016-8
Saksbehandler:
Bjørn Erik Haug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Planutvalget 5/09 16.03.2009

Gnr. 1 Bnr 113. Kleiberg. Dispensasjon for tak på tilbygg. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen på vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om tak på tilbygg, gnr. 1 bnr. 
113, datert 15.12.08 taes ikke til følge.

Dispensasjon fra reguleringsplanens krav om saltak innvilges med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 7 med den begrunnelse som er anført i saksgrunnlaget.

Klagen sendes til fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans. 

Vedlegg:
1. Klage på dispensasjonsvedtak for tilbygg 1/113, fra Øystein Rennemo og Gro Talleraas i 

Einhaugen 8 (9.2.09)
2. Dispensasjon for tak på tilbygg, gnr 1 bnr. 113, Inderøy kommune (15.12.08)
3. Søknad om dispensasjon for tilbygg 1/113, Keth Ingunn Kleiberg (24.10.08)
4. Klage på vedtak - varsel om omgjøring av vedtak, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kommunal-

og adm.avd. (5.12.08)
5. Gjelder klage på vedtak om tillatelse til tilbygg - delvis omgjøring av vedtak, Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag Kommunal- og adm.avd. (14.11.08)
6. Vedtak om at kommunens vedtak oppheves, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kommunal- og 

adm.avd. (15.9.08)
7. Vedtak i planutvalget, sak 08/00277 den 16.6.08
8. Kart over eiendommen
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Bakgrunn

Det ble gitt tillatelse til tilbygg på grunnlag av administrativ beslutning den 14.4.08 - som sak 08/00277.

Tilbygget – som omfatter hagestue/soverom er lagt rundt hjørnene av huskroppen og går 2,9 m ut i 
hagen mot nord i to etasjer. Soverom er i kjelleren med vindu mot nord, det er trappenedgang fra 
bakken ned i kjelleren. Hagestue er i 1.etasje med ett vindu mot nabo Einhaugen 8 i sør og ett vindu 
mot nord, for utsikt og lys. Bebygd areal på tilbygg hagestue/soverom er 27,5 m2 med høgde til 
gjennomsnittlig planert terreng på ca 4 m.Carport og overbygg ved vindfang blir mot sør og vest. Nytt 
bebygd areal er 27,2 m2 med høgdetil terrenget fra ca 4 m til ca 2 m på framsida mot sør. Det søkes om 
flatt tak på tilbygget.

Vedtaket av 14.04.2008 ble påklaget av nabo i Einhaugen 8. Vedtaket ble opprettholdt av planutvalget i 
møte 16.6.08, og oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak  - vedtak datert 15.09.2008.  Anført grunnlag var behov for 
dispensasjonsbehandling fra reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad og takvinkel.

14.11.08 ble det sendt brev til partene i saken med melding om at Fylkesmannen vurderte å
omgjøre sitt eget vedtak i saken.  Partene ble gitt 14 dagers frist til å uttale seg.

I brev datert 5.12.08 bekreftet Fylkesmannen delvis omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 15.9.08. Det 
fremgår at det ikke anses nødvendig med dispensasjonsbehandling i forhold til reguleringsplanens 
bestemmelser om arealutnyttelse.
Det forutsettes dispensasjonsbehandling av takutforming/takvinkel.

Søknad om dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan forelå fra tiltakshaver 24.10.2008. Søknaden 
omfatter dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser vedrørende arealutnytting  og 
bestemmelser vedrørende takvinkel.  
Som foran anført har fylkesmannen konkludert at det ikke er behov for dispensasjonssøknad 
vedrørende arealutnyttelse. 

Administrasjonen vedtok å gi dispensasjon den 15.12.08. Dette vedtaket er påklaget av nabo i brev av 
09.02.2009 og klagen er gjenstand for behandling i denne sak.

Søknad om dispensasjon fra tiltakshaver om takvinkel - sammenfattet:
Reguleringsplanen forutsetter at det settes krav om saltak med takvinkel…… Tiltakshaver søker om 
tillatelse til bruk av flatt tak og begrunner dette slik:

1. I planområdet ”Straumen sentrum” er det gitt tilsvarende dispensasjoner. Liknende byggesaker 
mht takvinkel og utnyttelsesgrad er godkjent.

2. Et tilbygg med flatt tak vil være mindre dominerende enn et tilbygg med saltak. 
3. Tiltaksanfører at løsningen ikke tar fra huset sin opprinnelige karakter og form.
4. Gjennom en flat takkonstruksjon vil også naboenes interesser bli bedre ivaretatt. (utsikt)

Klage fra nabo.
Det kom 9.2.09 klage fra Rennemo/Talleraas, eier av eiendommen 1/36 (naboeiendom), som gjelder 
vedtaket om dispensasjon til eier av 1/113 Kleiberg. Klagen går på utnyttelsesgrad av tomta og 
takvinkel. 
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Fra klagen anføres:

”I forhold til dispensasjonsvedtaket vedrørende takvinkler ber vi om at Fylkesmannen påser
at gjeldende regler (med tanke på estetikk og helhetsvurderinger for området) følges også i denne 
saken og at utbyggingen er i tråd med reguleringsbestemmelsene. Vi er åpen for at en mindre bruk av 
flate tak kan virke mindre arkitektonisk ødeleggende for området og mindre belastende for 
naboeiendommer.
Fra vår side har skjerming mot vår eiendom og tap av lysforhold vært et viktig ankepunkt i denne saken. 
Dette mener vi fortsatt vil være belastende med utbyggingsplanene, men er glad for at kommunen i sitt 
brev er klar på at det ikke åpnes opp for veranda/terrasse på det planlagte utbygg og at det kun vil være 
1 vindu mot vår eiendom og ber om at denne vindusflaten begrenses i størst mulig grad med tanke på 
innsyn.”

Utnyttelsesgraden er ikke en del av dispensasjonssøknaden for takvinkel – men vi gjør i henhold til 
forvaltningslovens § 33 undersøkelser og kommenterer utnyttelsesgraden, se vurderinger.

Regulering:

Gjeldende reguleringsplan ”Straumen sentrum” ble vedtatt 1985, med små endringer 5.2.92.
I reguleringsplanens bestemmelser pkt.2.2 er det bestemt at:
”Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet, som kan kreve at bygninger i 
samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel.”

Det er i ny plan for området forslag om at tilbygg kan ha flatt tak. Forslag til bestemmelse:
”Bygninger skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre tilbygg
under 30 m2 tillates med flatt tak”.

Vurdering

Vurderinger av dispensasjon fra bestemmelser om takvinkel:
15.12.08 vedtok administrasjonen å gi dispensasjon fra reguleringsplanens krav om saltak med 
hjemmel i PBL § 7. 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er fremkommet opplysninger som endrer ved det opprinnelige 
vurderingsgrunnlaget. Begrunnelsen for å gi dispensasjon er: 1) det er i andre saker gitt tillatelse til 
mindre tilbygg som er underordnet eksisterende hus kan bygges med flate tak. 2) den karakteristiske 
småhusbebyggelsen vil fremdeles være fremtredende i gateløpet og i området.

Vurderinger i forhold til bygningens plassering:
Kommunen skal også vurdere tilbygg og carport i henhold til Plan- og bygningslovens § 70 Bygningens
plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Det vises til tidligere saksutredning og rådmannen kan 
ikke se at klagen inneholder nye opplysninger som endrer ved det opprinnelige beslutningsgrunnlaget.  

Utnyttelsesgrad.
Rennemo/Talleraas viser i klagen til brev som er sendt fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og som 
gjelder avklaring av reguleringsplaner i området. Vi forholder oss til brev som er journalført i denne 
saken. Det vises til fylkesmannens vedtak/anførsel av 5.12.08, og hvor det anføres at det ikke vil være 
behov for dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om arealutnyttelse.
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Tilgang til vann- og avløpsledninger i hagen 

Vi viser til vurdering som er gjort av Enhet for kommunalteknikk:

”I brev datert 9.02.2009 tas spørsmålet om adkomst for tungt materiell for å komme fram til egen 
kloakkledning. Det positivt at spørsmålet tas opp, fordi det kan oppstå situasjoner der det er behov for 
tiltak.  Jeg har vurdert spørsmålet om adkomst for å kunne utføre reparasjoner og vedlikehold på 
kommunale ledninger – vatn og kloakk. I dette området er det små dimensjoner og moderate 
gravedybder. Når det oppstår kloakkstopp forsøkes først å åpne tette rør med spyling og staking. 
Graving er neste trinn. For vassledninger kan det oppstå behov for graving når ledninger må repareres 
og skiftes ut. 

For å reparere ledninger med de dimensjoner og gravedybder som finnes i dette området kan det 
brukes lett gravemaskin. Jeg kan ikke se at det skal være noe problem med adkomst for anleggsutstyr 
som er nødvendig, selv etter at omsøkte byggeprosjekt er fullført. 

For kommunale ledninger er det sikret i avtaler med grunneier at kommunen kan utføre nødvendig 
vedlikehold og reparasjoner. Det er i standardavtalen bestemmelser om at eventuelle skader erstattes 
av kommunen ut fra takst. 
Grunneier må sikre seg tilsvarende avtale. Det vises her til pkt 2.3 Sanitæreglement for Inderøy. Her er 
det krav om at det skal innhentes tillatelse for egne rørinstallasjoner. Huseier bør dessuten forsikre seg 
om at de private installasjoner er i god stand, slik at risiko for å måtte grave og reparere egne ledninger 
er liten.”

Konklusjon

Etter rådmannens oppfatning foreligger det ikke opplysninger i klagen som endrer ved grunnlaget for 
vedtak om dispensasjon fattet av planutvalget 15.12.2008.  Vedtaket foreslås derfor opprettholdt med 
den begrunnelse som fremgå av saksutredningen.

Klagen sendes til fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.
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Til
Inderøy kommune
Avd. for Plan og Næring
Att: Bjøm Erik Haug
Vennaliveien 37,
7670 Inderøy

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Kommunal og Administrasjonsavdelingen
Att: Lise Skrove
Statens hus
Strandveien 38
7734 Steinkjer

Avs. Øystein Rennemo og Gro Talleraas
Pb. 26
7670 Inderøy

Klage på dispensasjonsvedtak for tilbygg, gnr/bnr 1/113

Dato: 09.02.2003

Viser til brev fra kommunen poststemplet 22.01.09 (referanse 2008/1016-5) vedrørende
dispensasjonsvedtak for Einhaugen 6.
Etter samtaler med Kommunal og Administrasjonsavdelingen hos Fylkesmannen i dag påklages
vedtaket.
Klagen gjelder 1) de vurderinger og vedtak som er fattet i saken i forhold til utnyttelsesgrad av
tomten og 2) vurderinger og vedtak vedrørende takvinkler.

Ad.1) Vi er i brev av 03.02.2009 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag blitt orientert om at
Fylkesmannen har henvendt seg til Miljøvemdepartementet for å "få  avklart forståelsen av eldre
reguleringsplaner som mangler eller har svært mangelfull angivelse av planens utnyttingsgrad for
området." (sitat fra gjeldende brev). Brevet til Miljøverndepartementet er generelt formulert under
henvisning til at Fylkesmannen har gjennom  "flere klagesaker i den senere tid blitt oppmerksom på
reguleringsplaner som mangler bestemmelser om grad av utnytting". I  denne dispensasjonssaken
er det gjort ulike vedtak vedrørende vurdering av utnyttelsesgrad. Vi ber derfor om at en endelig
vurdering av utnyttelsesgraden i forhold til tilbyggsplanene avventes til
Miljøvemdepartementet har kommet med sitt endelige svar på Fylkesmannens
henvendelse. Inderøy kommune er også gjort kjent med henvendelsen fra Fylkesmannen til
Miljøvemdepartementet av undertegnede i dag.
Når utnyttelsesgraden for oss som naboer oppleves viktig i denne saken henger det sammen med
forhold som er anmerket i tidligere klage fra oss. Vi har ikke sett noen beregnet utnytting av
gjeldende tomt etter eventuell utbygging, men antar at den overstiger utnyttelsesgraden som vil
komme i den reguleringsplan som i følge kommunens opplysninger av i dag vil vedtas i mars 09 og
som Fylkesmannen tidligere la til grunn for sin vurdering. Tilbyggsplanene medfører dessuten i
realiteten en sammenhengende bygningskropp fra tomtegrensen mellom Einhaugen 4 og 6 til
grensen mellom Einhaugen 6 og 8 uten at eier av Einhaugen 6 lenger vil ha mulighet til å ta seg
ned på egen grunn nedenfor huset. Vi er ikke gjort kjent med at det foreligger avtaler som regulerer
framtidige forhold som lett kan dukke opp dersom for eksempel eier av Einhaugen 6 må ned i egen
hage med tyngre materiell; for eksempel å komme til egen avløpsledning. Siden denne mulighet
ikke lenger i så fall vil eksistere ber vi om en vurdering av hvilke erstatningsansvar som
foreligger dersom en slik sak skulle dukke opp og ødeleggelser på naboeiendommer skulle
oppstå. Det er vanskelig å se hvilke muligheter som kan benyttes i en slik situasjon uten at man
går gjennom naboeiendommer med påføhng av til dels omfattende skader. Dersom det åpnes opp
for bebyggelse som strekker seg fra en tomtegrense til en annen, vil dette kunne skape presedens
og i realiteten bety en ny type fortetting av området. Vi kan ikke se at en slik situasjon foreligger pr.
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i dag på noen andre tomter i området. Den planlagte utbygging representerer derfor et brudd med
tidligere tomteutbygginger.

Ad. 2) I forhold til dispensasjonsvedtaket vedrørende takvinkler ber vi om at  Fylkesmannen påser
at gjeldende regler (med tanke på estetikk og helhetsvurderinger for området) følges også i
denne saken og at utbyggingen er i tråd med reguleringsbestemmelsene. Vi er åpen for at
en mindre bruk av flate tak kan virke mindre arkitektonisk ødeleggende for området og mindre
belastende for naboeiendommer. Fra vår side har skjerming mot vår eiendom og tap av lysforhold
vært et viktig ankepunkt i denne saken. Dette mener vi fortsatt vil være belastende med
utbyggingsplanene, men er glad for at kommunen i sitt brev er klar på at det ikke åpnes opp for
veranda/terrasse på det planlagte utbygg og at det kun vil være 1 vindu mot vår eiendom og ber
om at denne vindusflaten begrenses i størst mulig grad med tanke på innsyn.

Med hilsen

Øystein Rennemo
A

j ro Talleraas
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Keth Ingunn Kleiberg, Einhaugen 6, 7670 Inderøy

Øystein Rennemo, Gro Tallemas, Einhaugen 8, 7670 Inderøy

Klage på vedtak om tillatelse til tilbygg på eiendommen gnr 1 bnr 113 -
varsel om omgjøring av tidligere vedtak - vi ber om ev. uttalelse i den
anledning

Fylkesmannen viser til vedtak datert 15.09.08, sak 2008/4627, hvor vi opphevet kommunens
vedtak av 14.04.08, sak 08/00277.

Fylkesmannen viser til sin begrunnelse hvor vi skrev følgende: "I den aktuelle saken er det
ikke oppgitt utnyttelsesgrad verken i bestemmelsene til reguleringsplanen eller på selve
plankartet. Omriss av eksisterende og planlagte bebyggelse er imidlertid inntegnet på
reguleringsplanen, og utnyttelsesgraden er således bestemt gjennom dette". Videre skrev vi
at "omrisset av bygningen på den aktuelle eiendommen i reguleringsplanen sammenlignet
med det som fremgår av den tilsendte situasjonsplanen, tilsier at planens grad av utnytting
overskrides med det omsøkte tiltaket".

På bakgrunn av at vi har ytterligere en klagesak til behandling i det samme området i
reguleringsplanen og kontakt med Miljøverndepartementet i den anledning, har vi kommet
fram til at Fylkesmannen tidligere la feil forståelse av reguleringsplanen til grunn med hensyn
til utnyttingsgmd. Fylkesmannen vurdere derfor å omgjøre eget vedtak, jf. fvl. § 35 første
ledd.

Etter dette vil Fylkesmannen vurdere saken på nytt. Vi ber om at ev. uttalelser til dette er oss i
hende innen 14 dager.

Med hilsen

J-•& el • `3V,X0L-Z
Lise Lyngsaunet Skrove

Kopi til:
Inderøy kommune 7670 InderøySide 11



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Saksbehandler: Lise Lyngsaunet Skrove

Øystein Rennemo og Gro Talleraas
Einhaugen 8
7670 Inderøy

Deres ref: Vår dato: 05.12.2008
Vår ref: 2008/4627 Arkivnr: 423.1

- 9 Dtb, 2008

Klage på vedtak om tillatelse til tilbygg på eiendommen gnr 1 bnr
113 — delvis omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 15.09.08

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 30.06.08 hvor ovennevnte sak ble
oversendt Fylkesmannen til endeligidagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 15 og delegering fra Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Videre viser vi til vårt vedtak av 15.09.08 der vi opphevet Inderøy kommunens vedtak av
14.04.08, sak 08/00277.

Fylkesmannen har i ettertid blitt oppmerksom på at det ble lagt til grunn feil forståelse av
reguleringsplanen med hensyn til utnyttelsesgrad. Dette gir et annet vurderingstema i
klagesaken, men resultatet blir fortsatt oppheving av kommunens vedtak. Den uriktige
forståelsen av reguleringsplanen hadde avgjørende betydning for Fylkesmannens vedtak og
vedtaket av 15.09.08 er således ugyldig på dette punktet. I medhold av fv1. § 35 første ledd
bokstav c) omgjør derfor Fylkesmannen sitt vedtak av 15.09.08 av eget tiltak på dette punktet.

Fylkesmannen bemerker at vårt vedtak av 15.09.08 med unntak av punktet om utnyttelsesgrad
fortsatt er gjeldende.

I henhold til pb1. § 31 nr. 1 skal en reguleringsplan legges til grunn for tiltak som er nevnt i
pb1. § 81, 84, 86 a og 93 innenfor planens område. Det omsøkte tiltaket omfattes av
reguleringsplanen "Straumen sentrum" i Inderøy kommune, vedtatt den 05.02.92, og ligger
innenfor et område som er regulert til boligformål. Planen har tilhørende
reguleringsbestemmelser.

Utnyttelsesgraden skal være fastsatt i bestemmelsene til en reguleringsplan, eventuelt angitt
på plankartet for de ulike områdene. I vedtak av 15.09.08 skrev vi følgende:  "I den aktuelle
saken er det ikke oppgitt utnyttelsesgrad verken i bestemmelsene til reguleringsplanen eller
på selve plankartet. Omriss av eksisterende og planlagte bebyggelse er imidlertid inntegnet
på reguleringsplanen, og utnyttelsesgraden er således bestemt gjennom dette".  Videre skrev
vi at  "omrisset av bygningen på den aktuelle eiendommen i reguleringsplanen sammenlignet
med det som fremgår av den tilsendte situasjonsplanen, tilsier at planens grad av utnytting
overskrides med det omsøkte tiltaket".

Vi har i ettertid blitt klar over at dette ikke er riktig.

Postadresse:

7734 Steinkjer

Besøksadresse: Telefon: 74168000
Statens hus Telefax: 74168053
Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-postmottak: postmottak@frnnt.no

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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vedtak:

Reguleringsplanen for "Straumen sentrum" i Inderøy kommune, vedtatt den 05.02.95 har
ingen bestemmelse som regulerer utnyttelsesgraden i det aktuelle området. Saken blir derfor å
behandle etter plan- og bygningslovgivningens alminnelige byggesaksbestemmelser.

Avsnittet med overskrift "grad av utnytting — (prosent bebygd areal - BYA)" tas ut av
vedtaket av 15.09.08.

På bakgrunn av det ovennevnte fatter Fylkesmannen følgende

Fylkesmannens vedtak i sak 2008/4627 av 15.09.08 omgjøres med hjemmel i
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c), for den delen som gjelder utnyttelsesgraden,
slik at dette tas ut i sin helhet.

For øvrig opprettholdes vedtaket.

Side 2 av 2

Vedtaket om omgjøring av den delen som gjelder utnyttelsesgraden kan påklages til
Miljøverndepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet
frem, jf. forvaltningsloven § 29.

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 51

Med hilsen

.N.c;s44i)
Sissel E. Slapgård

Bygg- og justisleder

Kopi til:
Keth Ingunn Kleiberg Einhaugen 6 7670 Inderøy
Inderøy kommune 7670 Inderøy

Lise Lyngsaunet Skrove

Side 13



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.12.2008 2008/1016-5
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Keth Ingunn Kleiberg
Einhaugen 6
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Dispensasjon for tilbygg, gnr/bnr 1/113

Vi viser til søknad om dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan, mottatt 24.10.08 av Inderøy 
kommune. Det ble søkt om dispensasjon fra grad av utnytting av tomteareal, og bestemmelser 
vedrørende takvinkel. 

Det søkes om flatt tak på et tilbygg hagestue/soverom som ligger på hjørnet av huset mot nord-
øst. Tilbygget er rundt hjørnene av huskroppen og blir 2,9 m ut i hagen mot nord i to etasjer. 
Soverom er i kjelleren med vindu mot nord, det er trappenedgang fra bakken ned i kjelleren. 
Hagestue er i 1.etasje med ett vindu mot nabo Einhaugen 8 i sør og ett vindu mot nord, for utsikt 
og lys. Bebygd areal på tilbygg hagestue/soverom er 27,5 m2 med høgde til gjennomsnittlig 
planert terreng på ca 4 m. 
Carport og overbygg ved vindfang blir mot sør og vest. Nytt bebygd areal er 27,2 m2 med høgde 
til terrenget fra ca 4 m til ca 2 m på framsida mot sør.  

Historikk
I denne saken er det gjort en del vedtak tidligere. Det ble gitt tillatelse til tilbygg av 
administrasjonen den 14.4.08 som sak 08/00277. Dette vedtaket ble påklaget av nabo. Vedtaket 
ble opprettholdt av planutvalget den 16.6.08, og oversendt Fylkesmannen for klagebehandling 
den 30.6.08. 
15.9.08 kunngjorde Fylkesmannen at kommunens vedtak oppheves (mottatt 19.11.08). 
14.11.08 ble det sendt brev til partene i saken med informasjon om at Fylkesmannen vurderer å 
omgjøre sitt eget vedtak i saken, og at partene hadde 14 dager til å uttale seg. 

5.12.08 bekreftet Fylkesmannen at det blir delvis omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 15.9.08 
(mottatt av kommunen den 9.12.08). 
Fylkesmannen mener at avsnittet om ”Grad av utnytting – (prosent bebygd areal)” skal tas ut av 
vedtak av 15.9.08, men at det må søkes dispensasjon etter plan- og bygningslovens 
§ 7 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt.2.2 angående takvinkel. 

Regulering
Gjeldende reguleringsplan ”Straumen sentrum” ble vedtatt 1985, med små endringer 5.2.92. 
I reguleringsplanens bestemmelser pkt.2.2 er det bestemt at:
”Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet, som kan kreve at bygninger 
i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel.”
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Det er i ny plan for området forslag om at tilbygg kan ha flatt tak. Forslag til bestemmelse 
”Bygninger skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre tilbygg 
under 30 m2 tillates med flatt tak”. 

Søknad
Vi behandler derfor søknad om dispensasjon som ble mottatt 24.10.08, og ser bort fra den delen 
som går på ”Grad av utnytting – (prosent bebygd areal)”. Dette etter vedtaket fra Fylkesmannen i 
etterkant av søknaden. 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelser vedrørende takvinkel, vedtatt i reguleringsplan for 
Straumen sentrum med begrunnelse:  

• I planområdet ”Straumen sentrum” er det gitt tilsvarende dispensasjoner. Liknende 
byggesaker mht takvinkel og utnyttelsesgrad er godkjent

• Et tilbygg med flatt tak vil være mindre dominerende enn et tilbygg med saltak. Arkitekt 
Davik har tegnet et tilbygg som ikke tar fra huset sin opprinnelige karakter og form. 
Gjennom en flat takkonstruksjon vil også naboenes interesser bli bedre ivaretatt. 

Det er søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og saltak. Dispensasjonssøknad var vedlegg til 
varslet til naboer, datert 1.10.08. Det er ikke kommet noen merknader til nabovarslet. 
Det ble også vist til søknad som er sendt ut tidligere – og at det er ingen endringer.  

Dispensasjon
Dispensasjon kan gis av kommunen når særlige grunner foreligger. Ved en dispensasjonssøknad 
må kommunen avgjøre om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. I den enkelte 
dispensasjonssaken må det gjøres en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. 
Foreligger det en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, vil lovens krav være oppfylt og 
dispensasjon kan gis. I motsatt fall er lovens krav ikke oppfylt og dispensasjon kan ikke gis. 

Grunner for at det kan gis dispensasjon:
• Det er gitt tillatelse og dispensasjon til å bygge flatt tak i flere saker i nærområdet. Saker 

fra de senere årene:
Det er gitt dispensasjon til å bygge et tilbygg med flatt tak og carport med pulttak på 
naboeiendommen, Einhaugen 8 i 2004, 
Det er gitt tillatelse til å bygge et tilbygg med flatt tak i Nergata 27 i 2004,
Det ble gitt dispensasjon til flatt tak på garasje i 2007, Sandvågen 11. 

• Flatt tak gir den arkitektoniske virkningen at tilbygg hagestue/soverom og carport ikke tar 
fra huset sin opprinnelige karakter og form. Den valgte utformingen med oppdeling i 
mindre enheter understreker områdets karakteristiske småhusbebyggelse. 

• Det er en etasje som er lagt ned i bakken på tilbygg hagestue/soverom for at det skal bli 
lavest mulig – tilbygg hagestue/soverom og carport har høyde som blir mindre enn 4 m til
gjennomsnittlig planert terrenghøyde. Flatt tak forsterker denne lave høyden.
Tilbyggene blir derfor mindre dominerende i et tettbebygd nabolag, og vil gi bedre 
lysforhold for naboer.

• Tilbygg hagestue/soverom og carport har flatt tak men ikke veranda, som lett kan virke
dominerende for nabolaget.

Grunner mot: 
• Flatt tak fører til at inntrykket av gatebildet langs veien Einhaugen og området er blandet 

– det blir ikke et helhetlig bilde av hus med skråtak
• Det kan skape presedens for andre søkere som også vil ha flate tak på husene sine
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Vurderinger av dispensasjon:
Vi mener det er overvekt av grunner som taler for en dispensasjon i denne saken. Det er gitt 
tillatelse til at mindre tilbygg som er underordnet eksisterende hus kan bygges med flate tak i 
liknende saker. Den karakteristiske småhusbebyggelsen vil fremdeles være fremtredende i 
gateløpet og i området. 

Vi skal også vurdere tilbygg og carport etter Plan- og bygningslovens § 70 Bygningens 
plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Vi viser til saksutredning overfor og til tidligere 
vurderinger i saken som er gjort i forhold til PBL § 70. 

Vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanens krav om saltak innvilges med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til ovenstående saksutredning. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Plan og næring. 

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi til:
Øystein Rennemo og GroTalleraas Einhaugen 8 7670 INDERØY
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Utvalg: Planutvalget
Møtedato: 16.06.2008
Sak: 0015/08

Resultat:  Innstilling vedtatt

Arkivsak: 08/00277
Tittel: SAKSPROTOKOLL: KLAGE PÅ VEDTAK - TILBYGG

EINHAUGEN 6

Vedtak:
1.  Planutvalget støtter rådmannens vurderinger i delegert vedtak av 14.04.08.

Klagen tas ikke til følge og Inderøy kommunes vedtak av 14.04.08 opprettholdes.

2. Klagen sendes til fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

C)/0
olb

sekr

Postadresse:

7670 Inderøy

Saksprotokoll

t-)

1111111111111111
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Postadresse:

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Kommunal- og administrasjonsavdelingen

Saksbehandler: Lise Lyngsaunet Skrove

Øystein Rennemo, Gro Talleraas
Einhaugen 8
7670 Inderøy

7734 Steinkjer

IIII

Besøksadresse: Telefon: 74168000
Statens hus Telefax: 74168053
Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

Deres ref: Vår dato: 15.09.2008
Vår ref: 2008/4627

1031 1
Arkivnr: 423.1

Klage på vedtak om tillatelse til tilbygg på eiendommen gnr 1 bnr
113 - kommunens vedtak oppheves

Det vises til Inderøy kommunes ekspedisjon hit av 30.06.08 hvor ovennevnte sak ble
oversendt Fylkesmannen til endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som
1dageinstans følger av plan- og bygningsloven (pb1.) § 15 og delegering fra Kommunal- og
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Sakens bakgrunn:
Hilde L. Davik v/ Arkideco AS. (ansvarlig søker) sendte den 11.03.08 søknad om tiltak på gnr
1 bnr 113. Tiltakshaver er Keth Ingunn Kleiberg. I søknaden er tiltaket beskrevet som tilbygg
i to etasjer med stue i 1. etg. og soverom i sokkel, videre tilbygg for carport, overdekket
Umgangsparti, ombygging av eksisterende vindfang, etterisolering av huset og endrede
vindustyper/formater.

Eiere av naboeiendommen i Einhaugen 8, Øystein Rennemo og Gro Talleraas, kom med
merknader til søknaden i brev datert 06.01.08. De anfører bl.a. at:

• Uthuset som ble oppsatt i 2007 er høyere enn hva det ble søkt om.
• Plassering av tilbygg medfører tap av lys og sol for Einhaugen 8.
• Tiltakshaver vil få innsyn i klagemes oppholdsrom og stue på meget kort avstand, noe

som oppleves som en reduksjon av bokvalitet.
• Planlagte tilbygg vil føre til en høyst uønsket fortetning og forlengelse av

sammenhengende bygningsmasse.
• Det planlagte tilbygget utgjør en betydelig verdiforringelse for Einhaugen 8, både

med hensyn til lysforhold, innsyn, utsikt og fortetning.

I brev datert 09.03.08 har Keth Ingunn Kleiberg kommentert merknadene fra Øystein
Rennemo og Gro Talleraas. I brevet anfører hun hovedsakelig at tilbygget og carporten passer
godt til eksisterende bygningsmasse, og at det med nybygget vil bli mindre innsyn til
Einhaugen 8. Videre anfører hun at uthuset er bygget etter godkjente tegninger.

I brev datert 21.03.08 har Øystein Rennemo og Gro Talleraas merknader til brevet til Keth
Ingunn Kleiberg. De viser bl.a. til at uthuset er høyere enn det gamle uthuset. Videre anfører
de også her at vinduet på tilbygget vil medføre innsyn til deres hus.

Saken ble behandlet i Nærings- og eiendomsavd. som planutvalg den 14.04.08, sak 08/00277,
og følgende vedtak ble fattet:

e-postmottak: postmottak@fmnt.no

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt

Side 19



Side 2 av 5

"Tillatelse til tiltak (byggetillatelse) etter ett-trinns behandling innvilges herved av Inderøy
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og i medhold av delegert myndighet
etter kommunelovens §§ 10 og 23".

I brev datert 27.04.08 påldagetbystein Rennemo og Gro Talleraas vedtaket. De anfører bl.a.
at:

• Uthuset og tilbygget må behandles under ett, og ikke som to separate saker.
• En 15 meter massiv vegg av bygningsmasse medfører tap av lys- og solforhold.
• Bygningsmassen medfører en forringelse av tomtas bruksverdi.
• Det oppstår et konstant skjermingsbehov når vinduet på tilbygget er vinklet inn mot

oppholdsrommet Vindusflater i denne størrelsesordenen representerer en vesentlig
inngripen i privatlivet.

I brev av 22.05.08 har Keth Ingunn Kleiberg kommentarer til klage på vedtak. Hun anfører
hovedsakelig at tilbygget er tilpasset strøkets tette bebyggelse, og at det er tatt hensyn til
naboene i valg av vindu.

Klagen ble behandlet i planutvalget den 19.05.08 og tidligere vedtak i saken ble opprettholdt,
under henvisning til at det ikke var kommet til nye opplysninger som i vesentlig grad endret
beslutningsgrunnlaget.

I brev av 22.05.08 har Keth Ingunn Kleiberg kommet med merknader. Hun påpeker bl.a at
tilbygget er tegnet slik at det skåner naboene, da det er bygd i en etasje. Hun viser også til at
fasaden er brutt opp ved hjelp av trapping i veggflatene.

Saken ble den 30.06.08 oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannens vurdering som klageinstans fremgår av forvaltningslovens (fv1.) § 34. Av
andre ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye
omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om
det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte.

I tillegg kan Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på
riktig faktum og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med
dette menes om vedtaket innebærer såkalt "myndighetsmisbruk" dvs, om vedtaket er motivert
ut fra utenforliggende eller usaldige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller
om den innebærer usaklig forskjellsbehandling.

I fv1. § 34 annet ledd siste punktum, er det bestemt at statlige organ som klageinstans for
kommunale vedtak skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av
det frie skjønnet.

Ang. uthuset
Fylkesmannen er enig i kommunens vurderinger av at saken vedrørende uthuset, hvor
byggetillatelse ble gitt i 2006 og oppføringen av bygget i 2007, er en egen sak. Planutvalget
har ikke kommentert uthuset i sin begrunnelse og vedtak. Fylkesmannen legger dermed til
grunn at en eventuell klage vedrørende dette fremmes som en egen sak.
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Planstatus:  
I henhold til pb1.§ 31 nr. 1 skal en reguleringsplan legges til grunn for tiltak som er nevnt i
pb1. § 81, 84, 86 a og 93 innenfor planens område. Det omsøkte tiltaket omfattes av
reguleringsplanen "Straumen sentrum" i Inderøy kommune, vedtatt den 05.02.95, og ligger
innenfor et område som er regulert til boligfonnål. Planen har tilhørende
reguleringsbestemmelser.

Grad av utn in rosent beb d areal - %-BYA :
Det vanlige er at utnyttelsesgraden er fastsatt i reguleringsbestemmelsene, eventuelt angitt på
plankartet for de ulike områdene. I de reguleringsplanene hvor grad av utnytting ikke framgår
av bestemmelsene og heller ikke er angitt med tall på plankartet, men hvor planen er detaljert
utarbeidet med inntegnet eksisterende og planlagt bebyggelse, vil utnyttelsesgraden være
bestemt gjennom planen ved at det er det inntegnede som angir utnyttelsesgraden, jf. "Plan-
og bygningsrett" av 0. J. Pedersen, P. Sandvik m.fl. Denne rettsforståelsen er også bekreftet i
en samtale med Miljøverndepartementet. I den aktuelle saken er det ikke oppgitt
utnyttelsesgrad verken i bestemmelsene til reguleringsplanen eller på selve plankartet. Omriss
av eksisterende og planlagt bebyggelse er imidlertid inntegnet på reguleringsplanen, og
utnyttelsesgraden er således bestemt gjennom dette.

I denne saken er det opplyst at innvilgelse av det omsøkte tiltaket vil bety at BYA for tomta
bli ca 25%. Ut over dette har kommunen ikke kommentert grad av utnytting. Det framgår
således ikke av saksdokumentene hvilken grad av utnytting kommunen har lagt til grunn er
gjeldende for dette området. Omrisset av bygningen på den aktuelle eiendommen i
reguleringsplanen sammenlignet med det som framgår av den tilsendte situasjonsplanen,
tilsier at planens grad av utnytting overskrides med det omsøkte tiltaket. For at tiltaket skal
kunne tillates, vil det da være nødvendig med dispensasjon etter pb1 § 7.

Tillatelse til tiltak må derfor oppheves og hjemvises til ny behandling i kommunen. Det må
fattes et nytt vedtak hvor utnyttelsesgraden må vurderes opp mot det som er tillatt etter
gjeldende plan. Er planlagt bebyggelse i strid med reguleringsplanen vil det være nødvendig
med dispensasjon for at søknad om tiltak eventuelt skal godkjennes.

An . takvinkel:
I reguleringsbestemmelsens pkt. 2.2 er det bestemt at:

"Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen fastsettes av bygningsrådet, som kan kreve at
bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel"

0 hevin av vedtak
Det ovenstående innebærer at det i denne saken er foretatt feil lovanvendelse og feil
saksbehandling som det er sannsynlig kan ha hatt betydning for resultatet i saken, jf.

Side 3 av 5

Omsøkte tilbygg har flatt tak. Kommunen har lagt til grunn at ettersom tilbygget er mindre
enn det eksisterende bygget som har saltak, og dessuten er 4 meter lavere enn dette, er det
underordnet i forhold til det eksisterende og denned kan en si at bygget har saltak. Etter
Fylkesmannens oppfatning er dette en feil fortolkning av bestemmelsen. Et tilbygg på 55 m2
bebygd areal med flatt tak fyller ikke reguleringsbestemmelsenes krav om at bygningene skal
ha saltak. Det omsøkte tiltaket er således i strid med reguleringsbestemmelsenes pkt 2.2. En
eventuell tillatelse krever derfor at det gis dispensasjon med hjemmel i pbl § 7.
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forvaltningslovens § 41. Vedtaket om byggetillatelse for tilbygg blir derfor å oppheve som
ugyldig.

Dispensasjon  
Ved den nye behandlingen må tiltakshaver få anledning til å søke om dispensasjon og angi de
særlige grunner hun mener foreligger, jf. § 3 i forskrift om saksbehandling og kontroll i
byggesaker (SAK) og pb1 § 7. Naboer og gjenboere skal varsles i samsvar med pb1 § 7 siste
ledd, jf. pb1 § 94 nr 3. Ved en eventuell dispensasjonssøknad må kommunen vurdere om
vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Lovens vilkår for at dispensasjon kan gis er at det
foreligger "særlige grunner"

I forarbeidene til pb1. § 7 (0t.prp. nr 56 1984-85) er det blant annet uttalt at uttrykket "særlige
grunner" må ses i forhold til offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta. De særlige
grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og
ressursdisponeringshensyn. Som eksempel kan nevnes tilfeller der vurderingen av arealbruken
er endret etter at det ble utarbeidet plan, eller at tidsfaktoren tilsier at en ikke bør avvente en
planendring. I helt spesielle tilfeller vil også forhold vedrørende søkerens person kunne anses
som særlig grunn. Normalt vil verken økonomiske hensyn eller personlige forhold tillegges
noen vekt i vurderingen om særlige grunner foreligger. Dersom tiltaket umiddelbart strider
mot de hensyn planlovgivningen skal ivareta, foreligger det ikke særlige grunner, og det er
ikke adgang til å gi dispensasjon.

I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske
forhold i saken. Det kan også nevnes at ingen har rettskrav på å få dispensasjon selv om
særlige grunner foreligger.

Foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, vil lovens krav være oppfylt og
dispensasjon kan gis. I motsatt fall er lovens krav ikke oppfylt og dispensasjon kan ikke gis.
De særlige grunner som taler for dispensasjon må ligge innenfor rammen av loven. De ulike
bestemmelser og planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det
skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Kommunen må heller ikke bruke sin
dispensasjonsmyndighet på en slik måte at den undergraver planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd om medvirkning i planprosessen
er det viktig at endringer i planene av betydning ikke skjer ved dispensasjon, men behandles
etter reglene for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

På bakgrunn av det ovennevnte fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Inderøy kommunes vedtak av 14.04.08, sak 08/00277, oppheves. Saken sendes tilbake til
kommunen til ny behandling.
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Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28.

Med hilsen

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 51

.
Sissel E. Slapgård ( .f.)

Bygg- og justisleder

Kopi til:
Keth Ingunn Kleiberg Einhaugen 6 7670 Inderøy
Inderøy kommune 7670 Inderøy

-
Lise Lyngsaunet Skrove
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Keth Ingunn Kleiberg
Einhaugen 6
7670 Inderøy

Inderøy kommune
7670 Inderøy

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan "Straumen sentrum",
av 050292

Jeg vil med dette søke om dispensasjon fra rad av utn in av tomteareal, samt
bestemmelser vedr. takvinkel, vedtatt i reguleringsplan for Straumen sentrum 050292.

Begrunnelser for søknad om dispensasjonen:
• I planområdet "Straumen sentrum" er det gitt tilsvarende dispensasjoner. Liknende

byggesaker mht. takvinkel og utnyttelsesgrad godkjent.
• I kommunens arealplan av 2007 er en utnyttelsesgrad på 26% vedtatt.
• Bolighuset i Einhaugen 6 har ikke gjennomgått arealendringer, med unntak av et lite

vindfang, siden huset var nytt i 1939. Nye behov har gjort det ønskelig å utvide
arealet.

• Et tilbygg med flatt tak vil være mindre dominerende enn et tilbygg med saltak.
Arkitekt Davik har tegnet et tilbygg som ikke tar fra huset sin opprinnelige karakter og
form. Gjennom en flat takkonstruksjon vil også naboenes interesser bli bedre ivaretatt.

Inderøy 01.10.08
Vennlig hilsen

Keth Ingunn Kleiberg

11111111111111111\leJuLsten 3
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1024-4
Saksbehandler:
Bjørn Erik Haug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Type avgjørelse
Planutvalget 6/09 16.03.2009

Gnr/bnr 15/10. Hedegart. Søknad om fradeling av hyttetomt. 
Klagebehandling. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vedtak i sak 07/00516 av 11.09.07 oppheves. 

2. Det gis ikke delingstillatelse for ny hyttetomt med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 20-6 ”Virkninger av kommuneplanen” for eiendommen 15/10. Som 
begrunnelse viser vi til vurderinger gjort i saksframlegget. 
Gnr/bnr 15/36 opprettholder planstatus som hyttetomt. Betingelsen er at eksisterende
gårdsvei til husene på 15/10 benyttes som atkomst, og at ny vei til hytta etableres bak 
dagens uthus.

Vedlegg:

1. Søknad om omregulering av tomt, Hedegart (30.5.07)
2. Vedtak av Inderøy kommune (11.9.07)
3. Gjennomført registrering kulturminne (14.11.08)
4. Søknad om fradeling av to tomter, Hedegart (23.4.08)
5. Vedtak – avslag fradeling av to hyttetomter, Inderøy kommune (8.12.08)
6. Klage på avslag fradeling av hyttetomt (28.12.08)
7. Kart over området
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Bakgrunn

Søknad om omregulering av tomt:
Hedegart søkte 30.5.07 om skifting av areal til ny hyttetomt på gnr/bnr 15/10, og eksisterende 
tomt på gnr/bnr 15/36 går tilbake til LNF-formål.
Søker anførte at atdkomsten ville bli enklere og tilgangen til vann – og kloakkanlegg lettere.

Kommunens vedtak. 
Inderøy kommune gav i vedtak 07/00516 datert 11.9.07 dispensasjon med vilkår at ny hyttetomt 
kunne omreguleres. Det ble blant annet satt vilkår slik:
"Siden den nye hyttetomten ligger i nærheten av et kulturminne, må fradeling av hyttetomten 
fastsettes etter uttalelse fra fylkesarkeologen.
Når den nye tomten er fastsett, forutsetter dette vedtaket at eksisterende areal på gnr. 15/36 blir 
tilbakeført til gnr.15/10. "
Nabovarsling ble ikke gjennomført siden området allerede består av 4 hyttetomter, og det er 
snakk om bytting av tomter innen samme området. Vedtaket ble sendt til tilgrensede naboer med 
klagefrist. Det er ikke innkommet merknader/klage på vedtaket fra noen av de fire naboene.

Høringsuttalelse fra fylkeskommunen.
Saken ble sendt til sektormyndighetene (fylkesmannen og fylkeskommunen) for høring 23.7.07. 
Fylkeskommunens representanter var på befaring til området den 14.4.08. Søker var tilstede 
under befaringen. Fylkeskommunen forutsatte kontrollregistrering av gravrøysa i planområdet 
og at dette ville/skulle bli utført sommeren 2008. 
14.11.08 fikk kommunen brev om at registrering var gjennomført og at kulturminnet var 
registrert i databasen Askeladden.

Søknad om fradeling av enda ei tomt:
Hedegart søkte 23.4.08 om å opprettholde planstatus for 15/36 som hyttetomt, samtidig som 
søknad om fradeling av tomt 15/10 ble bekreftet. Søker anfører at området er så sterkt berørt av 
tomter at alternativ bruk er vanskelig å se for seg. En løsning som foreslått vil, etter søkers 
oppfatning, gi en samlet sett god utnyttelse av området.
Sakens behandling ble utsatt inntil Fylkeskommunens registrering av kulturminner var 
gjennomført.

Kommunens behandling.
Den 8.12.08 fattet administrasjonen vedtak om ikke å gi delingstillatelse for nye hyttetomter. 
Vedtaket bygger på kommuneplanens arealdel som forutsetter fradeling av 4 hyttetomter i 
området. Det anses ikke å være grunnlag for å utvide dette.

Klage på vedtaket 
Hedegart klaget 28.12.08 på vedtaket med disse grunnene:
"Vi mener en ekstra hyttetomt i dette området, der det er flere tomter fra før, ikke vil endre 
områdets karakter, men gi en helhetlig god løsning. Det er snakk om en fortetting, noe det bør 
være åpning for, og som bør være en positiv utvikling i akkurat dette området. Det blir derfor 
noe enkelt og sjablongmessig å kun vise til eldre vedtak. Vi mener en må se helhetlig på saken 
og dispensere i dette tilfellet."
"Da vi var i kontakt med tidligere saksbehandler for saken ble det gitt inntrykk av at saken så 
kurant ut, men at en måtte avvente de arkeologiske undersøkelsene. Når de nå foreligger og ikke 
er til hinder for en tomt, viser kommunen til et gammelt vedtak. Dette finner vi noe
underlig. Dersom det gamle vedtaket er det eneste argumentet, burde vi fått svar for over et 
halvt år siden."
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"Dette må dessuten også sees opp mot tillatelser kommunen har gitt langt nærmere sjøen og på 
langt mindre egnete steder nylig i nærområdet. Det er også snakk om langt større utbygginger 
enn det her kan være mulighet for. "
"Dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker vi å beholde den 
opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag."

Regulering.
Området er regulert til fire hyttetomter i kommuneplanens arealdel, ref kommunestyrevedtak av 

14.5.07.  Denne reguleringen har vært gjeldende siden år 2000, og rett til fradeling og 
bebyggelse av hytter på fire eiendommer; gnr/bnr 15/11, 15/33, 15/36 og 15/26.

Vurdering

Behandlingen av denne saken har tatt langt tid. Dette har først og fremst sin årsak i behov for 
saksbehandlingstid for å avklare kulturminnestatus.

Hytteområdet har vært behandlet i forbindelse med kommuneplanens arealdel i to omganger, 
både i 2000 og 2007 og hvor rammene for hytteutbygging er grundig behandlet i en større 
sammenheng.  

Rådmannen kan ikke se at de fremførte argumenter fra søker er så vidt avgjørende at det bør 
dispenseres fra arealplanen.  Det vises til at arealplanen er oppdatert og vedtatt så sent som i 
2007. 

Søker anfører i sin klage følgende:
"Dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker vi å beholde den 
opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag."

Dersom det vedtas å ikke gi anledning til å fradele ytterligere ei hyttetomt, vil det være naturlig 
å oppheve vedtak 07/00516 av 11.09.07. Det innebærer at planstatus for gnr. 15 bnr 36 
opprettholdes uendret.

Dersom det skulle åpnes for ytterligere ei hyttetomt, må det behandles som en dispensasjonssak 
og sendes på høring. 

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at planstatus for området opprettholdes og at det dermed ikke gis tillatelse 
til fradeling av ytterligere hyttetomt i området.

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klageinstans er planutvalget i 
Inderøy kommune.
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Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670 Inderøy
Tlf. P: 74153461 A: 74168191 Mob: 41200290

E-post: rune.hedegartgntfk.no

Til:
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Klage på avslag fradeling av hyttetomt

28.12.2008

Deres refir. 2008/1024-2
Deres saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Vi viser til delegert vedtak, med avslag på søknad om fradeling av hyttetomt fra 15/10. Vi
tillater oss å klage på vedtaket.

Vi mener en ekstra hyttetomt i dette området, der det er flere tomter fra før, ikke vil endre
områdets karakter, men gi en helhetlig god løsning. Det er snakk om en fortetting, noe det bør
være åpning for, og som bør være en positiv utvikling i akkurat dette området. Det blir derfor
noe enkelt og sjablongmessig å kun vise til eldre vedtak. Vi mener en må se helhetlig på saken
og dispensere i dette tilfellet.

Da vi var i kontakt med tidligere saksbehandler for saken ble det gitt inntrykk av at saken så
kurant ut, men at en måtte avvente de arkeologiske undersøkelsene. Når de nå foreligger og
ikke er til hinder for en tomt, viser kommunen til et gammelt vedtak. Dette finner vi noe
underlig. Dersom det gamle vedtaket er det eneste argumentet, burde vi fått svar for over et
halvt år siden.

Med hensyn til tomtestørrelsen, som det vises til i avslaget, vil ikke tomtene under noen
omstendighet overstige 2 daa etter vårt forslag.

Dette må dessuten også sees opp mot tillatelser kommunen har gitt langt nærmere sjøen og på
langt mindre egnete steder nylig i nærområdet. Det er også snakk om langt større utbygginger
enn det her kan være mulighet for. En viss konsistens i saksbehandlingen bør en vel legge opp
til.

Dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker vi å beholde den
opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag.

Vi imøteser et forhåpentligvis positivt svar.

Med hilsen

Rune og Eva Pauline Hedegart
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.12.2008 2008/1024-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennaliveien 37, 7670 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Fradeling av hyttetomt

Vi viser til søknad om fradeling av hyttetomt, mottatt og datert 29.4.08. 

Vi viser også til vedtak (sak 07/00516) om omregulering av hyttetomt (dato 11.9.07) der det ble 
gitt dispensasjon for skifting av areal. Det ble vedtatt å skifte areal til hyttetomt på gnr/bnr 15/10 
og 15/36. Grensene skulle fastsettes når endelig uttalelse fra Fylkeskommunen angående 
kulturminne var gjennomført. Uttalelse fra Fylkeskommunen ble mottatt 18.11.08, der 
registrering av gravrøysa nå er oppdatert i databasen Askeladden. 
Ut fra plassering av kulturminnet mener kommunen at grensene på hyttetomta skal være som vist 
på vedlagte kart. Det blir da god klaring (ca 8 m) fra grensa til gravrøysa. Gravrøysa blir da med i 
området som blir definert til LNF-formål. 
En annen ting som spiller en rolle er størrelsen på tomta. Det er i kommuneplanens arealdel 
bestemmelser om at tomtene i spredt bebyggelse kan være inntil 2 da. Vi mener dette også er 
retningsgivende for hyttetomter, og den tomta som er vist på vedlagte kart er i underkant av 2 da. 

Området er regulert til fire hyttetomter i kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.5.07 i 
kommunestyret. Reguleringen av hyttetomtene var en fortsettelse av vedtak i 2000. Det kan 
fradeles og bygges hytter på fire eiendommer; gnr/bnr 15/11, 15/33, 15/36 og 15/26. 

Det er i vedtaket datert 11.9.07 gitt tillatelse for ny hyttetomt på gnr/bnr 15/10, og eksisterende 
tomt på gnr/bnr går tilbake til LNF-formål. Den nye hyttetomta vil ligge i nordvestre hjørne av 
gnr/bnr 15/10 med adkomst fra eksisterende vei til gnr/bnr 15/11.  
Det betyr at det ikke er grunnlag i kommuneplanens arealdel for å fradele enda ei hyttetomt på 
Kvamsholmen. Vi forholder oss til at det pga adkomst er den nye hyttetomta som er aktuell. 

Vedtak:
Det gis ikke delingstillatelse for hyttetomt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-6 
”Virkninger av kommuneplanen”. Som begrunnelse viser vi til saksutredning med 
vurderinger. 
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saksnr. 2008/1024-2

Side 2 av 2

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Næring og plan. 

Merknader:
Nøyaktige grenser fastsettes ved kartforretning. Vi viser også til vedtak gjort i sak 
07/00516 om fastsettelse av grenser ved fradeling, og tilbakeføring av eiendom. 

Med hilsen

Gunnar Winther
enhetsleder

Bjørn Erik Haug
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Inderøy  -  Søknad om omregulering av hyttetomt på gnr 15 bnr 10 og 36  -  Søker Eva
Pauline og Rune Hedegart

Vi viser til søknad som nevnt over og til korrespondanse pr. brev og e-post, senest
22.05.2008, der vi ba om en kontrollregistrering av gravrøysa som ligger i det omsøkte
området. Registreringen er gjennomført og kulturminnet med dets endrede geometri er nå
oppdatert i databasen Askeladden med id-nummer 68163.

Vi viser ellers til uttalelser i vårt brev av 29.04.2008, ref. 07/04802-3.

Vi vil samtidig beklage at det har tatt lang tid å gjennomføre registreringen.

Med hilsen

Kristin Foosnæs
Arkeolog

Kopi:

1 2000

Saksbehandler: Kristin Foosnæs
Saksnr.: 07/04802-4
Arkiv: 725

Dato: 14.11.2008

Eva Pauline og Rune Hedegart, Kvamsholmen 65, 7670 INDERØY
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 7734 STEINKJER
NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, 7491 TRONDHEIM

Ugradert
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Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670 Inderøy

Inderøy kommune
7670 Inderøy

Med hilsen

Eva Pauline og kune Hedegart

II
d. 30.05.2007

Søknad om omregulering av hyttetomt

1

CP:s LLJ iJ
(V0)

1NDEROY KOrAr ,111iNE

SE,:koeh  

iLIN! 2007

5
151'

0+14051&-1

Bakgrunn
Vi kjøpte for noen år siden småbruket "Damma", g.nr 15/ b.nr 10. Seinere kjøpte vi til
ubebygd hyttetomt som grenset inntil på vestsiden, g.nr 15/ br.nr 36. Dette for å unngå at det
skulle bil bygget hytte helt inntil huset. Denne tomta hadde tinglyst veirett, noe de andre
tomtene i området ikke hadde. Derfor fryktet vi ikke at det skulle kunne settes opp hytter på
de andre.

Dagens situasjon
Nå har imidlertid kjøper av hyttetomt g.nr 15/ b.nr 26 fått veirett via vår nabo og har satt opp
hytte veldig nært vårt hus. Poenget med ha kjøpt opp hyttetomt for å unngå hytte nært innpå
huset er dermed borte. Vi vil derfor selge tomta igjen.

Til beste for arrondering, atkomst m.m. mener vi det ville være bra å plassere tomta noe
annerledes enn slik den ligger i dag. En slik mulighet ble muntlig antydet fra teknisk kontor
hos Dere da vi kjøpte tomta.

Omregulering
Vi søker derfor med dette om å få flytte tomta litt lenger vest og litt nordover på vår eiendom,
slik at den blir liggende mot yttergrense og ikke deler av 15/10. Atkomsten vil da være veldig
grei, ettersom tomta vil grense til eksisterende vei til småbruket "Trøa", som delvis går over
vår eiendom. Det vil  være  nært til vannledning, og ganske lett å koble kloakk på vårt
kloakksystem. Se skisse i vedlagte kart.
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NDERØY KOMMUNE
7670 INDERØY

Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65

7670 INDERØY

IIII

Søker: Eva Pauline og Rune Hedegart.

003275
IIIII

DISPENSASJONSSØKNAD
SØKNAD OM OMREGULERING AV HYTTETOMT PÅ GNR. 15/10.

Ve()1,-.U6

Vår dato: 11.09.2007

Deres ref.:

Emnekode: 585
Saksnr. 07/00516-003

Saksbehandler:
Kristin Volden

Bakgrunn:  
Inderøy kommune har mottatt søknad fra Hedegart om skifting av areal til ny hyttetomt på gnr.
15/10, og eksisterende tomt på gnr. 15/36 går tilbake til LNF-formål.
Den nye hyttetomten vil ligge i nordvestre hjørne av gnr 15/10 med adkomst fra eksisterende
vei til gnr. 15/11.

Vurdering:  
Det omsøkte tiltaket er en fornuftig plassering i forhold til arrondering, vei og kommunal
vannledning. Arealet består av skog med et forminne som ligger øst på arealet.

Planforhold:  
Arealet er omfatta av kommuneplanens arealdel der det er regulert inn 4 eldre hyttetomter, og
restarealet er LNF- område. (Landbruk, Natur og friluftsområde)
Innen LNF-området hjemmels ikke annet enn tiltak tilknyttet til stedbunden næring, og
fradeling av ny hyttetomt krev derfor dispensasjon fra arealplanen.
Ny hyttetomt ligger utenfor 100-metersbelte og vil ikke bli berørt av PBL §17-2.
Siden dette er en sak som gjelder bytting av areal som medfører bedre arrondering av gnr.
15/10, ser Inderøy kommune dette som en kurant sak.

Sektorm ndi hetene:
Saken er sendt på høring med uttalefrist den 10. august. Inderøy kommune har ikke mottatt
uttalelse verken fra fylkesmannen eller fylkeskommunen innen fristen.

Nabovarsling er ikke gjennomført siden området allerede består av 4 hyttetomter, og det er
snakk om bytting av tomter innen samme området. Vedtaket sendes tilgrensede naboer med
klagefrist.

Vurderin av dis ensas'onen:
Hjemmel for eventuell dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kan innvilges med hjemmel
i lovens §7 dersom det finnes særlige grunner for det. Dersom det foreligger en overvekt av

Adresse: 7670 Inderøy Bankforb.: Sparebanken Midt-Norge Konto for skatt: 7855 05 17298
Telefon: 74 12 42 00 Avd. Inderøy Bankgiro: 4451.06.00662
Telefaks: 74 12 42 19 7670 Inderøy Organisasjonsnr.: NO 963 955 162 mva.
E-post: postmottak@inderoy.kommune.no
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grunner som taler for dispensasjon, er kravet om særlige grunner oppfylt og dispensasjonen
kan gis. I motsatt fall må dispensasjonen nektes.
I dette tilfellet kan argumenter for dispensasjon være:

• Arealet blir trekt lenger fra sjøkanten.
• Eksisterende hyttetomt kan legges tilbake til gnr. 15/10, og dette vil medføre bedre

arrondering for bruket under ett.
• Det er tilrettelagt med adkomst og vann/avløp til det nye området.
• Den nye hyttetomten vil bli liggende mindre synlig i terrenget.

Argumenter mot dispensasjon kan være:
• Den nye hyttetomten ligger i nærheten av et kulturminne. Dette må avklares med

arkeolog før fradeling og tiltak settes i gang.

Konklus'on:
Siden det er en overvekt med argumenter for en dispensasjon, vurderer en at særlige grunner
for å få dispensasjon etter PBL§ 7 er oppfylt, og det gis tillatelse til å skifte areal til hyttetomt
på gnr. 15/10 og gnr. 15/36.

Vedtak:  
Inderøy kommune innvilger administrativt dispensasjon fra plan og bygningslovens
§20-6 med hjemmel fra plan og bygningslovens  §7.  Som begrunnelse vises det til
saksutredning med vurderinger.

Siden den nye hyttetomten ligger i nærheten av et kulturminne, må fradeling av
hyttetomten fastsettes etter uttalelse fra fylkesarkeologen.

Når den nye tomten er fastsett, forutsetter dette vedtaket at eksisterende areal på gnr.
15/36 blir tilbakeført til gnr. 15/10.

Frist for å klage/uttalelse til vedtaket settes til 10.oktober 2007.

Med vennli ilsen

Rikke aa Kristin Volden
Enhetsleder Tlf. 74124281

Vedlegg ;
1. Kart i målestokk 1:1000 over omsøkt område.

Kopi til:
Gnr. 15/11: Knut og Toril Johannessen, Sverres gate 11B
Gnr. 15/33: Alf Hårberg, Slalåmsvingen 4, 7724 Steinkjer
Gnr. 15/1: Svein Kvam, Kvamsholmen 33, 7670 Inderøy
Gnr. 15/30 : Ole Magnus Voll, Kvamsholmen 49, 7670 Inderøy

gd.on
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Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670 Inderøy
Tlf. P: 74153461 A: 74168191 Mob: 41200290
E-post: mne.hedegart@ntfk.no

Til:
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Søknad om fradeling av hyttetomt

11111111111111111111111111111
5g
5/ o
6Voo51b--Û1'2

Deres saksnr. 07/00516-005

'.3.04.2008

Viser til tidligere behandling, i sak 07/00516-005, angående endring av grense for hyttetomt.
Nå har Fylkesarkeologen vært på befaring og hadde ingen merknader. Derfor har vi hatt
eiendomsmekler på besøk for å starte salg av den aktuelle hyttetomta. Melder syntes imidlertid
ikke den skisserte løsningen så ut til å gi den beste løsningen med hensyn til å selge tomta. Han
mente den opprinnelige tomta ville være et mye bedre salgsobjekt, uten at det vil redusere
verdien av vårt eget hus. Han så imidlertid våre argumenter for å flytte tomta: hensynet til
arrondering og adkomst, strøm, avløp og vann.

Han bemerket at det mest naturlige ville være å skille ut en tomt til i området, ettersom denne
lille haugen er så sterkt berørt av tomter likevel, så noen alternativ bruk er det vanskelig å se
for seg. Da vil en få en totalt sett god utnyttelse av arealet.

Vi tillater oss derfor å søke om å få dele fra en hyttetomt som avmerket på vedlagte kart,
samtidig som den opprinelige hyttetomta, g.nr. 15/b.nr. 36 beholdes, men justeres noe i
avgrensing. Grensen for den opprinnelige tomta justeres i søndre del, slik at deler falle tilbake
til g.nr15/b.nr.10. Videre justeres grensa i nord slik at tomta får mulighet til direkte atkomst til
fots til/fra vei.

Dette vil gjøre at en får en helhetlig løsning for området. Veg, vann, avløp og strøm for de to
tomtene er skissert på kartet. Vi er litt usikre på hva som blir beste løsning med hensyn til
avløp. Disse forhold vil bli nærmere avklart i reguleringsplan for de to tomtene.

Vi beklager at vi ber om en ny behandling for tomtespørsmålet, men håper Dere har forståelse
for endring i syn etter å ha fått nye innspill.

Med hilsen

va Pauline Hedegart
--,Ltk(L1.4
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SITUASJONSKART
22.04.2008
Målestokk 1:1000
Inderøy kommune
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SITUASJONSKART
22.05.2008
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