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Inderøy kommunestyre

Reguleringsplan for Straumen sentrum - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Reguleringsplan for Straumen sentrum vedtas med kart og bestemmelser som vedlagt.

Vedlegg: 

1. Forslag til plankart, datert 04.04.09
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 04.04.09
3. Detaljkart - Nessjordet
4. Detaljkart - Øvergata
5. Innspill til planarbeidet

Det vises for øvrig til tidligere saksframlegg, vedtak og kart som ligger tilgjengelig på 
kommunens nettside (http://www.inderoy.kommune.no/index.php?cat=125211). 

Ta kontakt med administrasjonen om det er ønskelig med utskrift av enkelte dokumenter.

Bakgrunn
Reguleringsplanen for Straumen sentrum lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.04.07 til 
01.06.2007 i to ulike alternativer. Det kom inn til sammen 30 skriftlige innpill i forbindelse med 
høringen og det påfølgende folkemøte.



Det ble, med noen forbehold om endring i bestemmelsene, ikke varslet innsigelser fra stats- eller 
fylkesetatene til noen av de alternative reguleringsforslagene. Inderøy kommune kunne 
imidlertid ikke på dette tidspunktet gjøre formelt sluttvedtak på reguleringsplanen fordi det ikke 
var gjennomført arkeologiske registreringer på hele området slik som det var stilt krav om. 

Siden formelt sluttvedtak på reguleringsplanen ikke var mulig, og det var behov for å gjøre 
avklaringer om det videre arbeidet, gjorde kommunestyret i august 2007 følgende 
prinsippvedtak:  

Kommunestyret fatter følgende prinsippvedtak/føring for reguleringsplanen: 

- Som hovedløsning for trafikk, arealbruk og grøntstruktur velges ”Alternativ 1”som 
planløsning for Nessjordet

- Området B-1, B-2 og B-3 reguleres om til generelt byggeområde hvor det inntil videre 
åpnes for både bolig, forretning og offentlig bebyggelse.

Alternativ 1 er løsningen uten rundkjøring på riksvegen (jfr. plankart tilgjengelig fra nettsiden)

De arkeologiske forundersøkelsene har påvist tre områder med noen mindre funn. 
Riksantikvaren har gjort vedtak om at område kan frigis for utbygging, men det stilles krav om 
arkeologisk utgraving av de registreringene som er gjort. Utgravinger kan ikke gjennomføres før 
det er vedtatt en reguleringsplan for området. 

I januar 2008 vedtok formannskapet å gjennomføre en prosjektkonkurranse rettet mot utbyggere 
og eiendomsutviklere. Det ble da besluttet å utsette sluttvedtak på reguleringsplanen til etter at 
konkurransen var gjennomført. Dette for ikke å binde opp konkurransedeltakerne til en fastlagt 
løsning men å gi frihet i forhold til nye kreative løsninger.

Konkurransen er nå som kjent gjennomført og avsluttet med ett premiert forslag.

Det er i samsvar med konkurranseprogrammet startet forhandlinger med Grande Eiendom som 
står bak forslaget om tomtesalg. Det vil imidlertid ta en tid før et eventuelt avtaleforslag er klart 
for fremlegging. Deretter skal politikerne ta stilling til selve avtalen – og om en ønsker å gå 
videre med et eventuelt samarbeid med Grande Eiendom. Etter dette må selve detaljplanen for 
sentrumsområdet ut på offentlig ettersyn med påfølgende politisk behandling. 

Vurdering

Hovedgrep i forhold til regulering av Nessjordet

Vi har behov for å få vedtatt reguleringsplanen for Straumen sentrum (bolig og 
sentrumsområdene) bl.a. for å ha et bedre verktøy for styring av byggesakene (jfr. flere 
vanskelige byggesaker bl.a på Einhaugen). Det er også på tide å komme i gang med siste del av 
opprustingen av Øvergata – valg av hovedløsning på denne strekningen.

Vi har behov for et reguleringsvedtak på Nessjordet for å få gjennomført utgravingene av 
arkeologiske funn og å ha mulighet for å kunne starte boligutbygging dersom prosessen rundt 
salg og planløsning på sentrumstomta drar ut i tid.



Det er fortsatt mange usikkerhetsfaktorer omkring løsningen på sentrumstomta både i forhold til 
endelig planløsning (jfr. juryens kommentarer), i forhold til økonomisk avtale med utbygger, og 
i forhold til medfinansiering fra Statens vegvesen/Fylkeskommunen. 
Det er mange ting som skal på plass før en har en endelig planløsning og en 
salgs/utbyggingsavtale for sentrumstomta på Nessjordet. På bakgrunn av dette foreslår
administrasjonen å fremme reguleringsplanen til vedtak med følgende løsning:

- De delene av Nessjordet som omhandler boligarealer er stort sett samsvarende mellom 
kommunens foreslåtte reguleringsplan og forslaget fra Grande/Letnes.  Løsningen for 
disse arealene kan vedtas endelig og vi har med det gitt oss selv mulighet til å kunne 
starte med boligbygging - eventuelt med en midlertidig adkomstveg til området.

- De delene som omhandler sentrumsområdet vedtas som et generelt byggeområde / 
sentrumsområde - hvor det fortsatt er åpent for begge alternative kryssløsningene uten at 
endelig løsningen er fastlåst. Vi har da en vedtatt reguleringsplan og kan få gjennomført 
de arkeologiske utgravingene. Samtidig har ikke kommunen bundet seg til 
løsningsforslaget fra Grande/Letnes.

Det må da jobbes videre med en detaljplan for sentrumsområdet hvor den endelige 
kryssløsningen avgjøres og konsept for fotgjengerkryssing avgjøres. En bør da også få på plass 
en detaljplan for sammenbindingen via Meieribakken. I konkurranseforslaget er det beskrevet at 
konseptet er åpent både i forhold til å innarbeide en eventuell fotgjengerundergang og i forhold 
til alternative kryssløsningen på riksvegen.

Det må også avklares endelig i hvor stor grad Statens vegvesen og Fylkeskommunens vil bidra i 
finansiering av eventuell rundkjøring og undergang før det tas avgjørelse om løsning.

Private tomter /vegføring forbi tunet på Ness (B-4)

I forbindelse med kjøp av Nessjordet beholdt grunneier 2 regulerte tomter som ligger inntil tunet 
på sør og østsiden. I tillegg har grunneier fra kjøpekontrakten rett til å plukke ut en 3. tomt fra 
utbyggingsområdet. I reguleringsprosessen har vi hatt en muntlig avtale med grunneier om at vi 
i planen kan vurdere andre plasseringer av de to fastlagte tomtene, dersom det totalt sett kan gi 
en bedre planløsning.

Den optimale veglinjen opp til eneboligtomtene i område B-6, ut fra stigningsforhold og 
kurvatur, har vi vurdert har gått nært inntil tunet over den ene tomta. I og med at 
konkurranseforslaget fra Letnes/Grande har en litt annen vegstruktur enn reguleringsplanen –
enten man velger den ene eller andre kryssløsningen (jfr. skisserte veger på det nye plankartet), 
kan vi nå få til en brukbar løsning også ved å svinge vegen rundt tomtene.

Vegen blir noe brattere og får noe dårligere kurvatur enn opprinnelig, men vi mener det
fremlagte forslaget totalt sett blir den beste løsningen og med minst omkostninger for 
kommunen. Tomtene, som trolig ikke vil bli bebygget før om 20 -30 år, vil da ligge samlet rundt 
tunet, adskilt fra resten av utbyggingsfeltene. Løsningen innebærer noen mindre justeringer av 
tomtegrensene som grunneier er inneforstått med. 

Reguleringsbestemmelser.



Juridisk avdeling hos fylkesmann har en rekke krav om endring i forhold til 
reguleringsbestemmelsene. Bl.a er krav i forhold til tilknytning til fjernvarmeanlegg (pkt 2.1.1),
krav om parkeringskjeller på sikt (pkt 2.1.3), krav om tilrettelegging for ungdomsboliger (pkt. 
2.1.5), som politisk ble vedtatt som tillegg til bestemmelsen

Valg av løsning for østre del av Øvergata (mot Straumbrua):

Løsningen for den østre delen av Øvergata lå ute til offentlig ettersyn med to alternativer:

Alternativ 1 i reguleringsplanen med 4,5 m vegbredde og 2 m fortau (smal tovegskjørt 
veg). Denne løsningen har beboerne i gatestrekningen gått sterkt i mot. Dette først og 
fremst på grunn av den totale vegbredden på 6,5 m og at det dermed blir trangt mellom 
husene og vegen.

Alternativ 2 i reguleringsplanen med vegbredde 3 m og fortau på 2 m. Dette innbærer at 
vegstrekningen må skiltes som envegskjøring.

Siden planen lå ute til offentlig ettersyn er det gjennomført nykartlegging som har supplert 
plankartet med div tilbygg mot vegen. Dette viser at det på enkelte steder er vesentlig trangere 
enn det opprinnelige plankartet viste. Dette ble også påpekt av beboerne i området. 

Det er også gjennomført trafikktellinger høsten 2007. Øvre del av Øvergata (ved banken) hadde 
da gjennomsnittstrafikk på 1301 biler i døgnet, og nedre del av gata (øst for Prix) hadde 
gjennomsnittstrafikk på 611 biler i døgnet.

Begge alternativene som lå ute til offentlig ettersyn innebærer inngrep i eiendommen Øvergata 
25 (Jan Sakshaug). Han har i innspill til planen gått sterkt i mot at noe av hans tomt berøres 
direkte av veganlegget. Det påpekes at ved å gjøre enkle endringer av eksisterende anlegg ved 
Prix, kan en unngå å måtte gjøre inngrep på noen av de private tomtene i Øvergata.

Opprustingen av parkeringsplassen ved Prix ble gjennomført etter en eldre reguleringsplan. 
Beboerne i Øvergata var den gang ikke klar over at reguleringsplanen medførte inngrep i 
tomtene deres før anleggsarbeidet var igangsatt ved Prix og en da så retningen på kantsteinen
som ble satt. Det ble protestert umiddelbart fra tomte-eierne, og det ble under anleggsarbeidet 
gjort noen justeringer slik at det skulle være mulig å komme forbi med fortauet samtidig som det 
var mulig med tovegs biltrafikk videre i Øvergata. Det ble som et kompromiss godtatt et mindre 
inngrep i den Øvergata 25 for å få til en gjennomførbar løsning.

Uten fullt grunnerver fra Øvergata 25 vil denne løsningen medføre at en får en innsnevring i 
fortsettelsen av fortauet i ca 20 m lengde.

På bakgrunn av innspill som har kommet inn og supplering av kartgrunnlaget ser vi etter hvert at 
alternativ 1 med fortau og tovegs trafikk er vanskelig gjennomførbart. Vi mener det derfor i 
praksis er to gjennomførbare løsninger: 

Alternativ 2, ombygging til vegbredde 3 m med fortau 2m og envegskjøring. Fortauet vil 
medføre enten ombygging av eksisterende anlegg ved Prix, innsnevring av fortauet eller 
inngrep i privat eiendom på Øvergata nr 25. 



Alternativ 3, ombygging til miljøgate / gatetun uten fortau, med fartshindringer. Fortauet 
stoppes da ved Øvergata 25.

En løsning med innsnevret fortau vil bli en dårlig løsning som ikke befolkningen i Straumen 
kommer til å være fornøyd med. Inngrep i privat grunn, når det som her, ikke er mulighet for en
minnelig avtale bør en unngå så lenge det finnes realistiske alternative løsninger.

Vår konklusjon er at om en skal ha fortau videre i Øvergata innebærer dette at eksisterende 
anlegg utenfor Prix må byggs om. Retningen på vegbanen må forskyves fra og med enden av 
dagens handikapp-parkering fram til Øvergata 25. Totalt ca 80 løpemeter kantstein på begge 
sider av veg og fortau må tas igjen. Kostnaden anslås til ca 30 - 40 000 kr.

Ved alternativ 3 - uten fortau vil en kunne spare inn ca 35 000 ved at en unngår ombygging av 
det eksisterende anlegget og ca 50 000 på kantsteinsetting i fortauet fram mot Straumbrua. 
Kostnaden på selve miljøgata må en regne en del titusen til (ekstra fartsreduserende tiltak,
steinsetting av gateløpet med mer) - alt avhengig av hvilken standard en ønsker å legge seg på. 

Den største ulempen ved innføring av envegskjøring er at all trafikk fra boligene på strekningen 
må gå opp hele Øvergata og at buss- og tungtrafikken trafikken må reguleres slik at en unngår 
kjøring inn i øvre del av gata. Det finnes ikke gode snumuligheter ved Prix og Meieribakke er 
lite egnet for store biler og busser. Statens vegvesen og Fylkeskommunen har anbefalt miljøgate 
som en fleksibel og funksjonell løsning.

Den største fordelen med envegskjøring er at en kan bruke en smalere vegbane og stoppe 
utkjøringen i dagens kryss på riksvegen som har en dårlig utforming og oppleves som 
trafikkfarlig.

Alternativ 2 – envegskjørt gate m/fortau Alternativ 3 – miljøgate uten fortau

Redusert trafikkmengde med ca 300 biler i østre 
del av Øvergata – tilsvarende økning i vestre del

Redusert trafikkmengde med x antall prosent som 
følge av trafikkhindringer/fartsreduksjon.

Lengre veg for biltrafikken som skal mot Røra. Tilsvarende kortere veg for trafikken mot Røra

ca 50 000 kr dyrere utbygging Tilsvarende rimeligere

Sikrere for fotgjengere med fortau enn uten. Tilsvarende mer fartsdemping ~ gangfart.

Stopper utkjøringen av biltrafikk ved Straumbrua 
– dette er en trafikksikkerhetsgevinst siden 
krysset er lite egnet for utkjøring.

Mer kronglete for busstrafikken – kan ikke kjøre 
inn fra vestsiden (ved banken).

Mindre behov for trafikkregulering og skilting.

Mange adkomster over fortauet som får større 
stigningsforhold med enn uten fortau.

Tilsvarende lettere å bygge adkomstene

Oppsummering - Øvergata: 



Begge alternativene har både fordeler og ulemper. Selv om envegskjøring gir noen 
trafikkmessige utfordringer velger rådmannen her å legge størst vekt på beboernes ønske og 
trafikksikkerhetselementet. Rådmannens forslag i reguleringsplanen er ombygging av anlegget 
ved Prix og envegskjøring inn fra Straumbrua.

Øvrige innspill og endringer i reguleringsplanen:

Innspill på tema som har gått på overordna tilnærminger ble drøftet og vurdert i 
saksframlegget til kommunestyret i august 2007. Dette gjaldt tema som; ”Visjoner for 
Straumen og Nessjordet / Forhold til ”gamle” Straumen”, ”Tidsbruk på reguleringsarbeidet”, 
”Behovsanalyse for arealbruken”, ”Næringsareal ned mot Børgin”, ”Bredere grøntsone mot 
Børgin”, ”Senking av riksvegen (traug)”. Det vises til saksframlegg og vedtak til denne saken
tilgjengelig fra kommunens nettside. 
(http://img.custompublish.com/getfile.php/868237.1220.vsvvaewxdp/Sakframlegg+Prinsippvedtak.pdf).

Av øvrige innspill på store og små forhold i reguleringsplanen blir for omfattende å 
sammenfatte disse i saksframlegget.  Oversikt over innspillene finnes i vedlegg 4 og kopier av 
samtlige innspill er lagt tilgjengelig via kommunens nettside. 

Videre i saksframlegget blir det kommentert særskilte viktige tema og innspill som har gjør at vi 
har anbefalt endringer i planen. 

Områder og bestemmelser til bevaring av bebyggelse og anlegg: 

Riksantikvaren stiller som krav at det må være reguleringsbestemmelser knyttet til 
spesialområdet for gravhaugen ved Inderøyheimen. Dette er et absolutt krav og innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene. 

Liv Lange som eier Lehnhaugvegen 6 har stor interesse for bevaring av de gamle bygningene på 
eiendommen. Hun ønsker at eiendommen reguleres til bevaring slik at husene også i framtiden 
kan bevares tilnærmet slik de er.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har i sin uttalelse for nyere tids kulturminner innspill på at 
flere av de gamle bygningene på Straumen burde vært regulert til bevaringsområde. Dette 
gjelder spesielt noen bygninger ved brufoten, på Lehnhaugen og en bygning i Sandvågen. Det 
blir også foreslått noen innstramminger i reguleringsbestemmelsene for verneområdene.

Vi kan ikke legge vernestatus på eiendommer i sluttvedtaket uten at planen har vært på nytt 
offentlig ettersyn slik at de berørte får mulighet til å uttale seg. Vi foreslår i stedet å ta inn en 
egen bestemmelse forhold til SEFRAK registrerte bygninger (eldre enn 1900). Vi foreslår også å 
ta til følge en del av innspillene på bestemmelser for den verneverdige bebyggelsen i 
Straumen. (Bestemmelsenes pkt 1.9, 2.2.1 og 2.2.2)

På bakgrunn av innspillet foreslås det at eiendommen til Liv Lange på Lehnhaugen reguleres til 
bevaringsformål – siden dette er etter eiers eget ønske.

Sjøområdene/Småbåthavna: 



Fylkesmannens miljøvernavdeling setter i sin uttalelse som et krav at det må settes et absolutt 
tak ved dagens antall båtplasser (57 plasser) og at arealet begrenses til de 7 daa som er avsatt i 
dag. De mener fortsatt dagens lokalisering ikke er noen fremtidsretta plass for småbåthavn på 
Straumen. 

Straumen båtforening har i innspill fra juni 2008 protester i forhold til rammene som 
reguleringsplanen og Fylkesmannens setter til mulig framtidige utvidelser. De ønsker ikke noe 
tak på antall båtplasser og at reguleringsplanen åpner for utvidelse av anlegget. 

Grande/Letnes har i sitt konkurranseforslag for Nessjordet foreslått en utfylling av strandlina 
med badestrand og gjestebrygge. Vi mener dette er et godt forslag men en slik type endring 
gjør det nødvendig med et nytt offentlig ettersyn.

Vi har forståelse for båtforeningens ønsker, men dette blir selvfølgelig i klart konflikt med 
fylkesmannens uttalelser.  Vårt forslag er at en i denne omgang tar sjøområdene ut fra 
reguleringsplanen.  Det vil da være kommunedelplan for Straumen som gjelder for disse 
områdene. En må eventuelt komme tilbake til forslagene fra Grande/Letnes og båtforeningen i 
en senere reguleringsprosess hvor en tar med utfylling i sjøen og gjør en vurdering av utvidelse 
av småbåthavna og en eventuell ny megling med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Vi kan uansett ikke la problematikken rundt småbåthavna forsinke plan- og 
utbyggingsprosessen for resten av Nessjordet. 

Utbyggingsprosjektet i Strandvegen
Planutvalgets tidligere vedtak om å tillate leilighetsbygg på Strandvegen 7 og 9 innebærer at 
reguleringsplanen burde ha fått endret formål for disse tomtene som i vedlagt forslag er 
regulert til eneboligbebyggelse.

Saken er imidlertid påklaget. Så lenge klagen ikke er ferdigbehandlet råder fylkesmann oss til å 
ikke foreta noen endringer. Selv om det har vært en omfattende prosess i behandling av 
dispensasjonen og byggesaken er det tvilsomt om dette juridisk oppfyller kravet om offentlig 
ettersyn til en reguleringsendring. Reguleringsvedtaket vil da ikke holde ved en eventuell klage 
på reguleringsplanen.

Juridisk avdeling hos fylkesmannen har i tillegg rådet oss til å gi en nærmere definisjon eller 
henvisning i forhold til begrepet ”enebolig”, jfr bestemmelsenes pkt 1.9.

Regulerte landbruksområder: 
Riksantikvaren krever at alle områder med dyrkajord som omfattes av en reguleringsplanen 
skal registreres med tanke på skjulte kulturminner i grunnen. Dette selv om områdene 
reguleres til uforandret bruk – landbruk.  Registreringer på dyrkajord er relativt omfattende 
med flateavdekking tilsvarende det som er gjennomført på Nessjordet. 

Pålegget virker meningsløst og vi har tatt opp dette med kulturminnemyndighetene. Selv om vi 
møter forståelse for problemstillingen på fylkesnivå, så ligger retningslinjene fra Riksantikvaren 
fortsatt fast. Det er utelukket for kommunen koste flateavdekking på privat grunn og eneste 
alternativ er da å ta områdene ut av planen.  Resultatet blir et ”hull” i plankartet hvor den 
gamle reguleringsplanen skal gjelde i stede for den nye.



Spesialområde park/bryggeanlegg (Rødbrygga)
I reguleringsforslaget er området rundt Rødbrygga regulert til spesialområde for 
park/bryggeanlegg. Hensikten var å på sikt åpne for utvikling av dette arealet som er ett av de 
mest sentrale gjenværende kontaktpunkt Straumen har med sjøen og selve 
tidevannstrømmen.

I reguleringsforslaget var det tatt med områdene ut i sjøen på begge sider og foran Rødbrygga 
med tanke på et større gjestebryggeanlegg, kanskje med en framtidig sammenknytning mot 
Muustrøparken/ Flyndra fra sjøsiden.

I følge innspill er arealet vest for Rødbrygga i privat eie og grunneier er på ingen måte 
interessert i endret arealbruk på sin eiendom. 

Vi foreslår på bakgrunn av dette å redusere området til å omfatte området fra Rødbrygga til
Grønbrygga. Dette gir åpning for et mindre båtanlegg og parkmessig opparbeidelse av tomta . 
Et større anlegg som har konsekvenser for flere eiendommer vil uansett måtte gjennomgå en 
egen reguleringsprosess.

Parkeringsplassen ved ”Flyndra”
Straume Vel har sammen med flere samarbeidspartnere fått utarbeidet en planløsning for bl.a 
dagens parkeringsplass ved Flyndra. Forslaget går ut på å sette av 2 parkeringsplasser for 
handikappede og at resten omarbeides med beplantning, benker og bord.

Hensikten med tiltaket er å forskjønne området ved Flyndra og å redusere biltrafikken i 
Nergata.  Turister må da parkere ved Rødbrygga eller ved Prix, mens bevegelseshemmede har 
en mulighet til å kjøre helt fram til Muustrøparken. 

Vi foreslår at reguleringsplanen åpner for denne løsningen, og at deler av dagens 
parkeringsplass reguleres om til park. Vi anser dette som en mindre endring som kan 
gjennomføres uten ny offentlig høring.

Bruk av Ringstu i Muustrøparken
Stiftelsen Ringstu leier i dag ut deler av andre etasje på Ringstu ut til 
kontor/næringsvirksomhet. Dette strider i prinsippet med gjeldende reguleringsplan hvor 
Ringstu står på et friområde og er beskrevet brukt til ”møteplass for lag og foreninger og gi 
tilhold for barn fra skoler og barnehager som et ytre klasserom”.

I følge stiftelsen er de helt avhengig av leieinntekter for å få til stabil og langsiktig drift av 
bygget. 

Vi har tiltro til at stiftelsen selv kan styre en slik bruk av Ringstu, og at det ikke går utover de 
opprinnelige intensjonene. Vi foreslår derfor at det i bestemmelsene åpnes for begrenset
utleie til kontor/næring i 2. etasje på Ringstu.

Oppsummering

I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det foreslått og innarbeidet i vedlagt kart 
og bestemmelser følgende endringer: 



- Områdene B1, B2 og B3 er avsatt til generelt byggeområde slik at det også er åpnet for 
annen type bebyggelse enn bolig (jfr kommunestyrevedtak fra august 2007)

- Området FKB-1 og parkeringsområdene med tilhørende bestemmelser endres til 
generelt byggeområde (sentrumsfunksjoner) som skal detaljplanlegges videre før det 
tas endelig stilling til vegtraseer og kryssløsning i en samlet plan for dette området.
Bestemmelsene for dette området omgjøres til retningslinjer for planarbeidet.

- Område B4 utvides og vegtraseen legges om for å tilpasses eksisterende 
eiendomsforhold ved tunet på Nessgården.

- Østre del av Øvergata reguleres til smal envegskjørt gate og deler av veganlegget ved 
Prix foreslås ombygget.

- Vegareal i Øvergata og Svingen er justert i samsvar med eksisterende forhold etter 
nykartlegging.

- Landdelene av småbåthavna og avgrensing av B-2 er justert i forhold forslag fra 
Grande/Letnes .

- Sjøområdene og småbåthavna tas ut av planen slik at det ikke legges nye føringer for 
disse områdene enn det som allerede gjelder i Kommunedelplan for Straumen.

- Regulerte landbruksområder tas ut av planen etter krav fra kulturminnemyndighetene.
- Parkeringsplassen ved Muustrøparken (ved Flyndra) reduseres i samsvar med innspill 

fra Straumen velforening.
- Spesialområde for Park/brygge ved Rødbrygga reduseres i omfang etter krav fra berørt 

grunneier.
- Eiendommen gnr. 1 bnr. 2 (Liv Lange) reguleres til bevaring. 
- Plankart og tegnforklaring suppleres med opplysninger i samsvar med innspill fra 

Fylkesmannen.
- Bestemmelsenes pkt. 1.1, 1.2, 1.4, 1.13, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.3.1 er endret i 

samsvar med krav fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
- Bestemmelsenes pkt 1.9 er supplert med henvisning til definisjon av begrepet enebolig 

etter råd fra Fylkesmannens juridiske avdeling.
- Nytt pkt. 2.2.5 er tatt inn i bestemmelsene etter krav fra Riksantikvaren.
- Bestemmelsenes pkt. 2.1.2 om rekkefølgekrav er justert som følge av krav fra 

Riksantikvaren og som følge av at vegkryss og fotgjengerundergang er tatt ut av planen. 
- Bestemmelsenes pkt. 2.1.4 er supplert med bestemmelser om maksimal kotehøyde for 

eneboligtomtene i B-6, etter innspill fra Nessveet velforening.
- Bestemmelsenes pkt 1.9 og 2.2.1 er gjort noe rundere i forhold til å tillate andre 

takformer enn saltak på tilbygg. 
- Bestemmelsenes pkt 1.9, 2.2.1 og 2.2.2 har fått nye avsnitt og ordlyd etter innspill fra 

Nord-Trøndelag fylkeskommune (nyere tids kulturminner).
- Bestemmelsenes pkt 2.3.1 vedrørende Ringstu er endret som følge av innspill fra 

Fylkesmann og Stiftelsen Ringstu.

Konklusjon
Reguleringsplanen gir med dette forslaget ikke noen endelig løsning for Nessjordet. Det er 
imidlertid et viktig skritt på vegen videre.  Det gir oss mulighet til å ferdigstille de arkeologiske 
utgravingene, jobbe videre med planløsning, valg av utbygger og finansiering av veganleggene 
for sentrumsområdet. 



Det gir oss samtidig mulighet til å komme i gang med boligutbygging via en eventuelt 
midlertidig adkomst. Denne kan gå via Krokvegen og dagens undergang, tilknyttes nedre del av 
Nessveet eller direkte på rv. 755. 

Reguleringsarbeidet er på ingen måte avsluttet med dette vedtaket. Det vil bli jobbet 
kontinuerlig videre i forhold til de elementene som det ikke er tatt stilling til eller som er 
uavklart i planen nå.

Det vil bli nye revideringer av hele planområdet etter hvert som detaljene for Nessjordet og 
problematikken med båthavna faller på plass.
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REGULERINGSBESTEMMELSER - STRAUMEN SENTRUM 
 
Dato: 04.04.09 

Forslag revidert etter offentlig ettersyn 

  

1. Fellesbestemmelser gjeldende for hele planområdet. 
 

1.1. Området reguleres til: 
 

Byggeområder (§25 1. ledd nr. 1) 

- Generelt byggeområde (uspesifisert) 

- Boliger  

- Forretning / kontor 

- Bevertning 

- Institusjon/sykehjem 

- Allmennyttig formål 

- Industri/lager 

- Fritidsbebyggelse (naust) 

 

Offentlig trafikkområde (§25 1. ledd nr. 3) 

- Kjøreveg 

- Gang/sykkelveg 

- Annet vegareal 

- Bussholdeplass 

 

Friområder (§25 1. ledd nr. 4) 

- Anlegg for lek 

- Park/Turveg 

 

Spesialområder (§25 1. ledd nr. 6) 

- Frisiktsone i vegkryss 

- Område for bevaring av bygningsmiljø 

- Område for bevaring av anlegg. 

- Privat vegareal 

- Parkbelte 

- Annet spesialområde park/bryggeanlegg 

 

Fellesområder (§ 25 1. ledd nr. 7) 

- Felles lekeareal 

- Felles adkomst/parkering 

 

Kombinerte formål 

- Bolig/Forretning/Kontor 

- Industri/Forretning/Kontor 

- Forretning/Kontor 
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1.2. Tidligere planvedtak:  
Reguleringsplanen opphever følgende tidligere reguleringsvedtak: 

 
- Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 19.09.1985 
- Reguleringsendring Straumen, del av B5 (Lehnhaugen), vedtatt 23.06.1986 
- Reguleringsendring Straumen, B11 og Fr4 (friområde – Nergata), vedtatt 29.07.1986 
- Reguleringsendring Straumen sentrum, frisiktsoner, vedtatt 12.07.1986 
- Reguleringsplan for Fossum Eiendom, vedtatt 06.11.1991 
- Reguleringsendring Straumen, byggegrenser og gangveg, vedtatt 05.02.1992 
- Reguleringsplan for Muustrøparken, vedtatt 28.06.2000 
- Reguleringsplan for Straumen Sentrum, Øvergata, vedtatt 08.10.2001 
- Reguleringsplan for Næss (Nessveet), vedtatt 10.09.2002 
- Bebyggelsesplan for Næss (Nessveet), vedtatt 10.09.2002 
- Reguleringsplan for Muusøra, vedtatt 30.06.2003 
- Reguleringsendring Øvergata (Parkering- Prix), vedtatt 08.03.2004 
- Reguleringsplan for Sundfærvegen (Vangsvegen – rv 755), vedtatt 18.10.2004 
 

Bebyggelsesplan for Ness, vedtatt 10.09.2002, skal fortsatt gjelde og hjemles i denne 

reguleringsplanen. 

 
1.3. Automatisk fredede kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. 

kulturminneloven § 8.2. 

 
1.4. Byggehøyde og utnyttelsesgrad: 
Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til 

plan- og bygningslovens kap III.  Utnyttingsgrad er angitt på plankartet. 

 

1.5. Trafikkstøy: 
Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) 

gjøres bindende for planområdet.  

 

Ved etablering av støyømfintlig bebyggelse eller leke/oppholdsarealer nærmere rv. 755 

enn 50 m skal det dokumenteres at støynivåene ikke overstiger de anbefalte grensene. 

 

1.6. Byggegrenser: 
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist på plankartet. Garasje 

kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra vegkant. Garasje plassert 

parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant såfremt plassering ikke hindrer 

sikt for trafikkavviklingen. 

 

Byggegrensen mot riksveg er som vist i plankartet og kan kun fravikes etter godkjenning 

fra Statens vegvesen. 

 

Byggegrense mot friområde eller sjø gjelder for større bygninger som kan virke 

privatiserende eller skjemmende på det nærliggende offentlig arealet. Mindre bygg under 

15 m
2
 grunnflate og 3 m mønhøyde som redskapsbod, lekestue og lignende tillates. 
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1.7. Spesialområde Frisiktsoner:  
Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over 

tilstøtende vegers planum. 

 

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

 

Forretningsbebyggelse:    2 plasser pr 100 m
2
 forretningsareal 

Boligenheter over 100 m
2
 BRA   2 plasser pr enhet 

Boligenheter under 100 m
2
 BRA  1, 5 plasser pr enhet 

Boligenheter/hybel under 60 m
2
 BRA 1 plass pr boenhet. 

 

1.9. Byggeområde for boliger: 
Områder regulert til bolig kan kun bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg hvor 

ikke annet er angitt på plankartet. Det vises til definisjon av enebolig i 

Miljøverndepartementets veileder ”Grad av utnytting – T-1459”. 

 

Fortetting innen eksisterende byggeområder er tillat såfremt det kan skje innenfor planens 

utnyttelsesgrad, byggelinjer og plan- og bygningslovens generelle krav til 

uteoppholdsareal.  

 

Bebyggelsen kan ha mønehøyde inntil 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Hovedbygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15 og 35 grader. Mindre 

tilbygg underordnet hovedbygget tillates med andre takformer. Takvinkel på nye 

bygninger skal tilpasses takvinkel på nærliggende bebyggelse i områder hvor dette har et 

enhetlig preg 

 

Frittstående garasje/uthus i eneboligområder kan bygges inntil 50 m
2
 (T-BRA). Det skal 

legges vekt på å tilpasse utseende til tomtas øvrige bebyggelse med hensyn til takvinkel, 

materialbruk og fargevalg. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3,0 m 

og 5,0 m målt til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Bygninger eldre enn 1900 (SEFRAK-registreringer) kan ikke rives eller ombygges før det 

er innhentet uttalelse fra kulturminnemyndighetene. For eiendommer regulert som 

bevaringsområdet gjelder bestemmelsene tilsvarende som i pkt 2.2.2. 

 
1.10. Byggeområder – Forretning og industri /lager 
Området I-1 (Ness-berget) kan ha bygninger med inntil 11 m mønehøyde. Av hensyn til 

nærliggende boligbebyggelse tillates det ikke virksomhet som innebærer uheldig 

forurensing som støy, støv eller er særlig trafikkskapende. 

 

Område I-2 (telesentral) kan benyttes til lager/teknsike anlegg. Område kan ha bygninger 

med inntil 7,5 m mønehøyde. 

 

Område F-1 og F-2 (Fossum auto, NTE) kan bygninger med inntil 9 m mønehøyde.  
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1.11. Byggeområder - Fritidsbebyggelse (naust): 
Områdene avsatt til naust kan bebygges med 100 %-BYA.  

 

Maksimal gesimshøyde og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 m og 5 m målt 

til gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Det tillates ikke å innrede rom for overnatting eller bygging av utendørs platting eller 

altan i tilknytning til naustene. Det tillates ikke større vindusflater enn 0,5 m
2
 pr bygg. 

 

1.12. Offentlige Friområder: 
Innen friområdene kan det tillates bygninger og anlegg som har naturlig tilknytning til 

friområdet og ikke er til hinder for områdets bruk som friområde. 

 

Området (Fr-1) kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til 

båtopptrekk i samband med eksisterende og regulert naustbebyggelse. Området kan også 

benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere. 

 

1.13. Offentlig vegareal:  
Området avsatt til ”annen veggrunn” kan benyttes til plassering av avskjermende jordvoll, 

hekk eller gjerde så langt det ikke er til hinder for nødvendig sikt i trafikkavviklingen. 

 

Større sammenhengende arealer skal gis en parkmessig utforming. 
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2. DELOMRÅDER MED SÆRSKILTE BESTEMMELSER: 
 
Delområdene er vist med egen avgrensing på plankartet. 

 

2.1.   Ness-jordet 
 

2.1.1. Alternativ energi:  
All ny bebyggelse med behov for oppvarming skal tilrettelegges for bruk av 

vannboren varme. 

 

2.1.2. Rekkefølgebestemmelser 
Før iverksettelse av tiltak i henhold til reguleringsplanen skal det foretas en 

arkeologisk utgraving av de berørte automatisk fredede kulturminner (bosetningsspor, 

id112832, 1122833, og 112834) i planområdet. 

 

Område B/F/K-1 kan ikke bebygges før fortau på nordsiden av Rv 755 fra Leiringen 

til Nessveet er bygget som vist i planen. 

 

2.1.3. Byggeområde (sentrumsfunksjoner) (F/K/B-1) 
 

Området B/F/K – 1 kan ikke bebygges før det er utarbeidet en detaljert reguleringsplan 

som viser løsning for veger, gangveger bebyggelse og parkering og angir maksimal 

tillatt byggehøyde. 

 

Retningslinjer for detaljplanleggingen:  
 

- Området skal benyttes til vanlig forretningsdrift som detaljhandel, 
servicebedrifter og kontorfunksjoner. Større produksjons- eller 
distribusjonsanlegg som medfører mye tungtrafikk, støy eller annen 
forurensing tillates ikke. 
 

- Det tillates ikke forretninger med særlig plasskrevende varer som biler, båter, 
landbruksmaskiner etc. 
 

- Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på 
overbygd areal. 

 
- Det skal legges stor vekt på at estetikk ved utforming av området og 

bebyggelsen samt at det skapes gaterom, fine fellesarealer og møteplasser som 
bidrar til å skape trivsel innen området.  

 
- Det må legges særlig vekt på at fasaden mot rv 755 får en estetisk god 

utforming og at bebyggelsens utforming og plassering underbygger en naturlig 
tilknytning til gangvegsystemet som tilrettelegges via Meieribakken til 
Straumen sentrum. Det skal ikke anlegges porter for inn/utlasting på denne 
fasadesiden eller tilrettelegges for parkering mellom bebyggelsen og rv 755.  

 
- Så langt det er mulig må det tas hensyn til sol- og utsiktsforhold for 

eksisterende nærliggende boligbebyggelse. 
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2.1.4. Område avsatt til eneboliger (B6) 
 

Området skal tilpasses det nærliggende boligfeltet i Nessveet ved plassering og 

utforming av nye bygninger og gis derfor følgende bestemmelser. 

 

- Husene skal oppføres med saltak eller valmtak. Takvinkel settes mellom 27 – 

40 grader. 

- Hovedregelen er at alle husene skal oppføres som trehus. Innslag av andre 

materialer kan tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende. 

Variasjon mellom stående og liggende trepanel tillates, mens det på alle 

takflater skal benyttes ensartet taktekkingsmateriale med takstein i rød farge. 

- Garasje og bolig skal ha samme materialvalg. 

 

For å ivareta bakenforliggende bebyggelses utsikt gjelder følgende regler:  

 

- Bygningenes hovedmøneretning skal ligge som vist med symbol på plankartet. 

 

- Garasje/uthus skal plasseres innenfor angitte byggegrenser med mindre det 

bygges som sokkeletasje under utendørs platting. Byggegrense mot veg gjelder 

tilsvarende som pkt 1.6.  

 

- Maksimal kotehøyde (mønehøyde) for bebyggelsen er angitt på plankart 

 

2.1.5. Område B-2, B-3 og B-5 (tett bebyggelse) 
 

Maksimal tillat mønehøyde for bebyggelsen er 8 m målt til gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

Før områdene kan bebygges skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for de 

enkelte delområdene.  

 

Retningslinje for utarbeidelse av bebyggelsesplanene:  
 
Skal minimum vise:  

 Plassering av bebyggelse 
 Høydeangivelse av bebyggelse, målsatt ved inngangsparti. 
 Bebyggelsens høyde og møneretning 
 Avgrensing av tomter og fellesarealer 
 Interne lekearealer, parkeringsløsninger og annen disponering av 

ubebygde deler av private- og fellesarealer, herunder terrengplanering, 
forstøtningsmurer med mer. 

 Plassering av renovasjonsanlegg. 
 

Det skal legges vekt på:  
 

 Estetisk utforming av bebyggelsen med god terrengtilpasning og god 
tilpasning til øvrig bebyggelse. 

 At en så langt som mulig ivaretar utsikten til Børgin fra rv 755 og for 
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bakenforliggende bolig og næringsbebyggelse.  
 At det tilrettelegges for gode interne fellesareal for lek og opphold. 

Fellesarealene bør minimum være 200 m2 og økes med 10 m2  pr boenhet 
over 10. Fellesarealer må ferdigstilles samtidig med at bebyggelsen tas i 
bruk. 

 

 

 

2.1.6. Offentlig veg  
Fortau og kjøreveger skal anlegges med den bredde som er vist på plankartet. Det kan 

gjøres mindre justeringer i veglinjer og bredder hvor senere detaljprosjektering viser 

behov for dette. 

 

Arealet i en sone på 2 m på hver side av vegkant (asfaltkant) skal disponeres til 

veggrøft og snøoppsamling ved brøyting. I dette beltet skal det ikke gjenbygges eller 

beplantes uten etter avtale med kommunens vegmyndighet.  

 

2.1.7. Friområder 
Områder avmerket som lekeplass kan opparbeides og utstyres med lekeapparat og 

anlegg som naturlig hører med til den angitte bruken av området. 

 

I området som er avmerket som ski/akebakke kan gjøres større terrenginngrep, 

oppfylling, gjerding og anlegges belysning som bedre sikkerheten og gjøre arealet 

egnet til formålet. 

 

 

2.2.   Straumen sentrum:  
 
(Området avgrenset av Muustrøparken, Rv 755 og Sjøen, omfatter Øvergata, Nergata, 

Marenbakken, Jostubakken, Meieribakken, Svingen) 

 

2.2.1. Fellesbestemmelser:  
Formålet med bestemmelsene er å bevare og videreutvikle stedets særpreg med tett 

trehusbebyggelse og trange gaterom. Ved fornyelse av den eldre bebyggelsen skal en 

legge vekt på at det ikke oppstår vesentlige brudd i strøkets bygningsmiljø.  

 

Hovedregelen er at alle husene skal oppføres med fasadematerialer i tre. Innslag av 

andre materialer kan tillates under forutsetning av at trematerialer er dominerende. 

Regelen kan fravikes ved påbygging av eksisterende bygninger hvor fasaden fra før er 

i mur eller andre materialer. 

 

Hovedbygg skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. Mindre tilbygg 

underordnet hovedbygget tillates med andre takformer. Påbygg/tilbygg skal ikke 

forstyrre oppfattelsen av hovedbygningens form og volum.  

 

Ny bebyggelse skal gis en form og dimensjon som passer inn i eksisterende 

bygningsmiljø og plasseres og utformes slik at en videreutvikler dagens gaterom. 

Takvinkel på nye bygninger skal tilpasses takvinkel på nærliggende bebyggelse i 

områder hvor dette har et enhetlig preg. 
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Ved behandling av byggesøknader kan det kreves fasadeoppriss som også omfatter 

den nærmeste tilstøtende bebyggelsen.  

 

Planen hjemler plassering av eksisterende bebyggelse som strider mot plan- og 

bygningslovens generelle krav om 4 m til nærmeste naboeiendom. Gjenoppbygging 

kan foretas i samsvar med dagens bebyggelse med hensyn til plassering og 

byggehøyde. 

 

Innen området tillates ikke bedrifter som medfører lukt, røyk, støy eller annen 

forurensing som virker negativt på områdets funksjon som sentrums- og boligområde. 

 

Varelager og anlegg/containere for renovasjon skal være innendørs eller på overbygd 

areal. 

 

Maksimal tillatt mønehøyde målt til gjennomsnittlig planert terreng:  

 

Områder avsatt til bolig:  7,5 m  

Område F/K-1 (banken) 10,5 m 

Område I/F/K (slakteriet) 8,0 m 

Område O-1 (Inderøyheimen) 8,0 m 

 

I områdene avsatt til bevaring angir eksisterende bygninger maksimal møne og 

gesims høyde for  den enkelte tomt. 

 
2.2.2. Spesialområde for bevaring av bygningsmiljø i Straumen sentrum 

 
Innen disse områdene tillates ikke riving av eksisterende bygninger. 

 

Bygningene kan settes i stand under forutsetning av at takform, fasadeutforming, 

detaljer, materialbruk og farger opprettholdes. 

 

Bygningene kan bygges på innenfor rammen av hva byggets opprinnelige særpreg 

tillater. Påbygg/tilbygg skal ikke forstyrre oppfattelsen av hovedbygningens form og 

volum. Løsningene som velges skal fortrinnsvis harmonere med tradisjonell 

utforming. 

 

Eventuell ny bebyggelse skal i dimensjon, form, fasadeutforming, materialbruk, farger 

harmonere med den eksisterende trebebyggelsens særpreg. 

 

Retningslinjer for vurdering av dispensasjonssøknad:  

 

- Ved vurdering av dispensasjon fra vernebestemmelsene skal det innhentes 

uttalelse fra fylkeskonservatoren. 

- Det er en forutsetning for dispensasjon at omsøkte tiltak bidrar positivt til å 

videreutvikle stedets særpregede bygningsmiljø i samsvar med 

bestemmelsenes pkt 2.2.1. 
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2.2.3. Spesialområde – park/bryggeområde (Sp-1) 
På området mot sjøen kan det anlegges gjestebrygge, anlegg for båtuleie eller 

kaianlegg som er med på underbygge og å gjenopprette Straumens historiske 

sjøtilknytning.  

 

2.2.4. Spesialområde - parkbelte 
Område avsatt til grøntbelte mellom I/F/K-1(Inderøy slakteri) og Øvergata skal være 

beplantet med busker og høgstamma trær. 

 

2.2.5 Spesialområde Bevaring (Gravhaug)  
I bevaringsområdet er det registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en 

gravhaug. Kulturminnet er automatisk fredet i henhold til Lov om Kulturminner 

(KML), lov nr 50 av 9. juni1978, §3. For å ivareta hensikten med KML §3 og §6 

reguleres området spesialområde bevaring. Av hensyn til kulturminnene må det ikke 

skje inngrep i markoverflaten i form av veier, uttak av masse eller annen form for 

graving. Det må heller ikke oppføres bygg av noe slag i området. For øvrig henvises til 

Kulturminnelovens bestemmelser, spesielt § 3.1 og § 8. 

 

 

2.3.   Muustrøparken: 
 

2.3.1. Friområdet:  
Friområdene i Mustrøparken skal fungere som kommunens sentrumspark hvor 

aktivitetene kan spenne over et bredt spekter fra turgåing til lek, lagspill, opptredener, 

konserter med mer. 

 

Det tillates anlegging av turveger med bruer, sitteplasser, amfi med scene, 

lekeapparater, anlegg for lagspill, demonstrasjonsplantinger, skulpturer og lignende 

 

Det tillates ikke annen motorisert ferdsel enn det som er nødvendig i forbindelse med 

nyanlegg eller vedlikehold av området. Det tillates ikke ridning innen området. 

 

Ringstu skal bevare dagens eksteriørmessige utforming. Bygningen skal hovedsakelig 

benyttes til allmennyttige formål. Deler av bygningen kan benyttes til kontor eller 

næringsvirksomhet. 

 

2.3.2. Friområde – Vassdrag (Granaelva): 
Granaelva skal bevares slik at den blir et sentralt element i Muustrøparken. 

 

Det kan bygges elveterskler slik at en oppnår høyere vannspeil også til tider med liten 

vannføring. Elvetersklene skal utformes slik at de ikke hindrer fiskeoppgang. 

 

Elveskråningene skal sikres på en naturvennlig måte hvor dette er nødvendig. 

Vegetasjonen i elveskråningene skal i nødvendig grad sikres. 

 

2.3.3. Spesialområde for bevaring (Sp-1) (Muusbrua): 
 

Muusbrua skal bevares.  

 

Det tillates nødvendig vedlikehold/gjenoppbygging for å sikre brua for framtiden. 
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2.4.   Muusøra: 
 

2.4.1. Bebyggelse:  
 

Innenfor område kan det oppføres kjede/rekkehusbebyggelse eller lavblokker.  

 

Tillat bebygd areal er satt til %-BYA= 60 % og skal beregnes ut fra areal avsatt til 

boligformål. 

 

Bebyggelsen kan føres opp med maks gesimshøyde på 3 m (1 etasjes bebyggelse), 7 m 

(2 etasjes bebyggelse) og 9 m (3 etasjes bebyggelse).  Etasjetall er påført plankaret. 

Det tillates ikke at bebyggelse oppføres med kjeller. Minimum høyde på inngangsparti 

settes til høydekvote 3,0. 

 

Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, 

stiluttrykk, materialbruk, farger, og lignende, utformes på en slik måte at bygninger får 

en god arkitektonisk og estetisk utforming og at området fremstår med et helhetlig 

preg. 

 

Eventuelle nye forstøtningsmurer etc. skal oppføres i naturstein eller forblendes med 

naturstein. Gjerder og forstøtningsmurer innen hvert delområde skal ha en enhetlig 

utførelse. Gjerder, støttemurer og lignende bygningsmessige tiltak skal godkjennes av 

kommunen. Kommunen kan i nødvendig utstrekning kreve oppsetting av 

sikringsgjerde. 

 

Ved søknad om byggetillatelse/melding skal utomhusplanen som er utarbeidet for 

området oppdateres med endringene og ligge ved søknad/melding  

 

Bebyggelsen mot sjø (tidevannstrøm) skal ligge med takfall som bidrar til å skape et 

variert fasadeuttrykk mot sjøkanten med variasjon mellom gavler og langsider mot 

sjøen. Takvinkel kan variere fra 0 til 35 grader 

 

Terrasse, veranda, balkong, le-vegg osv. skal ikke bygges utover regulert byggelinje. 

Slike tiltak skal i tillegg ikke stikke mer en 2,5 m ut fra veggliv på bygningene. 

 

Faste installasjoner som utepeis, badeanlegg, sittegrupper, tørkestativ osv. skal ikke 

plasseres utenfor regulert byggelinje. Dette gjelder også for tiltak som ikke er 

søknadspliktige eller meldepliktige etter plan- og bygningsloven. 

 

2.4.2. Friområder:  
 

- Områdene skal gis en parkmessig bearbeiding. Det kan oppføres enkle bygninger 

og anlegg som har tilknyting til bruk av området som anlegg for lek. Maks høyde 

for innretninger settes til 3 m. 

- En gangvegtrase skal ligge langs planområdet, fra kommunal veg ved Muus-brua 

langs sjøsiden til Vangslivegen. 
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2.4.3. Fellesområder:  
 

- Fellesområdene er felles for boligene innenfor delområde Muus-øra. 

 

- På felles parkeringsareal kan det oppføres garasjeplasser og boder. Maks 

gesimshøyde settes til 3,5 m. Tak skal være utformet slik at det kan brukes til 

parkeringsplass, og med materialbruk som harmonerer med nærliggende boliger. I 

tilknyting til hver bolig skal det avsettes 1,3 parkeringsplass på felles 

parkeringsområde iberegnet garasjeplass. 
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Innspill til reguleringsplan for Straumen 

Offentlig ettersyn 2007 og senere innspill vedrørende reguleringsplanen. 

1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

2 Statens vegvesen, region midt 

3 Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

4 Nord-Trøndelag Fylkeskommune – vedr. nyere tids kulturminner 

5 NTNU- Vitenskapsmuseet (kulturminner i sjø)  

6 Nord-Trøndelag Fylkesommune – forholdet til kulturminner 

7 Riksantikvaren 

8 Nord-Trøndelag Energiverk 

9 Inderøy SV 

10 Inderøy Venstre 

11 Inderøy Høyre 

12 Inderøy Næringsforening 

13 Gaus Invest AS 

14 Straumen Båtforening 

15 Inderøy Slakteri AS 

16 Nils Aas Kunstverksted  

17 Straumen Velforening I 

18 Straumen Velforening II 

19 Einhaugen Velforening 

20 Nessveet Velforening 

21 Nessveet /Straumen Velforening/ Sakshaug skole 

22 Naturvernforbundet 

23 Ketil Sundnes, Øvergata 13 

24 Svein Erik og Kirsti Nygaard, Øvergata 29 

25 Reidun og Svein Jørum, Leiringen66 

26 Knut Disen og Hildegun Ranheim, Nergata 9 

27 9 beboere i østre del av Øvergata 

28 Jan Sakshaug, Øvergata 25 

29 Thor Sivertsen, Krokvegen 10 

30 Åge Sivertsen, Nergata 11 

31 Liv Lange, Lehnhaugvegen 6 

32 Willy Petersen 

33 Straumen Båtforening, innspill 2008 

34 Straumen velforening – forslag til anlegg ved ”Flyndra, innspill 2008 

35 Stiftelsen Ringstu, forespørsel om endra bruk. 

  

 

Oppdatert 02.04.09 























































































































































Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1003-3
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Planutvalget 8/09 20.04.2009

Forslag til endring av bebyggelsesplan for Årfallvegen (Block Watne)

Rådmannens forslag til vedtak
I henhold til plan- og bygningsloven § 28-1, 2. ledd vedtas følgende endringer i bebyggelsesplan 
for Årfallvegen: 

1. I bestemmelsene tilføyes at området kan bebygges med frittstående eneboliger
2. Tillatt takvinkel endres fra 20-35 grader til 20-38 grader. Det settes krav om at hus i 

samme gruppe skal ha lik takvinkel.
3. Det gis tillatelse til 2 avkjørsler fra Årfallvegen som vist på vedlagt kart.

Vedlegg
1 Søknad om endret bebyggelsesplan.
2 Forlag til planløsning/illustrasjonsplan
3 Gjeldende planbestemmelser, 01.12.08
4 Gjeldende plankart, 08.12.08

Henvisning:
Vedtatt bebyggelsesplan for Årfallvegen 22.09.2008.

Bakgrunn
Block Watne AS eier et utbyggingsareal ved Årfallvegen hvor det i september 2008 ble vedtatt 
en bebyggelsesplan. I planen var det skissert en løsning med 2 leilighetsbygg med til sammen 
12 boenheter. 



Etter nærmere vurdering av markedet ønsker Block Watne nå i stedet å utnytte området til 
små eneboligtomter. De har lagt fram et forslag med 8 boenheter på egne tomter og felles 
garasje/parkeringsområde.

Det vises vedlagt kart og beskrivelse for nærmere opplysninger.

Vurdering
Siden det her ikke foreslås endringer i reguleringsformål og bebyggelsesplanen fra før var 
utformet relativt åpent i forhold til type bebyggelse, mener vi endringene kan behandles som 
mindre vesentlige. Det er da ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Med tomter så små som 3-400 m2 er det en forutsetning at bebyggelsen blir enhetlig og at det 
enkelte huset blir tilpasset nabohusene. Dette vil bli oppfylt her hvor det er en utbygger.

Planen inneholder et sentralt felles lekeareal og felles parkering og garasjeanlegg. I tillegg er 
det friområder på hele ene siden slik at samtlige hus kan få mulighet til et relativt avskjermet 
uteareal.

Det er satt av plass for en carport til hver boenhet, i tillegg er det markert 8 parkeringsplasser 
slik at det til sammen er 16 parkeringsplasser på området.  Parkering foran carport slik det er 
tegnet på planen er ikke en veldig god løsning. De fleste husene vil imidlertid også ha mulighet 
for biloppstilling på egen tomt og parkeringssituasjonen vil dermed ikke være noe stort 
problem.

En økning av tillatt takvinkel til 38 grader har liten betydning. Samtlige hus vil få samme 
takvinkel og området vil få et enhetlig preg.

I første runde av planarbeidet ble det protestert fra nabolaget på utbyggingen. Dette på 
bakgrunn av økt trafikk og på Årfallvegen som mangler fortau og har dårlig standard.

En reduksjon av antall boenheter fra 12 til 8 vil være positivt også i forhold til denne 
problematikken. Samtlige naboer er varslet om endringen og er gitt frist til 15. april med 
eventuelle uttalelser.

Konklusjon
Denne type boliger mener vi vil supplere botilbudet på Straumen på en bedre måte enn 
leilighetene som opprinnelig var planlagt på tomta. Boligene vil ut fra beliggenhet og 
tomtestørrelse kunne bli et godt tilbud for førstegangsetablerere eller eldre som ønsker å ha et 
lettvint hus med en liten hageflekk. 

Under forutsetning av at det ikke kommer inn vesentlige innsigelser i forhold til utsendt 
nabovarsel anbefaler rådmann at søknad om endring i bebyggelsesplanen innvilges. 
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 Vedlegg til bebyggelsesplan 

 
 INDERØY KOMMUNE 
 

0001 Årfallvegen Gnr.133 Bnr.29  
Planbeskrivelse av bebyggelsesplan 
 
 
 
 
0.0 Planområdet  Samlet areal for bebyggelsesplanen: 5077m2 
    Se stiplet begrensningslinje på vedlagt bebyggelsesplan i målestokk 
    1:1000, datert 25.03.2008 
 
0.1 Tiltakshaver  Block Watne a.s. 
 
0.2 Formål   Bebyggelsesplanen  med tilhørende bestemmelser skal avklare bruken 
               av boligområdet Årfallvegen Gnr.133 Bnr.29 
 
0.3 Eksisterende planer Kommunedelplan Straumen 2005-2011 
 
0.4 Generelt   Bebyggelsesplanen kommer i tillegg til gjeldende plan- og bygningslovs 
    forskrifter og vedtekter stadfestet av Inderøy kommune. 
 
0.5 Reguleringsformål  Planområdet er delt inn i følgende reguleringsformål: 
     
    1.Byggeområder  Konsentrert småhusbebyggelse 
                              
   
    2.Offentlige friområder  Friområde  
                                                                                                      Friområde i vassdrag 
 
                                                   3.Spesialområder                       Frisiktsone 
          
    4.Fellesområder  Lekeplass 
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INDERØY KOMMUNE 
 

0001 Årfallvegen Gnr.133 Bnr.4 
Bestemmelser til bebyggelsesplan 
 
  
0.0 Generelt 
 
0.1 Fornminner  Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk 
  fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i 
  den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssoner 
  på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken 
  gjøres kjent med denne bestemmelse. Eventuelle funn skal straks 
  meldes til Nord Trøndelag Fylkeskommune, kulturavdelingen, jfr. Lov om 
  kulturminner § 8, annet ledd. 
 
  
  
0.2 Bygningsmessige tiltak Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal når det gjelder  
  volumer, stiluttrykk, materialbruk, farger o.l, utformes på en slik måte 
  at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk utforming. 
  Inntegnet bebyggelse er kun orienterende.                                                 
                                                    
                                             
  Med byggesøknaden skal det følge situasjonsplan og snitt som viser: 
 

 Husplassering med etasjetall og høyder 
 Adkomstvei og inngangspil 
 Møneretning 
 Plassering av garasje og og biloppstillingsplasser 
 Avkjørsler 
 Terrengbehandling 
 Bruk av uteområder 

 
  

0.3 Universell utforming  Universell utforming skal etterstrebes i  utforming av anlegg,bygninger 
    og områder for å imøtekomme alle brukergrupper.Minimum 50% av  
                                                   boligene skal være utført med livsløpstandard. 
 
0.4 Rekkefølge               Før byggetillatelse vil bli gitt skal det foretas en geoteknisk undersøkelse 
                                                   av området pga. av leirgrunn og nærheten til Granelva. 
 
                                                   Lekeområder for barn og nødvendig gangareal, skal være opparbeidet  
    før kommunen kan gi brukstillatelse på boligene. 

  
                               
1.0 Byggeområder 
1.0 Generelt   Boligbebyggelsen skal ha en takvinkel mellom 20-35 grader   
    Pulttak skal ha en takvinkel mellom 10-22 grader. 
      
    Garasjer, uthus, gjerder og skjærmvegger skal i utforming,material- 
                bruk og farger være tilpasset bolighuset. 
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    Garasjer/uthus mindre enn 50m2, med utkjøring parallelt med veien
                kan overskride inntegnet byggelinje mot vei og plasseres 2.0m fra
    regulert formålsgrense.  
                                                   Garasje vinkelrett mot vei skal ligge min. 5m fra regulert formålsgrense. 
 
                                                   Maksimal mønehøyde for garasjer skal ikke være over 4.5m fra  
                                                   overkant gulv og takvinkel mellom 20-35 grader. Pulttak skal ha en 
                                                   takvinkel  mellom 10-22 grader. Gesimshøyde for pulttak skal ikke 
                                                   være over 5.5m fra overkant gulv. 
                                                
                                                   Det skal avsettes minimum 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet. 
 
          
  
    
 1.1 Konsentrert  Bebyggelsen kan bestå av rekkehus,kjede- 

småhusbebyggelse  hus og fleremannsboliger i to etasjer. Boligene skal ha et enhetlig preg  
KS-1                                    når det gjelder takform, materialbruk og utforming. 
                                            Gesimshøyde for saltak skal ikke overskride  7.0m over snitt planert 
                                            terreng.         
    Gesimshøyde for pulttak, høyeste gesims, skal ikke overskride 
                                            9.0m over snitt planert terreng.  

 Utnyttelsesgraden settes til 30%. Det tillates maksimalt 12 boenheter på 
området.          

  
 
2.0 Spesialområder           

 
2.1   Frisiktsoner                       Frisiktsonen skal ha fri sikt over en høyde på 0.5m over tilstøtende vegers 
                                                  plan. Arealene i frisiktsonen må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk  
                                                  at fri sikt forringes eller hindres. 
  
                                                  
    
3.0 Fellesområder 
 
3.1  Lekeareal for barn 
       FEO-1 Fellesområdet skal opparbeides og benyttes som felles lekeplass for                  

samtlige beboere innenfor planområdet. Området tillates anlagt med 
installasjoner som fremmer utnyttelsen av arealet som lekeområde. 

 
     

     
                 
 
 
 
 
INDERØY KOMMUNE,  25.03.08 
 
Sist revidert: 01.12.08 
Bebyggelsesplanen er utarbeidet av BLOCK WATNE AS 
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