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Saker til behandling

PS 20/09 Regnskapsrapport pr. 31.03.09

PS 21/09 Søknad om fritak for merverdiavgift.

PS 22/09 Kjerkreit Ida og Ole Petter - Melding om tiltak bygging av 
hytte og uthus/ Riving av eksisterende hytte og uthus/ Ny 
strandmur

PS 23/09 FV 221 - Holdeplass Flaget

PS 24/09 Temasak: Plan- og bygningsloven – plandelen, den nye.
 Folkevalgtopplæringen – evaluering 

PS 25/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 28/09 Melding om tiltak driftsbygning i landbruket - 13/1

RS 29/09 Godkjent melding - Oppføring av garasje - 151/33

RS 30/09 Tillatelse til tiltak

RS 31/09 Tillatelse til tiltak

RS 32/09 Tillatelse til anlegg/konstruksjon for propantank

RS 33/09 83/46 Ingvoldstad - Melding om tilbygg bolig

RS 34/09 Kjølstad/Lundås - 181/17 - Tilbygg og ombygging til barnehage 
- Hyllaveien 23

RS 35/09 15/6 Farbu - Melding om naust

RS 36/09 Innvilgning av Smil-tilskudd på gnr. 196/1. 
Kulturlandskapstilskott.

RS 37/09 Innvilgning søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 
Hetveit nedre gnr. 91/2 i Inderøy kommune.

RS 38/09 18/1 - Staberg - tilbygg

RS 39/09 85/59 Olsen- Melding om tilbygg bolig

RS 40/09 Godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 68/1 I Inderøy

RS 41/09 Tillatelse til påbygg kjøkken - Svevegen 1

RS 42/09 Melding om tiltak - 44/1 - Driftsbygning

RS 43/09 40/2 - Næss - Tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe

RS 44/09 Innvilgning av SMIL-tilskudd på gnr.60/1 i Inderøy X

RS 45/09 188/1 Fradeling av hyttetomt

RS 46/09 142/1 - Hynne - Melding om påbygg over gjørdselkjeller

RS 47/09 205/12 - Skjelvan/Skaugen - Melding om tilbygg

RS 48/09 Delegert vedtak: Fritak fra boplikt på Gjørv gnr. 203 bnr. 1 i 



Inderøy kommune.

PS 26/09 Ordføreren orienterer



Saker til behandling



Saker til behandling



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/752-1
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 20/09 20.04.2009

Hovedutvalg Folk 19/09 21.04.2009

Formannskapet

Inderøy kommunestyre

Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 31.03. Ettersendes.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres kvartalsvis til kommunestyret på 
regnskapet. 

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter regnskapssituasjonen og de økonomiske 
utsikter pr. utgangen av første kvartal. 

Fra og med mars måned er det gjennomført tekniske endringer i den interne administrative 
rapportering. Denne baseres nå på on-linerapportering med basis i et rapporteringssystem i 
Agresso. Omleggingen har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt, men representerer uansett 
en milepel i arbeidet med å øke kvaliteten på den økonomiske rapportering.



Vurdering

Med et budsjettmessig utgangspunkt uten driftsmarginer eller opparbeidede reserver, vil 
Inderøy kommunes driftsbudsjetter være marginale og sårbare.

Vi registrerer vedvarende budsjettmessige utfordringer på helse og sosialområdet; det kan 
synes som om vi til en viss grad har undervurdert det underliggende kostnadsnivå på 
budsjetteringstidspunktet. (alternativt overvurdert omstillingspotensialet eller fremdriften i 
omstillingsarbeidet)

Når det gjelder tiltaksplaner rettet mot Helse og sosialområdet – med et kortsiktig og langsiktig 
perspektiv -  sammenfattes disse slik:

- generelt en løpende streng økonomistyring for å begrense utgiftene på kort sikt
- Barnevernet – egen analyse/utredning fremmes for politisk nivå senest før 

sommerferien.
- Pleie og omsorgsområdet. 

o Sammenslåing av Pleie og omsorg og Bistand funksjonshemmede for lettere å 
kunne samordne ressursbruken. 

o Gjennomgang og styrking av ledelsesfunksjonen
o Gjennomgang bemanningsplaner, turnusplaner mv. (både med hensyn på 

økonomi og deltid)
o Sykefraværsfokus. Betydelig økt innsats for å øke nærværet.
o Gjennomgang av botilbudsstrukturen med sikte på redusere antallet boliger 

med heldøgns beredskap.
- Kjøkkendriften. Det kan være aktuelt å se nærmere på tilbudet.

Det vil være naturlig å redegjøre nærmere i møter. 

Konklusjon

Regnskapsrapporten taes til etterretning.



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1355-3
Saksbehandler:
Jorunn By

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 21/09 20.04.2009

Formannskapet

Sundsnesset Velforening. Søknad om støtte til opparbeiding/overtakelse av 
tidevannstil.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 

kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

2. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Vedlegg
1 Kart tidevannsti Sundsnesset

Henvisning:
S Søknad om fritak for merverdiavgift.



Bakgrunn

Sundsnesset Velforening har fått nærmiljøanleggsmidler til opparbeidelse av tidevannsti på 
Sundsnesset – fra brua og ut på neset (se vedlagte tegning).  Den samlede økonomiske rammen 
er på ca kr. 400.000,-. 

I vellagets opprinnelige søknad om spillemidler, var det forutsatt en samlet investering på kr 
404.000,- som var forutsatt finansiert med:

- Spillemidler kr 200.000,-
- Egenkapital kr   14.000,-
- Dugnad kr 190.000,-

Sum kr 404.000,-

I forhold til spillemidler er ikke alle kostnader godkjent og det er gitt et tilsagn på kr 178.000,-

I søknaden om tippemidler var det også planlagt opparbeidelse av en parkeringsplass i 
tilknytning til tidevannstien. Denne ble ikke vurdert tilskuddberettiget og Velforening har derfor 
henvendt seg til kommunen med anmodning om bistand for realisering av parkeringsplassen. 
Dette foreslåes fra Vel-foreningen gjort ved at kommunen overtar ansvaret og eierskapet for 
anlegget, og slik at anlegget på denne måten får refusjon for merverdiavgiften.

Dagens mva- regelverk innebærer – forenklet beskrevet - at idrettslag, vellag og andre frivillige 
organisasjoner ikke oppnår mva-refusjon på investeringer på samme måte som kommuner. I 
praksis innebærer det at investeringer i kommunal regi blir 20% rimeligere enn investeringer i
regi av frivillige lag og foreninger.  Ordningen/lovverket er under evaluering med sikte på mulig 
endring fra 2010.

Vurdering

Etablering av tidevannssti langs Straumen vil være et positivt bidrag til nærmiljøet og for 
besøkende til Straumen.  Ethvert tiltak for å bedre tilgjengeligheten til selve Straumen må 
oppfattes som bidrag til å understøtte Straumen og Inderøy som ”merkevare”.

En kommunal overtagelse vil innebære at kommunen overtar eierskapet for 
prosjektet/investeringen og trer inn som søker om tippemidler. Med overtagelse av eierskapet 
overtas alle forpliktelser og risiko som følger med eierskap. 

Kommunen har tidligere valgt å ”overta” ansvaret for noen få prosjekter i idrettslags regi – dvs. i 
praksis prosjekter knyttet til sentralidrettsanlegg. (jfr. f.eks løyepetråkkemaskin alpinbakke og 
skiskytteranlegg Gran)

Etter rådmannens vurdering er det ikke hensiktsmessig å etablere en praksis hvoretter 
kommunen ut fra en kortsiktig finansiell begrunnelse overtar  investeringer initiert av frivillige 
lag og foreninger. Det finnes så vel prinsippielle, praktiske og økonomiske grunner for å 
begrense denne typen engasjement. 

Gjennomgående er situasjonen at kommunen allerede har forpliktelser i infrastruktur som vi 
ikke er i stand til å følge opp på en bærekraftig måte; det gjelder spesielt på bygg og vegsiden 
hvor vi ikke har ressurser til å holde et optimalt vedlikeholdsnivå.



I utgangspunktet vil derfor fortsatt rådmannen tilrå en restriktiv holdning til overtagelse av 
eierskap og ansvar for ny infrastruktur -  som like godt kan eller bør  ivaretas av 
frivillige/private. 

Samtidig er dette et prosjekt som ivaretar formål utover nærmiljøets behov.  Rådmannen vil 
derfor tilrå at det ytes et tilskudd på inntil kr. 30 000,- øremerket opparbeidelse av
parkeringsplass i tilknytning til tidevannssti.  Dette begrunnes særskildt med å gjøre området 
bedre tilgjengelig for funksjonshemmede.

Konklusjon
Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil kr. 30 000,- til 
opparbeiding av tidevannssti på Sundsnesset.





Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/457-8
Saksbehandler:
Bjørn Erik Haug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 22/09 20.04.2009

Kjerkreit Ida og Ole Petter - Melding om tiltak. Bygging av hytte og uthus/Riving 
av eksisterende hytte og uthus/Ny strandmur

Rådmannens forslag til vedtak

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel (§20-6 virkninger av kommuneplanen – LNF-formålet) for 
gesimshøyde.

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m-beltet langs sjøen (§ 17-2 ”Forbud mot bygging 
og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”) for riving av gammel og oppføring av ny hytte og 
strandmur. 

3. Komplett søknad i henhold til plan- og bygningsloven krav sendes Inderøy kommune før rive- og 
byggestart. Vi setter som vilkår at arealkravene blir overholdt (mindre takoverbygg)

4. Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedlegg
1. Søknad om tiltak
2. Byggebeskrivelse
3. Plan for strandmur
4. Situasjonskart
5. Tegninger
6. Bilde
7. Uttalelse om dispensasjon fra NT Fylkeskommune
8. Uttalelse om dispensasjon fra Fylkesmannen i NT



9. Uttalelse om strandmur

Bakgrunn

Tiltak:
Søknaden gjelder riving av eksisterende hytte og uthus samt bygging av ny hytte og nytt
uthus, og riving av deler av eksisterende strandmur og oppføring ny mur. Det søkes også om å rive en
brygge. Det er ikke aktuelt å bygge ny brygge. Eksisterende hus er 5 - 15 m fra sjøen. Både ny hytte og 
nytt uthus blir gjenoppført noen meter lengre bort fra sjøen enn eksisterende. Eksisterende bygninger i 
dårlig teknisk stand, og lite egnet til å restaurere i følge søker. Den eksisterende muren er også av dårlig 
kvalitet og er dominerende i strandlandskapet.
Eksisterende hytte, anneks og uthus har 115 m2 i grunnflate (bebygd areal – BYA). Annekset er i to 
etasjer. 

Den omsøkte hytten har 95 m2 BYA med delvis to etasjer, uthuset 18 m2 - totalt 113 m2. Takoverbygg på 
hytte og anneks må da trekkes inn slik at de er inntil 1 m fra huskroppen for at de ikke skal bli målbart 
areal. Det søkes om pulttak på hytten, store og varierte glassflater, delvis mur og liggende panel. Det er 
et mer moderne enn tradisjonelt uttrykk på hytta. 
Møne- og gesimshøyden blir sammenfallende på pulttak (se nedenfor). Høyden til gjennomsnittlig 
terreng blir omtrent 5 m – det er innenfor mønehøyden i planverket. 

Planen for tiltakshaver er å forme muren slik at den skal virke minst mulig massiv og dominerende i 
landskapet, og et positivt element i stedet for dagens mur. Dette er gjort ved å dele opp anlegget i flere 
enheter gjennom bruk av murer i forskjellige høyder og oppdeling med nedgang. Som 
landskapselement er det unngått å bruke rette linjer sett i plan. Murene er tenkt oppført med store 
natursteinblokker lagt som tørrmur. Det er vedlagt plan, teknisk beskrivelse og skisser av muren. 

Tegningsliste:
• Situasjonsplan, datert 23.6.08
• Plan-, snitt- og fasadetegninger, datert 12.5.08

Naboer:
Det er i henhold til gjenpart av nabovarsel ingen merknader til tiltaket.

Planstatus:
Tiltaket ligger i LNF- område i kommuneplanens arealdel.
Praksis er at når det bebygde arealet som skal rives og gjenoppføres er over 80 m2, kan det settes opp 
nye bygg opp til det samme arealet som nåværende bygningsmasse. 
Hytter kan ha gesimshøyde på 3,5 m og mønehøyde inntil 5,5 m. 

Dispensasjon:

Tiltak i strandsonen:
Det søkes om dispensasjon for å rive eksisterende bygg – bolig og uthus – og å oppføre tilsvarende nye 
bygg på tilnærmet samme plass. Det oppgis at bygningene er i dårlig teknisk stand, og lite egnet til å 
restaurere i følge tiltakshaver. Bygningene er mellom 5 og 15 m fra sjøkanten i luftlinje. Det blir derfor 
nødvendig med en dispensasjonssøknad med uttalelse fra høringsinstansene i saken etter plan- og 
bygningslovens § 17-2 (bygging i strandsonen) første ledd:
”Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig.”



Gesims og møne:
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - LNF-formålet (§ 20-6 Virkninger av 
kommuneplan) da gesimshøyden blir mer enn 3,5 m. 
I forskriftssammenheng er mønet husets høyeste punkt, men på pulttak og flate tak er det i hovedsak 
sammenfallende med gesimshøyden. Vi forholder oss til dette når vi definerer gesims- og mønehøyden 
på hytta. Det er derfor nødvendig med dispensasjon for gesimshøyden på hytta. 

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 7 dersom det foreligger særlige grunner.
Begrepet særlige grunner må sees i forhold til de samfunnsmessige hensyn som er ment ivaretatt i 
planen og dens bestemmelser.

Uttalelser fra høringsinstansene:

NT Fylkeskommune:
Plan- og friluftslivsforhold: Vi anbefaler at kommunen ser til at det velges en landskapsmessig best 
mulig løsning for plasseringen av ny hytte, i utgangspunktet lengst mulig fra strandsonen. Vi anbefaler 
videre at det vurderes en løsning uten strandmur, hvor strandsonen tilbakeføres til naturlig strand. Ut 
over disse anbefalingene har vi ikke regionale merknader til saken.
Kulturminner: Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor 
ingen innvendinger til planen.

Fylkesmannen i NT:
Saken er forelagt landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen, og vi har etter dette følgende
merknader:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale - og nasjonale jordvernhensyn ingen merknader til søknaden.
Miljøvernavdelingen har ingen merknader til tiltaket slik det er beskrevet for ny hytte og
uthus. Miljøvernavdelingen vil imidlertid fraråde oppføring av ny mur. Den oppleves som et
ferdselshinder i strandsonen.

Kommentar fra tiltakshaver (representant):
”Grunner for at byggherre ønsker å bygge ny strandmur:

1. En strandmur er nødvendig for å sikre ny eller eksisterende bygningsmasse mot å bli 
undergravd eller utvasket av sjøen. Ved høyvann og sterk sørøstlig vind kan sjøen slå helt opp 
på platået foran eksisterende hytte

2. Eksisterende strandmur er i dårlig forfatning og omfattende vedlikehold må foretas med det 
første

3. Eksisterende strandmur er et lappverk i plasstøpt betong der det ikke er tatt estetiske hensyn. 
Fra sjøsiden fremstår eksisterende mur som monumental og skjemmende i strandlandskapet. 

Det er søkt profesjonell hjelp fra landskapsarkitekt og geotekniker for å komme frem med en best mulig 
løsning. Den anbefalte løsning går ut på delvis å beholde eksisterende mur som erosjonsdemper. Muren 
skal forblendes på utsiden med naturstein. For å unngå at en slik mur skal fremstå monumental, er den 
planlagt bygget i flere nivåer med buede linjer. Det er planlagt beplantning i murarrangementet. ”

Vurdering

Vi kan ikke se at strandsonen blir ytterliggere nedbygget eller privatisert så lenge de nye husene settes 
på samme plass som eksisterende. Vi setter vilkår slik at tiltaket er innenfor kommunens arealkrav. 



Når det gjelder muren, er utgangspunktet vårt at det allerede er en mur der. I tillegg oppfattes det som
positivt at den forskjønnes. Muren er fundamentet som holder massene med plen og hytter stabile. Det 
vil få konsekvenser for plassering og konstruksjon av ny hytte hvis muren svekkes for mye eller fjernes. 
Godkjent firma med ansvarsrett for anlegg og konstruksjoner iht PBL er derfor nødvendig. 

Siden hytta er oppført med et pulttak og ikke et tradisjonelt saltak, kan største takhøyde ikke defineres
som mønehøyde, men må anses å være gesimshøyde på lik linje med takets nedre kant. Det anses å 
foreligge grunn for å akseptere en største gesimshøyde av bygningen på ca.5 meter, så lenge
hytta er innenfor mønehøyden i planbestemmelsene (Mønehøyden i bestemmelsene er 5,5 m). Planens
intensjon er at hytta ikke blir høyere enn 5,5 m.
Ved å velge pulttak blir hytten tilpasset terrenget på en tilfredsstillende måte. 
Vi mener det bør åpnes for hytter med annet uttrykk enn saltak så lenge de oppfyller planens intensjon 
og er tilpasset terrenget på en god måte.

Vi mener derfor det kan gis dispensasjon fra § 17-2 (bygging i strandsonen) og § 20-6 (virkninger av 
kommuneplanen) i plan- og bygningsloven etter § 7 Dispensasjon.

Det er ingen presedens av vesentlig betydning i denne saken. 

Annet

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.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 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.
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Er det behov for flere opplysninger står jeg gjerne tiltjeneste. Mitt telefonnr er 951 59990

Vedlagt følger Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg.

Vennlig hilsen

Ola Trønsdal

Vedlegg

- 2 -

Tegninger og byggebeskrivelse er utført av Ola Trønsdal.

Gravearbeider, grunn og betong er tenkt utført av firma Stein Arild Risan AS .

Firmaet har sentral godkjenning med ansvarsrett for slikt arbeide

Leverandør av tømmerarbeidene er pr dato ikke valgt.



Gårdsnr.  142  Bruksnr. 10 AUTORISERT FORETAK
Sjøeng - Høslandet  107, 7670  INDERØY RG-prosjekt  AS
INDERØY KOMMUNE Jernbanegt. 11-13

Postboks  244
7601  LEVANGER
Tlf.: 74 08 55 80
Fax:  74 08 45 09

Frittstående anneks
Byggeår: Byggeår ikke oppgitt

Uthus
Byggeår: Byggeår ikke oppgitt

-Arealer

Sum bygning 64

Frittstående anneks

Bruttoareal Bruksareal Boligareal
Etas'e BTA m2 BRA m2 BOA rn2 Anvendelse

1. etas'e 17 Uthus
Sum bygning 17

19 FER.2009

Boligarealet er angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling utarbeidet av NTF og NEF, uten
hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter
NS 3940.

Tilleggsdel til  boligsalgsrapporten
Hovedh tte

Bruttoareal Bruksareal Boligareal
Etas e BTA ru2 BRA m2 BOA m2 Anvendelse

1. etasje 64 Vindfang, kjøkken, bad, stue og 2 soverom,
samt tilbygd avdeling med oppholdsrom og
køkkenkrok.

Bruttoareal Bruksareal Boligareal
Etas'e BTA m2 BRA m2 BOA m2 Anvendelse

1. etasje 34 Stue/kjøkken, bad/wc, trappeoppgang og bod
2. etas.e 30 Stue/soverom
Sum bygning 64

Uthus

Beskrivelser - Hovedhytte
B nin enerelt

Bygning, generelt

Beskrivelser Tak, takbeslag, fasader etc, er kun besiktiget fra bakkenivå.
Pipeløp er ikke besiktiget. Brannmyndighetenes krav til avstand til
brennbart materiale er ikke kontrollert.
Ved befaring var byggene fullt møblert og utstyrt. Møbler, tepper,
innredninger, etc, er ikke flyttet på i forbindelse med befaring.
Opplysninger gitt i takst om innbygde konstruksjonsdeler som ikke kan
kontrolleres, er opplyst på befaring. Det samme gjelder eventuelle
opplysninger om årstidenes virkning på bygningen. Det er ikke foretatt
vurderinger/målinger vedr. inneklima.

Grunn o fundamenter
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelser Fundamentering og byggegrunn antas å være såle på fast grunn.

Rapporten  kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side:
NITO Takst  19.10.2007 6  av  12
NTF, Norges TakseringsForbund

Ettertrykk forbudt



LANDSTED PÅ HØSLANDET FOR IDA OG OLE-PETTER KJERKREIT

BYGGEBESKRIVELSE

3 Oppbygging av gulvet i 2. etasje
Gulvbjelkelaget skal være 48x148 som legges i c/c 60 cm
Det legges 21x120 spesialtørkete heltre furugulv. Gulvet skal isoleres med 15 cm Glava klasse A
Under gulvbjelkene skal det legges lsbjørnspapp eller tilsvarende bygningspapp.
Himlingen skal være 12 x 120 endepløyde trepaneler

4 Innvendige vegger
Innvendige vegger skal være isolert med 75 mm Glava og det skal være bindingsverk med 36 x68
stendervirke. Veggene skal kles på begge sider med 15 mm liggende trepaneler.

11111111111111,1111811111111
1 Grunnmur og gulv 1. etasje

Grunnflata er 95 m2 og andre etasje er brutto 39 m2
Grunnen skal bestå av 20 cm armert ringmur som skal dreneres på 3 sider
Oppstøpte 20 cm bakvegger skal tettes og det skal legges Platon grunnmursplate.
Gulvet skal bestå av ca 20 cm infylte masser og 20 cm lsopor
Det skal legges pelrør for vanbåren varme igulvene. 10 cm armert påstøp
Hele gulvetarealet i 1. etasje skal flislegges med unntak av stue og soverom der det skal være tregulv.
Det skal støpes inn 12 mm bolter med 1,8 m mellomrom til forankring av 48 mm grunnmurssvill

2 Oppbygging av ytterveggen
Ytterveggene skal være 200 mm og består av 48x198 grunnmurssvill
Stendervirket skal være 36x189 og det skal issoleres ved 200 mm Glava klasse A c/c 60 cm
Ytterveggen innenfra og utover: 15 mm innvendig liggende trepanel, difusjonstett bygningsplast,
20 cm Glava klasse A, 12 mm asfalt vintett plate, 1 lag lsbjømpapp, 36x48 utlekting på stendere,
30x 73 liggende Dobbelfals.
Det skal legges stor vekt på god vindavstiving og vindtetting av bygget.
Over altandørene skal veggen forsterkes med limtrebjelke på 110x250 mm i lemged på 8 m
Mellom altandørene skal det monteres en limtresøyle på 110x110mm.
Over vinduene i stuens nordvegg skal det også monteres en limtrebjelke på 110x250 i lengde på 8 m
Takbjelkene skal festes med bygningsbeslag til siden på limtrebjelken.

5 Takkonstruksjon 1.etasje
Spennet er 4,4 m og det legges 48x248 trebjelker i c/c 60 cm. Hver 3. takbjelke forankres med
stålbeslag til toppsvill og stender. Takes oppbygging fra innsiden og ut:
12x120 trepanel som endepløyes, difusjonstett bygningsplast med klemte skjøter,
1x200 + lx100 mm Glava klasse A, Bretex vindsperre eller tilsvarende, opplekting med 48x48,
18x120 TG underpanel som er endepløyd, 1 lag A-papp med sveiste skjøter

6 Takkonstruksjon 2. etasje
Største spenn er 3,0 m og det legges 48x198 trebjelker i cic 60 cm. Hver 3. takbjelke forankres
med stålbeslag til toppsvill og stender. Takes oppbygging fra innsiden og ut:
12x120 trepaneler som er endepløyd, difusjonstett bygningsplast med klemte skjøter,
200 mm Glava klasse A, Bretex vindsperre eller tilsvarende, opplekting med 48x48,
18x120 TG underpanel som er endepløyd, 1 lag A-papp med sveiste skjøter.
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LANDSTED PÅ HØSLANDET FOR IDA OG OLE-PETTER KJERKREIT

OVERSIKT OVER VINDU OR DØRER

1 Vindu tetas'e
Antall Beskrivelse Mål BXH

1 Hev og skyvedør eller skyvedør 349x209
Delt på midten, åpnes høyre felt

1 Hev og skyvedør eller skyvedør
Delt på midten, åpnes venstre felt 349x209

2 Fastvindu uten ventil 159x59

4 Fastvindu uten ventil 169x29

1 Fastvindu over inngangsdør uten ventil 119x29

1 Fastvindu sidefelt til inngangsdør uten ventil 29x139

1 Lukkevindu sidehengslet innadslående med ventil 59x110

4 Lukkevindu bunnhengslet innadslående med ventil 149x39

1 Lukkevindu bunnhengslet innadslående med ventil 59x39

1 Lukkevindu bunnhengslet innadslående med ventil 99x39
1 Innyndig fastvindu sidefelt vindfanfdør uten ventil 29x139
1 Innyndig fastvindu sidefelt vindfanfdør uten ventil 119x29

2 Vindu 2.etasje
3 Lukkevindu bunnhengslet innadslående med ventil 139x59

1 Lukkevindu sidehengslet innadslående med ventil 59x179

3 Dører I. etasje

2 Lukkevindu sidehengslet innadslående med ventil 59x119
utadslående

1 Lukkevindu side og bunnhengslet med ventil 119x119
utadslående

1 Fastvindu med ventil 169x119

1 Ytterdør utadslående venstre, enkel dør malt 89x199
1 Dør i vindvang, venstre, glatt dør malt 89x199
2 Innerdører, høyre, glatt dør malt 79x199
2 Innerdører, venstre, glatt dør malt 79x199

4 Dører 2. etasje

2 Innerdører, høyre, glatt dør malt 79x199
2 Innerdører, venstre, glatt dør malt 79x199



PLAN FOR STRANDMUR MED NEDGANG TIL STRANDA
GNR/BNR 14f 0, INDERØY

BESKRIVELSE:

1IIII1 Il
003019

Oppdrag:
Oppdraget ble gitt av Ola Trønsdal og begrenser seg til en plan for ny mur og nedganger
til stranda. Produktet består av en planskisse i målestokk 1:100 med en kort beskrivelse.
Oppdraget omfatter ikke masseberegninger, anbudsdokumenter og kostnadsoverslag.
Bakgrunnsmateriale var et høydekart laget av Trønsdal.

Nåsituasjon/utgangspunkt:
Eksisterende mur er bygd i f.jærnivå og består av en nyere og eldre del. Den gamle delen
består av en betongmur og en betong skråning og er lite tiltalende både når det gjelder
form og utførelse. Tiltakshaver ønsker å bygge ny mur før arbeidet med hytta starter.
Eiendommen har i dag ei brygge som er i dårlig forfatning og som må rives i forbindelse
med murprosjektet. Det er et mål at anlegget vil framstå som et positivt
landskapselement.

Av hensyn til konstruksjon, arbeid og behov for deponering er det ønskelig/nødvendig at
nåværende mur bevares. Det ønskes nedgang(er) ned til stranda.

Anlegget må utformes med tanke på at det vil være utsatt for sterke naturkrefter.

Plan:
Planen er utformet slik at anlegget skal virke mist mulig massivt og dominerende i
landskapet. Dette har en gjort med å dele opp anlegget i flere enheter gjennom bruk av
murer i forskjellige høyder og oppdeling med nedgangen. Som landskapselement har en
prøvd å unngå rette linjer sett i plan.

Eksisterende mur og plenkant er striplet i planen.
Murene er tenkt oppført med store natursteinsblokker lagt opp som tørrmur med rette
horisontale sjikt, Dvs, at hvert sjikt har stein med mest mulig samme høyde. Med
vannflata som utgangspunkt er det ønskelig at hovedmurene er horisontale. Murene skal
ha helning 10:1, og hver blokk skal ha en størrelse/tyngde som motstår naturkreftene. Det
er ikke ønskelig å måtte bruke skårer for å stabilisere murene.

Alle påførte høyder er overkant topp mur. Murenes bunnhøyde er usikre og ikke påført.
fløydeangivelsen tar utgangspunkt i en 0-høyde på plenkanten.

Når eksiterende mur skal bevares i størst mulig grad vil en automatisk måtte benytte mer
plass av strandarealet. Med en murbredde på 40-50 cm blir minimumsbredden på ca 1,0
m.

iii0



Bunnsteinene er viktigst i hele konstruksjonen. De skal være ekstra massive og sikres mot
undergraving. Murene bygges opp skiktvis med drenerende masse bak. Det må vurderes
bruk av noen bindere som vender inn i bakfyllingen. For å hindre at vekstmassen bak skal
skylles ut og at massene skal blandes, bør det benyttes duk mellom jord og drenerende
masse.

Hovedmuren lengst nord har en topphøyde på -60 cm. For å oppnå den ønskete
buebevegelsen er den nordligste delen av eksisterende mur foreslått fiernet. I spissen
mellom mur og sti er det foreslått blokker eller grå selvlåsende belegningsstein. Stien
foreslås med et grusdekke.

Hovedmuren i sør foreslås med en høyde overkant mur på -90 cm. Koblingen mot
eksisterende mur og mot oppgang er meget viktig, og utføres slik at bølgene ikke får tak.
Fordi denne muren er relativt lav er det foreslått en steinrekke 30 cm høy i bedet. Uten
denne er det fare for at sjøen vil slå inn over plenarealet og grave ut vekstmassen.

Nedgangen omkranses av murer som følger stigningen på stien. Det må vurderes om
trappa skal utføres i natursteinsblokker eller i betong. Både reposet og stien foreslås utført
med selvlåsende belegningsstein. Belegningssteinen må sikres mot utglidning. Dette
gjøres ved å isolere og sette nederste del av reposet i mørtel. Isolasjonen må tannes ut for
ikke å forårsake brudd i belegget. Øverst avsluttes belegningssteinen for eksempel med
en nedsenket granittkantstein. Repos og trinn gis slakt fall utover. Ytre mur følger høyden
på trappa. Nedenfor trappa foreslås en ny avsats som lages av store steiner med flatt
toppflate. Planen viser en trapp med 8 opptrinn. Det kan bli nødvendig å øke antallet for å
nå strandnivå. Inntrinnene bør ikke være smalere enn 30 cm helst 32.

Terrenget heller slakt mot trappa fra begge sider. En foreslår at terrenget bygges opp slik
at toppnivået blir på ca -2.30 - -2.40. Oppbygningen må utføres med masse og stor stein
fra et strandområde. Dette for at steinen er naturlig og får riktig patina. Rene sandmasser
vil høyst sannsynlig bli vasket ut.

Eiendommen har i dag en miserabel brygge. På  f:jæra sjø står den helt på tørt land. Hvis
en ønsker ny brygge kan den bygges med utgangspunkt i reposet.

Vegetasjon
Etablering av vegetasjon kan være problematisk og da særlig i nederste nivå. Samtidig vil
anlegget for å lykkes være avhengig av en avdemping med beplanting. Planteforslag vil
en komme tilbake til etter at murkonstruksjonene er oppført. Kravet til plantevalget vil
være at det tåler saltsprut og vind.

Forutsetningen for å lykkes er bl.a. at forholdene med jord og vann legges til rette. Jord
dybden bør være på 60 cm. Hvor vekstlaget blir liggende på drenerende masse må en
først tette toppen av den drenerende masse for eksempel med et lag med leire. Vekstjorda
hindres fra utvasking/blanding med en flberduk.



Ved at eksisterende mur skal stå vil planforslaget medføre bruk av strandareal.
Strandarealet er ikke i bruk til allmenn ferdsel, men kommunen må søkes tiltaket
oppstartes. Det samme gjelder evt. brygge.

Inderøy 5. okt. -08

Øivind Holand
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

Etter fullmakt

Sigurd Kristiansen
Rådgiver

NORD-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

Side 1
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003577

Sigurd Kristiansen
09/01369-2
725

6.3.2009

IIIIII

09 MARS 2009

Ugradert

Inderøy kommune - Søknad om riving av eksisterende hytte uthus og bygging av
ny hytte og uthus samt ny strandmur på eiendommen Gnr 142 Bnr 10 - Søker Ola
Trønsdal

Vi viser til oversendelse med søknad som nevnt over. Nord-Trøndelag Fylkeskommune
har behandlet saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og har følgende
merknader:

Plan- o friluftslivsforhold:
Vi anbefaler at kommunen ser til at det velges en landskapsmessig best mulig løsning for
plasseringen av ny hytte, i utgangspunktet lengst mulig fra strandsonen. Vi anbefaler
videre at det vurderes en løsning uten strandmur, hvor strandsonen tilbakeføres til
naturlig strand. Ut over disse anbefalingene har vi ikke regionale merknader til saken.

Kulturminner:
Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen
innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under
det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene.  Dette pålegget må
videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner.
Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk kulturminnevern, Saemien Sijte,
Snåsa.

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73



Kopi:
Fylkesmannen i N-T, Kommunal- og familieavdelingen, Statens Hus, 7734 Steinkjer
Reindriftskontoret i Nord-Trøndelag, 7760 Snåsa
Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU, Vitenskapsmuseet 7491, Trondheim
Sametinget - miljø- og kulturvernavdelingen, Àvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE

Side 2



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: John Haugen

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Tiltaket ligger i LNF- område i kommuneplanens arealdel.

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

Deres ref: 2009/457-2 Vår dato: 20.03.2009
Vår ref: 2009/1795 Arkivnr: 423.1

IIII
Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel og 100-metersbelte langs sjø PBL § 17-2 for riving og
bygging av hytte og uthus/ny strandmur på 142/10 Høslandet i
Inderøy kommune

24 MARS 2009

111
Vi viser til Deres oversendelse av 2.03.09. vedrørende dispensasjon for riving og oppføring av
ny hytte, uthus og strandmur på eiendommen gnr. 142 bnr. 10 i Inderøy kommune.

Søknaden gjelder riving av eksisterende hytte og uthus samt bygging av ny hytte og nytt
uthus, og riving av eksisterende strandmur og oppføring ny mur. Det søkes også om å rive en
brygge. Det er ikke aktuelt å bygge ny brygge. Siden husene er innenfor 100-metersbeltet fra
sjøen er det nødvendig med en søknad om dispensasjon og høringsuttalelser. Eksisterende hus
er 5 - 15 m fra sjøen. Både ny hytte og nytt uthus blir gjenoppført noen meter lengre bort fra
sjøen enn eksisterende. Eksisterende bygninger i dårlig teknisk stand, og lite egnet til å
restaurere i følge søker. Den eksisterende muren er også av dårlig kvalitet og er dominerende i
strandlandskapet.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 7 dersom det foreligger særlige grunner
Begrepet særlige grunner må sees i forhold til de samfunnsmessige hensyn som er ment
ivaretatt i planen og dens bestemmelser.

Saken er forelagt landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen, og vi har etter dette følgende
merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale- og nasjonale jordvernhensyn ingen merknader til
søknaden.

e-postmottak: postmottak@fmnt.no

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt



Fra Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ingen merknader til tiltaket slik det er beskrevet for ny hytte og
uthus. Miljøvernavdelingen vil imidlertid fraråde oppføring av ny mur. Den oppleves som et
ferdselshinder i strandsonen.

Med hilsen

jørnar Wiseth (e.f.)
Nestleder

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein — 74 16 82 09
Miljøvernavdelingen: John Haugen — 74 16 81 51
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/739-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 23/09 20.04.2009

FV 221 - Holdeplass Flaget

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det bevilges inntil kr. 250.000,- (eks moms) til etablering av holdeplass på Flaget.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig leieavtale med grunneier.

3. Investeringen finansieres slik:

a. Lån kr. 125.000,-
b. Fylkeskommunalt tilskudd kr. 125.000,-.

Ved eventuell bortfall eller reduksjon av ekstern finansiering, gis rådmannen fullmakt til å 
disponere tilsvarende beløp fra den ekstraordinære bevilgningen til vedlikehold. 
(krisepakken)

4. Rådmannen  beslutter detaljert budsjett.Rådmannen gis fullmakt til å beslutte utvidelse av 
prosjektet for realisering av en utvidet rasteplass med informasjonstavle mv under 
forutsetning av privat medfinansiering.

Henvisning:
1 S FV 221 - Holdeplass Flaget

Bakgrunn



Ideen om en holdeplass/rasteplass på Flaget har lenge vært aktuell.

Kommunen har hatt under vurdering et prosjekt over noe tid og det er redegjort for politisk i 
ulike sammenhenger. 

Konkret har grunneier Ole Haugum muntlig stilt seg positiv til å stille til disposisjon et areale 
som over tid har vært bruk til å ”lagre” steinmasser. Se vedlagte kart.

I budsjettforslaget fra rådmannen var det foreslått avsatt inntil kr. 250.000,- til Flagprosjektet. 
Prosjektet er ikke med i kommunestyrets endelige investeringsvedtak. Dette anses å være 
resultat av en glipp, men rådmannen vil uansett for ordens skyld legge saken fram på ny også 
som bevilgningssak.

Vurdering
Flagvegen utgjør første strekningen i den Den Gyldne Omveg og den ene av to innfartsårer til 
Inderøy. Flaget og Flagvegen representerer i seg selv en kulturhistorie som er vesentlig for 
Inderøy-identiteten.

Det er en betydelig trafikk langs Flagvegen – også av turistbusser – sommerhalvåret. Behovet 
for en holde-/stopplass er understreket fra reiselivsaktører, Den Gyldne Omveg og 
Næringforeningen.

Det er en flott tomt som Ole Haugum velvilligst har tilbydd å stille til disposisjon. Tomten gir 
utsikt til Børgin og Trondheimsfjorden, Sakshaug og deler Straumen. Tomten kan naturlig 
utnyttes for formålet og lokaliseringen vil ikke kreve bruk av dyrket mark.  

Det har vært anført at en lokalisering noe høyere i terrenget kunne vært ønskelig, men det 
foreligger ikke pr. i dag realistiske alternativer.

I samme forbindelse henvises det til  ideen om å realisere et landemerke på Flaget som kan 
markere Inderøy fra ”alle” retninger. I den grad denne ideen måtte bli realisert, vil det være 
naturlig også å tenke rasteplass i den forbindelse. Jeg finner det naturlig å nevne dette – som 
et mulig fremtidig prosjekt - men anser at eventuell realisering vil ligge så langt frem i tid at det 
ikke er naturlig å avvente det initiativ som foreslåes i denne sak.

En investeringsramme på kr. 250.000,- gir ikke rom for oppbeiding av en fullverdig rasteplass 
med kvalitetsmessig skilting. Det foreligger ikke et detaljert kostnadsoverslag, men foreløpige 
anslag antyder at rammen gir rom for opparbeiding av en stopp/rasteplass med begrenset 
bearbeiding. 

Som fremgår av innstillingen vil rådmannen tilrå at en går i dialog med næringslivet for å 
realisere en mer kvalitetsmessig opparbeiding med formålstjenlig skilting. 

Konklusjon

Se innstillingen.



PS 24/09 Temasak



PS 25/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
28.01.2009 2009/159-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Christina Wolan
Vågavegen 73
7670  INDERØY

Melding om tiltak driftsbygning i landbruket - 13/1

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
013/001  

Adresse:
 Vågavegen 73

Tiltakshaver:
Christina Wolan  

Tiltakets art:
 Redskapsbod, driftsbygning, gjødselkumme og
 landbruksveg  

Bruksareal i m2:
 Driftsbygning 1130  
 Redskapsbod 373

Det vises til melding om nytt redskapshus, driftsbygning og gjødselkumme, registrert mottatt her den 
12.1.09, samt ny landbruksveg fram til fjøset, mottatt 3.2.09.

Vedtak:
Det gis tillatelse til omdisponering ca 2,5 dekar dyrka jord etter jordlovens § 9 med formål driftsbygning
og ny adkomst til driftsbygning.
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81. 
Det gis tillatelse til at ny landbruksvei etter forskrift om Landbruksveg og jordlovens § 11. 

Tegninger og kart i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Vilkår:
- vi setter som vilkår at fjøset senkes mest mulig ned i terrenget, se utredning nedenfor
- landbruksvei legges i åkerkanten 
- det gjøres undersøkelser i traséen for landbruksvei etter krav fra NT fylkeskommune, se 

høringsuttalelse fra fylkeskommunen

Saksopplysninger:

Tiltak:
Bygging av driftsbygning – nytt fjøs for melkeproduksjon og gjødselkum. Fjøset og kummen plasseres sør 
for eksisterende bygninger på gården. Det er kalkulert til et fjøs med bebygd areal oppgitt til 56x21;  
1176 m2, og med et bruksareal på omtrent 1130 m2. Mønehøyden over terrenget blir i overkant av 6 m 
med en takvinkel på 22 grader. 
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Det skal bygges nytt redskapshus på tomta der et fjøs brann ned i fjor. Redskapshuset blir i en etasje på 
tunsida med kjeller mot fjøset. Takvinkel og materialbruk blir samme som på eksisterende fjøs. 
Bruksareal er beregnet til 373 m2. 

Gjødselkummen er 500 m2 i grunnflate og 4 m høg. Gjødselkum med vegg som når mindre enn 1,5 meter 
over terreng, skal ha gjerde slik at samlet høyde fra terreng til topp gjerde er minst 1,5 meter. Kumvegg 
som når mer enn 1,5 meter over terreng, skal ha klatreavviser på toppen. Gjødselkum og landkum skal 
utstyres med innvendige stigetrinn (Forskrift om husdyrgjødsel). 
Nærmeste bygning på gården blir 50 m unna i luftlinje. 

Planstatus:
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.5.2007 i kommunestyret. Området er definert som 
landbruksområde. 

Tegningsliste: 

• Fasader, plan og snitt for nytt fjøs og redskapshus
• Situasjonskart med plassering av bygg og vei

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandling. Det har vært befaring med tiltakshaver, landbrukssida og byggesaksbehandler fra 
kommunen. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

En moderne driftsbygning for kyr i dag har en helt annen bruk en de gamle fjøsene på Inderøy. Det stilles 
krav til lausdrift og dermed størrelse på arealene. Det betyr at huset blir stort og ruvende, og at det er 
nødvendig ut fra landskapsmessige hensyn at det senkes mest mulig ned i terrenget og at det tenkes på 
plassering. Vi mener det blir en brukbar løsning med fjøset på den omsøkte plassen som vi snakket om 
på befaring – fjøset graves/sprenges ned og legges inn under bergnabben. Det blir berg og trær og 
eksisterende hus bakom fjøset slik at det ikke blir i silhuett. Det blir godt synlig når man kjører 
fylkesvegen – men vi trenger et livskraftig landbruk på Inderøy med moderne driftsbygninger. 
Tiltakshaver ønsker også å legge driftsbygning og trafikk bort fra tunet, det er forståelig og anbefales 
med de behovene som er for tungtransport til store fjøs. 
Alternativ plassering kunne vært lenger mot nord-øst, men da kommer tiltakshaver borti høgspentlinje, 
dyrkbar jord og skrått terreng.

Landbruksvegen skal følge grensa på dyrka jord slik at åkerstykket ikke blir delt opp. 

Det er positivt at det bygges nytt på branntomta slik at det igjen blir et tradisjonelt tun på gården. 

Omdisponering av dyrka jord til fjøs er i henhold til jordlovens § 9 – omdisponering – da jorda skal 
brukes til jordbruksproduksjon.
Omdisponering av vei er i henhold til jordlovens § 9 – omdisponering – og  § 11 – bygging av veg til 
landbruksformål.

Det er iht gjenpart av nabovarsel ingen kommentarer til tiltaket.
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Høringsuttalelser: 
Fylkesmannen har ingen kommentarer til landbruksvei når det ikke er spesiell miljøstatus for området og 
bruken er gårdsvei fram til fjøset. De overlater vurderingene til kommunen iht telefonsamtale med Jan 
Olsen, fylkesmannen i NT.

NT Fylkeskommune mener det er grunnlag for å vurdere strekningen som skal bli landbruksvei 
grundigere. De har i uttalelse skrevet: 
”For å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner som ligger under bakken, 
jfr. Kulturminnelovens (KML) § 9, ønsker Fylkeskommunen i denne sammenheng å gjøre en arkeologisk 
forundersøkelse med maskinell graving av søkesjakter i traséen for den omsøkte landbruksveien. 
Undersøkelsen gjennomføres med gravemaskin, der matjordlaget fjernes i 2- 4 m brede striper. 
Forundersøkelsen må utføres med gravemaskin uten tenner i grabben og med arkeolog til stede. Vi 
antar at dette kan gjøres i løpet av én til to dager.
Dersom det skulle vise seg at forundersøkelsen avdekker fredete kulturminner i henhold til KML §§ 3-4, 
må det søkes om dispensasjon etter KML § 8.1.”
Vi gjør derfor vedtak under vilkår om at dette blir fulgt når vær og føreforhold er slik at undersøkelser 
kan gjøres. 

Øvrige opplysninger:

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. 

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kristin Volden
Saksbehandler landbruk



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
25.02.2009 2009/352-2
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

Kjell Ystgård
Kalkvegen 45
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjent melding - Oppføring av garasje - 151/33

Vi viser til melding om tiltak etter plan- og bygningslovens § 86 a – mottatt og journalført den 
25.2.09 – og til samtale med tiltakshaver den 6.3.09. 

Det søkes om bygging av garasje i 1 ½ etasje. Den har bebygd areal på 49 m2 – garasjedel i 
1.etasje - og bruksarealet inkludert loft blir etter justering på 56 m2. 

Det er et stort våningshus i 2 ½ etasje, et stabbur i 2 etasjer og et høgt uthus på tunet. Det er 
grunnen til at garasjen ønskes såpass høg med en mønehøgde i overkant av 6 m og 
målene 6,5 x 7,5 m. Den blir da godt samspill med de andre bygningene, og tunet beholder sin 
firkantform på en fordelaktig måte. 
Nabo har ingen merknader til tiltaket iht gjenpart av nabovarsel. 

Vedtak:
Det gis tillatelse til å bygge garasje etter plan- og bygningslovens § 86 a. Inderøy kommune har 
ingen merknader til mottatte melding om byggearbeid, og arbeidet kan derfor igangsettes. 

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
11.03.2009 2009/415-3
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Bjørg og Johan Melhus
Stokkanvn. 214
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
049/006

Adresse:
 Stokkanvegen 212  

Tiltakshaver:
Bjørg og Johan Melhus  

Ansvarlig søker:
Innherred boliger AS  

Tiltakets art:
Enebolig  

Bruksareal i m2:
 96  

Det vises til søknad om tillatelse i ett trinn, registrert mottatt her 16.2.09.
Siste dokument til saken var gjenpart av nabovarsel.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til bygging av enebolig på den fradelte tomta 49/6, Stokkanvegen 212.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
− Innherred boliger

Det skal ettersendes firma som har andre ansvarsoppgaver i etterkant av vedtaket

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 



saksnr. 2009/415-3

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Det søkes om bygging av enebolig i en etasje, med takvinkel 27 grader og mønehøyde 5,2 m til terrenget. 
Det er av typen ”Nostalgi” - Bolig Partner. Bebygd areal er beregnet til 133 m2 og parkeringsareal 15 m2.  
Tomtestørrelsen er omtrent 1600 m2, beregnet grad av utnytting er da 9 %. 
Bruksarealet på huset er 96 m2. 
Avstand til både bolig og garasje på 49/3 er beregnet til 8 m. 

Det er vedlagt erklæring om at eksisterende dobbel-garasje på 49/3 kan benyttes av begge 
eiendommene. 
Det er i sak 2009/414 gitt delingstillatelse for tomta. Det er i den saken vurdert og godkjent forhold som 
gjelder vann, avløp og veg. 

Det er i henhold til vedlagt gjenpart av nabovarsel ingen merknader til tiltaket. 

Planstatus:
Eiendommen er etter kommuneplanens arealdel innenfor LNF-området med spredt boligbygging. 
Boligen er innenfor planbestemmelsene. 

Ansvarsoppgaver:
Innherred boliger AS får innvilget lokal godkjenning som ansvarlig søker for tiltaket, da Lundsaunet har 
mesterbrev/fagskole og lang relevant praksis. 
Foretaket har sentral godkjenning som utførende og kontrollerende for tiltaket. Ansvarsområdet er 
utførelse av snekker og tømrerarbeid, og grunnarbeid. 

Ansvarlig søker må ettersende firma som har andre ansvarsoppgaver i etterkant. Det er nødvendig med 
et foretak som har ansvarsoppgave rørinstallasjoner og mur og betong, og evt. andre oppgaver.

Tegningsliste:

• Plan- og snittegning
• fasadetegninger
• Situasjonskart

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. 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 
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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.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Første klageinstans er kommunen.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi: Innherred Boliger AS, Vester Volhaugveien 265, 7650 Verdal



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
12.03.2009 2009/458-4
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Tor Arne og Trude Johansen
Rådyrvegen 10
7560  VIKHAMMER

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
199/10

Adresse:
Hustadlandet 139  

Tiltakshaver:
Tor Arne og Trude Johansen  

Ansvarlig søker:
Block Watne AS avd.Steinkjer  

Tiltakets art:
 Riving bygg, ny enebolig og garasje/uthus  

Bruksareal i m2:
262  

Det vises til søknad om tiltak, registrert mottatt her 10.2.09. Siste dokument til saken er høringsuttaleser 
fra fylkesmannen i NT og NT fylkeskommune.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til riving av eksisterende bolig og uthus, og å bygge ny enebolig og garasje/uthus på 
eiendommen gnr/bnr 199/10.  
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
· Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
· Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Block Watne AS
− Vitec AS
− Norodd Kjelvik
− S-rør
− Storli og Stornes AS

Det gis dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 7 ”Dispensasjon” fra plan- og 
bygningslovens § 17-2 ”Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”.  
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Det søkes om å rive eksisterende bolig og uthus på eiendommen 199/10, og oppføring av tilsvarende nye 
bygg. De skal oppføres på samme plass. De eksisterende bygningene er i Norges bebyggelse oppgitt til å 
være bygd i 1953 i plank. Bolig har størrelse BYA 56 m2 i to etasjer.
Eksisterende boliger skal brukes av Inn-Trøndelag brannvesen til øvelse iht vedlagt avtale. 

Ny bolig blir 100 m2 i bebygd areal. Bruksarealet bolig er oppgitt til 164 m2. Bolig blir i 2 etasjer med 
mønehøyde på 7,4 m og takvinkel 38 grader. Siden tomta er ca 5,5 dekar blir utnyttelsesgraden 3 %.
Det er privat avløpsanlegg og utslippstillatelse fra før som planlegges brukt. 

Garasje/uthus blir 69 m2 BYA. 1 etasje får en bod-del med BRA 21 m2 og garasjedel 39 m2, mens det er 
disponibel bod i 2.etasje på BRA 38 m2. Mønehøyden på garasje er 6,3 m med takvinkel 38 grader. 
Garasje kan settes inntil 1 m fra nabogrensen etter erklæring skrevet under av hjemmelshaver 199/1 og 
199/1/7. 

Det er i henhold til gjenpart av nabovarsel ingen merknader til tiltaket.

Planstatus:
Tiltaket ligger innenfor landbruksområde — jord- og skogbruk i reguleringsplan for Bernvågen (vedtatt i 
kommunestyret 2000). Vi praktiserer også bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (vedtatt i k-styret 
2007) som gjelder LNF-område. Bestemmelser gir at tilbygg for eksisterende bolighus kan være inntil 
BYA 50 m2. Boligene skal også være tilpasset kulturlandskap og nærliggende bygningsmasse. 

Ansvarsoppgaver:
· Foretaket Block Watne AS gis ansvarsrett for områdene ansvarlig søker, prosjekterende og 
kontrollerende (PRO-KPR) alle områder unntatt for rørlegger, og utførende og kontrollerende (UTF-KUT) 
for alle tømrerarbeider, ventilasjon (mekansik) og murarbeid. De har sentral godkjenning.
· Foretaket S-rør gis ansvarsrett for områdene PRO-KPR og UTF-KUT for innvendig sanitæranlegg. De har 
sentral godkjenning.
· Foretaket Vitec AS gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for utstikking av tiltak iht situasjonskart. De 
har sentral godkjenning.
· Foretaket Norodd Kjelvik gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for riving av eksisterende hus, graving 
og grunnarbeid og graving og legging av vann- og avløp. De har sentral godkjenning.
· Foretaket Storli og Stornes AS gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for våtrom, pipe og ildsted,
mur/plate for garasje/uthus. De får fornyet lokal godkjenning pga mesterbrev/fagskole og lang relevant 
praksis. 

Kontrollerklæringer:
Block Watne As og S-rør har levert kontrollerklæring for prosjektering

Dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon for å rive eksisterende bygg – bolig og uthus – og å oppføre tilsvarende nye 
bygg på samme plass. Det oppgis at bygningene er i dårlig teknisk stand, og lite egnet til å restaurere i 
følge tiltakshaver. Bygningene er mellom 35 og 50 m fra sjøkanten i luftlinje. Det blir derfor nødvendig 
med en dispensasjonssøknad med uttalelse fra høringsinstansene i saken etter plan- og bygningslovens § 
17-2 (bygging i strandsonen) første ledd: 
”Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig.”
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Høringsinstanser:
NT Fylkeskommune:
De har ingen innvendinger til planen når det gjelder kulturminner, plan- og friluftsforhold. 
Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn 
mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre 
arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal 
foreta arbeidet.

Fylkesmannens miljøvernavdeling:
Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har, på grunnlag av de foreliggende opplysningene og ut fra regionale
og nasjonale jordverninteresser, ingen merknader til søknaden.
Fra Miljøvernavdelingen:
Forutsatt at ny bebyggelse ikke kommer nærmere strandlinja enn eksisterende bygg har
Miljøvernavdelingen ingen merknader til søknaden. Område vil være landbruksområde —
jord- og skogbruk også etter dispensasjon.

Vurdering av dispensasjon:
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 7 dersom det foreligger særlige grunner.
Begrepet særlige grunner må sees i forhold til de samfunnsmessige hensyn som er ment ivaretatt i 
planen og dens bestemmelser.

Vi kan ikke se at strandsonen blir nedbygget eller privatisert så lenge de nye husene settes på samme 
plass som eksisterende. Tiltaket er også innenfor kommunens arealkrav til boliger i LNF-område. Det er 
derfor ingen presedens av betydning i denne saken. Vi mener derfor det kan gis dispensasjon fra § 17-2 
(bygging i strandsonen) i plan- og bygningsloven etter § 7 Dispensasjon. 

Tegningsliste:

• Situasjonsplan D1, datert 16.2.09
• Plan-, snitt- og fasadetegninger E1-6, datert 19.1.09

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. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Det er vedlagt kopi av avtale mellom Inn-Trøndelag brannvesen og tiltakshaver som gjelder 
brannvesenets rett til å disponere bygninger til brannøvelse. Det er i søknad å betrakte som riving. 
Vi understreker at avfall skal leveres til godkjent mottak. Inderøy kommune har gjenbrukstorg på Røra 
ved Innherred Renovasjon. 
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for natur.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.03.2009 2009/604-9
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286 «REF»

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

Hoff Norske Potetindustrier 
Risan 6
7670 Inderøy

Tillatelse til anlegg/konstruksjon for propantank

Det vises til søknad om tiltak, registrert mottatt her 16.3.09. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende
Vedtak:

 
Det gis tillatelse til å bygge fundament for propantank på eiendommen gnr/bnr 9/2 Hoff Norske 
Potetindustrier.  
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
· Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
· Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Shell GAS Norge 
− Gran & Ekran

Saksopplysninger:

Tiltak:
Det søkes om å bygge fundament for en propantank på 100 m3. Anlegget er en 12 x 3 m plate med enm 
høge pilarer som støtter tanken. Det er vedlagt tillatelse fra Inntrøndelag brannvesen og DSB som 
gjelder oppbevaring av gass på tank. 
Det er viktig at konstruksjonen settes opp riktig og sikkerhetsmessig korrekt. Når det gjelder gassen er 
det Shell GAS Norge AS som utfører kontroll ved montering og første gangs fylling. 
Det er pga avstand og naboers beliggenhet ikke nødvendig med nabovarsel i denne saken. 

Planstatus:
Området er regulert til industri (reguleringsplan vedtatt i 1996). Tiltaket er innenfor planens intensjoner. 

Ansvarsoppgaver:
· Shell GAS Norge AS gis ansvarsrett for områdene ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende 
(PRO-KPR). 
De gis lokal godkjenning etter søknad der det oppgis tilfredsstillende utdanning, relevant praksis og 
referatprosjekt.
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· Gran & Ekran er PRO-KPR og UTF-KUT for betongarbeider, grave- og fyllingsarbeid og gjerde med port.
De har sentral godkjenning.

Kontrollerklæringer:
Shell GAS Norge og Gran & Ekran har levert kontrollerklæring for prosjektering

Tegningsliste:
· Situasjonsplan datert 20.1.09
· Isometrisk tegning, datert 27.1.09

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. 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.§96.

Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling. 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.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for natur.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi: 
Shell Gas (LPG) Norge AS
Postboks 1154 Sentrum
NO-0107 Oslo 



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.03.2009 2009/661-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Anne Lise og Terje Ingvoldstad
Nausthaugen 4
7670  INDERØY

83/46 Ingvoldstad - Melding om tilbygg bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/046  

Adresse:
Randavegen 52  

Tiltakshaver:
Anne Lise og Terje Ingvoldstad  

Tiltakets art:
tilbygg  

Bruksareal i m2:
31 m2  

Det vises til melding om tiltak – tilbygg - registrert mottatt her 22.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak:
Tilbygg og fasadeendringer på eksisterende enebolig - eiendommen 83/46 Randavegen 52. 
Det er tilbygg med inngangspart i to etasjer, vask/bad i en etasje og takoverbygg. Tilbygget har 
bruksareal 31 m2 og bebygd areal 44 m2.  

I henhold til gjenpart av nabovarsel har ingen naboer merknader til tiltaket.

Planstatus:
LNF-område i kommuneplanens arealdel vedtatt 14.mai 2007. 

Tegningsliste: 
• Plan- og fasadetegning
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Saksvurdering:

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

Tiltaket 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. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
26.03.2009 2009/298-6
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

Kjølstad/Lundås
Hyllavegen 23
7670  INDERØY

Kjølstad/Lundås - 181/17 - Tilbygg og ombygging til barnehage  

Det vises til søknad om tiltak, registrert mottatt her 6.3.09. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel (§20-6 virkninger av kommuneplanen – LNF-formålet) og plan- og 
bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m-beltet langs sjøen (§ 17-2 ”Forbud mot bygging og 
fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”). 

Det gis tillatelse til tilbygg på eksisterende bolig, og bruksendring til barnehage på eiendommen
gnr/bnr 181/17. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
· Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen
· Brannmotstand oppgraderes til B 60, se grunnlaget for det under saksvurdering

Vilkår fra Statens vegvesen:
- Parkering for ansatte skal gjøres ved renseanlegget
- Annen parkering for henting og bringing organiseres på barnehagens eget område – uten 

rygging ut i gang- og sykkelvegen

· Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
NK Prosjektering, Delineo, Husbygg Steinkjer, Stein Arild Risan, Murmester Håvard Lindtner AS, 
YIT Building Systems, Mandelid rør AS og Guin As 
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Dagen bruk er boligformål og familiebarnehage med 5 helplasser. Familiebarnhage er små 
barnehageenheter som etableres i private hjem. Boligen skal fortsatt brukes som bolig med en større 
barnehage adskilt i boligen. 

Det søkes om tiltak for tilbygg til bolig og bruksendring fra bolig/familiebarnehage til bolig/barnehage. 
Tilbygget er i tre etasjer (kjeller, 1. og 2.etasje) som i følge tegninger har bebygd areal (BYA) på 73 m2 og 
i følge søknaden et bruksareal (BRA) på 192 m2. 

Barnehagedelen er i 1.etg med et bebygd areal på 73 m2. Det blir to innganger til barnehagen som er 
adskilt fra boligen som egen branncelle. 

Beskrivelse fra tiltakshaver:
”Jeg driver i dag en familiebarnehage med 5 helplasser. Ut fra etterspørselen er det behov for flere 
barnehageplasser på Røra. For å fylle noe av denne etterspørselen og med tanke på sammensetningen 
av barnegruppa har jeg planer om å bygge et tilbygg til eksisterende bolig som da blir barnehage.
Tilbygget blir på ca 74 m2 med ca 48 m2 lekeareal. Der blir det 8 — 9 helplasser tilgjengelig,
med en åpningstid 0630 — 1645, fem dager pr uke.
Barnehagen ligger nært sjøen og skogen og barnehagen har egen lavvo, så mulighetene er mange og 
gode for å oppnå et trivelig og lærerikt miljø.”

Eksisterende bolig har i følge søknaden BYA 64 m2 og BRA 150 m2. Nytt BYA blir derfor 137 m2 med et 
BRA på 342 m2. Med to uthus og en tomt på 2,24 dekar blir utnyttelsesgraden omtrent 10 %. 

Det er i henhold til gjenpart av nabovarsel ingen merknader til tiltaket.

Tegningsliste:
• Situasjonsplan, datert 10.11.08
• Plan-, snitt- og fasadetegninger, datert 19.2.09

Planstatus:
Tiltaket ligger innenfor LNF-området i gjeldende reguleringsplan for Røra (vedtatt i 1998). 
Det er også innenfor 100-metersbeltet for sjøen. 
Det er derfor nødvendig med dispensasjon iht PBL § 7 Dispensasjon. 

Dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon for tilbygg i LNF-område (kommunedelplan Røra) -
§ 20-6 Virkninger av kommuneplan, og om bruksendring fra bolig til bolig/barnehage i LNF-område. Det 
blir en dispensasjon siden dette er annet enn stedbunden næring.  
Det søkes om dispensasjon for plan- og bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m-beltet langs sjøen 
(§ 17-2 ”Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”). 
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 7 dersom det foreligger særlige grunner.
Begrepet særlige grunner må sees i forhold til de samfunnsmessige hensyn som er ment ivaretatt i 
planen og dens bestemmelser.

Høringsuttalelser fra Fylkesmannen (datert 15.1.09):
Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen har ingen merknader til søknaden.
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Vurdering av dispensasjon:
Vi mener dispensasjon kan gis da det er ingen vesentlige merknader fra høringsinstansene til dette 
tiltaket. Det er en familiebarnehage der fra før, slik at dette er i praksis utvidet bruk av boligen. Det er 
fylkesveg mellom boligen og sjøen slik at dette har ingen betydning for strandsonen. Dette er et tiltak 
som har mindre presedens. 

Andre uttalelser:
Arbeidstilsynet (datert 3.2.09) har ingen merknader og gir samtykke til planene. 

Statens vegvesen (datert 25.3.09) har vurdert utvidet bruk av utkjørsel til Hyllavegen (Fv 221). De gir 
samtykke til tiltaket under visse vilkår. 

- Parkering for ansatte skal gjøres ved renseanlegget
- Annen parkering for henting og bringing organiseres på barnehagens eget område – uten 

rygging ut i gang- og sykkelvegen
- Bolig/barnehage skal reguleres i den forestående reguleringsplanen som skal gjøres for den 

indre del av Hyllbukta. Brevet er overlevert planlegger i kommunen. 

Kommunalsjef Oppvekst har i brev datert 29.1.09 ingen motforestillinger til planene om å utvide 
barnehagetilbudet på Røra. Det er for tida mangel på barnehageplasser i området. 
”Inderøy kommune har full barnehagedekning i dag. Det er bygd to nye kommunale barnehager på
Sakshaug og Sandvollan med arealmessig reservekapasitet for å ta svingninger i etterspørselen.
Situasjonen på Røra er spesiell, det er en reell underdekning av plasser i kretsen. Mange av de som ikke
fikk plass i en lokal barnehage takket nei til plass på Sakshaug ved siste opptak. Det sto 17 barn på
venteliste for plass på Røra ved opptelling høsten 2008. Noen av disse hadde tatt imot plass i annen
barnehage.
Det vil isolert sett på Røra være grunnlag for den utvidelse som er planlagt på Elvebakken barnehage. Da
en ikke kan styre opptaket dit hen at en fyller disse plassene med barn der foreldrene vil takke nei til
tilbud i andre kretser, vil en utvidelse av kapasiteten på Røra i noen grad påvirke driftsgrunnlaget for 
andre barnehager i kommunen. På den annen side er det en kapasitetsmessig balanse i tilbud og
etterspørsel i de 4 andre kretsene, og sett på den bakgrunn anbefaler Inderøy kommune den utbygging 
som er planlagt.
Hylla familiebarnehage på Røra med 10 plasser ble lagt ned 1. august 2008. Det er en del av dette 
bildet.”

Kommunelegen:
Kommunelegen vil sammen med Innherred HMS vurdere barnhagen i henhold til ”Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler” når den er ferdig ombygd/utbygd.  

Ansvarsoppgaver:
· Foretaket NK Prosjektering gis ansvarsrett for området ansvarlig søker. De får fornyet lokal godkjenning 
i Inderøy kommune.
· Foretaket Delineo gis ansvarsrett for områdene PRO-KPR arkitektur. De får fornyet lokal godkjenning i 
Inderøy kommune.
· Foretaket Husbygg Steinkjer as gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for tømrer - og snekkerarbeid 
kl.1. De har sentral godkjenning.
· Foretaket Stein Arild Risan gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for grunn- og betongarbeid kl.2. De 
har sentral godkjenning.
· Foretaket Murmester Håvard Lindtner AS gis ansvarsrett for områdene KUT for utføring av bygninger 
og installasjoner kl.2. De har sentral godkjenning. 
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· Foretaket YIT Building Systems gis ansvarsrett for områdene PRO, UTF-KUT for brannalarmanlegg, 
nødlys og ledesystem kl.3. De har sentral godkjenning.
· Foretaket Mandelid rør AS gis ansvarsrett for områdene PRO, UTF sanitæranlegg innvendig kl.1. De har 
sentral godkjenning.
· Foretaket Guin As gis ansvarsrett for områdene PRO-KPR, UTF-KUT for ventilasjonsanlegg kl.2. De har 
sentral godkjenning.

Kontrollerklæringer:
Delineo, YIT Building Systems, Mandelid rør AS og Guin AS har levert kontrollerklæring for prosjektering.

Saksvurdering:

Barnehage har risikoklasse 3 og dette er et bygg i tre etasjer. Barnehage som utgjør en avdeling blir 
dermed vurdert som branncelle, og branncellebegrensende bygningsdel i brannklasse 2. Det er da
iht kravene i Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningslovens §§§ 7-22 tabell 22, 7-22 tabell 3 
og 7-23 tabell 1 krav om brannmotstand B-60. Tiltaket må derfor oppgraderes fra B-30 som er skissert. 
Ansvarlig søker er gjort kjent med disse kravene på telefon 31.3.09, og han skulle følge opp dette. 

Det er vedlagt kontrollerklæring for brannalarmanlegg, nødlys og ledesystem. Det er to utganger 
pluss 4 store vinduer i barnehagedelen som er i 1.etg. 

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.§96.

Kommunelegen skal vurdere barnehagedelen når den er utbygd i henhold til ”Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler”. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal varsle Inderøy kommune slik at 
befaring kan gjøres. Rapport skal sendes byggesaksbehandler før det søkes om ferdigattest for hele 
tiltaket. 

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

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.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klageinstans er kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for natur.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi: 
Ansvarlig søker NK prosjektering, Russervegen 6, 7650 Verdal
Kommmunelege Elisabeth Hustad



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.04.2009 2009/735-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Andreas Farbu
Stokkanvegen 293
7670  INDERØY

15/6 Farbu - Melding om naust

Det vises til melding om naust, registrert mottatt her 1.4.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Saksopplysninger:
Det søkes om oppsett av naust på Kvamsholmen, 6,5 x 4,25 m (BYA 28 m2). Takvinkel 35 grader og 
mønehøyde 3,8 m. Naustet blir i samme stil som de øvrige naustene – stående bordkledning, dobbel 
port og enkel taktekking. 
Det er vedlagt nabovarsel for tiltaket med godkjenning av grunneier. 

Naustet er godkjent også i 1981, men det er nødvendig med ny søknad da tiltaket ikke ble startet opp. 
Gjeldende plan er ”Reguleringsplan for deler av Kvamsholmen, stadfestet 24.6.1981. Det er 13 naust 
som er regulert i området. Tiltaket er i samsvar med planen. 

Tegningsliste: 
- Fasadetegning, plan og situasjonskart

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr 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.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.04.2009 2009/534-3
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Arne Oddvar Skjelvåg, Nessetvegen 91, 7670 
Inderøy

 

Delegert vedtak

Innvilga Smil-tilskott på gnr. 196/1. Kulturlandskapstilskott.

Vi viser til søknad om tilskott til særskilde miljøtiltak i jordbruket, datert 
01.03.09, og plan for tiltak. Det blir søkt om tilskott til kulturlandskapstiltak, freda og 
verneverdige tiltak. 

Inderøy kommune har behandla søknaden i bakgrunn i :
-  ”Forskrift om tilskott til særsskilde miljøtiltak i jordbruket” gjeve av  Landbruks-

 departementet 04.02.2004
-  Kommentarar gitt av Statens landbruksforvaltning i rundskriv 7/2005
-  Retningsliner for prioritering av søknad til  Inderøy kommune datert den 22.06.04.

1. Bakgrunn

På Bruket Skjelvåg har dei hatt ståande ein gammal driftsbygning frå rundt 1900-talet som har 
hatt eldre gråsteinsmurer. Tanken var å ta vare på muren og byggja ny driftsbygning på dei gamle 
murane. Men dette vart vanskeleg å gjennomføra og difor har dei teke ned dei gamle 
gråsteinsmurane og brukt dei i front mot tunet på den nye bygningen, noko som gjer at nybygget 
får eit arkitektonisk og kulturhistorisk  preg. 
Steinen er teken i nærleiken av garden og den lokal steinen er oppgjeve til grønstein frå 
kambrosilur. Gråsteinen er ujamn og har ulik storleik. 

Fylkeskonservatoren har fått søknaden til uttale, men det er ikkje kome tilbakemelding. 

2. Vurdering og grunngjeving:
Tiltak for å ta vare på freda og verneverdige bygningar skal i utgangspunktet nyttast til å setja i 
stand freda og verneverdige bygningar i landbruket. Bygningane skal nyttast i landbruksdrifta 
eller anna næring på eigedommen. Det kan også ytast tilskott til ytre tiltak for bygg som er viktig 
for eit samla gardsmiljø.
Inderøy kommune har i sine retningslinjer prioritert :

• Bygg som er viktige element i kulturmiljø og kulturlandskap
• Bygg  som er representative for lokal byggeskikk.
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• Bygg som er knytt til tidlegare driftsmåtar i landbruket. 
Søknaden omfattar eit nytt bygg, men det er ynskje om å ta vare på kulturhistoria på bruket. 
Søknaden  ligg i  grenseland nå det gjeld innanfor regelverket, men det er flott at nokon tek vare 
på gamle og lokale byggemateriale og byggeskikk inn i moderne bygg. 
Det er levert inn eit prisoverslag på kr. 382.000 for heile muren med innsetjing av tradisjonelle 
vindauga og dører. 
Ut frå at dette er unikt arkitektonisk og kulturhistorisk prosjekt, ynskjer Inderøy kommune å yta 
tilskott til tiltaket. Dette er med bakgrunn i at bygget tek vare på lokal stein frå bruket og 
samstundes vera eit døme for andre  som skal setja opp bygg i eit  tradisjonelt trøndersk 
firkanttun. 
Når det gjeld kostnader, er dette svært stort  i forhold til bevaringsverdien på tiltaket. Difor er det 
lagt til grunn kostnader til oppmuring av sjølve muren på kr. 150.000. Med ein tilskottsprosent på 
35 % etter Inderøy kommune sine retningsliner, vil det bli innvilga eit tilskott på kr. 52.500

3. Vedtak

Med bakgrunn i Inderøy kommune sine retningsliner, blir det løyvd eit tilskott  på  kr 52.500.-.

Tilskottet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnadso
verslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark
Tilgjengelighet/
opplevelseskval.
Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger

Ivaretaking av gammal 
lokal steinmur

382.000 150.000 35% 52.500.-

Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak
Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging
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4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Søkjar er sjølv ansvarleg for å hente samtykkje etter dei lover og reglar som tiltaket fell inn 
under.  

5. Utbetaling
Fylkesmannen betalar ut tilskottet etter skriftleg oppmodning frå søkjar til kommunen.  
Eingangstilskottet skal betalast ut når tiltaket er gjennomført. For eingongstilskott over kr 10.000 
kan det vera delutbetalinger etter kvart som tiltaket blir utført. Minst 25 % av tilskottet blir halde 
attende til arbeidet er fullført og regnskapssammendrag er levert og godkjent av kommunen..  

6. Kontroll

Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan ta kontroll av 
tiltaket. Søkjar pliktar å gje alle opplysningar som blir kan bli kravd.

7. Tilbakebetaling

Tilskottet  kan bli kravd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår tilhøve som er i strid 
med vilkåra til tilskott.

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal vera gjennomført innan 30.06.2012

9.Klage
Vedtak i denne  forskrifta gjev klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (Forvaltningsloven) kap. VI. Klagefrist er 3 veker frå melding om vedtaket er 
mottatt. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes til kommunen.

Med helsing

Vedlegg: Klageskjema
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.03.2009 2009/635-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Gunnar Sem Vudduvegen 708, 7670 Inderøy

 

Delegert vedtak

Innvilgning søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Hestveit nedre 
gnr. 91/2 i Inderøy kommune.

Søker: Gunnar Sem, Vudduvegen 708, 7670 Inderøy 

Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis Gunnar Sem konsesjon for erverv 
av eiendommen Hestveit nedre gnr. 91/2 og avtalt kjøpesum kr. 0 godkjennes.

Bakgrunn: 
Solfrid Dragland og Gunnar Sem fikk konsesjon i 2003 for erverv av eiendommen Hestveit nedre 
gnr 91/2 og 3 i Inderøy. Kjøpesummen var kr 940.000.-

Kjøperne har i ettertid bebodd eiendommen og dermed er boplikten på minst 5 år oppfylt. 
Driveplikten er oppfylt gjennom bortleie av dyrka jord/beiter. 

Gunnar Sem søker nå konsesjon på hele eiendommen med kjøpesum kr 0.-

Vurdering: 
Gunnar Sem har eiet og drevet eiendommen Hestveit fra 2003. Eiendommen ble kjøpt sammen 
med samboer. Etter samlivsbrudd ønsker Sem å ta over hele eiendommen og må derfor søke 
konsesjon siden de er ugift. Etter avtale mellom partene er kjøpesummen sett til kr. 0.-

Siden dette er en avtale og et oppgjør mellom tidligere eierne, vil både boforhold og driften 
forsette som tidligere og det aksepteres at kjøpesummen settes til kr. 0.-

Konsesjonssøkers formål med ervervet gir de mest gagnlige eier og bruksforhold for bruket og 
samfunnet og dermed oppfyller søker konsesjonsloves formål.  
Loven skal regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå effektiv vern om 
landbruksnæringa og til bosetting i området. 
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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 . 

Med hilsen

Kristin Volden



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
19.03.2009 2009/389-3
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

Ottar Staberg
Kvamshaugan 67
7670  INDERØY

18/1 - Staberg - tilbygg

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 12.2.09. Det var befaring med tiltakshaver, 
saksbehandler for landbruk og byggesak 3.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte byggetiltaket.

Det kan tilrettelegges vei fra det omsøkte huset til eksisterende gårdsvei. Vi setter som vilkår at det ikke 
blir ny avkjørsel til kommunevegen fra eiendommen. 

Det gis tillatelse til omdisponering av 0,5 dekar dyrkbar jord etter jordlovens § 9 med formål gårdsvei. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 86 a og 93.

Saksopplysninger:
Tiltak:
Det søkes om tilbygg på 45 m2 i en etasje. Nytt bebygd areal for huset blir da 82 m2. Tilbygget blir i 
henhold til tegninger i samme stil som eksisterende bolig. Nye rom blir utvidelse av stue og nye 
soverom.  Takvinkel blir 35 grader med mønehøyde 4,4 m. 

Det var ønskelig med tilrettelegging av gårdsvei fra det omsøkte huset til kommunevegen som går over 
Kvamshaugan. Etter å ha vært på befaring konkluderte vi med at en ny avkjørsel skapte trafikkfarlig 
situasjon. Det er en sving som skaper uoversiktlig trafikkområde nedenfor det omsøkte huset, og det er 
tre avkjørsler fra før på gården. Vi mener derfor at eksisterende gårdsvei til tunet på gården må brukes. 
Tiltakshaver skisserte en løsning der vei fra det omsøkte huset legges i sørenden av eksisterende 
gårdsvei, se kart merket ”veiløsning”. 

Det gis tillatelse til omdisponering av dyrkbar jord iht jordlovens § 9 for tilrettelegging av ny gårdsvei fra 
det omsøkte huset. 

Planstatus:
Kommunedelplans arealdel for Inderøy - LNF-område med spredt boligbebyggelse. 
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Tegningsliste:
· Fasadetegninger, datert 10.8.08 
· Plantegning datert 10.8.08

Det er i henhold til vedlagt gjenpart av nabovarsel ingen merknader fra naboer.

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

Tiltaket 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.

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug
Byggesaksbehandler

Kristin Volden
Saksbehandler landbruk



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.04.2009 2009/721-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Knut Olsen
Skippervn. 8
7670  INDERØY

85/59 Olsen- Melding om tilbygg bolig

Det vises til melding om tilbygg, registrert mottatt her 31.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Det søkes om tilbygg i to etasjer, kjeller og 1.etg. Bebygd areal er 39 m2, da er et mindre 
overbygg for inngangsparti og tilbygg hagesiden medregnet. Bruksareal med kjeller er 62 m2 
(uten kjeller 31 m2 BRA). 
Tilbygg blir i samme stil som eksisterende bolig. 

Det er ingen merknader fra naboer iht gjenpart av nabovarsel. 

Tegningsliste: 
• Fasadetegninger, plan og snitt

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. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr 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.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.04.2009 2009/305-5
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Ove Erik Meldal, Vågaveien 414, 7670 Inderøy

 

Godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 68/1 I Inderøy

Bakgrunn: 
Gunnhild Hynne og Ove Erik Meldal søkjer om godkjenning av plan for nydyrking på Reitan gnr. 
68/1 i Inderøy. Det omsøkte arealet er på 4 ulike areal. Det største er på ca. 25 dekar medan dei 
4 siste er på ca. 8 dekar til saman så søknaden omfattar 34 dekar skogbruksareal på middels og 
liten bonitet. 
Etter forskrift om nydyrking §9, skal søknaden sendast til regional kulturminnemyndighet for 
uttale. Inderøy kommune har motteke uttalen den 6.04.09.Uttalefristen var 1. April og ligg med 
som vedlegg. 

Vurdering: 
Det omsøkte arealet ligg inntil eksisterande dyrka jord  og vil medføra ei betre arrondering på 
jordene. 
Veg til areal blir langs eksisterande avlingsveg eller i forlenging til dyrka jorda.
Arealet ligg ikkje i område for registrert biologisk mangfald eller i vernet/freda område. 
I uttalen frå fylkeskonservatoren er det ikkje registrert kulturminne i området, men 
grunneigaren har meldeplikt etter kulturminnelova §8 dersom nokon treff på kulturminne
under dyrkinga. 
Det omsøkte arealet ligg i eit kulturlandskap med mykje skogteigar  mellom dyrka areal  og 
dyrking  vil ikkje medføra vesentleg endring av landskapsbilete i området. 
Ved vassdrag skal det setjast att vegetasjonssone. Arealet som ligg lengst nord på vedlagt kart 
skal det setjast att ei vekstsone på 6m langs open bekk/grøft. Dette er i samsvar med §6 i 
forskrifta og etter regelverk for å ta imot kulturlandskapstillegget i produksjonstillegget. 

Vedtak: 

Inderøy kommune godkjenner nydyrking av ca. 34 dekar skogbruksareal på Reitan gnr 68/1 I Inderøy. 
Ved arealet på ca. 2 dekar lengst nord, skal det stå att 6m vekstsone mot vassdraget med tydeleg 
vassføring slik som vedlagt ortofoto (mai 2008) viser. 
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Med helsing 

Kristin Volden
74124281

Vedlegg: 
1. Kart med omsøkt areal og avmerka der kantsonen skal stå
2. Kopi av brev frå fylkesarkeologen. 



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.03.2009 2009/574-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Stig Hegdal
Sveavegen 1
7670  INDERØY

Tillatelse til påbygg kjøkken - Svevegen 1

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
045/035  

Adresse:
Sveavegen  1  

Tiltakshaver:
Stig Hegdal  

Tiltakets art:
tilbygg  

Bruksareal i m2:
 10  

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 9.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak:
Det søkes om tilbygg på 10 m2 i en etasje. Tilbygget blir i henhold til tegninger i samme stil som 
eksisterende tilbygg og bolig. 

Planstatus:
Reguleringsplan for Jætåsen

Tegningsliste: 
· Fasadetegninger datert 10.2.09
· Plantegning datert 10.2.09

Det er i henhold til vedlagt gjenpart av nabovarsel ingen merknader fra naboer. 
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Saksvurdering:

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

Tiltaket 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. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.03.2009 2009/522-4
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

Jostein Jørstad
Utøyveien 704
7670  INDERØY

44/1 Jørstad - Melding om tiltak - Driftsbygning

Det vises til melding om nytt oksefjøs, registrert mottatt her den 4.3.09

Vedtak:

Det gis tillatelse til omdisponering ca 2,0 dekar dyrka jord etter jordlovens § 9 med formål driftsbygning.

Meldingen er behandlet og det gis tillatelse i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81.

Tegninger og kart i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen.

Saksopplysninger:
Tiltak:
Bygging av driftsbygning – nytt fjøs for oppforing av økologiske okser. Fjøset plasseres vest for 
eksisterende bygninger på gården, og såpass nært eksisterende bygninger at det blir som samlet
bygningsmasse. Det er kalkulert til et fjøs med bebygd areal oppgitt til et bruksareal 
på 1100 m2. Mønehøyden over terrenget blir 7 m med en takvinkel i underkant av 20 grader.
Fjøset bygges med delvis overbygd luftegård og fôrbrett.
Fjøset blir 10-15 m fra gårdsvei, og plasseres delvis på en holme men mest på dyrkbar mark. 

Planstatus:
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 14.5.2007 i kommunestyret. Området er definert som
Landbruksområde med spredt boligbygging. Tiltaket blir derfor innenfor pkt. 2-1 i planbestemmelsene.

Tegningsliste:
• Fasader, plan og snitt for nytt fjøs av Tor Stokke, Nortura
• Situasjonskart med plassering av bygg 
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Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig
til å foreta behandling. 

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området.

En moderne driftsbygning for kyr i dag har en helt annen bruk en de gamle fjøsene på Inderøy. Det stilles
krav til lausdrift og dermed størrelse på arealene. Det betyr at huset blir stort og ruvende, og at det er
nødvendig ut fra landskapsmessige hensyn at det senkes mest mulig ned i terrenget og at det tenkes på
plassering. Vi mener det blir en bra løsning med fjøset på den omsøkte plassen. 
Det blir en høyde med trær og eksisterende hus bakom fjøset, slik at det ikke blir i silhuett. 

Omdisponering av dyrka jord til fjøs er i henhold til jordlovens § 9 – omdisponering – da jorda skal
brukes til jordbruksproduksjon.

Det er iht gjenpart av nabovarsel ingen kommentarer til tiltaket.

Øvrige opplysninger:
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og 
temaveiledning driftsbygninger i landbruket. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug
Kristin Volden

Saksbehandler landbruk



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
20.03.2009 2009/564-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Jostein Næss
Utøyvn. 983 A
7670  INDERØY

40/2 - Næss - Tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe

Det vises til søknad om rehabilitering av pipe etter pipebrann, registrert mottatt her 10.3.09.

Vurdering:
Br. Austad søker om ansvarsrett for tiltaket, funksjon ansvarlig søker, utfører og kontrollerende for pipa. 
De har sentral godkjenning. 
Vi har ingen merknad til tiltaket.

Vedtak etter fullmakt:
1. I medhald til § 93 i plan- og bygningsloven blir det gitt tillatelse til rehabilitering av pipe som søkt om. 
Forutsetning er at arbeidet blir utført i samsvar med gjeldende lov og forskrifter.
2. Br. Austad blir godkjent som ansvarlig foretak for heile tiltaket.
3. Vi ber om ferdigmelding av pipa når arbeidet er utført.

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

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi: Br.Austad AS, Lensmyra 36, 7670 Inderøy



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
31.03.2009 2009/417-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Magne Letnes , Letnesvegen 409,7670 Inderøy

 

Delegert vedtak

Innvilgning av SMIL-tilskudd på gnr.60/1 i Inderøy

Søker: Magne Letnes, Letnesveien 409, 7670 Inderøy 

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
15.02.09, og plan for tiltak.   Det søkes om opparbeiding og tilrettelegging av sti/kulturminner 
langs Letneslandet. 

Inderøy kommune har behandlet søknaden i henhold til:
-   ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av  Landbruks-

 departementet 04.02.2004
-  Kommentarer gitt av Statens landbruksforvaltning i rundskriv 7/2005
-  Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader i Inderøy kommune datert den 
22.06.04

1. Bakgrunn

Grete og Magne Letnes har arbeidd i flere år med å få til en tursti på Letneslandet for å 
tilrettelegge ferdsel i området. Stien er ca. 4km og av dette må ca. 2,2 km ryddes. Resten er langs 
eksisterende avlingsveier/gårdvei. Stien går i et mosaikklandskap med dyrka jord, innmarksbeiter 
og skogpuller. Langs stien er det ulike tema som gamle kulturminner, historie om båtbygging og 
et rikt planteliv med stort biologisk mangfold. 

2. Vurdering og begrunnelse
Det er utført ulike registreringer og området er regnet som et viktig naturområde med variert 
vegetasjon og artsrik. I kommunen sitt kart over biologisk mangfold har store deler av området 
Nasjonal og regional verdi. Mellom anna er området kjent med den nordligste registrerte 
villapalen.

Dag Inge Øien lagde ei vurdering av biologisk mangfold i forhold til opparbeiding av natur og 
kultursti på Letneslandet i 2006, og konklusjonen er at stien vil gå gjennom et område som i lang 
tid har vært påvirket av gårdsdrift på eiendommen og det høge botaniske mangfoldet er et resultat 
av denne driften. Opparbeiding av stien og den trafikken som er forventa vil ikke medføre 
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inngrep som virke negativ på vegetasjon og flora. Stien bør ikke gå på strandvegetasjonen vest 
for Kjerringberga og ytterst på Midtodden noe det er tatt hensyn til. 
Det er lagt inn kostnadsoverslag med opparbeiding av sti og kulturminner, benker, merking og
informasjonstavler. Søknaden ligger klart innenfor regelverket og det viktig for kommunen å 
tilrettelegge et så viktig område som Letneslandet. Det utbetales 50 % tilskudd av 
tilskuddsgrunnlaget. 

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, innvilges søknaden 
med et engangstilskudd på inntil kr 47.000.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark
Tilgjengelighet/
opplevelseskval.

Opparbeide kultursti 94.000.- 94.000.- 50% 47.000.-

Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak
Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging
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4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som 
tiltaket faller inn under.  

Følgende råd ved gjennomføring:
• God merking av ferselsårer
• Enkel og holdbar informasjon ved viktige kulturminner/ kulturhistorie
• Rydde stien med tanke på enkel vedlikehold.
• Knytte stinettet til eksisterende veier og parkeringsplasser

6.Utbetaling
Fylkesmannen utbetaler tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker til kommunen.  
Engangstilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført. For engangstilskudd over kr 10.000 kan 
det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir utført. Minst 25 % av tilskuddet holdes 
tilbake til arbeidet er fullført og regnskapssammendrag er levert og godkjent av kommunen..  

7. Kontroll

Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.

8. Tilbakebetaling

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

9. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 30.06.12

Med hilsen

Kristin Volden

Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdeling 7734 Steinkjer
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
02.04.2009 2009/594-2
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

Margrete Haugum
Nessetvegen 501
7670  INDERØY

Delegert vedtak

188/1 Fradeling av hyttetomt

Vi viser til søknad om fradeling av hyttetomt i feltet Hestberga, registrert 13.3.09.

Det søkes om fradeling av hyttetomt H5 i felt A, Hestberga. Arealet som skal fradeles er i følge 
søknaden omtrent 1 dekar. 

Bebyggelsesplan med planbestemmelser for Hestberga ble vedtatt 19.5.08 i planutvalget. 
Utnytting, terrengtilpassning, estetikk, felles bestemmelser, veg og parkering er beskrevet i 
bestemmelsene. 

Vedtak:
Delingstillatelse utstedes herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 93 i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23. 

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. 

Nærmere opplysninger om kartforretning og utarbeidelse av målebrev kan fås ved henvendelse 
til kommunens oppmålingsmyndighet v/Jarle Rennan. 

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi til:
Jarle Rennan
Arnt Morten Haugen 7710 Sparbu



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
31.03.2009 2009/627-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Jon Hynne
Høsvegen 230
7670  INDERØY

142/1 - Hynne - Melding om påbygg 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
142/1  

Adresse:
Høesvegen 230  

Tiltakshaver:
Jon Hynne  

Tiltakets art:
Påbygg  

Bruksareal i m2:
216  

Det vises til melding om påbygg over gjødselkjeller, registrert mottatt her 17.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81 Driftsbygninger i 
landbruket.

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.

Saksopplysninger:

Tiltak:
Påbygg over gjødselkjeller som ikke er i bruk lenger. Påbygget skal inneholde rom for mottak, 
produksjon, pakking og utlevering av varer. Det er viktig at det blir tett mellom gjødselkjeller og 
påbygget, og at det er tilfredsstillende ventilasjon i påbygget.
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og 
standarder. Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

Det er i henhold til gjenpart av nabovarsel ingen merknader til tiltaket
Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Planstatus: LNF-område i kommuneplanens arealdel

Tegningsliste: 
• Plan og fasader, NK-prosjekt datert 8.4.08

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

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

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr jfr. gjeldende betalingsregulativ og 
vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
01.04.2009 2009/715-2
Saksbehandler Deres referanse
Bjørn Erik Haug, 74124286

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 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

Anne Siri Skjelvan og Marius Skaugen
Sandvollanvegen 948
7670  INDERØY

205/12 - Skjelvan/Skaugen - Melding om tilbygg

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/012  

Adresse:
Sandvollanvegen 948  

Tiltakshaver:
Anne Siri Skjelvan og Marius Skaugen  

Tiltakets art:
Tilbygg bolig  

Bruksareal i m2:
48  

Det vises til melding om tilbygg på eksisterende bolig, registrert mottatt her 18.3.09.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg på eksisterende bolig i to retninger. Tilbyggene blir i samme stil som eksisterende bolig –
materialer, takvinkel og bolig. Nytt bruksareal blir 48 m2 med bebygd areal på 26 m2. 

Det er ingen merknader fra naboer iht gjenpart av nabovarsel. 

Planstatus: LNF-område med planbestemmelser om at tilbygg til bolighus kan være inntil 50 m2 BYA. 

Tegningsliste: 
- Situasjonskart
- Plan- og fasadetegninger
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Saksvurdering:

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

Tiltaket 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. 

For behandling av meldingen skal det betales saksbehandlingsgebyr 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.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.03.2009 2009/385-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv, Magnus 
Barfotsgate 3 , 0273 Oslo

 

Delegert vedtak

Fritak fra boplikt på Gjørv gnr. 203 bnr. 1 i Inderøy kommune.

Søker: Espen Gjørv og Alexandra Bech Gjørv.

Inderøy kommune har mottatt søknaden den 12.02.09. Det søkes om fritak fra boplikt på Gjørv 
så lenge Espens foreldre bor på eiendommen. 

Bakgrunn: 
Espen Gjørv tok over eiendommen Gjørv gnr. 203/1 i Inderøy den 29.04.08. Deretter ble 
eiendommen delt mellom Alexandra Bech Gjørv og Espen Gjørv den 9.06.08.

Søknaden skal behandles etter odelslovens § 27 og § 27a.
Den som overtar en eiendom med odelsrett har plikt til å drive og bosette seg bruket innen 1 år 
etter eierskifte. Boplikten regnes som personlig og gjelder for 5 år etter tilflytting av 
eiendommen. 
Det kan søkes fritak fra boplikten etter odelslovens § 27a. 

Landbruksdepartementet har arbeidd med endringer i odelslov og konsesjonslov når det gjelder 
boplikt på landbrukseiendommer. Endringene har vært på høring, men departementet har ennå 
ikke vedtatt nytt regelverk. 

Vurdering. 
Hovedbegrunnelsen for bo og driveplikt er å sikre at landbrukseiendommer av en viss karakter i 
størst mulig grad eies og bebos av brukeren. Dette sikrer at eiendommen blir holdt i hevd, og at 
det drives en kostnadseffektiv drift samt tar hensyn til bosetting i området. 

Ved søknad om fritak skal kommunen etter § 27 vurdere søker sin tilknytning til eiendommen og 
hans livssituasjon. Videre skal det tas hensyn til bruksstørrelse, avkastningsevne og hus på 
eiendommen. Det skal legges spesielt vekt på at bosetting blir opprettholdt i området. 
Kommunen skal finne en rimelig løsning som ikke er strengere enn det som er nødvendig for å 
ivareta bo og driveplikten. 

Når det gjelder driveplikten, er det i søknaden fra Gjørv gjort rede for dagens og fremtidens drift 
på bruket. Driften blir oppretthold som tidligere med tilsatt gårdsbestyrer og landbruksmekaniker 
som står for det daglige arbeidet i nær kontakt med eierne og kårfolk. 
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Inderøy anser at driveplikten er opprettholdt gjennom dagens ordning. 

Espen Gjørv er vokst opp på bruket og har dermed sterk tilknytning til Gjørv.  Det er opplyst i 
søknaden at de har til hensikt å flytte til gården men det er ikke oppgitt tidspunkt. Ut fra 
arbeidssituasjonen ønsker de nå å bo i Oslo men over tid ønsker de å flytte til Gjørv. 

Gjørv er en stor gård i trøndersk målestokk. Arealet er på 1648 dekar, derav 1008 dekar 
jordbruksareal. Gården har over lengre tid blitt oppbygd til et ressurssterkt bruk. Det er dyrket 
opp jordbruksareal, utviklet en viktig tilleggsnæring gjennom hjorteoppdrett /reiseliv og i tillegg 
er bygningene på gården restaurerte. Etter odelsloven skal det legges stor vekt på tilstand og 
størrelse på bruket ved søknad om fritak. 
Søkerne mener det ikke er nødvendig med personlig boplikt på Gjørv siden Inger Lise og Ole 
Andreas Gjørv har borett på gården og deltar i driften. 
Ut fra de kriterier som skal vektlegges etter odelsloven, har Gjørv et ressursgrunnlag som tilsier 
at bo- og driveplikten bør ivaretas av eier. 
I samsvar med tidligere praksis og etter en samlet vurdering av bo- og driveplikten på Gjørv, 
anser Inderøy kommune driveplikten som oppfylt med dagens drift. 
Når det gjelder boplikt, innvilges det fritak fra boplikten med begrunnelse i at det bor kårfolk på 
gården som ivaretar den daglige driften.  Det blir gitt fritak for 3 år med begrunnelse i at 
departementet arbeider med nytt lovverk for boplikten, og en evt. søknad om videre fritak ønskes 
vurdert på nytt når lovendringen er på plass. 

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger etter odelslovens § 27a søknad om fritak fra boplikten på 
Gjørv gnr. 203 bnr. 1 i Inderøy. 
Fritaket gjelder frem til og med 31.12.2012.
Det settes som vilkår at Inger Lise og/eller Ole Andreas Gjørv bor på eiendommen i 
fritaksperioden.
Inderøy kommune anser driveplikten som oppfylt med dagens driftmåte. 

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, 
Vennelivegen 37, 7670 Inderøy

Med hilsen

Gunnar Winther                                                           
Enhetsleder                                                                    

 Kristin Volden
 Saksbehandler
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