
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Inderøyheimen, møterom: 3. etasje

Dato: 18.05.2009

Tidspunkt: 08:30

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

Anita Axelsson Solbjørg Kirknes
Leder sekretær
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Saker til behandling

PS 27/09 Fellingsavgift for elg jaktåret 2009/2010

PS 28/09 Driftsplaner for elgforvaltningen i Inderøy 2009 - 2013

PS 29/09 Temasak: Veg, vatn og kloakk.
 Friområder

Muntlig orientering
PS 30/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 49/09 172/115 -Johansen - Søknad om tilbygg bolig

RS 50/09 46/1 - Westerhus - Melding om tilbygg bolighus

RS 51/09 1/111 - Ring - Melding om tilbygg stue

RS 52/09 135/19 - Fjerstad - Søknad om tillatelse til riving og nybygg garasje

RS 53/09 37/68 Skarnsundet fjordsenter - Melding om kiosk/oppholdsrom

RS 54/09 181/80 Lien - Melding om garasje/parkeringsplass

RS 55/09 190/15 Werstad - Ferdigmelding

RS 56/09 190/13 Werstad - Ferdigmelding

RS 57/09 151/30 Johannessen/Hallem Søknad om fasadeendring/påbygg

RS 58/09 97/1 Fjerstad - Melding oppføring av redskapshus

RS 59/09 139/2  - Dahl - Tilltatelse til rehab. pipe

RS 60/09 1/60 - Skogset - Melding om inngangsparti

RS 61/09 Dispensasjon om endring av formål på gnr. 7/1

RS 62/09 37/26 Rognhaug - Søknad om igangsettelse av tilbygg hytte

PS 31/09 Ordføreren orienterer
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/872-1
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 27/09 18.05.2009

Fellingsavgift for elg jaktåret 2009/2010

Rådmannens forslag til vedtak
Fellingsavgiften for elg i Inderøy settes for jaktåret 2009/2010 til:

Voksen: kr 465
Kalv: kr 270

Dette er i tråd med den øvre rammen for fellingsavgift fastsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning.

Henvisning:
1 S Fellingsavgift for elg jaktåret 2009/2010

Bakgrunn
For å jakte elg, hjort og villrein må det betales fellingsavgift etter jakta. Fellingsavgiften tilfaller 
det kommunale viltfondet. Dette er hjemlet i:

• LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet (Viltloven), §§ 40 og 43
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• FOR 2001-05-23 nr 520: Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og 
hjort, §§ 3 og 5

Jamfør § 4 i ovennevnte forskrift skal det kommunale viltfondet brukes til:

• tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i 
kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, 
enkeltpersoner eller kommunen selv.

• å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i 
kommunen.

• tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fastsetter de øvre rammene for fellingsavgiften. I 
Inderøy er det bare fellingsavgiften for elg som er aktuell. DN har for jaktåret 2009/2010 satt 
følgende øvre ramme for fellingsavgiften for elg:

Voksen: kr 465
Kalv: kr 270

I Inderøy har fellingsavgiften for elg ligget fast på følgende nivå siden år 2000:

Voksen: kr 400
Kalv: kr 230

Vurdering
Fellingsavgiften er - sammen med inntekter fra fallvilt levert til godkjent slakteri - den eneste 
inntektskilden til det kommunale viltfondet i Inderøy. Inntektene fra fallvilt er på sin side 
begrensede, også i år med mange trafikkskadde/drepte dyr. Dette fordi dyrene ofte er for 
ødelagte til å brukes til menneskeføde.

Den store utgiftsposten til det kommunale viltfondet er på sin side ettersøk av skadet vilt, der 
kommunen har et eget ettersøkskorps på to personer som får sin godtgjørelse med basis i 
satser vedtatt i komité Natur i sak 13/04. Disse satsene indeksreguleres etter SSB sin 
konsumprisindeks.

Det har de senere årene vært en økning i utgiftene til ettersøk av skadet vilt, samtidig som 
fellingsavgiften har ligget fast.

Rådmannen mener at viltfondet må sikres tilstrekkelige inntekter, slik at viltfondet i hvert fall 
som et minimum dekker kostnadene knyttet til ettersøk av skadet vilt. Ideelt sett burde 
imidlertid beholdningen i viltfondet til enhver tid være så stor at det var mulig også å gi 
tilskudd til de øvrige formålene nevnt i § 4 i ovennevnte forskrift. For å ha en mulighet til dette, 
er rådmannens vurdering derfor at satsene for fellingsavgiften for elg bør løftes opp til DNs 
øvre ramme for fellingsavgiften. 

Konklusjon
Fellingsavgiften for elg i Inderøy settes for jaktåret 2009/2010 til:
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Voksen: kr 465
Kalv: kr 270

Dette er i tråd med den øvre rammen for fellingsavgift fastsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/641-5
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 28/09 18.05.2009

Driftsplaner for elgforvaltningen i Inderøy 2009 - 2013

Rådmannens forslag til vedtak
De framlagte driftsplanene med tilhørende avskytingsplaner fra Sandvollan grunneierlag, Røra 
grunneierlag og Inderøy grunneierlag legges til grunn for tildelingen av elg i Inderøy for årene 
2009, 2010 og 2011. Tildeling av elg til Koa vald gjøres separat, og det stilles som forutsetning 
at Koa vald legger fram en egen avskytingsplan for neste treårsperiode før tildeling 

En driftsplanbasert elgforvaltning i tråd med de framlagte driftsplanene, samt separat tildeling 
til Koa vald, vil for Inderøy kommune samlet gi en tildeling på omlag 100 elg i 2009 og en årlig 
tildeling på omlag 90 elg i 2010 og 2011.

Vedlegg
1 Driftsplan Røra Grunneierlag 2009 - 2013
2 Driftsplan Sandvollan Grunneierlag 2009 - 2013
3 Driftsplan elg 2009 - 2013 Inderøy grunneierlag

Bakgrunn
Inderøy kommune består av et totalt landareal på 146 km2, hvorav 86 km2 er godkjent som 
tellende elgareal.

De årlige fellingstallene har etter år 2000 variert mellom 97 og 163 for kommunen som helhet. 
Elgen tildeles med bakgrunn i flerårige bestandsplaner, og forrige femårige planperiode var fra 
2003 – 2007. Inderøy kommune har vært inndelt i tre driftsplanområder basert på de tre 
grunneierlagene:

• Røra grunneierlag + Koa vald
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• Sandvollan grunneierlag
• Inderøy grunneierlag

Etter avtale mellom kommunen og grunneierlagene ble tildelingen for 2008 foretatt gjennom 
en videreføring av planene for 2003 – 2007. Unntaket var Koa vald som valgte å avslutte 
samarbeidet med Røra grunneierlag. Det ble derfor ble foretatt en egen tildeling for Koa vald i 
2008.

Inderøy kommune har mottatt forslag til nye driftsplaner med tilhørende avskytingsplaner for 
perioden 2009 – 2013 fra Sandvollan grunneierlag, Røra grunneierlag og Inderøy grunneierlag 
(se vedlegg).

Vurdering
Inderøy kommune var tidlig ute med driftsplanbasert hjorteviltforvaltning, noe som har ført til 
et betydelig engasjement og en ansvarliggjøring av grunneierne i elgforvaltningen. 
Samarbeidet mellom grunneierlagene/jegerne og kommunen vurderes å ha vært godt. I denne 
sammenhengen vurderes også skog- og jordbrukshensyn, samt trafikksikkerhetshensyn, å ha 
vært godt ivaretatt.

En fortsatt forsvarlig og forutsigbar hjorteviltforvaltning i Inderøy kommune forutsetter 
imidlertid at det ligger nye og oppdaterte driftplaner til grunn for uttaket av elg, og dette er 
bakgrunnen for at rådmannen nå legger fram nye driftplaner for elgforvaltningen til behandling 
i Hovedutvalg Natur.

Den overordnede kommunale målsettingen for forvaltningen av elgbestanden har de senere
årene vært en kontrollert reduksjon av stammen. De ekstraordinært høye fellingstallene på 
163 felte dyr i både 2006 og 2007 var en konsekvens av denne målsettingen, og med 109 felte 
elg i 2008 er man på vei mot en normalisering av avskytingen.

Det ovennevnte underbygges av Sett elg-tall for kommunen som helhet. Sett elg er en 
metodikk som bygger på at alle jaktlag rapporterer til kommunen sette elg under jakta fordelt 
på kjønn og alder. Disse tallene summeres så opp og leveres til NINA naturdata for 
bearbeiding. Tallene fra NINA naturdata viser at antall sette elg pr jegerdagsverk var på 1,55 i 
2005. I 2008 var dette redusert til 0,83 sette elg pr jegerdagsverk. Vurderingen er derfor at det 
ekstraordinært høye uttaket i 2006 og 2007 har virket.

En summering av avskytingsplanene i forslagene til driftplaner fra de tre grunneierlagene, samt 
en framskriving av historiske fellingstall for Koa vald (2 dyr i 2008), viser at det skal tildeles
omlag 100 elg i 2009 og årlig omlag 90 elg i Inderøy i perioden 2010 - 2013.  

Rådmannen vurderer den planlagte avskytingen som fornuftig. Det er likevel riktig å påpeke at 
fem år er en relativt lang planleggingshorisont, noe erfaringene fra forrige driftsplanperiode er 
et godt bevis på: 

Planlagt årlig felling for Inderøy som helhet var for perioden 2003 – 2007 på omlag 110 dyr. På 
grunn av utviklingen i elgbestanden endte en likevel opp med 163 felte dyr i både 2006 og 
2007. 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen, har også gitt klare anbefalinger om at 
varigheten for driftplaner for elgforvaltningen ikke bør overstige tre år. 

Kortere driftsplanperioder vil videre kunne gi en bedre politisk kontroll med 
hjorteviltforvaltningen. 

Rådmannen anbefaler derfor at de framlagte driftplanene ikke bør godkjennes for en lengre 
periode enn tre år.

Konklusjon
De framlagte driftsplanene med tilhørende avskytingsplaner fra Sandvollan grunneierlag, Røra 
grunneierlag og Inderøy grunneierlag legges til grunn for tildelingen av elg i Inderøy for årene 
2009, 2010 og 2011. Tildeling av elg til Koa vald gjøres separat, og det stilles som forutsetning 
at også Koa vald legger fram en egen avskytingsplan for neste treårsperiode før tildeling til Koa 
vald foretas.

En driftsplanbasert elgforvaltning i tråd med de framlagte driftsplanene, samt separat tildeling 
til Koa vald, vil for Inderøy kommune samlet gi en tildeling på omlag 100 elg i 2009 og en årlig 
tildeling på omlag 90 elg i 2010 og 2011.
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Driftsplan elg 2008 - 2012 
INDERØY GRUNNEIERLAG 

INNHOLD 

INNLEDNING 

Driftsplanområdet er området som tilhører Inderøy Grunneierlag. Dette er området til gamle 
Inderøy kommune før kommunesammenslåinga i 1965, se kart. 
Området er delt i seks elgvald og 12 rådyrvald. 
På alle vald er det mye dyrket mark, bebyggelse og flere veier. Det er lett å ferdes i områdene, 
men det må tas hensyn til bebyggelse og turstier flere steder. 
 
Valdene får tildelt dyr i forhold til størrelse og hvor attraktivt området er for viltet. Fordeling av 
kvoter valdene imellom justeres ved behov basert på informasjon fra jakta året før. 
 
Denne planen skal gjelde for elg. 
 

STATUSBESKRIVELSE  

Tradisjonelt har det vært jaktet på elg og rådyr i området. Hjort har ikke hatt fast tilhold i 
området og derfor ikke jaktet på 
Viltstammen er til en viss grad påvirket av trekk fra andre områder. Det vil likevel være umulig å 
lage en plan for forvaltningen av viltet dersom vi ikke antar at viltet vi har er ”vårt”. De grep som 
er gjort for å forvalte stammen har tidligere vist seg å virke, derfor vil planen bygge på de samme 
prinsipper som tidligere plan. 
 
Elgstammen har økt jevnt og trutt selv med økte kvoter. Beitetakst utført i 2006 viste at 
vinterbeitet er nedbeitet. I tillegg er de ”gode” vinterbeitene etter stormen i 1992 nå ikke 
vinterbeiter lenger. Beitegrunnlaget er ikke godt nok for en så stor stamme. I skogen var det 
nesten ikke mulig å finne rogn mellom 70 cm og 2,5m. Dette er betenkelig med tanke på rognas 
betydning for det biologiske mangfoldet. 
 
I årene etter 2000 har det gradvis blitt mer og mer problemer med avlingsskader forårsaket av 
elgen. Konfliktnivået må reduseres. 
 
Grunneierlaget ble derfor pålagt å redusere stammen.  
I 2006 og 2007 ble det skutt 110 og 111 elg, noe som tilsvarer 18,4 elg per 10.000 da.. Dette bør 
være en god start på arbeidet med reduksjon av elgstammen. 
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MÅLSETTINGER 

ELG 

Grunneierlaget har følgende hovedmålsettinger for elgstammen: 

 Elgstammens størrelse skal være stabil med et årlig uttak av 1 elg per 1000 da 

 Forholdet ku/okse skal ligge mellom 2 og 2,5 

 Forholdet kalv per kalvku skal ca 1,5 

 Slaktevekter 

 Beitegrad skal ikke overstige 2,2 

 Elgstammen skal ikke være til skade for det biologiske mangfoldet 

 Elgstammen skal ikke være større enn at beiteskader er tålelige for grunneierne 

 

TILTAK 

 Rettet avskyting som før 

 justere planen underveis ved behov 
 

Siden vi er midt inne i en periode med nedskyting, må det tildeles store kvoter. Da kan det 
hende at det blir problemer med kvotefylling. For å forhindre at dette går ut over 
sammensetiningen av stammen, vil det være nødvendig å bruke tilleggsdyr når vi ser hvordan 
jakta går. Dette for å sikre at målsetningene for stammens sammensetning kan oppnås. 

 

AVSKYTINGSPLAN 

ELG 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Kalv 15 13 13 13 13 
Ungdyr 33 28 28 28 28 
Ku 7 6 6 6 6 
Okse 10 8 8 8 8 
 65 55 55 55 55 
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PS 29/09 Temasak
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PS 30/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
14.04.2009 2009/723-2
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

Trond Johansen
Asplivn. 9
7670  INDERØY

172/115 -Johansen - Søknad om tilbygg bolig

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
172/115

Adresse:
Asplivegen 9  

Tiltakshaver:
Trond Johansen  

Ansvarlig søker:
Trond Johansen  

Tiltakets art:
Tilbygg bolig  

Bruksareal i m2:
88  

Det vises til søknad om tiltak, registrert mottatt her 31.3.09.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til tilbygg av bolig i Aspvegen 9, gnr/bnr 172/115.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
- Det gis personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltaket.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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saksnr. 2009/723-2

Side 2 av 2

Saksopplysninger:

Tiltak:
Det søkes om tilbygg til bolig i Aspvegen 9, Røra. Det er i to etasjer – sokkel med garasje/bod på 47 m2 
og kjellerrom på 17 m2 BRA, og 1.etasje med terrasse (6 m2 BRA) og utvidelse av stue på 21 m2 BRA. Det 
nye bebygde arealet blir 67 m2. 
Sokkelen blir bygd i leca – både yttervegger og innervegger. Taket blir trukket over terrassen mot vest. 
Det er ingen merknader fra naboer. 

Planstatus:
Reguleringsplan for Hellemshaugen

Ansvarsoppgaver:
Johansen søker som selvbygger – personlig ansvarsrett – for tiltaket. 
”Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett” § 17 åpner for personlig ansvarsrett 
for den som ønsker å være selvbygger på eget hus. Vilkårene er for det første at det dreier seg om bolig-
eller fritidsbygning. Det er videre et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggerens eget bruk. Forhold 
som vektlegges er om vedkommende sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og 
bygningsloven og dens underliggende regelverk. 

Johansen har selvbyggersertifikat for leca fra 2003. Han har også stått for ombygging av huset innvendig 
– både kjøkkenløsning og bad. Johansen er også driftssjef for Verdalskalk på Hylla og vant til å finne 
praktiske løsninger gjennom arbeidet. Han har tenkt å rådføre seg med fagpersoner i byggeprosessen. 

Kontrollerklæring for utførende og kontrollerende mur, grunnarbeid og tømring. 

Tegningsliste:
- Situasjonsplan, fasadetegninger og snitt merket 15.4.09

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.

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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saksnr. 2009/723-2

Side 3 av 3

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
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standard
norge

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven §§ 81, 85, 86 a

lii kommune:

< M-eldingen elelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Tiltakets art

Forhåndskonferanse

Pb1§ 93 a

EstetIkk

Pb1§ 74, 2. ledd

Planstatus mv.

>/b
Adresse

Bnr.

Forhåndskonferanse er avholdt

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldene plan

Arealdel av kommuneplan
Navn på plan

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS

© Standard Norge, Byggblankett 5153 Februar. 2008

Festenr.

Driftsbygning i landbruket, pb1§ 81

n Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg, pbl § 85

fl Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 86a:

Tilbygg < 50 m2

fl Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

r- Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)

Planlagt bruk/formål

fl Ja fl Nei

Tilleggspplysninger om areal på ny bebyggelse

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BRA, oppgi også: Bebygd areal: m2 BYA

Stempel

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan- beskriv

Er beregningen foretatt i m2 BTA, oppgi både bebygd areal og bruksareal.

Berører tiltaket eksisterende

Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Seksjonsnr. Bygningsnr.

fl Antennesystem

fl Skilt/reklame

r- Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan

15 APP 2009

Egile

Postnr. Poststed

Bolignr.

Dersom ja, vedlegg referat
Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.
* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere D-

Vedlegg nr.
** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere D-

Vedlegg nr.
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg D-

d.no

1ksnr.

Nei

Velg kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*
% BYA BYA % BRA / % TIJ BRA U-grad

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan % m2 % m2

b. Byggeområde/grunneiendom** m2 m2 m2

Tomtearealet c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler m2 r112

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler + m2

e. Beregnet tomteareal (b — c) eller (b + d) = r112 = m2 = m2

Arealbenevnelser m2 BYA m2 BYA m2 BRA m2 BRA m2 BTA

f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.) m2 M2 m2 m2 rT12

g. Areal eksisterende bebyggelse m2 m2 m2 m2 m2

h. Areal ny bebyggelse + 2 > m2 + m2 + m2 + m2 + m2

i. Parkeringsareal + m2 + m2 + m2 + m2 + m2

j. Sum areal = m2 = m2 = m2 = m2 = m2

Grad av Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)*** 0/0 m2 0/0 m2

utnytting

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BYA oppgi også: Bruksareal: m2 BRA

Nr. 705153 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 6-2008 Side 1(2)
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‹ fstandard
norge

Ansaldiaponedng (forbs.)

Byggeheyde/ Minste avstand fra den planlagte bygning til:
Avstander

Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her meldes, om være avklart med
berørt myndigheter/rettighetshavere.

Teknyisdng tfl veg og ledningsnett

Vannforsyning

pbl §§ 65, 67

Avløp

pbl §§ 66, 67

Koder

Vedlegg

Adresse

fl Offentligvannverk

Beskriv

Overvann  Takvann/overvann føres til:

Idonentmale opplystdager (fylles at av kontinunen)
Kartblad Koordinatsystem

Senterpunkt for (hvis oppgitt på situasjonskart): (hvis oppgrtt på situasjonskart):
tittaket

Da7Unde

Henvendelse om blanketten rettes til: PRONORM AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no

n Byggehøyden ligger innenfor ev. bestemmelser gitt i gjeldende plan / subsidiært i pbl § 70, nr. 1

Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta?

Går det pfiv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta?

Tilknytning i forhold til tomta

fl Privat vannverk fl Annen privat vannforsyning, innlagt vann fl Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

fl Offentlig avløpsanlegg

fl Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved linglyst erklæfing?

Næringsgruppekode Bygningstypekode

Beskrivelse av vedlegg

G'';amties/71knta7//1/

@ Standard Norge, Byggblankett 5153 Februar. 2008

fl Avløpssystem

Nabogrense

Senterpunkt angitt ved  -

X-koordinat:

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel

Situasjonsplan

Fasadetegninger og kart

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

eguniikenikøre
Tiltakshaver
Tillakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK)

Navn Telefon(dagtid)

Postnr. Poststed

E-postadresse

Gruppe

•

Ja

•

Ja

Vegmidte

Avsband

Avstand

fl Ja n Nei

fl Ja fl Nei

fl Ja fl Nei

fl Ja fl Nei

fl Terreng

Y-koordinat:

Nr. fra - til

Mobiltelefon

Annen bygning

Nei

Nei

Vedlegg nr.

Eventuelt organisasjonsnr.

r- N•ei

r- N•ei

r- N•ei

Ikke relevant

Side 2(2)
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.Nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl)

Til Tiltak på eiendommen:
Gnr tib

som eier/fester av:
c-nr Bnr Festenr Seksjonsnr

Eiendommens adresse

Li Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Melding om  tiltak etter plan- og bygningsloven

•

Driftsbygning i landbruket pbl § 81

•

Mindre byggearbeid

C1Skilt

Beskrivelse av vedlegg Gruppe

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vediegg

• -
Sted

I Nybygg Anlegg

Li Riving Li Skilt

CI Innhengning mot veg [1] Bruksendring

•

Annet
Beskriv

• .."1(

I Ansvarlig søkers postadresse
Li Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig anker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Li Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Eventuelle merknader må være kommettil kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Dato Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlia søker)

7  62

,

Endring av fasade

Li Eiendomsdeling eller bortfeste

Li Dispensasjoner

111111111111111111,1171
Eiendommens adresse

2 `,"...)
Postnr I Postited ,t)

ia
Eier/fesier

-/:("1 ‘,6

Kommunens adresse

Nr fra - til Ikke
relevant

Li
C1
Li

NBRnr 5154 Jull-2003  Side 1 av
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1

„ky'abovarse

Eiendornibyggested
Gnr /1/.4 Bor

Nabo-/gjenboer eiendom
G2 9

-.7
F.stenr Seksjonsnr

Adresse /

Læit b21. g
Postnr I Postst,iihripy

PerMkvidering for mottatt varsel
Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Gnr Bor
(

Nabo-Igjenboer eiendom
Festenr , Seksjonsnr

Adresse

I Festenr

ostrg Poststed

\r C. '

Persilkvittering for mottatt varsel
Varsel er mottaft Samtykker i tiltaket

Gnr

Adresse

Postnr

Bnr

Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Gnr Bnr

Adresse

Pnstnr l Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel
. Varsel er mottatt

Gnr Bnr

Adresse

Postnr Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samlet antall sendinger:

ed personlig overlevering vil avktyssfng gjelde som bekreftetse på at varselet ar mottett.

Nabo-/gjenboer elendom
1Festenr Seksjonsnr

Nabo-/gjenboer elendom
Festenr Seksjonsnr

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr Seksjonsnr

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

1SeksIonsar Adressey., -€41'I
Nabo-Igjenboer eiendom eterlfester

Sign

Eiers/festersnavn

DiLa-ii 1.5 t`'
Adresse Aa.

Postilr ipos~

76ipori,..05I Sign ..4,1/.2/4'14...

Elers/festers navn
. , r-  \-T

Adresee

ostnrn I Poststed

Dato Sign

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr

Dato

Poststed

Sign

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr

Dato

Poststed

Sign

EiersIfesters navn

Adresse

Postnr 1 Poststed

Dato Sign

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

,per: •••„

Nabo-/gjenboer eiendom elerffester

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Nabo-igjenboer eiendom eier/fester

Poststedets reg.nr

Posisiedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

NBR nr 5155 Jull-2003 Side 2 av
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Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven (pb1) §§ 81, 85, 86 a,
jf. forskrift av 22.1.1997 om saksbehandling og kontroll (SAK)

Til kommune: (Melding med vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer,
evt. ekstra sett etter avtale med kommunen)

Eiendom/
byggested

Tiltakets art
SAK §  2

• 1 •

Pbl § 93 a

Pb1§ 74, 2.1edd Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.SAK § 21 nr. 1 e

Planstatus

Gnr.

Forhåndskonferanse er avholdt Ja

Arealdel av kommuneplan
Spesifiser nærmere

Beregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal (% BYA)

Oppmålt
tomt  Ja Nei

Bebyg-
gelsen —
størrelse
og grad av
utnytting

NBR nr.5153 Juni-2001

Bnr. Festenr.

Prosent tomteutnyttelse (% TU)

Vis beregning av grad av utnytting

6 APR. 2009

Seksjonsnr.

Adresse , , ) ' Poeffir, ,--- Poststed
'st ,- v ‘... ' fe: ( '' i<I, ( t Z,J   -... L ',...,

,,,,

Driftsbygning i landbruket (jf. pb1§ 81, jf. SAK § 20 nr. 1)

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg (jf. pb1§ 85, jf. SAK § 23)

Mindre byggearbeid på boligeiendom (jf. pb1§ 86 a, jf. SAK § 20 nr. 1)

Spesifiser kort tiltakets art

 J_ v L

LI Nei

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5)

Bruttoareal (NS 3940)

Stempel

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

11111111111,11111111
Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal NBR nr. 5177 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet.

Dersom ja, vedlegg referat

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

Annet
Tomteareal

m2

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket

Ja I Nei

Vedlegg nr.
E —

Vedlegg nr.
E —

Sett kryss for
eksisterende lan

Tillatt grad av utnytting

Eldre bebyggelse Ny bebyggelse Sum

m2 m2 m2

m2 m2

Side 1 av 2
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Avstand

Overvann

Koder

Navn

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta?

Går det privioff. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta?

Dersom vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

Avløp Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja Nei
pbl §§ 66, 67

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Takvann/overvann føres til: Avløpssystem Terreng

• . - •

Kartblad Koordinatsystem Senterpunkt angitt ved
Senterpunkt  (hvisoppgitt på situasjonskart): (hvis oppgitt på situasjonskart):

for tiltaket

Næringsgruppekode
eller

Bygningstypekode

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel — NBR nr. 5155

Kart, situasjonsplan

Redegjørelser og tegninger

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1) og teknisk forskrift (TEK)

,
Adresse

E-post

' (--;L(-;
Dato

-
Uncl‘e,s—

11/y, , (:\

y (;}

Telefon (dagtidl

2

Nabogrense - Vegmidte

nJa
Efi  Ja

Ja Nei

Avstand

Avstand .
, m

Mobiltelefon Evt. organisasjonsnr.

Annen bygning

X-koordinat: Y-koordinat:

Gruppe Nr. fra – til

-

C -

D

Gjentas med blokkbokstaver

'7c TL.:1

Nei

Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ikke
relevant

Postnr.„posts,ted_ ir K''(7'' V

Enkeltperson Foretak/lag/sameie Off. virksomhet

NBR nr. 5153  Juni-2001 Side 2 av 2
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Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Til kommune

Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,
samtidig som naboer varsles.

X  Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

Li Driftsbygning i landbruket pb1§ 81

Mindre byggearbeid

Li Skilt

Dispensasjonssø knader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Sted(n

I Ansvarlig søkers postadresseLi Søknaden er lagt ut på besøksadresse:

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Kommunens adresseLi Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

‹^,

NBR nr 5155 Juli-2003

y

Li Nybygg Li Anlegg

Li Riving Li Skilt

Li Innhengning mot veg Li Bruksendring

Ei Annet
Beskriv

r

Beskrivelse av vedlegg

Fla)GTv:rilirrsIttanfe:1:,3a1111110110111titilililliliiimmunens  saksnr

Eiendo mens adresse

/-:R67/
P try Postst

ecibl pFee)y

Endring av fasade

Li Eiendomsdeling eller bortfeste

Li Dispensasjoner

Dato Underskrift (tiltaks r, nsvarlig søker

Gruppe Nr fra - til

ald til
ngsloven
warsel:

Seksjonsnr

Ikke
relevant

Li

Side 1 av 2

Side 41



Kvittering for
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.

Eiendom/byggested
Gnr Bnr

Gnr Bnr 7 Festenr Seksjonsnr Eiers/festers navn •3RA-6SZAD
Adresse

W =rz&-itcrA25 "
P.ekstr,tr Poststed

0
Personli kvittering for mottatt varsel Dato Sign T

Varsel er mottatt '•• Samtykker i tiltaket

Gnr ,i Bnr i .-7 Festenr Seksjonsnr
å )

Adresse '"? Adresse
)e,t-C/ ,-.,11-ck_ L, 3  33

P stnr , Pos ted424,....., (2)y 92,,g Postste '0  t\3 0 . j.:.,kt
Personli kvittering for mottatt varsel Datytip

Varsel er mottatt • Samtykker i tiltaket i;ZZI

Gnr

Adresse

Gnr

3
Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer elendom eier/fester

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Nabo-/gjenboer eiendom Nabo-/gjenboer elendom eier/fester

Bnrg 9

Festenr Seksjonsnr

rC: 1
P. stnr, Postst

(-'70
Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer eiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

Adresse

Postnr Postste

0
Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Bnr

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr Seksjonsnr

Adresse Å

(izT-rz&4,7--pr. 021

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.

Samtykker i tiltaket

Postnr Poststedl t.r)-- c)(.7-6 --,....,  
Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt ' , Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Festenr Seksjonsnr Adresse

Samlet antall sendinger: Sign

o3t,nr n  Poststed

ft) (."'' 7—„—ALC (7)\

Eiers/festers

Eiers/festers navn, .- 7
(

LU CAC1  (
Adresse

v,c) Poststd

tt,) e
wr4t3030,Sign

Eiers/festers navn

1/4..zrd f fr-ck

fsc :2 9
P tnr Postst

) Ot-z; \,/^
Dato Sign

Adresse

Eiers/festers navn

Adresse

Dpto

/  
Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

7// J
Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

)-([1(4t1.-

l6-firrA
Poststed frIt\

Lt;

Sign. /

- • ‘1.1'

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

NBR nr 5155 Juli-2003 Side 2 av
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SNITT A-A

Opprinnelig plan og snitt
M=1:100
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Plan og snitt
M=1:100

SNITT A-A
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.04.2009 2009/808-2
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

Jan Fjerstad
Helgesenbk. 4
7670  INDERØY

135/19 - Fjerstad - Søknad om tillatelse til riving og nybygg garasje

Det vises til søknad om riving, nybygg garasje og fasadeendring på bolighuset - registrert mottatt her
16.4.09. Siste dokument til saken er søknad om ansvarsrett datert 20.4.09.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende:

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til å rive eksisterende  garasje, bygge ny garasje og gjøre fasadeendring på eiendommen 
Helgesensbakken 4, gnr/bnr 135/19.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
− Torbjørn Fjerstad Jr 

Tiltakshaver ettersender skriftlig bekreftelse fra nabo i 135/8 på samtykke av tiltaket. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Saksopplysninger:
Tiltak:
Tiltakshaver søker om å rive eksisterende garasje, sette opp ny garasje og å bygge en veranda på 
bolighuset. 
Eksisterende garasje har en lite gunstig plassering med hensyn til trafikk forbi garasje, og den er i dårlig 
teknisk stand. Det er trangt for naboer å komme forbi mellom garasje og det gamle bedehuset på 
nabotomta, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner.
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Den nye garasjen omsøkes i sørøst-hjørnet av tomta. Det er to private stikkledninger som kommer fra 
kommunal kum på nabotomta i det hjørnet, se kart. Tiltakshaver er klar over dette, og at det er eget 
ansvar å plassere garasjen i forhold til disse. Eksakt plassering av garasjen blir etter at disse 
stikkledningene er lokalisert – omtrent plassering blir to meter fra nabogrensa til både 135/8 og 1/131. . 
Garasjen får et bebygd areal på 70 m2, og bruksareal på 93 m2 da den blir i 1 ½ etasje – takvinkel 33 
grader og høyde 5,5 m.
Det er søkt om garasjedel i hele 1.etasje som er større enn 50 m2 – noe som utløser krav om egen 
branncelle mot annen bygningen både på egen eiendom og naboeiendom. Garasjen og/eller den andre 
bygningen skal da ha en samlet brannmotstand på minst EI 60 (B 60) for vegger og tak som er mindre 
enn 8 m fra den andre bygningen (se teknisk forskrift med veileder). 

Fasadeendringer er en veranda som skal settes opp i 2 etasje, ved siden at et utbygg og i samme dybde –
2,5 m. Bredden blir 3,5 m. 

Planstatus:
Reguleringsplan for Straumen sentrum, godkjent 1985. 

Ansvarsoppgaver:
Torbjørn Fjerstad søker lokal godkjenning som ansvarlig søker, utførende og kontrollerende for 
tømrerarbeid. Fjerstad har fag/-svennebrev, praksis siden 1997, eget foretak når det gjelder snekkering 
og vært utleid til snekkerfirmaet Br.Sundli AS. Fjerstad er registrert som egen bedrift med org.nr. 
Garasje er en mindre komplisert byggeoppgave og Fjerstad innvilges lokal godkjenning for dette tiltaket. 

Tegningsliste:
- Situasjonskart med vann- og avløpsledninger
- Plan- og snitt – og fasadeegning av garasje
- Fasadetegning av bolig

Det er i henhold til gjenpart av nabovarsel ingen merknader fra naboer. Nabo i 135/8 (John Wheeler) har 
bekreftet tiltaket muntlig i følge tiltakshaver. Wheeler har reist på nordsjøen og må brekrefte 
nabovarslet når han kommer tilbake, dette er tiltakshaver eget ansvar. Vedtaket gjøres med forbehold 
om at Wheeler ikke har noen merknader. 

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.
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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 natur.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.05.2009 2009/859-2
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

Skarnsundet Fjordsenter
Olav Slapgaard / Klass Junkmann
7670  INDERØY

Delegert vedtak

37/68 Skarnsundet fjordsenter - Melding om kiosk/oppholdsrom

Det vises til melding om tiltak, journalført her 29.4.09.

Det søkes om å plassere et hus som er tenkt til kiosk, salg av fiskeutstyr, lager og oppholdsrom. 
I tillegg skal huset fungere som offentlig toalett. 
Huset har utvendig mål 5,4 x 10,5 m (BYA 57 m2) og skal flyttes fra Steinkjer til Skarnsundet.  

Det er ingen merknader fra naboer iht gjenpart av nabovarsel. 
Tiltaket er iht gjeldende plan; Reguleringsplan for Vangshylla datert 20.3.06.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak.
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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.

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. 
Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.04.2009 2009/628-3
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

Oddvar Lien
Bålhaugveien 41
7670  INDERØY

181/80 Lien - Melding om garasje/parkeringsplass

Det vises til melding om tiltak - bygging av garasje/parkeringsplass - registrert mottatt her 16.3.09. 
Tiltakshaver fikk 3.4.09 brev om at saken ikke ble behandlet før påske. 

Det gis dispensasjon iht plan- og bygningslovens § 7 fra reguleringsplanens krav om å plassere 
garasje 5 m fra fortauskant. 
Bygningsmyndigheten har ellers 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 å bygge garasje med flatt tak. Målene 7,5 x 6,5 m som gir bebygd areal på 49 m2. Den 
søkes plassert 5 m fra midten av Bålhaugvegen, betongdekke skal være på nivå med vei og brukes til 
parkeringsplass. 
Det søkes samtidig om å skifte tak på bolig og å bygge tak akkurat over inngangspartiet. 

Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Austad søndre, vedtatt 8.10.1973 av kommunal- og 
arbeidsdepartementet. Det er i bestemmelsene punkt om at garasje skal være 5 m fra fortauskant. 
Standard i kommunen er at garasje bør være minimum 2 m på grunn av sikkerhetshensyn. Siden den 
omsøkte garasjen er 5 m fra veimidten – og dermed over 2 m fra kanten - mener vi det er grunnlag til å 
gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.  

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

Tegningsliste: 
- Situasjonskart, fasade av hus og skråfotografi av tomta

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. 
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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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.04.2009 2009/756-3
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

Merete Werstad
Kometvegen 28
7500  STJØRDAL

190/15 Werstad - Ferdigmelding

Vi viser til søknad om ferdigattest fra tiltakshaver og ansvarlig søker den 3.4.09. Søknaden gjelder tiltaket 
hytte og bod på eiendommen gnr/bnr 190/15.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest for ovennevnte tiltak. Det bekreftes at kontroll er 
foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i
eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes 
utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse, gitt den 2.5.03.

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi til:
Verstad byggevirksomhet Otervegen 9 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
27.04.2009 2008/1371-6
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

Oddgeir Werstad
Fossliberga 10
7500  STJØRDAL

190/13 Werstad - Ferdigmelding

Vi viser til søknad om ferdigattest fra tiltakshaver og ansvarlig søker den 3.4.09. Søknaden gjelder tiltaket 
hytte på eiendommen gnr/bnr 190/13.

Kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest for ovennevnte tiltak. Det bekreftes at kontroll er 
foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitte tillatelse og krav gitt i
eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 99 nr. 1 utstedes med dette ferdigattest. Tiltaket finnes 
utført i samsvar med bestemmelser og tillatelse gitt den 24.3.04.

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

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi til:
Verstad Byggevirksomhet AS Otervegen 9 7670 INDERØY
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Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 93

Enkle tiltak
Ett-trinns søknadsbehandling
Rammetillatelse

Søknad om ansvarsrett for
ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning Ja Nei

Tiltakets art

pb1§ 93
(Flere kryss mulig)

Endring av bygg

Endring av bruk

Riving

Byggningstekniske
installasjoner

#

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket

Foretak
TRIO BYGG AS

Adresse
STIKLESTAD ALLE 1
Postnr, Posted
7650, VERDAL

Organisasjonsnr.
987620552

Kontaktperson
TROND LIAN
E-postadresse
firmapost@trio-bygg.no

Dato IUnderskrift
01.04.2009
Gjentas med blokkbokstaver
TROND LIAN

NBR nr 5174 Jult-2003

Annet beskriv

*) Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av større tiltak

I Telefon
74070333

[Mobiltelefon
97717802

ITelefaks
74070334

1Parkeringsplass

Konstruksjon

Bruksendring

Hele bygg

Nyanlegg

Oppdeling

et,

Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)

ISeksjonsnr. IBygningsnr

Til kommune: (Søknad med vedlem
evt. ekstra sett etter  avtale med kommunenu)
INDERØY KOMMUNE

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser'?
Hvis ja, skal søknad
NBR nr. 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet.

PosY6-.70 r\173gdrziy
Tilbygg, påbygg, underbygg

Anlegg Vei

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning

Redegjørelse og tegninger

Søknader om ansvarsrett og kontrollplan, godkjenningsbevis, søknad om lokal godkjenning

Kontrollplan for viktige og kritiske områder, kontrollerklæringer

Boligspesifikasjon i GAB

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

Andre vedlegg

Fasade Reparasjon

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg Anlegg

Endring Reparasjon

Endring av
boligenheter

Innhegning,  skilt Innhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.l.

Sammenføyning

Eiendomsdeling Deling Bortfeste Sammenføyning

**) Unntatt fra krav om ansvarsrett. Kart- og delingsforretning behandles etter
delingsloven. Hjemmelsinnehaver underskriver som tiltakshaver

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og at de enkelte foretakssystemer for kontroll
dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven

Organisasjonsnr.

Enkeltperson

E-postadresse

Gruppe

Ja

IBolignr

II

, Nei

Vesentlige terrenginngrep

Nr. fra - til

c 2 -
D  3 -
E

I I
G _ 12. -

Ikke
relevant

Tiltakshaver

Navn
RONNY JOHANNESSEN, MARI A HALLEM
Adresse

Postnr. ~ted
y

-76 7u tide

Foretak/sameie

I Telefon ( gtid)

C-1 L(2 t/S:)0L
Off. virksomhet

RONNY JOHANNESEN, MARIA A HALLEM
Gjentas med blokkbokstaver
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Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon A-,

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder.

* -
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Signering- ansvarlig søker

Eiendom/ 151 30  i,
byggested — ,

Adresse Postnr. TPoststed
FLAGVEIEN 528 7670 INDERØY

Kartblad .Koordinatsystem -Senterpunkt angitt ved
(hvis oppgitt på situasjonskart): (hvis oppgitt på situasjonskart):Senterpunkt

for tiltaket

Pb1§ 93 a Forhåndskonferanse er avholdt

Pb1§§,7, 88

Pb1§ 74, 2.Iedd Estetisk utforming og forhold til omgivelsene.

J_
. • • •

Planstatus

Planlagt
bruk/formål

Oppmålt
tomt

Bebyg-
gelsen -
størrelse
og grad  av
utnytting

Avstand

(c) NBR nr. 5175 Juli-2003

Garasje

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på egetark)
Kommunale

[Plan- og bygningslov Forskrifter tiI pb1 _ vedtekter til pb1 Arealplaner

—]Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan Sett kryss for
eksisterende plan

Spesifiser nærmere

,Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv Tillatt grad av utnytting

Beregningsregler i reguleringsplan

Prosent bebygd areal (%BYA)

Prosent tomtutnyttelse (%TU)

Annet,
X Bolig beskriv

Nei

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Antall bruksenheter (NS 3940)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5)

Bebygd areal (NS 3940)

Vis beregning av grad av utnytting

BYA eksist 130 kvm = 13% utnytt.
Tilbygg 23,0 kvm = 2,3% utnytt.
BYA TOT 153kvm = 15,3% utnytt

Tomteareal

1005,3

FVedlegg nr. Kommunens saksnr.

II
X-koordinat: 1Y-koordi1at:

Vedlegg nr
X Nei Dersom ja, vedlegg referat E _

Tillatt bruksareal (T-BRA m2)

Annet

Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse

2 2

1

116,3 rI124 26,3 m2

89,6 m2 19,2 m2

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket

Vedlegg nr.
1B -

Vedlegg nr.
-

Sum

142,6 m2

108,8 ma

Minste avstand fra den planlagte bygning til:
Nabogrense

8
m Vegmidte

6
m Annen bygning

10 m

d tan
Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomta? Ja

Avs X Nei
Avstand

Går det priv./off. vann- og avløpsledning i eller i nærheten av tomta? Ja m X Nei

Dersom det går slik kraftlinje/kabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket
Idet her søkes om være avklart med berørt(e) myndighet(er)/rettighetshaver(e)

Vedlegg nr.
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Grunnforhold
pb1§ 68

Rasfare, flom ,
rn.v.  pb1§ 68
Miljøforhold
pb1§ 68

Adkomst

vegloven pbi
§§ 66, 67

Vann-
forsyning

pbl §§ 65, 67

Avløp

pbl §§66, 67

Foreligger det tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av:

Overvann

• • I • • , • • I

Bruksareal
Bolig Annet Totalt

Bygningstypekode

111

(c) NBR 5175 Juli-2003

Gir tiltaket endrede
avkjøringsforhold?

Nei

Tilknytning i forhold til tomta

- offentlig vannverk

Privat vannverk

_ Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann_

Dersom Vanntilførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta
Offentlig avløpsanlegg

 Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja ,Nei

Foreligger utslippstillatelse? 1Nei

Dersom avløpsanlegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Takvann/overvann føres til: Avløpssystem r 1Terreng

. .

Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal
Næringsgruppekode

kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet.
X Unntak: Næringsgruppekode «X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.

Næringsgrupper - gyldige koder

A Jordbruk og skogbruk
B Fiske
C Bergverksdrift og utvinning
D Industri
E Kraft og vannforsyning
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat
H Hotell- og restaurantvirksomhet
I Transport og kommunikasjon
J Finansiell tjenesteyting og forsikring

Antall
etasjer

Se  side 3 for valg av bygningstypekode.

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for

Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt?

Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt?

,Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Beskriv

alminnelig ferdsel:

[ 1Ja j iNei

r -1Ja iNei

r Ja INei

Ja Nei

Ja Nei

K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og
utleievirksomhet

L Offentlig forvaltning
M Undervisning
N Helse- og sosialtjenester
0 Andre sosiale og personlige tjenester

Internasjonale organ og organisasjoner
X Boliger
Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og

annet som ikke er næring.

r-Er det heis bygningen?
Bruksareal til bolig
Bruksareal som skal brukes til boligformål registreres her. --1Ja Nei
Garasje regnes som areal til bolig når den er en del av boligbygningen.
Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3.

Bruksareal til annet enn bolig
Her registreres det areal som ikke nyttes til boligformål. Ved næringsgruppe A-Q, + Y skal alltid dette fylles ut.
Feltet skal aldri fylles ut ved bruk av næringsgruppe = X. Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3.

Bruksareal totalt
Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres.
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Kvittering for
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på

Gnr

Adresse

411,  Postnr

Elendom/byggested
Bnr

45
Gnr /5.•

Gnr Bnr

1
Adresse

Postnr Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Gnr

Adresse

Postnr

Bnr

Personli kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Bnr

Poststed

Poststed

Personli kvittenng for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Samlet antall sendinger:

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller ovei

Festenr

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr Seksjonsnr

Nabo-/gjenboer eiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

1=7 / 2- (
Adresse /

CCC
Post9i: Postste

•
ft: 7/12 /-' L' :CLji2(4::'

Personli kvittedng for mottatt varsel
; Varsel er mottatt -. Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr SeksjonsnrGnr Bnr

Adresse

5
Postnr Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel
Varsel er mottatt

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr Seksjonsnr

Nabo-/gjenboer eiendom
Festenr Seksjonsnr

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Seksjonsnr Adresse --
r /2

Nabo-Igjenboer eiendom eier/fester
Eiers/festers navn

(
Adresse

Po,Wr Poststed

Dato Sign
j

Sign

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester
Eiers/ters nay

XCl/

Adresse

-

Postnr Poststed
f)t-=

Dato Sign
1

Eiers/festers payn

/21C:

Adresse

7:12 vc'-< c 2
Postnr Pos sted

7t: -2) t

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr

Dato

Poststed

Sign

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr

Dato

Poststed

Sign

IIII
2

111111
004822

Nabo-/gjenboer elendom eier/fester

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

II

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg.nr

Poststedets reg nr
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Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Til kommune

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til
bestemmelsene i § 94 nr 3 i plan- og bygningsloven
av 14. juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel:

Tiltak på eiendommen:
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

15 3o
incierr.j 1cDrywnoruz_ Eiendommens adresse

— -528
Postnr Poststed

1-0
Eier/festerKopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,

samtidig som naboer varsles.

Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

--1 Nybygg._, 11 Anlegg

C Riving
r—

Skilt

innhengning mot veg C1 Bruksendring

Annet
Beskriv

Rg_k\&ri, botI

-

Driftsbygning i landbruket pbl § 81

-

Mindre byggearbeid

-

Skilt

Beskrivelse av vedlegg Gruppe

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

X Søknaden er lagt ut på besøksadresse: "TZko
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse: I KYDEC2Y K Hfrlut1/4)E
Eventuelle merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

NBR nr 5155 Juli-2003

Vedlegg nr

C-

E RøY

X Endring av fasade

•

Eiendomsdeling eller bortfeste

•

Dispensasjoner

Sted Dato Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

Verig&\ 31-03.09.

Nr fra - til

Kommunens adresse

rtuDEØY

Kommunens saksnr

Ikke
relevant

Ansvarlig søkers postadresse
3TIKLESTAI) A-LUE I VE-DA
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IGnr.  Bnr.

151 30
 Representasjonspunkt

X 650925 Y 32865
Kartblad

NGO III CT136-1-26
Målestokk

1 : 500

Punkt X-koord

•

,15 = _  0 (. . 

Y-koord Lengde

iFestenr.

Z 32

Areal

1005,3 m2

X Landsnett 1995

Rad ius Beskrivelse
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Areal BRA eksist. nytt totalt

Kjeller/sokkel

Hovedplan/l.etg. 82,6m 16,4m 99,0m

Loftsplan/2.etg. 33,7m 9,9m 43,6m
Sum 116,3m 26,3m 142,6m
Grunnflate 89,6m 19,2m 108,8m

Denne tegning tilhø rer: BYA
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Date rev. 30.03.09

Delineo tegning og prosjektering Byggherre: Ronny Johannesen m. famREHAB.BOLIG Flagvegen Date rev. 26.03.09
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INDERØY Date rev. 25.03.09
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' Søknad om ansvarsrett
' Kontrollplan
etter plan- og byggningsloven

Til kommune
INDERØY KOMMUNE

Eiendom/  ,Gnr I Bnr I Festenr I Seksj.nr I Bygningsnr I Bolignr
151  30

byggested ,Adresse Postnr W)ststed
,  i; FLAGVEIEN 528 ' 7670 INDERØY,

  i

Foretak Organisasjonsnr
TRIO BYGG AS ;987620552

Adresse
STIKLESTAD ALLE 1

Telefon ITelefaks
74070333 ;74070334
FE-post adresse
irmapost@trio-bygg.no

Funksjoner og tiltaksklasse

(PRO,KPR,UTF,KUT) og
angi tiltaksklassene

PRO/KPR KL.1

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

•

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll:
- av egne ansvarsområder i samsvar med eget system

- i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder

•

Ansvarlig søker(SØK) for tiltaket iForetakets underskrift iht foretakets godkjenning
Foretak Foretak
TRIO BYGG AS TRIO BYGG AS  1
•Dato I Und krift 'Dato [UncWRbift
01.04.2009 7 01.04.2009

Gjentas med blokkbokstaver
TROND LIAN

Kommunens navn (stempel)

,Dato Underskrift

@ NBR nr 5181-1 Juli-2003

IIII

Postnr
7650

Kontaktperson I Mobiltelefon
TROND LIAN 97717802

Ansvarsområde
Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i

"Kontrollplan for viktige og kritiske områder"

Kontrollerende, kontrollerende prosjekterende bygning og installasjoner

Unntatt malerarb. og rørlegger

av dato

0110 l I
004827

111

Poststed
VERDAL

II

Gjentas med blokkbokstaver
TROND LIAN

Vedlegg nr

Ikke relevant

Kommunens saksnr

Side

av

 IrDrice

Vedlegg nr
F- 3A
Vedlegg nr
F-
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Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og byggningsloven

.Til kommune
I INDERØY KOMMUNE

Gnr I Bnr I Festenr I Seksj.nr I Bygningsnr I Bolignr:  Eiendom/  1 151 301  '  byggested Adresse Postnr I Poststed
FLAGVEIEN 528 7670 INDERØY

Foretak Organisasjonsnr
TRIO BYGG AS 987620552

Adresse Postnr Poststed
STIKLESTAD ALLE 1 7650 VERDAL

Telefon Telefaks Kontaktperson 1Mobiltelefon
74070333 74070334  TROND LIAN 97717802
E-post adresse
firmapost@trio-bygg.no

Funksjoner og tiltaksklasse Ansvarsområde  
(PRO,KPR,UTF,KUT) og Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i

angi tiltaksklassene "Kontrollplan for viktige og kritiske områder"

Utf. / kut kl 2. Utførende / kontrollerende utførendebygning og installasjoner kl 2 tømrerarb.

unntatt: maler og rørlegger

• •

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll:
- av egne ansvarsområder i samsvar med eget system

- i samsvar med kontrollpIan for viktige og kritiske områder

-
Ansvarlig søker(SØK) for tiltaket
Foretak
TRIO BYGG AS

Dato Unde

01.04.2009

• • I •

Kommunens navn (stempel)

NBR nr 5181-1 Juli-2003

:Dato Underskrift

av dato

if0i/C:(
Gjentas med blokkbokstaver
TROND LIAN TROND LIAN

II

Gjentas med blokkbokstaver

Vedlegg nr

F-

Ikke relevant

Foretakets underskrift iht foretakets godkjenning
Foretak
TRIO BYGG AS

Dato —I-Und

01.04.2009

 //,./763(

Kommunens saksnr

Side

av

Vedlegg nr
F-

Vedlegg nr
F-
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11,
E-post adresse

Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og byggningsloven

Til kommune
INDERØY KOMMUNE

Gnr IBnrEiendom/ 151
byggested mdresse

,FLAGVEIEN 528

Telefon Telefaks Kontaktperson
93623739 74077799 ,FRODE KIPPE

Funksjoner og tiltaksklasse

(PRO,KPR,UTF,KUT) og
angi tfitaksklassene

UTF/KUT KL.1

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll:
av egne ansvarsområder i samsvar med eget system

- i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder

Kommunens navn (stempel)

Dato Underskrift

NBR nr 5181-1 Juli-2003

30

av dato

ec-~--  
Gjentasmed blokkbokstaver
TROND LIAN FRODE KIPPE

III

Festenr I Seksj.nr I Bygningsnr I Bolignr

Foretak
MK BETONGBYGG AS

Adresse Postnr Poststed
7650 VERDAL

Iv

Postnr I Poststed
7670 INDERØY

(edlegg nr

F-

Organisasjonsnr
988436305

Ansvarsområde  
Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i

"Kontrollplan for viktige og kritiske områder

Utførende / kontrollerende utførende anlegg, konstruksjoner og installasjoner

Grunn og betongarb.

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Gjentas med blokkboksfaver
(

Ikke relevant

Kommunens saksnr

Side

av

Mobiltelefon

Vedlegg nr
F- JA

Vedlegg nr
F-

. -
Ansvarlig søker(SØK) for tiltaket  Foretakets underskrift iht foretakets godkjenning
Foretak ,Foretak
TRIO BYGG AS MK BETONGBYGG AS

Dato I Under rift Dato 1-4±1derrift

01.04.09 I 01.04.09 _

Side 1 av 1
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Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og bygningsloven

Til kommune

Inderøy

Eiendom/
byggested

E-post adresse
del ineo@onl ine . no

Gnr Bnr
151 30

Adresse

Flagvegen  528

• -

Foretak

Delineo tegning og prosjektering

Adresse

Stiklestad Alle. 1

Telefon I Telefaks

Funksjoner og tiltaksklasse

(PRO, KPR, UTF, KUT) og
angi tiltaksklassene

PRO/KPR k1.1

NB! Da påbygg tak f asade

Triobygg som utførende

•

-

• •

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å gjennomføre kontroll:
- av egne ansvarsområder i samsvar med eget system

• -
Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket
Foretak

Dato Underskrift

Jr
Gjentas med blokkbokstaver

• - • • • -

Kommunens navn (stempel)

Dato Underskrift

NBR nr 5181-1 Juli-2003

111111111111111113110111111111111111

Festenr Seksjonsnr Bygningsnr

Postnr

7650

Kontaktperson
Lisbet Andersen Holm

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

- i samsvar med kontrollplan for viktige og kritiske områder av dato

Ansvarsområde

Beskriv foretakets ansvarsområder herunder eventuelle områder gitt i
"Kontrollplan for viktige og kritiske områder"

Kontrollerende, prosjekterende kontrollerende arkitektur

C skal oppføres om mer enn ett år fram i tid, påtar

tømrer, beregning av takbæring på fremtidig prosjekt.

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Foretakets underskrift iht foretakets godkjenning

Foretak
Delineo

Dato

300309

Postnr I Poststed

7670  INDERØY

Poststed

VERDAL

Vedlegg nr

F -

Bolignr

Organisasjonsnr

886 134 622

Ikke relevant

tegning og prosjektering
Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
LISBET ANDERSEN HOLM

Mobiltelefon
959 18 768

Kommunens saksnr

Side

av

Vedlegg nr
F -

Vedlegg nr
F -

Side 1 av 1
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Søknad om lokal godkjenning
av foretak
etter plan- og bygningsloven (pb1) §§ 93 b, 97 og 98

Til kommune

INDERØY

Søknad om lokal godkjenning skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral godkjenning for hele eller deler
av oppgaver det søkes om ansvarsrett for (ansvarsområde).

•

Navn — foretak/firma (ifIg. registreringsbevis fra Brønnøysundregistrene)
Delineo tegning og prosjektering

Postadresse
Stiklestad Alle 1

Besøksadresse
Håndverkertorget

Organisasjonsnummer (9 siffer) Telefon
8 8 6 134 622 959 18 768

•

Ja Nei

navn
Lisbet Andersen Holm

Telefon Telefaks

Har det vært søkt om lokal godkjenning
i kommunen tidligere?

f

Foretaket erklærer at den faglige ledelse i foretaket oppfyller kravene til kvalifikasjoner i forskrift om godkjenning av foretak for
ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (G0F) kapittel III for de ansvarsområder angitt i ansvarsoppgaven som ovenfor.
Kvalifikasjonene oppfylles på følgende måte:

Utdanningsnivå hos foretakets ledere
(hvor mange har følgende utdanning):

Fag-/svennebrev

Mesterbrev/teknisk fagskole

Ingeniørhøyskole

Teknisk høyskole/universitet

Ved økt relevant utdanning, eller særlig kvalifiserende praksis, kan kravene til praksislengde reduseres.Tilsvarende kan kravene til utdanning
reduseres ved særlig kvalifiserende praksis eller ved praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves.

Besknv

Følgende personer inngår i den faglige ledelse

NBR nr. 5159 12-2000

Telefaks

E-post
delineo@online.no

Hvis ja, oppgi kommunens saksnr.

Hvis nei, vedlegg dokumentasjon for formelle kvalifikasjoner, vitnemål m.v.

Praksis (her fylles inn antall år hos den i
foretaket som har lengst relevant praksis)

Postnr. Poststed
7650 VERDAL

Kommune
VERDAL
E-post
delineo@online.no

23 år

StemPel  111114011

Foreligger sentral godkjenning innenfor annet ansvarsområde? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Vedlegg nr.
F-

Mobiltelefon
959 18 768

nmunens saksnr

Ant. ansatte

Kommunens saksnr
08/0611

Vedlegg nr.
F—

Vedlegg nr.
F—

Side 1 av 2
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'

Foretaket har system 1 aktiv bruk som bl.a. omfatter:

System for de enkelte funksjoner (SØK, PRO, KPR, SAM, UTF, KUT)

Pe

System for kontroll

Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, overvåking og rapportering av kontroll innenfor godkjenningsområdet, enten som
egenkontroll eller uavhengig kontroll

Organisasjonsplan som viser ansvars- og oppgavefordeling, prosjektorganisering og fordeling av kvalifikasjonene blant
foretakets faglige ledere. Det skal framgå i hvilken grad foretaket må benytte tilknytning av andre kvalifiserte foretak eller
personer for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen

Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag

System for å identifisere, rette opp og hindre gjentakelse av avvik

Styring av dokumenter

Foretaket bruker system som ivaretar GOF § 8

Regelmessig gjennomgang av kontrollsystemet

•

Har det tidligere vært innsendt oversikt over  referanseprosjekter?

Nedenfor regnes opp noen referanseprosjekter som dokumentasjon for foretakets praksis

Beskrivelse av ansvarsområder
eller godkjenningsområder

Godkjenning av kompetansen som dekker foretakets ansvarsområde beskrevet i søknad om ansvarsrett av dato

Uriktig utfylt erklæring kan medføre:
- tap av lokal godkjenning (jf. forskriften § 20)
- tap av sentral godkjenning (jf. forskriften § 27)

Meddelelse av uriktige opplysninger ovenfor offentlige myndigheter — inklusive opplysninger som gir et uriktig
inntrykk av faktum — og medvirker til dette, vil kunne rammes av straffeloven § 166.

Vi bekrefter at alle opplysninger i denne søknaden er korrekte.

Foretaketsrlavn und~
Delineo tegning og prosjektering
Sted Dato
VERDAL 30.03.09 4.45

Ja n Nei  Hvis ja, oppgi kun evt. nye referanseprosjekter.

Referanseprosjekt (adresse) Faglig leder (navn)

@ NBR nr. 5159 12-2000 Side 2 av 2
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Kontrollerklæring
Det fylles ut en kontrollerklæring for
hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Til kommune

INDERØY KOMMUNE

Gnr Bnr Festenr Seksj.nr
Eiendom/ 151 30

: byggested ,Adresse

FLAGVEIEN 528

Det bekreftes at kontrollen er utført i henhold til
søknad om ansvarsrett og kontrollplan

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter.

Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger
TEGNINGER OG SJEKKLISTER

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

Dato
01.04.2009

NBR nr 5149 Juli-2003

111111111111111,111111111111

av dato

01.04.2009

Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

( S-k)Foretakets und ift

ir_CP.6d i  6--01-_,',

- -

PRO/KPR KL. 1 BYGNING OG INSTALLASJONER UNNTATT: MALER OG RØRLEGGER

Vedlegg nr

G-

• Kontrollerklæring for  UTFØRELSE  sendes inn som et vedlegg
anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

IBygningsnr IBolignr

Postnr. Poststed

7670 INDERØY

r  PROSJEKTERING  sendes inn som et
ett trinn og ved søknad om

Ase

. -

Foretak Organisasjonsnr
TRIO BYGG AS 987620552
Adresse Postnr Poststed

STIKLESTAD ALLE 1 7650 VERDAL
Telefon Telefaks Kontaktperson Mobiltelefon

74070333 74070334 TROND LIAN 97717802

og kontrollplan for viktige og kritiske områder

>; Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter også ett-trinns søknadsbehandling)

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Gjentas med blokkbokstaver
TROND LIAN

Kommunens saksnr

av dato

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medføre reaksjoner
dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Side 1 av 1
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Kontrollerklæring
Det fylles ut en kontrollerklæring for
hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Til  kommune

INDERØY

Dato

. • •

PRO/KPR k1.1 kontrollerende, prosjekterende kontrollerende arkitektur

Det bekreftes at kontrollen er utført iht
søknad om ansvarsrett og kontrollplan

Det bekreftes at det foreligger kontrolldokumenter.
Angi hvilke kontrolldokumenter som foreligger

Sjekklister
Tegninger

Ansvarlig kontrollerende for  prosjektering

30.03.09

av dato
30.03.09

IIIIII

o L_

II

Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest

Foretakets underskrift Gjentas med blokkbokstaver

II
• Kontrollerklæring for  UTFØRELSE  sendes inn som et vedlegg

til anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

. - I

Gnr Bnr Festenr i Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr

Eiendom/ 151 30
byggested Adresse Postnr Poststed

Flagvegen 528 7670 INDERØY

9 -
Foretak Organisasjonsnr
Delineo tegning og prosjektering 886  134  622

Adresse Postnr I Poststed
Stiklestad Allé 1 7650 VERDAL

Telefon Telefaks Kontaktperson Mobiltelefon

Lisbet Andersen Holm 959 18 768

og kontrollplan for viktige og kritiske områder

Fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse (omfatter ogå ett-trinns søknadsbehandling)

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse

Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap XVIII  og XIX, og at det
kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

LISBET ANDERSEN HOLM

dlegg nr

;-

kommunens saksnr

ERING  sendes inn som et 13
ed søknad om

av dato

NBRnr 5149 Juli-2003 Side 1 av 1
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
29.04.2009 2009/780-2
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

Asbjørn Fjerstad
Andsetvn. 51
7670  INDERØY

97/1 Fjerstad - Melding oppføring av redskapshus

Det vises til melding om driftsbygning i landbruket, registrert mottatt her 3.4.09.

Det søkes om en driftsbygning/redskapshus i en etasje med størrelse 9,4 x 24 m, 226 m2. Den er bygd på 
samme sted som et gammelt fjøs. 

Vedtak: 
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 81.

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. 

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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
30.04.2009 2009/807-2
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

Pål Dahl
Flagvegen 222
7670  INDERØY

139/2 - Dahl - Tillatelse til rehabilitering av pipe

Det vises til søknad om rehabilitering av pipe (fôringsrør) - registrert mottatt her 16.4.09.

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 omsøkt.
Forutsetning er at arbeidet blir utført i samsvar med gjeldende lov og forskrifter.
2. Br. Austad blir godkjent som ansvarlig foretak for tiltaket.
3. Vi ber om ferdigmelding av pipa når arbeidet er utført.

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

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.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for natur.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug

Kopi til:
Br.Austad Lensmyra 36 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
04.05.2009 2009/846-2
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

Hilde og Gunnar Skogset
Øvergt. 27
7670  INDERØY

1/60 - Skogset - Melding om inngangsparti

Det vises til melding om tiltak, registrert mottatt her 27.4.09.

Meldingen gjelder det eksisterende overbygde inngangspartiet som bygges om til vindfang. Det blir 
samme areal som i dag - nytt bebygd areal blir 5 m2. 
Det er ingen merknader fra naboer.

Vedtak:
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86 a.

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. 

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
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.04.2009 2009/758-2
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

Per Magnus Værdal, Sakshaugvegen 44A

 

Delegert vedtak

Dispensasjon om endring av dyrka mark på gnr. 7/1

Søknaden gjelder omdisponering av dyrka areal til park/leik på Berg gnr. 7/1

Vedtak:
Inderøy kommune innvilger dispensasjon frå plan og bygningslovens § 20-6: Virkning av 
kommuneplanens arealdel og jordlovens § 9, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 
Det gis dispensasjon til å omdisponere 2 dekar dyrka jord til park/lekeområde. 
Det settes som vilkår at omsøkt areal blir tilbakeført til jordbruksdrift dersom det blir 
endret drift av omsøkt areal. 
Dispensasjonen må settes i verk innen 3 år etter at vedtaket er fatta. 

Bakgrunn: 
I forbindelse med oppføring av trønderlån på Berg gnr. 7/1, blir det søkt om omdisponering av 
ca. 2 dekar fulldyrka jordbruksareal mellom trønderlåna og avlingsveien. 
Arealet nær huset skal brulegges for rullestolbruk og restarealet skal nyttes til lekeareal og 
dyreareal tilrettelagt for barn. Arealet mot resterende dyrka jord blir avgrensa av en sti/gangveg 
for videre ferdsel til Øynaparken. 

Søknaden skal behandles som en dispensasjon eller etter Plan og bygningslovens § 20-6, 
virkning av kommuneplanen og jordlovens § 9, bruk av dyrka og dyrkbar jord. 

Søknaden blir regna som ei mindre omdisponering og blir behandla administrativt uten høring. 

Vurdering: 
Hjemmel for eventuell dispensasjon fra kommuneplanen kan innvilges med bakgrunn i plan og 
bygningslovens § 7 dersom det finnes særlige grunner som taler for en dispensasjon. Når det 
foreligger en overvekt av grunner som taler for dispensasjon, er kravet om særlige grunner 
oppfylt og dispensasjon kan gis.

Argument for dispensasjon: 
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1. Tiltaket er i tråd med kommunen sitt ønske om fleksibilitet ved behov for 
tilleggsnæringer i landbruket. Det er tidligere gitt dispensasjon til trønderlåna som vil ha 
behov for ute-/trivselområde for besøkende. 

2. Omsøkt areal er i tilknytning til tidligere omsøkt areal for tilleggsnæringer. Det er sett en 
klar grense med sti mot jordbruksareal som er i drift.

3. Omsøkt areal skal nyttes til leik/park samt plassering av smådyr som er et formål som lett 
kan tilbakeføres til vanlig jordbruksproduksjon. 

Argument mot dispensasjon: 
1. Produksjonsgrunnlaget for planteproduksjon blir redusert med 2 dekar.
2. Aktivitetsarealet ligg inntil eksisterende driftsbygning, noe som kan medføre støy og 

luktproblem for gjestene. Ved omdisponering etter § 9 i jordloven skal en ta hensyn til 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det er ikke optimal plassering av reiseliv 
inntil driftsbygningen, men dette er grundig vurdert i tidligere søknad som den beste 
løsningen. Fordelen med omdisponering til park/lek, er at det lett kan tilbakeføres til 
tradisjonell landbruksproduksjon. 

Konklusjon: 
Bruket Berg har alt fått omdisponert 2,5 dekar areal til tilleggsnæring med plassering av 
trønderlåna. Etter en samla vurdering av argument for og mot en omdisponering, innvilger 
Inderøy kommune ytterlig 2 dekar omdisponering av dyrka jord til formål park/lek. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen, 37, 7670 
Inderøy 

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg; kart over omdisponert areal på Berg gnr. 7/1
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.04.2009 2008/1085-3
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

Berit Rognhaug v/ Letnes Arkitektkontor AS
Pb. 37
7651  VERDAL

37/26 Rognhaug - Søknad om igangsettelse av tilbygg hytte

Viser til rammetillatelse datert 25.11.08 og til søknad om igangsettingstillatelse mottatt og journalført 
den 6.4.09.

Det ble i rammetillatelsen satt vilkår om reduksjon av omsøkt areal ved søknad om 
igangsettingstillatelse. Dette er i følge ansvarlig søker gjennomført og dokumenteres med reviderte 
tegninger. Det søkes om igangsettingstillatelse for hele tiltaket. 

· Foretaket Brødrene Sundli AS gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for mur-, betong- og tømrerarbeid.
De får innvilget fornyet lokal godkjenning.
· Foretaket Farbu & Gausen A/S gis ansvarsrett for områdene UTF-KUT for terrengarbeid. 
De har sentral godkjenning.
· Foretaket Innherred VVS gis ansvarsrett for områdene PRO-KPR og UTF-KUT for sanitærinstallasjoner. 
De har sentral godkjenning.

Ingangsettingstillatelse (byggetillatelse) etter to-trinns behandling innvilges herved av Inderøy 
kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og i medhold av delegert myndighet etter 
kommunelovens §§ 10 og 23.

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for natur.

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.
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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.

Med hilsen

Bjørn Erik Haug
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