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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/752-3
Saksbehandler:
Kirsten Skjervold Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 56/09 21.09.2009

Hovedutvalg Folk 47/09 22.09.2009

Formannskapet 66/09 23.09.2009

Inderøy kommunestyre

Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutviklingen pr. 31.08.2009

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 31.08.2009 til orientering.

Vedlegg
1 Detaljregnskap - rapport pr. 300809

Bakgrunn

I henhold til nytt økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på
regnskaps-  og aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal 
rapporteres dersom utviklingen i økonomi og aktivitet avviker fra forutsetninger lagt i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr utgangen av andre tertial. 

Rapporten er under gradvis utvikling og vil omfatte stadig nye indikatorer – med grunnlag i 
prinsippene om balansert målstyring.
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Vurdering

Det vises til vedlagte notat som sammenfattes slik:

Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med budsjettforutsetningene. 

Vi må påregne visse – men ikke vesentlige forsinkelser – i gjennomføringen av 
investeringsprogrammet. 

Med grunnlag i driftsregnskapet pr. 2 tertial forventes at aktivitetsplanene for 2009  - på 
enhetsnivå - kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Risikoen for 
utgiftsoverskridelser er likevel noe større enn risikoen for utgiftsbesparelser. Risikoen er 
fortsatt størst på helse og sosialområdet.

Rådmannen anser likevel at sannsynligheten for merinntekter fra skatt, rammetilskudd og 
inntektsutjevning er større enn risikoen for utgiftsoverskridelser i driftsbudsjettene. Ut fra en 
slik betraktning – og med de ”reserver” som ligger i budsjettet – er det overveiende sannsynlig 
at regnskapet for i år vil bli gjort opp i balanse ved årets slutt.  Dette forutsetter dog fortsatt 
stram økonomistyring og en ubetinget budsjettdisiplin i enhetene.

Likviditeten er fortsatt akseptabel.

Kommunen har et fortsatt for høyt sykefravær – og vi ser få tegn til signifikante bedringer på 
tross av et betydelig fokus og en rekke tiltak. Rådmannen finner at området må underlegges 
ytterligere skjerpet fokus – og vil ta opp mulige nye oppfølgningstiltak gjennom 
Kvalitetskommuneprosjektet.

Økonomiske konsekvenser av svineinfluensapandemien er ikke kommentert i vedlagte notat. 
Disse kostnadene søkes særskilt dokumentert i regnskapene. Merkostnadene vil være avhengig 
av på hvilken måte pandemien utvikler seg. Så langt kan forventes at merkostnadene kan 
beløpe seg til et sted mellom kr. 100.000,- og kr. 200.000,- i direkte kostnader. (da er ikke 
inkludert egeninnsats gjennom omdisponering av intern arbeidstid)

Konklusjon

Regnskaps- og aktivitetsrapporten tas til etterretning.
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Notat

Fra: Rådmannen

Dato: 10.10.2009

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutviklingen 31.08.2009.

Innledning.

I henhold til nytt økonomireglement skal det avgis rapport til kommunestyret på 
regnskapsutviklingen, pr. 30.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, 
finansiering og likviditet etter hvert på andre sentrale styringsindikatorer. (ut fra prinsippet om 
balansert målstyring.)  I første omgang vil økonomitallene ha meste fokus og vi er helt avhengig av å 
bruke tid på utviklingen av rapporteringen. (Det tar tid og bygge system og kompetanse og vi må 
håndtere ”utviklingsarbeidet” samtidig som daglig drift skal ivaretas.)

Rapporteringsprinsipper. Metode. 

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutviklingen så langt ikke 
indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:
1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at 1)
rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparinger i forhold til
årsbudsjett 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges
politisk nivå til godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 

1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett 
2) forventninger til regnskapsmessig resultat 
3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de 
viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.
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(Alle tall i 1000)
Område/enhet/ansvar

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig 
netto 

driftsbudsjett
Rev. Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Vurdert 
avvik i %

Fellesområde inntekter
-215710

-217056 0 0,0 %

Fellesområde diverse
-16353

-16322 150 0,9 %

Renter og avdrag
24596

24156 0 0,0 %

Disponibelt netto drift
-207467

-209222 150 0,0 %

Fellesområde tilleggsbevilgninger
4500

2029 -1300 0,0%

Politisk organisasjon med mer
2594

2744 0 0,0 %

Rådmann, service, stab og støtte
14690

15863 0 0,0 %

Kultur og informasjon
9234

9454 0 0,0 %

Oppvekst
67163

69170 0 0,0 %

Helse og sosial 
77594

79566 637 0,8 %

Kommunalteknikk
29026

27700 0 0,0 %

Næring og plan
2666

2696 0 0,0 %

Sum
-10

0 -513 0,0 %

Kommentarer

Fellesområdet inntekter, fellesområde diverse, renter og avdrag.

Når det gjelder KS sine prognoser over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser 
disse fortsatt et anslag på ca. 204,8 mill. Vi har av forsiktighetshensyn lagt inn i våre budsjetter et 
anslag på 204,06 mill. Isolert sett gir dette i så fall grunnlag for å forvente merinntekter på ca kr. 
750.000,-. 

Med en bedre skatteinngang (på landsbasis) enn lagt til grunn i stats- og nasjonalbudsjett,  ligger det 
nå an til et bedre resultat enn dette – under forutsetning av at staten ikke nedjusterer 
rammetilskuddene inneværende år.  Rådmannen finner ikke grunn til å foreslå endringer i 
budsjettopplegget ut fra en mulig merinntekt fra skatt og skatteutjevning av følgende grunner:

- Det vil uansett være usikkerhet om sluttresultatet for så vidt inntektene fra skatt og 
rammetilskudd.

- Tilfeldige merinntekter bør uansett ikke brukes til å øke løpende driftskostnader.
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- Vi starter nå arbeidet med budsjett for 2009.  Eventuelle merinntekter for inneværende år vil 
naturlig nok lette arbeidet med budsjett for neste og kommende år.

Vi har gjennomgått status for utestående fordringer. Det er i budsjettet avsatt kr. 60.000,- og som 
reflekterer et årlig nivå på budsjettavsetninger. En grov oversikt antyder at det totalt er saker for ca. 
460.000,- som skulle vært avskrevet. Dette gjelder bl.a. husleie, betaling av barnehage/SFO, utlån og 
div. annen fakturering.  Vi må tapsføre noe mer i år enn det som er avsatt i budsjettet. Dette varsles 
som et sannsynlig avvik på 150.000,- . 

Disponibelt netto drift

Fellesområde tilleggsbevilgninger. Det er i revidert budsjett avsatt kr. 4.735.000,- til lønnsoppgjør i 
2009. Vi har så langt forutsatt at avsetningen har vært tilstrekkelig, men muligens noe knapp.  Etter 
at oppgjøret er sluttført og de konkrete effekter er beregnet, fremkommer en sannsynlig besparelse 
på ca 1,3 mill.  I utgangspunktet er dette svært positivt. Rådmannen vil på et senere tidspunkt gjøre 
en analyse av årsakene til det positive avviket – ettersom lønnsoppgjøret/årslønnsveksten som sådan 
er kommet ut bare svakt lavere enn hva som opprinnelig ble forutsatt.  

Enhetene. Helse og sosialområdet. Det er til sammen utbet.kr. 5,8 mill. i tilskudd/refusjon fra staten 
for ressurskrevende brukere for år 2008. Det ble imidlertid regnskapsført en forventet inntekt på til 
sammen kr. 6,4 mill. i regnskap 2008. Dette betyr at det er et avvik på 0,6 mill. kroner som må 
finansieres/avskrives i 2009. I avviksprognosen er denne ”engangskostnaden” belastet helse og 
sosialområdet. Vi har så langt ikke fått full klarhet i årsakene til at anslaget i regnskapet for 2008 ble 
satt for høy.

Hovedbildet. Slik bildet avtegner seg pr utgangen av august er forbruket/nettodriftsutgifter på 
enhetsnivå gjennomgående innenfor budsjett eller forventes å være innenfor budsjett på årsbasis. 
Som fremgår av oversikten indikeres et positivt avvik i driftsregnskapene på ca 0,5 mill. kroner på 
årsbasis.

Risikoen for utgiftsoverskridelser antas fortsatt å være størst på helse og sosialområdet.  Vi  tørr ikke 
legge til grunn at utgiftsnivået på barnevernsområdet har konsolidert seg – vi må ta høyde for 
uforutsett her. Det er også åpenbart at regnskapsbalansen på pleie og omsorgsområdet og bistand 
funksjonshemmede er skjør og at sannsynligheten for overskridelser nok er noe større enn 
sannsynligheten for det motsatte.

Rådmannen anser at status pr utgangen av august kan sammenfattes slik:

1. Regnskapsutviklingen for inneværende år er samlet og på hovedområder rimelig godt i 
samsvar med budsjett. Det forventes kun mindre driftsbudsjettavvik på enhetene ved årets 
slutt.  

2. Årets regnskapsmessige resultat forventes å komme ut i balanse, jfr. over. 

3. Aktiviteten er samlet og på hovedområder godt i samsvar med budsjett, jfr. dog 
kommentarer under investeringskapitlet.

4. Med et regnskap i balanse pr utgangen av 2 tertial synes det ikke å være behov for å 
gjennomføre ytterligere kortsiktige tiltak som krever politisk godkjennelse. 
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5. Rådmannen vil i økonomistyringssammenheng ha fokus på 1) fortsatt streng budsjettdisiplin 
siste tertial 2) fokus på budsjettarbeidet for 2009 og behov for ytterligere omstilling i den 
sammenheng.

6. Rådmannen anser at det underliggende omstillings og/eller effektiviseringsbehov fortsatt 
utgjør i størrelsesorden 5 mill. kroner.

Disse vurderinger bygger på den forutsetning at eksterne rammebetingelser  – forhold som vi ikke 
har herredømme over – ikke endres vesentlig. En usikkerhet som vil ligge latent til regnskapet er 
avsluttet,  er endelig pensjonskostnadsbelastning. Vi vil til enhver tid legge til grunn KLPs egne 
beregninger og må stole på disse. Når det gjelder renteregnskapet er dette forutsigbart ettersom 
rentene på 90 % av våre lån er sikret i 2009.

Disponibelt netto drift gjengitt i diagram:

Kort om de enkelte driftsområdene.

Fellesområde tilleggsbevilgninger

Store deler av lønnsoppgjøret er ferdigforhandlet og store deler av vårt budsjett er korrigert for 
oppgjøret. Som fremgår forventes en besparelse på 1,3 mill. kroner på denne posten.

Politisk organisasjon med mer.

Aktiviteten er i hovedsak som planlagt. Deler av budsjettet er stramt og det kan bli mindre avvik 
(overforbruk) på enkelte områder. Samlet sett forventes driftsregnskapet  å komme ut i balanse ved 
årets slutt.

Rådmannen, service, stab og støtte:

Aktiviteten følger i hovedsak plan.  Driftsregnskapet for området forventes  å komme ut i balanse ved 
årets slutt. Driften på IT-området har så langt påført merkostnader på grunn av betydelig omfang av 
kjøpte tjenester.    
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Kultur og informasjon:

Aktiviteten følger i hovedsak plan. Det forventes at regnskapet vil være i tråd med budsjett ved årets 
utløp.   

Kommunalteknikk.  

Aktiviteten følger i hovedsak plan.  Krisepakken har medført betydelige plan- og 
oppfølgningsutfordringer siste år.  Det er så langt disponert ca 2 mill. kroner av krisepakken;  
restbeløpet er i hovedsak planlagt medgått til finansiering av vedlikeholdsarbeider/opprustning  ved 
sykeheimen. (etterisolering og sprinklingsanlegg brann)

Se også kommentarer under investeringsgjennomgangen.

Helse og sosial:

NAV. Så langt synes aktiviteten å følge budsjettforutsetningene. Tidligere prognoser om raskt økende 
arbeidsledighet med derav press på sosialhjelpsmidlene,  har så langt ikke slått til. Det forventes at 
området vil komme ut i regnskapsmessig balanse ved årets slutt.

Enhetene Bistand funksjonshemmede og Pleie og omsorg: 

Området er har fått utbetalt til sammen kr. 5,8 mill. i tilskudd/refusjon fra staten for 
ressurskrevende brukere 2008. Det ble regnskapsført en forventet inntekt i år 2008 på til sammen 
kr. 6,4 mill. Det betyr at det her er et ”avvik” på eksakt 636.540,- som må avskrives inneværende år. 
Dette beløpet er lagt inn som et forventet avvik på årsbasis. 

Det kan se ut som om det endelige oppgjøret indikerer en ”feil” i budsjetteringen av inntektene for 
ressurskrevende brukere. Dette vil vi komme tilbake til og eventuelt ta opp en budsjettrevisjon.

Pleie og omsorg arbeider fortsatt med nedbemanningstiltak for å tilpasse seg reduksjon i antall 
ressurskrevende brukere og for øvrig tilpasning til gitte budsjettrammer.

Det er ellers ikke grunn til å rapportere avvik/forventede avvik på disse områdene. 

Ansvar Enhet
Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Vurdert 
avvik i 

%

110 Politisk organisasjon med mer 2744 0 0,0 %

120 Rådmann 5717 0 0,0 %

130 Service, stab og støtte 10146 0 0,0 %

140 Kultur og informasjon 9454 0 0,0 %
Sum administrasjon, kultur og 

informasjon 28061 0 0,0 %

510 Kommunalteknikk 27700 0 0,0 %

550 Næring og plan 2696 0 0,0 %

86518 0
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Når det gjelder enhet for Helse, rehabilitering og barnevern er det forutsatt usikkerhet om 
utgiftsutviklingen. Det er barnevernsområdet som fortsatt representerer en utfordring. Kostnadene 
ligger betydelig over forventet forbruk pr. august. Økte refusjoner og forutsatt bruk av avsatte 

midler/fond gir 
grunnlag for å 
prognostisere 
budsjettbalanse på 
årsbasis. Men 
usikkerhet 
presiseres.

Det er søkt 
fylkesmannen om 
ekstraordinære 
skjønnsmidler

begrunnet i kostnadsutviklingen på området. Prognosen hensyntar ikke en mulig tildeling. (for 
usikkert)

Oppvekst

Aktiviteten gjennomføres som fortsatt. Det forventes at regnskapene kommer ut i balanse på 
enhetsnivå ved årets slutt.

 

Ansvar Enhet

Revidert 
Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Vurdert 
avvik i %

310 Pleie og omsorg 40088
318

0,0 %

320 Bistand funksjonshemmede 11749
319

0,0 %

330 Helse, rehabilitering og barnevern 23427
0

0,0 %

340 NAV 4302
0

0,0 %

 Sum 79566 0
0,0 %

Ansvar Enhet
Netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Vurdert 
avvik i %

400 Fellesadm. skole og barnehage 10046 0 0,0  %

410 Sakshaug skole 11624 0 0,0 %

411 Sakshaug barnehage 1770 0 0,0 %

412 Røra skole og barnehage 8494 0 0,0 %

413 Utøy skole og barnehage 5825 0 0,0 %

414 Lyngstad skole og barnehage 3913 0 0,0 %

415 Sandvollan skole og barnehage 8736 0 0,0 %

416 Inderøy ungdomsskole 18762 0 0,0 %

SUM 69170 0 0,0 %
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Likviditet:

Det er første gang vi rapporterer på likviditet. Dette formatet vil bli videreutviklet. Når det gjelder 
likviditetsoversikt har vi valgt tall til og med juli mnd pga at godt tallmateriale for august vil ikke 
foreligge før i sept. 

Likviditetsoversikt 2009

Beløp i 1.000 kr. ÅR 2007 År 2008 Januar 2009 April 2009 Juli 2009

Kasse/bank 23720 24514 20534 38482 33201
Kortsiktige fordringer 24487 29181 16465 21894 37822
Sum 48207 53695 36999 60376 71023

Bundne fond 6580 8931 8931 8931 7648
Ubrukte lånemidler 16454 15286 15286 13006 16021
Kortsiktig gjeld 39423 42165 42506 50310 34082
Sum 62457 66382 66723 72247 57751

Netto korts. Fordring -14250 -12687 -29724 -11871 13272
Netto korrig. Fond mv 8784 11530 -5507 10066 36941

Kort kommentar til tallene for juli mnd.:

Kortsiktige fordringer har økt med ca. 16.mill. kr. fra april til juli. Samtidig har kortsiktig gjeld blitt 
redusert med ca. 16.mill. kr. Økningen i fordringer skyldes i hovedsak fakturering. Reduksjonen i gjeld 
skyldes i hovedsak avsatte feriepenger. Sum avsatte feriepenger t.o.m april var ca. 25 mill.kr., mens 
sum avsatt feriepenger t.o.m. juli var ca. 10 mill.kr.

Finansiering.

Når det gjelder finansiering/opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer i 2009 er det 
ikke foretatt låneopptak pr. august. Dette vil bli gjennomført i løpet av seinhøsten.   
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Investeringsregnskap pr. 30.08.2009

Tall i 1000,-

Nr. Prosjektnavn

Kostn. 
overslag 
(til 2012)

Totalt 
bevilget 
(brutto)

Bevilg
2009 
(brutto)

Forbruk 
hittil

Herav 
i år

Forventet
ferdigstill. Kommentarer

459 Dementboliger Solstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt
Vi skal i gang med en ny 
samlet utredning

466
Nytt 
administrasjonsbygg 18170 7300 5000 85 0  2010

Under planlegging. Mulig 
mindre forsinkelse

472
Gatebruksplan 
Straumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikke avsluttet. Ikke i arbeid

481 Gangstadhaugen 1700 1700 0 1787 0 2008
Regnskap fremlegges K-styret 
høsten 2009

501
Gangvei 
Årfall/Sakshaug 990 990 200 238 1657 2009 Under arbeid

513
Røra skole, 
ventilasj./heis 4900 4900 0 4976 109 2009

Regnskap fremlegges K-styret 
høsten 2009

514
Riving Karius og Baktus 
m.m. 800 800 0 229 52 2009

Regnskap fremlegges K-styret 
høsten 2009

515
Næss/Venna -
tomt/infrastr 25000 17280 10000 8000 669 2010-11 Kommunal forskottering

519 NAV 1740 1740 0 1798 0 2008
Regnskap fremlegges K-styret 
høsten 2009

522 Trappheis U-skolen 200 200 0 8 90 2009
Ferdig, regnskap fremlegges 
k-styret høsten 2009

526 Jætåsen - boligtomer 1280 1280 0 1350 0 2008
Regnskap fremlegges K-styret 
høsten 2009

527 Utbedr. brannsyn 3000 1600 1500 25 0 2009
Flere tiltak under planlegging. 
Noe etterslep

528 

VAR-
ledningsnett/Høydeba
ss 11000 6800 6800 178 240 2010 Mulig igangsatt i 2009

529 Venna eiendom 70 0 67 0 2008 Avsluttet - ref regnskap
155-
163,
539 Programvare/IKT 4083 1000 3167 727 Bevilget 2006-2009

535
Utbygging Sandvollan 
Skole 13200 2000 2000 0 93 2010

Vi regner med å komme i 
gang høsten 2009

538 Kulturcampus/vgs 3000 1500 1500 377 377 2010-11

540 HMS, omgjøring bygg 4000 1000 1000 0 0  2009-12
Regner med å belaste fra 
2009

541
Tilrettelegging 
boligtomter 3000 1500 1000 0 0 2012

Komm. boligtomter 
grendene. Gangstadhaugen 
igangsettes i år

542 Nytt kartgrunnlag 220 110 110 107 107 2009
Fullfinansiert anskaffelse i år 
2010

543 GPS-utstyr 200 200 200 167 167 2009

544
Trafikk/parkering 
Kulturhus 1000 1000 1000 0 0

2009-
2010

Vi vurderer å forsere 
prosjektet

545
Utskift. 
hovedvannledninger 1000 1000 622 622 2009 Ferdigstilles høst/vinter 2009

546
Opprustn. kommunale 
veier 9000 3000 3000 0 0

2009-
2012 Tidligfase utredning. 

Kolonne tre. Samlet kostnadsoverslag for prosjektet. (til 2012) Kolonne 4: Brutto bevilgning. (netto + mva) OBS Skal 
foredles. Tar forbehold for feil
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1232-40
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 57/09 21.09.2009

Formannskapet 67/09 23.09.2009

Energiforsyning for Vennaområdet. Eierforhold og videre prosjektering

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det etableres samarbeide med andre brukere i ”Vennaområdet” om felles anskaffelse av 
vannbåren varme basert på miljøvennlig produksjon. (biovarme)

2. Det innhentes tilbud på løsninger/leveranser i det private markedet.

3. Dersom tilfredsstillende løsninger ikke kan etableres etter punkt 2,  gis rådmannen fullmakt 
til å iverksette planlegging av et nytt felles energiforsyningsanlegg for ”Venna” i egen regi.

4. Avtaler, eventuelle investerings-  og finansieringsbehov, jfr. pkt 3, forelegges til politisk 
behandling og godkjenning.

Vedlegg

1 Notat02 Forprosjekt for felles energiforsyning på Venna. Cowi AS

Bakgrunn

Inderøy kommune planlegger nytt administrasjonsbygg og omgjøring av helsehuset for samling 
av helsestøttefunksjoner.  I denne forbindelse er det aktuelt å vurdere en overgang fra elektrisk 
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til vannbåren oppvarming i Helsehuset. Det planlegges et nytt lege- og fysioterapisenter på 
Vennaområdet i privat regi.

Inderøy Videregående skole har planer om utvidelser. Det samme gjelder Kulturhuset. 

Kommunedelplan for Miljø vedtatt i 2003, gir føringer for energibruk i kommunale bygg og 
forutsetter vannbårent oppvarmingssystem med lite bruk av elektrisitet og olje.  Det vises også 
til forslag til Klima- og energiplan som var til behandling i august-møtet. Denne planen er en 
videreføring av Kommunedelplan for Miljø.

Det er tilkommet nye krav til energiforsyning for nye bygg. Teknisk byggeforskrift har fått nye 
krav om energibruk for bygninger over 500 m2 golvflate. Fra § 8-22 i forskriften siteres: Bygning 
skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen 
energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker.

I forskriften stilles krav til dokumentasjon ved prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. 
Dette vil være styrende for planarbeidet for nytt administrasjonsbygg, og det er vanskelig å 
tenke at elektrisk oppvarming er aktuelt for nybygget. 

Det var på denne bakgrunn behov for å utrede muligheten for en samordning av 
energileveranser som tilfredsstiller gitte miljøkrav.

Andre forutsetninger/initiativer.

Referer til utredning fra av Cowi AS i 2007 (utredning datert januar 2008) finansiert med 
tilskudd fra Enova og Inderøy Bioenergi AS. Utredningen dokumenterer muligheter for 
varmeleveranser basert på lokalt råstoff. Utredningen konkluderte med at det ikke var 
lønnsomt å bygge fjernvarmeanlegg med varmesentral i samfunnshuset.  For å få det lønnsomt 
var det nødvendig å koble nytt anlegg opp mot eksisterende anlegg for skolene og dessuten
sikre flere abonnenter.

Utredning fra Cowi A/S

I forbindelse med planer for nytt administrasjonsbygg er det bestilt utredning fra Cowi AS. 
Utredningen fra Cowi AS datert 23.07.2009, er vedlagt. 

Utredningen dokumenterer at det er økonomisk og teknisk realistisk å bygge vannbårent 
energiforsyningssystem for Venna-området. Det skyldes at rammebetingelsene for 
varmesentral fyrt med biobrensel er kraftig forbedret siste år. 

Utredningen anbefaler å bygge ny felles vannbåren energiforsyning for oppvarming av alle 
bygninger på Venna-området. Det gjelder Kulturhuset, Inderøy VGS og nytt kommunalt 
administrasjonsbygg. Det meste av disse bygningene eies av Inderøy kommune. 
Fylkeskommunen eier deler av undervisningslokalene for IVGS. Representanter fra 
fylkeskommunen har gitt tydelige signal om at de vil kjøpe vannbåren varme fra et felles 
energiforsyningsanlegg for Venna. Det kan være andre bygninger i området som kan forsynes 
med energi, men dette er ikke avgjørende for videre prosjektering og realisering.
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Cowi AS anbefaler at det bygges et fordelingssystem med varmtvann etter samme mønster 
som for skolene på Sakshaug. Det anbefales videre å bygge en varmesentral med biobrensel 
som energikilde med kapasitet ca 1 million kilowattimer (kWh). Denne varmesentralen bør 
samkjøres med varmesentralen i kjelleren i samfunnshuset som i dag produserer ca 800 000 
kWh for skolene og samfunnshuset. Aktuell lokalisering for en varmesentral er i forbindelse 
med varmesentralen i Kulturhuset eller ved samfunnshuset. 

I utredningen fra Cowi er både jordvarme og elektrokjel og biobrensel vurdert som alternativ 
energikilde. Biobrensel er funnet å være gunstigere enn jordvarme både pga økonomi og 
driftsforhold. Bruk av elektrokjel synes lite aktuelt ut fra nasjonale føringer om redusert bruk 
av elektrisk energi til oppvarming.

Cowi har i kap 6.1 vurdert både pellets og lokalt produsert treflis som brensel. Pelletsfyrt 
anlegg kommer gunstigere ut økonomisk i utredningen enn treflis. Usikkerheten i denne 
vurderingen er så vidt stor at dette må avklares nærmere under den videre planleggingen. 

Cowi har beregnet følgende investeringskostnader for nytt energiforsyningsanlegg: 

Samlet investering
Nærvarmeledninger: kr.   814 000,-
Energisentral: kr. 2 500 000,-
Undersentraler: kr.    322 000,-
Sum entreprisekostnader: kr. 3 636 000,-
Prosjektering og uforutsette kostnader (20%): kr.    727 200,-
Sum eks. mva. kr. 4 363 200,-

I dag brukes det olje og EL til oppvarming i de bygningene som kan bli tilknyttet dette nye felles 
energiforsyningsanlegget. Elektrisitet brukes både med panelovner, i ventilasjonsanlegg og i 
kjeler som forsyner radiatorer med varmtvann.

Ved overgang fra EL-oppvarming til vannbårent system kan det oppnås tilskudd fra Enova. Som 
oppfølging av klima og energiplanen er det sendt søknad innen fristen som var satt til 1. 
september. Omlegging til vannbåren oppvarming for helsehuset er med i søknaden og Enova 
har varslet saksbehandlingstid på 6 uker. 

Vurderinger.

Rådmannen ber om fullmakt til å gå videre med planene om å etablere et samarbeid om 
leveranser av miljøvennlig energi til Venna-området.

Den viktigste målsetting er å få etablert langsiktige leveranseløsninger av miljøvennlig energi til 
lavest mulig pris. Rådmannen har hatt kontakt med representanter fra fylkeskommunen og 
muligheten for samarbeid synes å være gode. Rådmannen vil derfor sette i gang videre 
prosjektering med tanke på å avklare potensiale for energileveranser. Det vil gi grunnlag for å 
innhente tilbud iht offentlig innkjøpsreglement. Dette arbeidet må legge grunnlag for å avklare 
energipris samt kommunens eierrolle. 

Det finnes erfaringer fra andre kommuner om eierstruktur. Meråker kommune har siste år
bygd ut biobrenselanlegg for grunnskole og videregående skole. Anlegget eies og drives av 
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kommunen. I Levanger kommune og Steinkjer kommune er det siste året bygd eller vedtatt 
bygd biobrenselanlegg for oppvarming av skoler. For skolene på Sakshaug er det inngått en 10-
årig avtale med Nord Energi AS der kommunen betaler for forbrukt energi. Grong kommune 
har besluttet å bygge nytt fjernvarmeanlegg med en flisfyrt varmesentral i kommunale regi.

Utgifter til energiforsyning for Venna er ikke inkludert i årets budsjett. Det antas at 
utredningskostnader kan dekkes over budsjett for nytt administrasjonsbygg. Byggekostnader 
og driftskostnader må tas inn i neste års budsjett. 

I utredningen fra Cowi er det pekt på behov for å avklare hvor mye energi som kan selges fra 
det nye anlegget. Det er gjort beregninger ut fra en produksjon på 1 million kilowattimer som 
er det samme som en 1 GWh. Det er videre gjort beregninger som viser at ved større leveranse 
vil prisen pr kWh reduseres og ved mindre leveranser vil det bli tilsvarende økning. 

Samkjøring med eksisterende varmesentral som eies må avklares. Dersom dette er gunstig er 
det nødvendig å avklare kommunens rettigheter for tidligere overtakelse av anlegget. 

Det er viktig å komme i videre med drøftinger med fylkeskommunen og andre aktører som har 
behov for energi til oppvarming på Venna. Det er dessuten viktig å få sikrere data om 
energileveranser i Venna-området og ut fra dette fastsette tekniske krav til anlegget. Ut fra 
dette kan kostnader for bygging, drift og vedlikehold avklares. Kommunens eierrolle kan 
avklares i forkant av en anbudsprosess, eller det kan innhentes alternative priser med ulike 
eiermodeller og bruke dette som grunnlag for beslutning av eiermodell.  

Konklusjon
Rådmannen ber om fullmakt til å sette i gang nødvendige utredninger og forhandlinger med 
aktuelle samarbeidsparter for å få etablert en felles energiforsyningsløsning for Venna. 
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1 Innledning

Inderøy kommune har et pelletsfyrt biobrenselanlegg i Samfunnshuset, og dette 
anlegget dekker varmebehovet i Samfunnshuset samt Inderøy Barneskole og 
Inderøy Ungdomsskole.

For to år siden ble det vurdert et nytt bioenergibasert fjernvarmeanlegg på Ven-
na (1). Oppdragsgiver var Inderøy Bioenergi AS, og det var da snakk om et 
flisfyrt anlegg med ytelse 300 kW med energisentral i Samfunnshuset.  Dette 
anlegget skulle forsyne Kulturhuset, Venna videregående skole, helsehuset og 
andre bygninger ned mot og eventuelt sør for riksveg 755 med fjernvarme. 
Økonomien for dette anlegget var dårlig på grunn av for lite varmegrunnlag 
siden store deler i de aktuelle bygningene har direkte elektrisk oppvarming. 

I løpet av 2009 har rammebetingelsene for fornybar energiforsyning endret seg 
betydelig i positiv retning. Enova gir økte tilskudd til slike energianlegg, og 
dessuten har Enova en spesiell tilskuddsordning i 2009 for konvertering av 
elektriske varmeanlegg til vannbåren varme. For å få tilskudd til konvertering 
må søknader sendes til Enova før 1. september 2009.

Inderøy kommune ønsker derfor en fornyet vurdering av er nytt fornybar ener-
gianlegg med utvidet fjernvarmenett på Venna. Det vurderes både biobrensel-
anlegg og varmepumpeanlegg. Videre vurderes det å kople sammen det nye 
fjernvarmeanlegget til det eksisterende anlegget.

Hensikten med dette notatet er å vurdere tekniske og økonomiske forhold med 
et nytt fjernvarmeanlegg på Venna.

2 Beskrivelse av mulige abonnenter

Figur 1 viser kart over området med fjernvarmetrasé til aktuell bygningsmasse. 

De øverste bygningene i fjernvarmesystemet på figur 1 er eksisterende bygg 
(Samfunnshuset, Kulturhuset og Venna videregående skole samt Inderøy barne-
og ungdomsskole) som helt eller delvis har vannbåren varme. Nedenfor på kar-
tet er vist ett bygg som i dag har elektrisk oppvarming - Helsehuset, men det er 
planlagt ombygget til vannbåren varme. Det er også planlagt nytt kommunalt 
administrasjonsbygg og nytt legesenter i tilknytning til Helsehuset.

I Samfunnshuset er det allerede en varmesentral med pelletskjel, olje- og elekt-
rokjel. Dette varmeanlegget dekker varmebehovet til Samfunnshuset og videre 
via et lite fjernvarmenett til barneskolen og ungdomsskolen. Allskog/Mobilt 
verksted har levert biobrenselanlegget bestående av en silo for pellets på 50 m3

med sirkelmater og mateskruer til brenner i kjel på 300 kW. Tilsatsvarmean-
legget består av en oljekjel på 540 kW og to elektrokjeler på 230 kW hver 
hvorav den ene er defekt. 
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Figur 1. Kart over området med fjernvarmetrasé og aktuell bygningsmasse 
 inntegnet

2.1 Beskrivelse av bygningsmassen
1 Kulturhuset

Kulturhuset inneholder både Inderøyhallen og en stor kultursal. Samlet 
gulvareal er ca. 6 000 m2. Første byggetrinn fra 1990 med bl.a. idrettshal-
len har gulvvarme i 1. etasje, mens 2. og 3. etasje har elektrisk oppvar-
ming. Andre byggetrinn fra 2003 - biblioteket – har vannbåren oppvar-
ming. Kulturhuset har 3 ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvin-
ner og vannvarmebatterier: ett til idrettsdelen, ett til kulturdelen og ett til 
siste byggetrinn med bibliotek. Samlet luftmengde er ca. 35 000 m3/h. Det 
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vannbårne varmeanlegget har en oljekjel type Buderus på 320 kW og en 
elektrokjel type Halvorsen Maxi boiler med varmeeffekt 300 kW. Fyrhuset 
er plassert mot hovedveien som vist på figur 1.

I 2005 og 2006 ble all varme produsert med elektrokjel, og energiforbru-
kene var henholdsvis 356 000 kWh og 336 000 kWh.

2 Venna videregående skole
Hovedbygget/nybygget på skolen har vannbåren varme. Fyrsentralen inne-
holder en oljekjel på 230 kW, og en elektrokjel type Parca EL 350. Det er 
plass bak elektrokjelen for undersentral for tilkopling til et eventuelt fjern-
varmeanlegg. 

I 2005, 2006 og 2007 ble omtrent all vannbåren varme produsert av elekt-
rokjelen, og energiforbruket var henholdsvis 110 000 kWh, 114 000 kWh 
og 125 000 kWh. I 2008 ble det bygget et tilbygg til skolen med vannbåren 
varme. Tilbygget er på 450 m2 fordelt på to etasjer, hvorav 1. etasje har 
gulvvarme og 2. etasje har radiatorsystem. Dette tilbygget antas medføre 
en økning av det årlige energibehovet med 45 000 kWh/år, slik at samlet  
varmebehov fra vannbårne varmeanlegg i Venna videregående skole utgjør  
170 000 kWh/år.

3 Helsehus med kommuneadministrasjonen
Helsehuset med areal ca 1800 m2, har i dag elektrisk oppvarming. Det fo-
rutsettes at det ombygget til vannbåren varme før det koples til fjernvarme-
anlegget. Bygget ventileres med to anlegg med varmegjenvinning.

Det er planlagt et nybygg ved Helsehuset for å gi plass til administrasjonen 
i kommunen med byggestart høsten 2009. Denne bygningen blir ca 900 m2

golvareal i to etasjer sammenbygd med Helsehuset. 

 I tilknytning til Helsehuset er det også under planlegging et nytt legesenter 
med stipulert areal 500 m2 med vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. 
Byggestart i løpet av neste år.

4 Samfunnshuset
Samfunnshuset blir i dag oppvarmet av et pelletsfyrt biobrenselsanlegg på 
300 kW effekt som også dekker varmebehovet til barneskole og ungdoms-
skole. Samfunnshuset har en kondemnert svømmehall.

5 Inderøy ungdomsskole
Ungdomsskolen får varmetilførsel fra pelletsanlegget i Samfunnshuset.

6 Inderøy barneskole
Barneskolen får varmetilførsel fra pelletsanlegget i Samfunnshuset.

Både på barneskolen og ungdomsskolen er det noen bygninger som varmes opp 
med panelovner. Totalt areal med elektrisk oppvarming er målt til 780 m2 på 
barneskolen og 600 m2 på ungdomsskolen. Hvor mye av dette som blir konver-
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tert før fjernvarmeanlegget er i drift er usikkert, men i samråd med kommunen 
er det satt til 1000 m2 tilleggsareal som forsynes med nærvarme.

2.2 Varmebehov
I tabell 1 er satt opp dimensjonerende effektbehov og årlig energibehov både 
for den eksisterende bygningsmassen som i dag er aktuell å koples til fjernvar-
meanlegget, og for bygningsmasse som kan koples til fjernvarmeanlegget i nær 
fremtid. Av praktiske årsaker deles tabellen opp i nybygg og bygninger som har 
vannbåren varme, og bygningsmasse som skal konverteres fra elektrisk opp-
varming til vannbåren varme. 

Tabell 1. Dimensjonerende effektbehov og årlig energibehov

Areal
(m2)

Dim. effekt
(kW)

Årlig energibehov
(kWh/år)

Bygg med vannbåren varme + fortausvarme

1      Kulturhuset
2      Venna videregående skole
3B    Adm.bygg  (nybygg)
3C    Legesenter (nybygg)
Sum bygg med vannbåren varme
Fortausvarme

5 500
3 600
1 000

 500
10 600      

500

460
240
 80
 40

860
(125)

 350 000
 170 000
 100 000
  50 000
 670 000

 50 000

Bygg som skal konverteres til vannbåren varme

1      Kulturhuset
3      Helsehuset
Sum bygg som skal konverteres

 500
1 800
2 000

 40
100
140

 25 000
 300 000
 325 000

Sum 12 600 1 000 1 045 000

3 Dimensjonering av fjernvarmeanlegg 

Det vurderes fjernvarmeledninger som vist med de heltrukne linjene på figur 1.

Fjernvarmeanlegget dimensjoneres ut fra dimensjonerende effekter for de ulike 
bygningene. Ved beregning av rørdimensjoner er det forutsatt en temperaturdif-
feranse på ∆t = 20°C i fjernvarmesystemet, og maks trykktap i rørene er satt til                
∆p = 150 Pa/m. Av hensyn til eventuelle framtidige abonnenter sør for Helse-
huset, er det gått opp en dimensjon på fjernvarmerørene sør for Kulturhuset.

Varmebehovet for fremtidige tilknytninger er usikkert, og det er derfor ikke 
regnet med samtidighetsfaktor ved dimensjonering av rørnettet. Det er også 
fullt mulig å øke temperaturdifferansen til ∆t = 30ºC i et slikt fjernvarmesys-
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tem, og det innebærer en reservekapasitet på 50% for fremtidig utvidelse av 
anlegget.

I tabell 2 er fjernvarmerørene dimensjonert ut fra de ovenfor gitte kriterier, og 
rørentreprisen er beregnet ut fra erfaringspriser på røranlegg. I tillegg kommer 
grøftekostnader, kryssing av gater og elkabler/vannrør som i dag er nedgravet i 
grunnen.

Tabell 2. Dimensjonering/investering i fjernvarmeanlegg 

Trasé
Trasélengde

(m)
Effekt
(kW)

Vannm.
(kg/s)

Rørdim.
(DN)

Pris
(kr/m)

Pris
(kr)

4 – 1
Avgrening til 1    
1 – 2
Avgrening til 2
2 – 3
Avgrening til 3
Sum

130
30
110
30
90
30
420

1 000
 500
 500
 240
 220
 220
 

11,9
6,0
6,0
2,9
2,6
2,6

DN100
DN100
DN100
DN65
DN80
DN65

1 300
1 300
1 300
1 000
1 100
1 000

169 000
 39 000

143 000
 30 000
 99 000
 30 000

510 000

4 Vurdering av biobrenselanlegg

Figur 2 viser en skjematisk fremstilling av et flisfyringsanlegg med nærvarme-
ledninger til nærliggende bygninger.

Figur 2. Flisfyringsanlegg med nærvarmeledninger til nærliggende bygninger

Biobrensel
anlegg

Skorstein

Fjernvarmerør

Varmt
vann

Flislager
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Biobrenselanlegget plasseres i prefabrikert container utenfor kulturhuset. Flissi-
loen bygges fortrinnsvis nedfelt i bakken. Det legges vekt på en tiltrekkende 
arkitektonisk løsning for flissiloen.

Figur 3 viser effekt-varighetskurve for ferdig utbygget anlegg, med årlig var-
mebehov på 1 045 000 kWh/år. Det er her forutsatt et flisfyrt anlegg med ytelse 
på 300 kW. Et biobrenselanlegg som fyres med flis med fuktighet opptil 30% 
har problemer med å operere på dellastdrift under 25% av dimensjonerende ef-
fekt. Derfor må anlegget slås av om sommeren.

Figur 2. Effekt-varighetskurve for nærvarmeanlegget med effektkarakteristikk 
 for flisfyringsanlegg inntegnet

Det bemerkes at effektbehovet i effekt-varighetskurven er middelverdien av 
dag- og nattdrift, og dimensjonerende effektbehov for oppvarming er vesentlig 
større enn maksimalbehovetsom er vist på figur 2.

Den ideelle løsning ville vært å kombinere flisfyringsanlegget med pelletskje-
len som står i eksisterende fyrhus i Samfunnshuset. Da må begge anleggene gå 
for å dekke varmebehovet i kuldeperiodene om vinteren, mens pelletskjelen er i 
drift om sommeren når det er for lite varmebehov for flisfyringsanlegget. I pe-
rioden med varmebehov mellom 100 og 300 kW kjøres det biobrenselanlegget 
som har lavest brenselpris, og det er som regel flisfyringsanlegget.
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4.1 Investering 

Fjernvarme ledningsnett
Varmerør, ferdig lagt i grøfter og montert: kr.    510 000,-
Grøfter, gjenfylling: 420 m · 600 kr/m = kr.    252 000,-
Kryssing av veier etc.: kr.      52 000,-
Sum nærvarme ledningsanlegg: kr.   814 000,-

Energisentral
Biobrenselsanlegg med container  og pipe: kr. 1 700 000,-
Flissilo kr.    800 000,-
Sum entreprisekostnader: kr. 2 500 000,-

Undersentraler
Det forutsettes at hver abonnent tilkoples fjernvarmeanlegget via en undersent-
ral, og at undersentralene koster 350 kr/kW. Dette gir følgende kostnader for 
undersentralene:

Abonnent 1: 460 kW · 350 kr/kW = kr.   161 000,-
Abonnent 2: 240 kW · 350 kr/kW = kr.     84 000,-
Abonnent 3: 220 kW · 350 kr/kW = kr.     77 000,-
Sum: kr.   322 000,-

Samlet investering
Nærvarmeledninger: kr.   814 000,-
Energisentral: kr. 2 500 000,-
Undersentraler: kr.    322 000,-
Sum entreprisekostnader: kr. 3 636 000,-
Prosjektering og uforutsette kostnader (20%): kr.    727 200,-
Sum eks. mva. kr. 4 363 200,-

5 Vurdering av bergvarmebasert varmepumpeanlegg

I likhet med biobrenselanlegg krever også varmepumper store investeringer, 
men små energiutgifter, og varmepumper bør derfor også dimensjoneres for å 
få lang ekvivalent driftstid. Varmepumpen dimensjoneres for å dekke 250 kW 
varmeeffekt. Det er forutsatt en ett-trinns varmepumpe med R-134a som ar-
beidsmedium. Varmepumpen kan levere varmt vann opp til 55ºC.

Det forutsettes et bergvarmebasert varmepumpeanlegg med 25 borebrønner ned 
til 200 m dybde. Flere brønner koples sammen til samle- og fordelingsstokker i 
to kummer i energibrønnparken, og tur- og retur brineledninger fra fordelings-
kummene koples til varmepumpen inne i eget maskinrom. Prisen på borehull er 
satt til 80 000 kr/brønn med kollektorrør og tilførselsrør fram til varmepumpen.

Figur 4 viser prinsippskjema for et bergvarmebasert varmepumpeanlegg. På 
figuren er også vist hvordan kjøling og lading av borehullene kan oppnås ved å 
kople lakekretsen til borehullene til varme/kjølebatterier i ventilasjonsanlegget.
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Figur 4. Prinsippskjema av bergvarmebasert varmepumpeanlegg

Figur 5 viser effekt-varighetskurve for bergvarmepumpen. Dimensjonerende 
temperaturnivå i flere av varmeanleggene på Venna er 80/60ºC tur/retur-
temperaturnivå ved dimensjonerende utetemperatur (-20ºC), og det betyr at 
varmepumpen må koples ut de kaldeste dagene i året.
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Figur 5. Effekt-varighetskurve med effektkarakteristikk til bergvarmepumpe 

5.1.1 Investering
- Varmepumpe – 250 kW: kr.    500 000,-
- Energibrønner i berg: kr. 2 000 000,-
- Rørinstallasjoner, automatikk og elarbeider i maskinrom: kr.    400 000,-
- Maskinrom/container: kr.    400 000,-
Sum investering i varmepumpesentral: kr. 3 300 000,-
Nærvarme ledningsnett: kr.    814 000,-
Undersentraler: kr.    322 000,-
Sum: kr. 4 436 000,-
Prosjektering og uforutsette kostnader (20%): kr.   887 200,-
Sum investering i varmepumpebasert nærvarmeanlegg: kr. 5 323 200,-

6 Økonomisk sammenligning av alternative varmeanlegg

I tabell 3 er tekniske og økonomiske data for biobrenselanlegget og varmepum-
peanlegget sammenlignet med fyring med lokale elektrokjeler.

Økonomisk levetid er satt til gjennomsnittlig 20 år for alle anleggsdeler, og re-
alrenten er satt til 7% p.a. Energiprisen for flis er satt til 25 øre/kWh, mens 
elektrisitetsprisen er 80 øre/kWh. Service/vedlikeholdskostnadene er satt til 5% 
av kostnader på teknisk utstyr i energisentralen per år.                                             
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Tabell 3. Tekniske og økonomiske data for tre alternative varmeanlegg

Alternativ
Anlegg

1
Biobrensel-

anlegg

2
Bergvarme-
basert VP

3
Elektrokjel

Tekniske data
Varmeproduksjon                 
-  Fornybart energielanlegg  (kWh/år)
-  Elektrokjeler                    (kWh/år)
Sum varmeproduksjon         (kWh/år)

Energiforbruk   
-  Bioenergi                         (kWh/år)
-  Elektrisitet                      (kWh/år)         
Sum energiforbruk               (kWh/år)

Energisparing                       (kWh/år)

 835 000
 210 000

 1 045 000

1 030 000
 225 000

1 255 000

 835 000

 730 000
 315 000

1 045 000

255 000
340 000
595 000

480 000

  0
 1 045 000
 1 045 000

 0
1 075 000
1 075 000

-

Økonomiske data
Investering                                 (kr)

Årskostnad uten Enova-støtte
-  kapitalkostnad (20 år, 7%)    (kr/år)
-  service/vedlikehold (3%)      (kr/år)
-  elutgifter (80 øre/kWh)         (kr/år)
-  flisutgifter  (25 øre/kWh)      (kr/år)
Sum årskostnad                         (kr/år)

Spesifikk varmepris              (kr/kWh)

Årskost med Enova-støtte
-  kapitalkostnad (20 år, 7%)    (kr/år)
-  service/vedlikehold (3%)      (kr/år)
-  elutgifter (80 øre/kWh)         (kr/år)
-  flisutgifter  (25 øre/kWh)      (kr/år)
Sum årskostnad                         (kr/år)

Spesifikk varmepris              (kr/kWh)

Inntjeningstid                              (år)

4 363 200

 411 890
 125 000
 180 000
 257 500
 974 390

0,93

333 060
125 000
180 000
257 500
895 560

0,86

18

5 323 200

 502 510
 25 000

 476 000
 0

1 003 510

0,96

 457 200
 25 000

 476 000
 0

 958 200

0,92

•

1 000 000

 94 400
 30 000

 860 000
 0

 984 400

0,94

0,94

Det er forutsatt at biobrenselkjelen dekker ca. 80% av varmebehovet med 85% 
virkningsgrad. Varmepumpen dekker 70% av varmebehovet med en årsvarme-
faktor på ε = 3. Elektrokjelen dekker resten av energibehovet, og virkningsgra-
den settes til 97%. Det er også et tap i fjernvarmenettet på 5% som regnes med 
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ved at primærenergiforbruket til både biobrenselkjel, varmepumpe og elektro-
kjeler i fjernvarmesystemet plusses på 5%.

Forutsatt at biobrenselanlegget får investeringstilskudd på 1 kr/kWh spart ener-
gi fra Enova vil flisfyringsanlegget komme ut med klart lavest årlige kostnader, 
og siden Inderøy kommune allerede har et biobrenselanlegg på Venna, er det 
naturlig at det satses på biobrensel som primær energikilde ved utvidelse av 
fjernvarmeanlegget.

6.1 Følsomhetsberegninger
Biobrenselanlegget kan utformes på andre måter for å redusere investeringene:

6.1.1 Lokalt pelletsanlegg adskilt fra eksisterende anlegg
Dersom det bygges et pelletsanlegg for Kulturhuset, Venna videregående skole 
og Helsehuset, spares anslagsvis kr. 500 000,- i silo, kr. 300 000,- ved å kutte ut 
varmeledning til eksisterende pelletsbasert fjernvarmeanlegg og kr. 322 000,-
spares dersom vi ikke trenger undersentraler. Samlet sparte investeringer utgjør 
kr. 1 122 000,-. Til gjengjeld er pelletsprisen 37,5 øre/kWh, mot 25 øre/kWh 
for flis.

Dette gir følgende sammenlignbare kostnader. Eventuell støtte fra for eksempel 
Enova er ikke inkludert. 

Tabell 4. Sammenligning av flis- og pelletsanlegg

Biobrenselanlegg Flis Pellets

Investering                        (kr)

Energisparing              (kWh/år)

Varmepris                    (kr/kWh)

4 363 200,-

835 000

0,93

3 016 800,-

890 000

0,89

Under de gitte forutsetninger kommer et nytt pelletsanlegg ut med litt lavere 
varmekostnad enn flisfyringsanlegget. Det er imidlertid mange andre grunner 
til å kople de to biobrenselanleggene sammen til et felles fjernvarmeanlegg, 
blant annet økt driftssikkerhet og bedre utnyttelse av biobrenselanleggene.

6.1.2 Endringer i varmebehov
I tabell 5 er vist hvordan endringer i varmebehovet vil påvirke varmekostnade-
ne for det nye flisfyrte fjernvarmesystemet. Alternativ 1 med reduserte varme-
behov er varmebehovet uten bygninger som konverteres fra elektrisk til vann-
båren varme, mens alternativ 3 med økte varmebehov inkluderer flere konver-
terte varmeanlegg (også Venna videregående skole) samt planlagte omsorgsbo-
liger. Økte investeringene for det største varmebehovet skyldes utvidelse av 
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fjernvarmenettet til planlagte omsorgsboliger. Investeringer i tabell 5 er uten 
investeringstilskudd fra Enova.

Tabell 5. Følsomhetsvurdering ved endrede varmebehov

Alternativ
Varmebehov        (kWh/år)

1
720 000

2
1 045 000

3
1 400 000

Investering           (kr)

Varmepris            (kr/kWh)

4 363 200

1,17

4 363 200

0,93

4 700 000

0,83

Varmeprisen øker betraktelig for alternativ 1 sammenlignet med alternativ 2 (de 
varmebehovene vi har lagt til grunn for vurderingene). Det er derfor en forut-
setning for fjernvarmeanlegget at bygningene med elektriske varmeanlegg blir 
konvertert til vannbåren varme. Dersom også Fylkeskommunens bygninger 
som har elektrisk varme blir konvertert, og dersom fjernvarmeanlegget utvides 
til nye bygninger, vil lønnsomheten bedres betydelig for fjernvarmeanlegget.

7 Arealbehov for biobrenselanlegget

Ved Meråker skole er det bygget et pelletsfyrt biobrenselanlegg på 600 kW 
varmeeffekt med pelletssilo og fyrkjel i container utenfor eksisterende maskin-
rom. Pelletssiloen har diameter 3,1 m og høyde 11,5 m, og fyrsentralen (contai-
neren) har ytre mål: L x B x H = 7,5 x 3,2 x 3,5 m.

Med flisfyrt anlegg blir som regel flissiloen utformet annerledes enn en pellets-
silo. Den kan utformes med samme mål som containeren for fyrsentralen, og 
den han med fordel senkes ned i bakken med luke på toppen for fylling av flis 
fra bil.

8 Organisering av fjernvarmeanlegget

Inderøy kommune er eier av de fleste bygningene på Venna, og kommunen har 
vaktmesterordning for de kommunale bygningene. Vanligvis står kommuner 
selv for bygging og drift av varmeanlegg.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune eier Venna videregående skole, og Inderøy 
kommune må inngå en avtale med fylkeskommunen om varmesalg fra det bio-
brenselbaserte fjernvarmeanlegget. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har vært 
pådriver for fornybar energiforsyning i flere av sine bygninger, og har erfaring 
fra flere tilsvarende prosjekter. Blant annet ble det startet et biobrenselbasert 
anlegg i Meråker skole i mai 2009, og dette anlegget skal levere varme til Mer-
åker videregående skole.

Dersom energisentralen skal bygges ut for fjernvarmeforsyning til flere byg-
ninger, og eventuelt også andre byggherrer enn kommunen og fylkeskommu-
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nen, kan det etableres et eget fjernvarmeselskap. Lokale energiverk er som re-
gel sterkt representert i slike etableringer.

Det er etter hvert dukket opp flere firmaer som tar på seg både prosjektering, 
oppbygging/investering og drifting av energisentraler og som leverer ferdig 
varme til byggeiere. Således har Nord Energi AS installert pelletsanlegget i 
energisentralen i Samfunnshuset, og selger ferdig varme fra dette anlegget.

Skogeierlagene enkelte steder har sett et nytt forretningsområde i å bygge og 
drive bioenergianlegg, og i 2007 ble det etablert et nytt selskap – Inderøy Bio-
energi AS, også meldt sin interesse for en slik utvikling. Dersom kommunen 
ønsker å outsource energitjenestene til sine bygninger, kan dette være en løs-
ning. 

9 Konklusjon

Det er vurdert fornybar energiforsyning til Venna med både biobrenselanlegg 
og bergvarmebasert varmepumpe. Vi vil anbefale at det bygges et biobrensel-
basert fjernvarmeanlegg av flere grunner, blant andre:

- det er høytemperatur varmefordeling i aktuelle bygninger, og da ligger 
forholdene bedre til rette for biobrensel enn varmepumpe som primær 
energikilde.

- Inderøy kommune har allerede et biobrenselanlegg på Venna, og da er det 
naturlig at det satses på biobrensel som primær energikilde ved utvidelse 
av fjernvarmeanlegget.

For å få et lønnsomt biobrenselanlegg, er det nødvendig at de bygningene på 
Venna som i dag har direkte elektrisk oppvarming, konverteres til vannbåren 
varme. Enova har etablert en tilskuddsordning på konvertering til vannbåren 
varme, og tar i mot søknader før 1. september 2009. Vi vil derfor anbefale at 
Inderøy kommune sender inn søknad til dette programmet for å få støtte til å 
konvertere varmeanleggene.

Henvisninger

1. Inderøy Bioenergi AS: Vurdering av biobrenselanlegg i Inderøy. 
Notat fra COWI AS 08.01.2008.
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Arkivsak. Nr.:
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Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 58/09 21.09.2009

Gaus Invest AS - 135/11, Meieribakken 4 - søknad om rammetillatelse for 
påbygg/ombygging

Rådmannens forslag til vedtak

1. I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 93 og 95, gis rammetillatelse til ombygging, 
tilbygging og påbygging av Meieribakken 4.

2. Det settes som vilkår for rammetillatelsen at samtykke fra arbeidstilsynet innhentes og 
ettersendes jf. pbl. § 95 nr. 2.

Vedlegg – delvis uttrykt
1 Søknad
2 Gaus Invest - 135/011 - Søknad om tillatelse til tiltak -

Rammetillatelse - Tilbygg - Meieribakken 4
3 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
4 Meieribakken 4 - Revidert situasjonsplan av 3.9.2009.
5 Tegning kjellerplan
6 Tegning plan 1
7 Tegning plan 2
8 Tegning snitt
9 Tegning fasade øst
10 Tegning fasade sør
11 Tegning illustrasjoner
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Bakgrunn

Søknaden

Det er ønske om nye lokaler tiltenkt Flyndra A/S med virksomhetene Marens Bakeri, E@ og 
Jostu i Meieribakken 4. 

Eksisterende lokaler søkes både ombygd, påbygd og tilbygd.

- Ombyggingen gjelder eksisterende våningshus til lokaler for kafé Bakeri i 1 etasje og 
kontor/møterom i 2 etasje. 

- Påbyggingen gjelder en etasje på eksisterende dekke over 1 etasje øst til kontorer for 
Inderøy slakteri og nåværende leietakere i 1 etasje.

- Tilbyggingen gjelder i en etasje, også mot øst, til utsalg. Her etableres to innganger, en 
for Inderøy slakteri og en felles inngang for øvrige lokaler. Det bygges også en veranda i 
1 etg av våningshuset mot sør for uteservering.

Prosjektet omfatter en tilbygging av totalt 321 m2 bruksareal, 134 m2 bebygd areal. 

Plan
Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Straumen sentrum, vedtatt 04.05.09.

Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.8 stiller krav til 2 parkeringsplasser pr 100 m² 
forretningsareal.

Nytt forretningsareal oppgis til 170 m² og utløser dermed et behov for minimum 3 nye 
parkeringsplasser. Tiltaket er vist med nye parkeringsplasser nordøst på tomta i 
vareleveringssonen. 

Søker fremholder at vareleveringen vil foregå til tider da det er lite press på parkeringsplassene 
og at det ikke vil oppstå konflikt mellom disse.

Estetikk
Tilbygget er planlagt med flate tak for å gi en kontrast til eksisterende våningshus/trehus og i 
harmoni med øvrig slakteribygning. Fasaden mot øst er åpen med mye glass og framtredende 
trapp med fasade i glassbyggestein og overbygde inngangspart. Veranda på trehuset er 
utformet i tradisjonell stil.

Vurdering

I utgangspunktet kan rammetillatelse besluttes av rådmannen i henhold til delegert fullmakt. 
Ut fra en samlet vurdering velger likevel rådmannen å forelegge saken for hovedutvalget til 
beslutning.

Tiltaket vurderes å være i tråd med gjeldende plan. 

Rådmannen ser at tiltaket vil gi større press på området rundt Meieribakken med tanke på 
parkering. En bedring av parkeringssituasjonen kan, som søker fremholder, løses ved å endre 

Side 34



eksisterende parkeringspraksis. Ansatte ved blant annet Inderøyheimen benytter i dag 
Meieribakken til parkering i utstrakt grad. Disse plassene kan frigjøres til besøksparkering ved 
at ansatte både ved Inderøyheimen og Meieribakken 4 henvises til parkeringsplasser som 
tidligere er etablert til dette v/Straumbrua.

Meieribakken vil med prosjektet bli mer trafikkert av fotgjengere. Sentrale aktiviteter og deler 
av tyngdepunktet i sentrum vil bli flyttet nordover i retning Nessjordet.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at det gis rammetillatelse til påbygging, tilbygging og ombygging av 
Meieribakken 4 under vilkår av samtykke fra Arbeidstilsynet.
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ARKITEKTKCINTOR AS

Inderøy Kommune
Teknisk Etat

7670 Inderøy

Med vennlig hilsen
L tnes Arkitektkontor AS

gyS
Kåre H rstad
sivilarkitekt MNAL

2 6 JUNI2009
111111111111111111113111111111111111

Verdal 24.06.2009

Gaus Invest AS
Påbygg / Ombygging i Meieribakken 4
Søknad om rammetillatelse

På vegne av byggherren Gaus Invest AS, søkes det herved om rammetillatelse for ovennevnte
prosjekt. Prosjektet omfatter tilpasning av eksisterende lokaler til ny virksomhet med Marens
Bakeri, E@ og Jostu. I tillegg skal det på eksisterende dekke over 1. etg påbygges en etasje
med kontorer for Inderøy Slakteri og nåværene leietakere i 1. etg. Virksomhetene og deres
arealer er uendret siden forhåndskonferansen avholdt den 9. mars.

Prosjektet oppføres innenfor byggegrenser og maks utnyttelsesgrad angitt i Reguleringsplan
for Straumen av mai 2009.

Nabovarsling er gjennomført etter oppgave over naboer fra Inderøy Kommune. Disse ble
utsendt fra ansvarlig søker den 09.06.2009, og frist for innsigelser gikk ut 23.06.2009
Sammen med nabovarselet ble fasader og situasjonsplan (C1) vedlagt. Det er ikke kommet
innsigelser fra naboene innen denne fristen.

Vi oversender med dette søknaden om rammestillatelse. Vi forventer å ha oversikt over
utførende, samt arbeidstilsynets samtykke slik at søknad om igangsettingstillatelse kan

11, oversendes. Det taes sikte på snarlig oppstart på byggeplassen.

firmapost@letnesark.no -  www.letnesark.no

Nordgt. 28, postboks 37, 7651 Verdal - Tlf. 74 04 17 00
Skippergt. 11D, serviceboks 2532, 7729 Steinkjer - Tlf. 74 14 18 00

Org.nr. 942 321 910 MVASide 36



ø

ø

Side 37



•

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 93

Ci  Enkle tiltak
Li Ett-trinns søknadsbehandling

Rammetillatelse

Søknad om ansvarsrett for
ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning

Eiendom/
byggested Adresse

Meieribakken 4

Tiltakets art
pb1 § 93

(flere kryss mulig)

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket
Foretak
Letnes Arkitektkontor AS

Adresse
Nordgt 28, Boks 37

Postnr Poststed
7651 Verdal

Organisasjonsnr
94203210910

Kontaktperson Mobiltelefon
Kåre Herstad 90077795

E-postadresse
f irma ostOletnesark.no

Dato Underskrift

Gnr
135

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekniske inst. *)

Endring av boligenh.

Innhegning, skilt

Eiendomsdeling **)

Annet

Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiftak

Gjentas med blokkbokstaver
KARE HERSTAD

Bnr
11

— Ja INei

Festenr

E Frittliggende

Parkeringsplass

Konstruksjon

fl Bruksendring

fl Hele bygg

fl Nyanlegg

fl Oppdeling

Telefon
74 04 17 00

Telefaks
74 04 17 01

111:"
~ lir

Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)

Til kommune: (Søknad med ve .
ev ekstra sett etter avtale med k. _
INDERØY KOMMUNE

7670 INDERØY

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

Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr

Postnr
7670

Poststed
INDERØY

Tilbygg, påbygg, underbygg

fl Anlegg fl Vei

Fasade

Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg

E Endring

E Sammenføyning

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

fl Deling fl Bortfeste

- beskriv

**) 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.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning

Redegjørelser 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

Tiltakshaver

Navn
Gaus Invest AS

Adresse
Meieribakken 4

Postnr Poststed
7670 INDERØY

Organisasjonsnr
918578722

3 Vesentlige terrenginngrep

Li Reparasjon

fl Anlegg

fl Reparasjon

fl Sammenføyning

Gruppe

fl Enkeltperson

E-postadresse
havard@inderoysodd.no

Dato Underskrift

[1

Gjentas med blokkbokstaver

111111111111111111014111111111111111

Nr fra - til

/

CI -

£7 -
P -
G / -

-

Ja fl Nei

Telefon (dagtid)
74156000

Ikke
relevant

fl

Foretak/lag/sameie fl Off. virksomhet
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Opplysninger om tiltakets ytre rammer J 009905
og bygningsspesifikasjon
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder Vedlegg til NBR 5174
• ..

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Signering - ansvarlig søker
Eiendom/ 135 11
byggested Adresse Postnr Poststed

Me ieribakken 4 7670 INDERØY
Kartblad Koordinatsystem Senterpunkt angitt ved-Senterpunkt
(hvis oppgitt på situasjonskart): (hvis oppgitt på situasjonskart):

for tiltaket X-koordinat: Y-koordinat:

• . . •

Vedlegg nrPb1 § 93 a Forhåndskonferanse er avholdt Ja E Nei Dersom ja, vedlegg referat E -El

. • .

Pb1 § 7, 88
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasion gis på eget ark) Vedlegg

B
nr

E Plan- og bygningslov Forskrifter til pbl Kommunale Arealplaner
vedtekter til pbl

Pbl § 74, 2. ledd Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.

Planstatus

Planlagt
bruk/formål

Oppmålt
tomt

Bebyg-
gelsen  -
størrelse
og grad av
utnytting

Avstand

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Spesifiser nærmere
Re lerin s lan for Straumen Sentrum, odk •ent i kommunest re 4.5.2009

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/regulefingsplan/bebyggelsesplan - beskriv
IFK, -Industri, Forretnin o Kontor

Beregningsregler i reguleringsplan

fl Prosent bebygd areal (%13YA) fl Tillatt bruksareal (T-BRA m2)
Prosent tomteutnyttelse (%TU) fl Annet

Kontor, kafe og forretning.
fl Bolig Annet

beskriv

fl Garasje

Ja Nei
Tomteareal 3639m2

Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Antall etasjer (TEK § 4-1) 2+s 2

Antall bruksenheter (NS 3940) 1 2

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5) 3392 m2 321 m2  3713

Bebygd areal (NS 3940) 1895  m2  134  m2  2029

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket 55,75%

Vis beregning av grad av utnytting
U. BYA x 100 / Tomteareal: U=2029x100/3639. 55,75,6%

Minste avstand fra den planlagte bygning til:
Nabogrense Vegmidte

4m 7m

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

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

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

Avstand

Avstand

Sett kryss for
eksisterende plan

Tillatt grad av utnytting
60%

Annen bygning

0

Nei

X Nei

Vedlegg nr

Il

Vedlegg nr

E -

m2

m2

NBR nr 5175 Jull-2003 Side 1 av 3

Il

Side 40



•

•

Side 41



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

Grunnforhold
pbl § 68
Rasfare, flom
mv. pbl § 68
Miljøforhold

Adkomst

vegloven

pbl g 66, 67

Vann-

forsyning

pbl g 65, 67

:

Bygningstypekode

K Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

K Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

K Ja Nei Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Gir tiltaket endrede Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:
avkjøringsforhold?

Riksveg/fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

Tilknyttning i forhold til tomta

-

•

offentlig vannverk

•

Privat vannverk

•

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

•

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

•

Ja fl

Bruksareal
Bolig Annet Totalt

Nei

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

Tilknyttning i forhold til tomta

X  Offentlig avløpsanlegg

Avløp  Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

pbl §§ 66, 67

Overvann  Takvann/overvann føres til:

Antall
Etasjer

2

Beskriv

Foreligger utslippstillatelse?

g Ja Nei

–1Ja H Nei

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

Avløpssystem

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjødngstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

K Terreng

Ja

Ja

Ja

Nædngsgruppekode Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal
kodes etter den næringen som opptar størst del av arealet.
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

Bruksareal totalt
Summen av bruksareal til bolig og bruksareal til annet enn bolig registreres.

Se side 3 for valg av bygningstypekode.

Vedlegg nr
E -

Ved legg nr
E -

Vedlegg nr
E -

Nei

Nei

Nei

Ja EjijiNei

—Ja Nei

K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og
utleievirksomhet
L Offentlig forvaltning
M Undervisning
N Helse- og sosialtjenester
0 Andre sosiale og personlige tjenester
Q Internasjonale organ og organisasjoner
X Boliger
Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og
annet som ikke er næring.

Er det heis i bygningen?
Bruksareal til bolig

Ja Nei
Bruksareal som skal brukes til boligformål registreres her.
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 nædngsgruppe 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.
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BOLIG
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges kode innen «Bolig» (111-199). Ved valg av kode velges
den med størst andel av arealet.

Enebolig
111 Enebolig
112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig, vertikaldelt
122 Tomannsbolig, horisontaldelt
123 Våningshus tomannsbolig, vertikaldelt
124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Rekkehus, kjedehus, andre småhus
131 Rekkehus
133 Kjede/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andre småhus med 3-4 boliger

ANNET
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges kode innen «Annet» (211-840).
Ved valg av kode velges den med størst andel  av arealet.

INDUSTRI OG LAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygning for renseanlegg
216 Bygning for vannforsyning bl.a. pumpestasjon
219 Annen industribygning *

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA)
223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA)
229 Annen energiforsyning *

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle- og fryselager
233 Silobygning
239 Annen lagerbygning *

Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshus for fiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning *

KONTOR OG FORRETNING

Kontorbygning
311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Mediabygning
319 Annen kontorbygning *

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butikklforetningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annen forretningsbygning *
330 Messe- og kongressbygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning, terminal

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltåm
412 Jembane- og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning *

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning *

Stor boligbygning
141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etg.
142 Stort frittliggende boligbygg på 3094  etg.
143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer
144 Store sammenbygde boligbygg på 2 etg.
145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg.
146 Store sammenbygde boligbygg på 5 etg. eller mer

Bygning for bofellesskap
151 Bo- og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annen bygning for bofellesskap *

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annen garasje-/hangarbygning *

Veg- og trafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning
449 Annen veg- og bilfilsynsbygning *

HOTELL OG RESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annen hotellbygning *

Bygning for overnatting
521 Hospits, pensjonat
522 Vandrer-, feriehjem
523 Appartement
524 Camping-/utleiehytte
529 Annen bygning for ovematting *

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning, kaffibygning
532 SentraNøkken, kantinebygning
533 Gatelløkken, kioskbygning
539 Annen restaurantbygning *

KULTUR OG UNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Bamehage
613 Bameskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinert bame- og ungdomsskole
616 Videregående skole
619 Annen skolebygning *

Universitets-, høgskole og forskning
621 UniversiteUhøgskole m/auditorium, lesesal mv.
623 Laboratoriebygning
629 Annen universitets-, høgskole og
forskningsbygning

Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)
649 Annen museum-/biblioteksbygning *

*) eller bygning som har nær tilknytning til/
tjener slike bygninger

Fritidsbygning
161 Hytter, sommerhus og lignende fritidsbygning
162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbygning
163 Våningshus som benyttes som fritidsbygning

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og liknende
172 Skogs- og utmarkskole , gamme

Garasje og uthus til bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig
182 Garasje, uthus, anneks til frifidsbolig
183 Naust, båtbus, sjøbu

Annen boligbygning
193 Boligbrakker
199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

Idrettsbygning
651 ldrettshall
652 lshall
653 Svømmehall
654 Tribune og idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annen idrettsbygning *

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Annet kulturhus *

Bygning for religiøse aktiviteter
671 Kirke, kapell
672 Bedehus, menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge, moske
675 Kloster
679 Annen bygning for religiøse aktiviteter*

HELSE
Sykehus

719 Sykehus *

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo- og behandfingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
729 Annet sykehjem *

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon
739 Annen primærhelsebygning *

FENGSEL, BEREDSKAP 0.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning *

Beredskapsbygning
821 Pofitistasjon
822 Brannstasjon, ambulansestasjon
823 Fyrstasjon, losstasjon
824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk
825 Tilfiuktsrom/bunker
829 Annen beredskapsbygning *
830 Monument
840 Offentlig toalett
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www.letnesark.no
firmapost@letnesark.no

Fase:

Målestokk

1:500

dato/signindex besktrivelse

Byggemelding

sit.plan
Type tegning:

Gaus Invest AS

Ombygging/ Innredning av lokaler
for Flyndra
Meieribakken 4, Inderøy

Oppdrag:

Dato
16.0109

Nordgata 28
7650 Verdal

Tlf. 7404 1700
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Kontroll prosjekt.
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Oppdrag:
Gaus Invest AS
Ombygging/ Innredning av lokalerfor Flyndra
Meieribakken4, InderøType tegning:

0. kjellerplan (evt)
Fase: Byggemelding

I /
Tegn.nr: B10- 1/.

1

indek beskkivelsa

.//411111.  •111,"

Dato
16 0109
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Gaus Invest AS
Ombygging/ Innredning av lokaler
for Flyndra
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Gaus Invest AS
Ombygging/ Innredning av lokaler for Flyndra
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Type  tegning:
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1033-6
Saksbehandler:
Pål Søndrol Gauteplass

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 59/09 21.09.2009

Utbygging av Strandvegen 7-9 - Reguleringsendring - Byggesak.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagte forslag til 

reguleringsendring for Strandvegen 7-9 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-15 behandles mottatte søknad om 
rammetillatelse for området samtidig med søknaden om reguleringsendring og sendes 
på høring /offentlig ettersyn sammen med reguleringsforsalget.

Vedlegg
1 Forslag til endret plankart
2 Gjeldende reguleringsbestemmelser for området
3 Situasjonsplan - byggesøknad
4 Tegninger - byggesøknad
5 Søknad om reguleringsendring
6 Planbeskrivelse

Bakgrunn

Kort oppsummering: 
Børgin Eiendom kjøpte i 2008 et bolighus og en tilliggende boligtomt i Strandvegen. Det ble 
først søkt om to kjedete bygninger med 4 leiligheter i hver. Etter første gangs behandling i april 
2008 ble søknaden avslått. Planutvalget gav føringer for en ny søknad hvor det maksimalt 
skulle være 6 leiligheter, krav om saltak og fjerning av garasjer for leilighetene på øverste nivå.

Side 52



Ny søknad ble utarbeidet og denne ble godkjent av Planutvalget i juni 2008. Både vedtaket fra 
april og juni ble påklaget fra berørte naboer og vedtaket ble oversendt Fylkesmann i Nord-
Trøndelag til endelig avgjørelse.

Fylkesmannen godkjente ikke kommunens innarbeidede praksis i forhold til tolkning av 
reguleringsplanen fra 1985. Som følge av dette ble det påvist saksbehandlingsfeil og 
kommunens vedtak ble kjent ugyldig.

Fylkesmannens vedtak oppsummeres her kort – da det på noen felt gir føringer for ny 
behandling av saken.

I) Oppsummering:

Fylkesmannen oppsummerer saken og behandler klagernes krav om settefylkesmann 
for klagebehandlingen. Fylkesmannen konkluderer med at etaten ikke er innhabil og har 
kompetanse til å behandle saken.

II) Saksbehandling i forhold til reguleringsplanen:
- Utnyttelsesgraden i den gamle reguleringsplanen ble etter å ha rådført med 

Miljøverndepartementet, tolket som kun å hjemle eksisterende bebyggelse. Dette var 
ikke søkt om dispensasjon for dette – og det ble ansett som en vesentlig 
saksbehandlingsfeil.

- Bygningenes verandaer overskrider byggegrensen mot vegen, noe det ikke er søkt 
dispensasjon for – dette ble ansett som en saksbehandlingsfeil.

- Oppstillingsplass for bil oppå garasje for leilighetene ble tolket som flatt tak som det 
skulle vært søkt dispensasjon for – dette ble ansett som en saksbehandlingsfeil.

Første punkt ble ansett å være en vesentlig saksbehandlingsfeil og sammen med de 
andre saksbehandlingsfeilene konkluderer Fylkesmannen med at dette kan ha hatt 
innvirkning på utfallet og opphevet kommunens vedtak. 

III) Skjønnhetsparagrafen:

Det var klaget på at prosjektet var i strid med plan- og bygningsloven §74 –
”skjønnhetsparagrafen”. Fylkesmannens vurdering er at prosjektet først og fremst 
medfører en fortetting av et boligområde med relativt åpen struktur. Bygningenes 
størrelse kan enkeltvis sammenlignes med eneboliger. De har et moderne uttrykk og 
har dermed det til felles med de eksisterende bygningene at de er tidstypiske. Det er 
ikke noe å bemerke til det arkitektoniske uttrykket og Fylkesmannen mener de ikke 
utgjør noe brudd på ”skjønnhetsparagrafen”.

IV) Byggegrense mellom de to tomtene:

De to tomtene er i søknaden behandlet som en enhet. Fylkesmannen påpeker at det 
formelt skulle vært søkt om dispensasjon fra avstandskrav til eiendomsgrensen mellom 
de to eiendommene. Det påpekes imidlertid at sammenføying av de to tomtene er en 
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ren formalitet. Fylkesmann har påpekt dette som en formell saksbehandlingsfeil, men 
den har ikke hatt betydning for utfallet av saken. 

V) Innhabilitet ved behandlingen:

Fylkesmannen konkluderer med at Anders Vatns begrensede leveranser av ost til 
Jægtvolden fjordhotell ikke medfører at han har vært innhabil i behandling av saken. 

Etter fylkesmannens oppheving av kommunens vedtak har følgende skjedd: 

- Ny reguleringsplan for Straumen sentrum ble vedtatt av Kommunestyret 3. mai 2009. 
Den gamle planen fra 1985 oppheves med dette vedtaket.

- Det klargjøres bl.a. gjennom klagesaken for Einhaugen 6 (som også er behandlet av 
Fylkesmannen) at ny reguleringsplan skal legges til grunn for behandling av byggesaker 
som har kommet inn på et tidligere tidspunkt. Byggesaken for Strandvegen 7-9 skal 
derfor behandles etter ny reguleringsplan.

- Tiltakshaver og ansvarlig søker har vært i to møter med kommunens representanter for 
rådgivning med hensyn til videre saksgang.  De to tomtene sammenføyes slik at denne 
formaliteten er ute av verden. Det fremmes en søknad om mindre vesentlig endring av 
bestemmelsene som åpner for tomannsboliger på tomta.

- Det er utvilsomt at tiltaket fraviker fra gjeldende reguleringsplan. Det har imidlertid 
vært noe tvil om saken bør behandles som dispensasjonssak, en ”mindre vesentlig” 
reguleringsendring eller vesentlig reguleringsendring. Endring som er omstridt i forhold 
til f. eks naboer skal i følge ny planlov - med virkningsdato 1.7.2009 - alltid behandles 
som en vesentlig reguleringsendring. Det kan i dette tilfellet slås fast at det omsøkte 
tiltaket er omstridt i forhold til naboer, noe som innebærer behandling som vesentlig 
reguleringsendring. Dette betyr varsel om oppstart av planarbeid, utleggelse til offentlig 
ettersyn og sluttvedtak i Kommunestyret via Hovedutvalg natur. 

- Tiltakshaver/søker orienteres om dette og det blir bedt om at de varsler oppstart av 
planarbeid i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. De orienteres også om 
muligheten til å fremme byggesaken parallelt med reguleringssaken slik det er åpnet for 
i ny planlovs § 12-15.

- Søker gir tilbakemelding på at de ønsker å fremme byggesaken sammen med 
reguleringssaken. De har varslet oppstart av reguleringsplan, og det er sendt inn en ny 
søknad om rammetillatelse for utbygging av tomta.

Saksbehandlingen vil da kunne bli som følger – gitt at hovedutvalget vurderer de 
skjønnsmessige siden av utbyggingsprosjektet som ved forrige behandling: 

- Tidlig september: Utsendt varsel om oppstart av planarbeid.

Side 54



- 21. september: Behandling i Hovedutvalg natur. Eventuelt vedtak om utleggelse til 
offentlig ettersyn.

- Sept-okt: Eventuelt offentlig ettersyn med mulighet for innspill fra berørte parter (6 
uker etter ny planlov).

- 16 november: Eventuell behandling i Hovedutvalg natur etter offentlig ettersyn -
innstilling for kommunestyret.

- 16. desember: Eventuelt vedtak i kommunestyret av både reguleringsendring og 
byggesøknad.

- Påfølgende 3 ukers klagefrist fra kommunestyrets vedtak blir kunngjort for berørte 
parter. Eventuell klage på reguleringsendring og byggesak behandles under ett.

Endringer i justert byggesøknad:
Det søkes nå om 3 horisontaldelte tomannboliger som frittstående bygninger – totalt 6 
leiligheter. De frittstående garasjene i forrige søknad er nå erstattet med flate carporttak over 
biloppstillingsplassene i 2.etasje. 

Vurdering

Føringer fra Fylkesmannens vedtak:

En kan gjerne være uenig i de tolkningene Fylkesmannen har lagt til grunn, og det var neppe 
kommunestyrets intensjon å stoppe all nybygging på Straumen i 1985. Når nå den gamle 
reguleringsplanen er opphevet og innsendte tegninger er justert noe, er det imidlertid bare 
noen få av punktene i Fylkesmannens vurderinger som er aktuelle i kommunens behandling av 
saken på nytt.

- Medlemmene i Hovedutvalg natur er habil til å behandle saken – forutsatt at ikke 
situasjonen er vesentlig endret siden sist behandling.

- Prosjektet ligger etter Fylkesmannens vurdering godt innenfor skjønnhetsparagrafens 
krav og strider ikke mot denne.

- Fylkesmannen har i sin behandling støttet kommunens øvrige vurdering av 
utbyggingsprosjektet i forhold til bl.a. fortetting, byggeskikk og trafikkforhold.

Vurdering av ny søknad:

Reguleringsendring: 

I stedet for en endring av reguleringsbestemmelsene slik det er søkt om, ønsker rådmannen at 
endringen innarbeides som tekst på plankartet, jfr. vedlegg 1. Det har ingen juridisk betydning, 
men er mer i samsvar måten plankartet for øvrig er utformet. Endringen vil, dersom den 
vedtas, innarbeides i plankartet slik at det fortsatt blir en gjeldende reguleringsplan for hele 
Straumen. Det vil da ikke være nødvendig å endre bestemmelsene.

Byggesak:
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- Prosjektet ligger godt innenfor 26 %-BYA som reguleringsplanen åpner for.

- Prosjektet ligger innenfor reguleringsplanens høydekrav på 7,5 m til gj.snitt planert 
terreng.

- Prosjektet har hovedtakvinkel på ca 35 grader som er innenfor reguleringsplanens krav. 
Bebyggelsen i nabolaget har heller ikke et enhetlig preg som skulle gi spesielle føringer 
for takvinkel.

- Garasjene med flatt tak ligger innenfor det reguleringsplanen åpner for.

- Prosjektet oppfyller reguleringsplanens krav til parkeringsdekning på 1,5 plass pr 
leilighet.

- Bygningene ligger i sin helhet innenfor byggegrensen mot veg og naboeiendommer.

- Reguleringsplanen presiserer at det er åpnet for fortetting innenfor eksisterende 
byggeområder.

- Prosjektet inneholder frittliggende tomannsboliger. Reguleringsplanen presiserer 
imidlertid frittliggende eneboliger hvor ikke annet er angitt på plankartet. Dette strider 
altså med reglene i gjeldende reguleringsplan, og det er søkt om reguleringsendring for 
dette.

Det er også gjort endringer i prosjektet som delvis strider mot de føringene Planutvalget la for 
saken ved behandlingen i april 2008. Tak over biloppstillingsplassen til leilighetene på øverste 
nivå er tatt inn og erstatter de frittliggende garasjene som ble lagt inn ved forrige søknad. 
Samtidig er de to opprinnelig kjedede bygningene skilt fra hverandre med en åpning på ca 2 m. 

Etter rådmannens vurdering vil den nye løsningen gi en kvalitetsheving for leilighetene. 
Samtidig gjør grepet med å splitte opp bygningene at en ikke lengre får en sammenhengende 
massiv enhet, og det åpnes en utsiktskorridor i bebyggelsen. Det er også valgt åpne vegger som 
er med på å gjøre fasaden mindre massiv. Selv om forslaget på enkeltpunkter strider mot 
planutvalgets føring fra april 2008, anser at har rådmannen at det nye forslaget samlet sett 
bedre etterkommer intensjonen i de føringer som er lagt.

Jfr. tidligere innspill og klage til forrige behandling er følgende argumenter fremmet mot 
prosjektet:

- Tomtene er regulert for 2 eneboligtomer og en bør holde fast på dette.
- Tett boligbebyggelse bør legges til f.eks Nessjordet og ikke inn i eksisterende boligfelt.
- Fortettingen vil medføre økt trafikk noe som dagens vegsystem ikke er dimensjonert 

for.

Problemstillingene er vurdert grundig gjennom tidligere behandlinger av prosjektet. 
Kommunen har vurdert disse konsekvensene opp mot prosjektets positives sider og konkludert 
med at en ønsket å godkjenne løsningen. Det vises for øvrig til saksutredningen for disse 
behandlingene. 
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Om bygningene hadde vært søkt om som 3 eneboliger med utleiehybel i sokkelen hadde 
prosjektet ligget innenfor reguleringsplanens krav. Det er altså oppdelingen i 6 selvstendige 
boenheter som utløser behovet for en reguleringsendring, og konsekvensen av denne 
oppdelingen som må vurderes nærmere gjennom offentlig høring.

Vurdering av generelle utredningskrav etter ny planlov:

- § 4-1 Planprogram.
Reguleringsendringen vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
kommer ikke inn under krav om planprogram.

- § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger ved saksutredningen.
Reguleringsendringen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
kommer dermed ikke inn under krav om konsekvensutredning 

- § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Fylkesmannens sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått. 
Ingen deler av utbyggingsområdet eller utbyggingen anses å innebære fare eller risiko 
av noen art.

- § 5-1 Medvirkning
Denne utbyggingssaken har en lang forhistorie. Det er blitt avholdt et 
informasjonsmøte med berørte naboer, befaring med Planutvalget og med 
Fylkesmannen. Byggeprosjektet er nabovarslet ved to anledninger, og har vært 
gjenstand for klagebehandling. 

Selv om dette formelt gjaldt en annen søknad er saken den samme og med dette som 
bakteppe for reguleringssøknaden, anser vi at lovens krav om medvirkning i dette 
tilfellet er oppfylt til fulle. 

Ut fra utbyggingens begrensede omfang anser vi det ikke nødvendig å tilrettelegge 
spesielt for medvirkning fra barn og unge eller andre grupper etter planlovens § 5-1, 2. 
ledd, utover ordinært offentlig ettersyn.

- §12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Inderøyningen/Trønderavisa/Nettside 
og brev til berørte naboer. Det er satt frist på 14 dager til å komme med innspill som 
tilsvarer fristen for ordinære nabovarsler. Ut fra at saken allerede har vært gjennom en 
omfattende behandlingsprosess, regner administrasjonen ikke med det vil komme inn 
vesentlig nye momenter til saken. De innspillene som måtte komme, vil bli distribuert 
på Hovedutvalg naturs møte den 21. september.

Dersom det skulle komme inn vesentlig nye innspill etter forhåndsvarslingen, må saken 
eventuelt utsettes slik at en kan komplettere saksutredningen. 
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Konklusjon
Utfallet av klagesaken hos fylkesmannen viser at en del av kommunens eldre reguleringsplaner 
ikke lenger gir oss gode nok verktøy å saksbehandle etter. Fylkesmannens nytolkning av den 
gamle reguleringsplanen hadde ikke administrasjonen på noe tidspunkt mulighet til å forutse.

Når nå saken fremmes som en reguleringsendring, er det den grundigste behandling en 
byggesak kan underlegges. Dette bør gi fokus på realitetene i saken.

I en reguleringsprosess er det lagt til rette for medvirkning fra samtlige berørte, og 
sluttvedtaket skal gjøres av kommunestyret som er kommunens høyeste organ. Det vil fortsatt 
være viktig at alle formalitetene er på plass gjennom hele prosessen, slik at det ikke kan finnes 
grunnlag for å kjenne sluttvedtaket ugyldig.

Selve prosjektet har rådmannen tidligere anbefalt. Med de endringene som er gjort i den nye 
søknaden, framstår prosjektet nå som enda bedre tilpasset omgivelsene. Rådmannen har 
derfor ingen betenkeligheter med å anbefale at kommunen fremmer den foreslåtte løsningen 
og legger den ut til offentlig ettersyn. Så må endelig vedtak baseres på de synspunktene og 
vinklingene som vil måtte komme inn i høringsprosessen. 

Side 58



Y
 6

1
3
1
0
0

Y
 6

1
3
1
5
0

X 7084550

X 7084600

Målestokk 1:500    

08.09.2009

REGULERINGSENDRING - STRANDVEGEN 7-9

Side 59



Reguleringsbestemmelser for Straumen sentrum  Side 1 av 11

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN SENTRUM 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Bestemmelsene sist revidert 14.05.09 
Vedtatt av kommunestyret 04.05.2009 
  

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 
- 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 
arbeide 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 offentlige arealet. Mindre bygg under 
15 m2 grunnflate og 3 m mønehøyde 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 m2 forretningsareal 
Boligenheter over 100 m2 BRA   2 plasser pr enhet 
Boligenheter under 100 m2 BRA  1, 5 plasser pr enhet 
Boligenheter/hybel under 60 m2 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 m2 (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 m2 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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Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring 
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune  

Planbeskrivelse  
1 

REGULERINGSPLAN STRAUMEN 
Reguleringsendring 
Gnr. 1 bnr. 52 i Inderøy kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANBESKRIVELSE       08.09.2009
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Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring 
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune  

Planbeskrivelse  
2 

Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring 
Gnr. 1 bnr. 52 
i Inderøy kommune 

PLANBESKRIVELSE                                                 
07.09.2009 

1 Bakgrunn 
Planforslaget er utarbeidet og innsendt av Letnes Arkitektkontor AS i på vegne av Børgin 
Eiendom AS 
Berørte grunneiere er Gnr 1 bnr 52, Strandvegen 7-9 i Inderøy 
Reguleringsplanen utarbeides for å tilrettelegge for bygging av tomannsboliger på tomt hvor 
det i dag er regulert kun til eneboliger. 
 
Planforslaget omfatter følgende materiale: 

• Planbeskrivelse  
• Forslag til endret reguleringsbestemmelse for angjeldende tomt. 
• Byggemeldingstegninger av planlagt utbygging på tomta. 

 

2 Planstatus 
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Straumen sentrum . 

3 Beskrivelse av planområdet 
Plan området ligger nord for nord for Einhaugen på Straumen i Strandvegen 7-9. 
 

4 Melding om igangsatt planarbeid 
Igangsatt planarbeide er kunngjort iht PBL ved annonsering i Trønderavisa og Inderøyningen 
04.09.2009. 
Naboer er varslet ved brev. 
Det er så langt ikke kommet forespørsler eller merknader til planarbeidet. 
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Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune  

Planbeskrivelse  
3 

5 Kommunalteknikk 
5.1 Veg 
Vegadkomst er forutsett opprettholdt som i dag, med adkomst fra kommunevegen  
(Strandvegen) , som går forbi tomta. Det forutsettes derfor ingen endring i forhold til planlagt 
situasjon. 

5.2 Vann 
Vanntilførsel er fra etablert tilknytning til det kommunale vannverket.  

5.3 Avløp 
Avløp tilknyttes kommunalt nett. 
 
 

6 Utbyggingsavtale 
Det forutsettes ikke utarbeidet en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Inderøy 
Kommune. 

7 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planen gjelder bebyggelse av en tomt som nylig er sammenføyd og som tidligere besto av to 
tomter. Det står et gammelt bolighus på tomta. Dette huset er forutsatt revet ved utbygging. 
Det planlegges oppført tre hus i en etasje med loft og sokkel, med to selvstendige boenheter i 
hvert hus. Det er også planlagt tilhørende garasjer/carports. 
Dette er en utbygging som har vært planlagt i lengre tid, og utbyggingsprosjektet er behandlet 
og godkjent i kommunale fora ette gammel reguleringsplan. 
Etter klage på vedtak stoppet Fylkesmannen utbygging pga formelle saksbehandlingsfeil. 
En ønsker å fremme ny søknad om bygging av det planlagte og av kommunen godkjente 
byggeprosjekt. 
Det er gjort noen små justeringer for å imøtekomme naboers ønske om utsikt. 
Husene er trukket noe fra hverandre slik at en for mer luft mellom bygningene. 

 
o Planbeskrivelse datert   08.09.2009. 

 
 

Prosjektets størrelse og omfang er vurdert, og en finner ikke grunn til å lage 
konsekvensutredning. 
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Reguleringsplan Straumen, reguleringsendring 
Gnr1 bnr. 52 i Inderøy kommune  

Planbeskrivelse  
4 

8 Konsekvenser av planforslaget 
8.1 Planfaglige vurderinger 

8.1.1 Lokaliseringsfaktorer 
Planområdet er sentralt beliggende med nærhet til sentrale funksjoner som skole 
barnehage og servicefunksjoner i sentrum. 

8.1.2 Fortetting 
Planområdet ligger i et etablert boligområde innenfor tettstedet Straumen.  
Planen vil derfor bidra til ønsket fortetting i sentrum, med tilhørende styrking av 
sentrumsfunksjoner. 
 

8.2 Miljøvernfaglige vurderinger 

8.2.1 Avløpsforhold, vannforsyning 
Løsninger for vannforsyning og avløp er ivaretatt ved utnyttelse av og tilpasninger av 
eksisterende kommunale anlegg, som er vurdert til å ha tilstrekelig kapasitet. 

8.2.2 Støy 
Det er ingen kjente støykilder i nærheten. Lokaltrafikk er beskjeden, og tilsvarer intern 
trafikk i boligområde, og antas ikke å gi betydelig støy. 

8.2.3 Forurensning 
Det er ikke kjente forurensinger i grunnen, heller ikke kjente kilder til evt, forurensing i 
grunnen. 

8.3 Beredskapsmessige vurderinger 
 
Det er ikke vurdert å være forhold på området som gir grunn til spesielle 
bredskapsmessige tiltak. 
 

8.4 Samfunnsmessige konsekvenser 
 
Utbygging av området er i tråd med planforutsetninger og gir ikke negative 
samfunnsmessige konsekvenser. Planen bidrar til fortetting av sentrum, og styrking av 
næringsgrunnlaget for sentrumsfunksjoner. 
Større andel boliger vil sannsynligvis ikke føre til større press på offentlige 
tjenestetilbud , skole og barnehage, dette fordi en ikke venter stor netto tilflytning til 
kommunen som konsekvens av planen. 
 

Verdal 08.09.2009 
Per Audun Letnes   
sivilark. (sign) 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/386-8
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 60/09 21.09.2009

Søknad om frådeling av tomt m/hønsehus på Fossem gnr. 82/1 Inderøy.
Søkjar: Bjarne Martin Lyngstad, Kjerknesvågen

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden om frådeling av tomt m/hønsehus på gnr. 82/1 med heimel i jordlova §1 og §12.

Det blir heller ikkje gjeve dispensasjon etter §19-1 etter ny planlov frå kommuneplanens 
arealdel  §11-6 : Rettsverknad av kommuneplanen. 

Vedlegg
1 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i k.planens arealdel - fradeling av tomt Fossem
2 Fradelingssøknad
3 Situasjonskart
4 Lyngstad Hønseri - gnr 082 bnr 001 - Søknad om fradeling av tomt med hønsehus

Bakgrunn
Bjarne Martin Lyngstad søkjer om frådeling av eit eldre hønsehus som ligg i eit skogsområde 
aust for tunet med eigen veg ned til fylkesveg 229. Omsøkt areal er på 6.5 dekar. Hønsehuset 
er ein av tre driftsbygningar som ligg innanfor landbrukseigedommen Fossem og har formålet 
LNF (landbruk , natur og friluftsliv) i kommuneplanens arealplan. Eit hønsehus ligg 50 m rett 
nordvest for tunet, eit ligg ca. 80 m sørvest for tunet og eit ca. 120 m aust for tunet. Det er 
dette siste hønsehuset Lyngstad ynskjer frådelt. 

Inderøy kommune mottok søknaden om frådeling i februar 2009, og behandling av søknaden 
har av ulike årsaker blitt forseinka. Sidan dette er ein driftsbygning som er stadbunden næring i
LNF-formålet, må det søkjast dispensasjon etter ny planlov, § 19-1.
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Inderøy kommune sende brev til søkjar den 24.04.07 for å få fleire opplysningar med tanke på
dispensasjonssøknad. Inderøy kommune mottok svar frå Bjarne Martin Lyngstad den 29.05.09. 
Deretter vart søknaden sendt til høyring til fylkesmannen ved landbruksavdelinga og 
fylkeskommunen ved kulturminne.

Kommunen fekk svarbrev frå fylkesmannen datert den 18.08.09, medan fylkeskommunen ikkje 
har svart.

Frådeling av hønsehuset skal behandlast etter PBL. § 93, h, Tiltak som krev søknad og løyve.
Sidan bygget ligg i LNF-område i kommuneplanens arealdel, må det søkjast  dispensasjon etter 
§ 19-1 i planlov av 01.07.09 . Dispensasjonen gjeld § 11-6, rettsverknad av kommuneplanens 
arealdel. 

I tillegg skal frådelinga behandlast etter jordlova § 1 (formålet med jordlova og § 12 deling)
Inderøy kommune behandlar søknaden etter jordlova og plan og bygningslova samla. 
Det er ingen nære naboar, så det er ikkje krav  om nabovarsling etter planlova § 21-3.

Vurdering:
Når det gjeld  LNF-formål i kommuneplanens arealdel, er det utgangspunktet ikkje lov til anna 
enn stadbunden næring. Omgrepet stadbunden næring  er knytt til bygningar/anlegg  som det 
av omsyn til drifta er nødvendig å plassera  på staden, og det skal vera snakk om ei reell 
næringsverksemd av noko omfang.  I rettleiaren for Landbruk Pluss og plan og bygningslova, er 
det sagt at anlegget skal vera tilpassa storleik og drift av garden.  Når anlegget har karakter 
langt ut over industriell produksjon, inngår det ikkje i LNF- formålet. 

Ved frådeling av hønsehuset midt i ein driftseining, vil det etter rundskriv frå fylkesmannen 
datert den  26.08.09 og 18.08.09  ikkje lenger vurderast som stadbunden næring, men formålet 
vil framleis vera LNF sidan det er snakk om ein biologisk produksjon inntil 7500 høner 
(konsesjonslova for hald av fjørfe). Det vil seia at sjølv om huset blir frådelt trengs det ny 
dispensasjon dersom huset blir nytta til anna enn husdyrproduksjon. 

Når det gjeld vedtak om dispensasjon etter § 19-2, skal ikkje dette gjevast dersom føremålet 
med bestemmingane blir vesentleg sett til side. I tillegg må det etter ei samla vurdering vera  
fleire fordelar enn ulemper dersom dispensasjonen skal gjevast.

Inderøy kommune har tidlegare behandla to liknande sakar, men i begge søknadane var det 
ubygde tomter. Den eine var i Ulvingrenda der ei grisehustomt vart frådelt, der det i dag blir 
produsert gris opp til konsesjonsgrensa. Søknaden vart godkjent av komite Natur. (etter 
tilråding om avslag frå administrasjonen). Den andre søknaden var på Nes, der eigaren ynskte å 
frådela ei eiga tomt midt på eigedommen med tanke på griseproduksjon med full konsesjon. 
Dette vart avslege  med bakgrunn i jordlova og konsesjonsgrensene for regulering av 
svineproduksjon. 

Formålet med jordlova er å leggja tilhøva til rette slik at jordviddene i landet blir brukt på ein 
måte som er gangleg for samfunnet, og dei som har yrket sitt i landbruket. Vidare er det sagt i 
§ 12 som omhandlar deling, at ein eigedom som kan nyttast i landbruket ikkje skal delast utan 
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samtykkje frå departementet. Det kan gjevast samtykke når samfunnsinteresse av stor vekt 
talar for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkastning eigedommen kan gje.

Lyngstad skriv at bakgrunnen for søknaden  er at hønsehuset ligg for seg sjølv og har eigen veg 
frå fylkesveg 229.  Han ynskjer at drifta skal stå styrka med tanke på endringar i regelverk. Ei 
frådeling har ingen praktisk følgjer for produksjonen i dag.

I uttalen frå fylkesmannen vil dei ikkje tilrå at det blir opna for ein dispensasjon når det gjeld
frådeling av omsøkt hønsehus på gnr. 82/1. Sjølv om frådelinga ikkje medfører ny nedbygging 
av jordbruksareal, reiser søknaden ein del prinsipielle spørsmål ved oppstykking av 
landbrukseigedommar som kan by på drifts- og miljømessige ulemper  for landbruksdrifta.

Når det gjeld dispensasjonen, kan følgjande argument tala for ein dispensasjon: 
• Omsøkt hønsehus har eigen tilkomst frå riksveg 229
• Omsøkt hønsehus står i eit skogområde utanom tunet og dyrkajorda. 

Argument som talar mot ein dispensasjon: 
• Driftseininga blir delt. Den nye eigedommen har ikkje eige spreieareal. Det vil ikkje på 

sikt tene samfunnsinteressene å dela landbrukseigedommar opp i mindre einingar.
• Etter ei frådeling av hønsehuset kan det seljast til kven som helst utan søknad om 

konsesjon etter lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom, men kan få  konsesjon på 
fjørfe etter lov om regulering av svine og fjørfeproduksjon. Dette kan vera med å skapa 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. 

• Frådeling av hønsehuset kan gje presedens for seinare søknadar. Ein slik presedens vil 
vera i strid med jordlovens § 12, deling og planlova § 11-6, rettsverknaden av 
kommuneplanens arealdel med bestemminga om stadbunden næring innanfor LNF-
formålet.

Konklusjon

Etter ei samla vurdering vil rådmannen ikkje tilrå frådeling av eksisterande hønsehus på gnr. 
82/1. Dette er med bakgrunn i jordlova og at det i relasjon til lova kan førast fleire argument 
mot enn for dispensasjon. Det er stor fare for at ei frådeling av driftsbygningar innanfor LNf-
formålet vil vera med å skapa  presedens for liknande søknader.
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1 9 AUG, 2009
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG
Miljøvernavdelingen og Landbruksavdelingen

Saksbehandler: Anne Berit Lein

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Deres ref. . 2009/386-3

Vår ref: 2009/1879

Vår dato:
18.08.2009
Arkivnr: 423.1

111111111111111
Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet 1 kommuneplanens
arealdel for fradeling av tomt Fossem 82/1 i Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til Deres brev datert 3.03.09, samt tilleggsopplysninger gitt i brev fra
kommunen datert 08.06.09, vedrørende dispensasjon for fradeling av tomt til eksisterende
bygning fra eiendommen Fossem gnr. 82 bnr. 1 i Inderøy kommune. Vi beklager at uttalelsen
fra fylkesmannen har dratt ut i tid.

Et eksisterende hønsehus, med en tomt på ca. 6,5 daa ønskes utskilt fra hovedbruket. Tiltaket
ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tomta ligger for seg selv, på skogsareal, og
med egen adkomst. Søker ønsker å stå styrket for framtida som bedrift mht eventuelle
regelendringer og føringer. Søker mener en fradeling ikke har noen praktisk betydning for
dagens produksjon som skal videreføres uendret.

Søknaden ble framsatt før 1. juli når ny plan- og bygningslov trådde i kraft. Søknaden skal
dermed håndteres etter gammel lov. Dispensasjon kan da is etter lan- o b nin slovens
7 dersom det foreli er særli e nner. Begrepet særlige grunner må sees i forhold til de
samfunnsmessige hensyn som er ment ivaretatt i planen og dens bestemmelser.

Planforslaget er forelagt Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Landbruksavdeling. Vi har
etter dette følgende merknader:

Fra Miljøvernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ut fra nasjonale og regionale miljøhensyn ingen merknad til
fradelingen.

Fra Landbruksavdelingen:
Som det går fram av kommunens oversendelsesbrev skal slike søknader som innebærer at
kraftforkrevende produksjoner blir liggende på fradelt tomt ikke vurderes som "stedbunden
næring". De faller derfor ikke innenfor landbruksbegrepet/-formålet i plan- og bygningsloven,
og må derfor behandles som en dispensasjonssak. Dette er slått fast både av Landbruks- og
matdepartementet og Miljøverndepartementet bl.a. på bakgrunn av veileder fra de samme
departement om Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss, jf. også brev fra fylkesmannen
av 26.08.08.

Inderøy kommune har en relativt ny kommuneplan, fra 2007. Inderøy kommune har etter
landbruksdirektørens vurderinger i kommuneplanen vektlagt landbruket, landbrukets arealer,
produksjonsgrunnlag, og ikke minst kulturlandskapet på en god måte. Omsøkte fradeling vil

Postadresse:

7734 Steinkjer

Besøksadresse: Telefon: 74168000 e-postmottak: postmottak@fm-nt.stat.no
Statens hus
Strandveien 38 Telefax: 74168053 Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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ikke innebære noen ny utbygging/nedbygging av jordbruksareal, men søknaden reiser likevel
prinsipielle spørsmål vedrørende oppstykking av landbrukseiendommer og strukturelle
utfordringer og grep ved norsk landbruk.

En evt. fradeling av denne tomten vil innebære at tomten vil bli en fritt omsettelig tomt i
framtiden med de utfordringer dette kan gi i et sammenhengende jordbruksområde bl.a. for
drift- og miljømessige ulemper m.v.. Landbruksdirektøren vil imidlertid understreke at en
dispensasjon som her omsøkt ikke vil innebære at arealet i ettertid fritt kan nyttes til annen
næringsvirksomhet, formålet på området vil fortsatt  være  LNF. En eventuell endret arealbruk
fra hønseproduksjon vil dermed kreve bruksendring/dispensasjon.

Landbruksdirektøren er betenkt over den utvikling vi ser i forhold til oppstykking av
landbrukseiendommer Dette er både en generell utfordring og i tillegg en spesielt utfordring
ifht utviklingen av kraftforkrevende produksjoner på fradelte tomter. Dette blir over tid
krevende både for dyrka jord og kulturlandskap, i tillegg til at det kan gi strukturelle
utfordringer for norsk landbruk på sikt.

Etter en samlet vurdering vil landbruksdirektøren fråråde at det åpnes for dispensasjon for
fradeling i denne saken.

Med hilsen

-
Kirsten Indgjerd Værdal (e.f.)

landbruksdirektør

Saksbehandlere:
Miljøvernavdelingen: John Haugen, tlf. 74 16 81 51
Landbruksavdelingen: Anne Berit Lein, tlf. 74 16 82 09
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*  DET SØKES OM:

Adkomst

INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 37, 7670 INDERØY

FRADELINGSSØKNAD

*  EIENDOMMEN DET SØKES FRADELING FRA:

Gnr  - Bnr  - /  Bruksnavn. (S 5  

Grunneier: 2.3F---v-,"1- e._  '-‘-, /,,,.9.&.al_ ,  (,/,'-';c: ri.--t; .' 37 , 7-h 7/ //lig& ----

/:1--(..-S--( .:-:.g...._ w...,pixw ....................'':' 5  7-3 7-3(x_-_)  E-postTlf/mobilnr

0 Fradeling av boligtomt, ca areal:  
0 Fradeling til annet formål, hva. %-:-/C ,--eA-cle 1,,fisr 17-a. areal.
Cl Fradeling av tilleggsareal til gnr.  bnr.  ca areal:  
0 Punktfeste

Navn og adresse på kjøper:  

*  TYPE AREAL:

ø Skogsmark B Dyrka ø Beite o.l. D Annet, beskriv  

*  DELING I HENHOLD TIL:

Reguleringsplan
D Privat forslag

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.

Riks-/fylkesveg g Komm.veg LI Privat veg
ci Ny avkjørsel fra offentlig veg
ø Utvidet bruk av eksist. avkjørsel

Vann fl Offentlig vannverk ø Privat fellesvannverk
ø Annet, beskriv:  

Avløp ø Offentlig avløpsanlegg
ø Privat enkeltanlegg, hva:  

Privat fellesanlegg, hva:  
Søknad om utslippstillatelse vedlegges ø Utslippstillatelse gitt tidligere

*  ANDRE OPPLYSNINGER  (f.eks. rettigheter som berøres)

1 1 FEB. 2009

5-
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• NABOOPPGAVE
(eiendommer som grenser inntil omsøkt areal og andre som skjønnsmessig må være med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gnr. Bnr. Fnr. Eier/festers navn o adresse

NB! GJENPART AV NABOVARSEL/KVITTERING FOR AT VARSEL ER GITT/SENDT MÅ
VEDLEGGES).

• LEGG VED KART SOM VISER HVORDAN DELINGEN ØNSKES UTFØRT
MÅ INNTEGNES SÅ NØYAKTIG SOM MULIG!

* UNDERSKRIFT AV GRUNNEIER.

-09  
dato underskrift

***********************************************************************************************

SAKSGANG  FRADELING BOLIGTOMT/TILLEGGSAREAL

1. Søknad med vedlegg sendes Inderøy kommune.

2. Saksbehandler vil kontrollere om alt er riktig utfylt, utfyllende opplysninger hentes evt. inn.

3. Søknad blir oversendt til:
- Vegmyndighet hvis avkjørsel til riks- eller fylkesveg.
- Ev. andre.

4. Søknader behandles etter plan- og bygningsloven samt etter jordloven (obs! eget behandlingsgebyr) for arealer
utenfor regulerte områder. Saksbehandling og behandlingstid vil variere etter sakstype.

5. Når delingstillatelse foreligger, vil kommunen gi nærmere beskjed om tid for oppmåling.

6. Når oppmåling er foretatt vil kommunen sende målebrevet til tinglysing. Det tinglyste målebrevet vil deretter bli
oversendt til søkeren med krav om oppmålings- og tinglysingsgebyr.

7. Partene må deretter selv ordne med tin I sin av sk'øte. Se tinglysing.no

g:!malerfradehng-08.doc
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SITUASJONSKART
11.02.2009
Malestokk 1:2000
INDERØY KOMMUNE
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2 9 MAI 2009

Lyngstad flønseri
Vågav 537
7670 Inderøy

Inderøy Kommune
V/Bjørn Erik Haug
7670 Inderøy

11111111111191111

18052009

Søknad om fradeling av tomt med hønsehus fra eiendommen 82/1.
Bruksnavn Fossem.

Vi søker om fradeling av tomta på grunn av at den i utgangspunktet ligger for
seg selv og med egen adkomst.

Bakgrunnen for ønske om fradeling er for framtida å stå så styrket som bedrift
som mulig. Tenker på eventuelle regel endringer og føringer.
En fradeling har ingen praktisk betydning for dagens produksjon, som blir
videreført helt uendret.

Med hilsen

 P-1

Bjarne Martin Lyngstad
Lyngstad Hønseri

II
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1024-7
Saksbehandler:
Bjørn Erik Haug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Planutvalget 12/09 15.06.2009

Hovedutvalg Natur 61/09 21.09.2009

15/10 Hedegart Klage på avslag hyttetomt

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannens vedtak fra planutvalget 16.3.09 opprettholdes. Som begrunnelse vises det til 
saksutredning med vurderinger. 

Vedtaket oversendes Fylkesmannen som klageinstans. 

Behandling i Planutvalget - 15.06.2009:

Anita Axelsson foreslo saken utsatt for å foreta en befaring.

Avstemming:
Anita Axelsson sitt vedtak enstemmig.

Vedtak i Planutvalget - 15.06.2009
Saken enstemmig utsatt.

Vedlegg
1 Klage 2 avslag hyttetomt
2. To kart over området
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3. To plankart

Bakgrunn

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

Regulering.
Området er regulert til fire hyttetomter i kommuneplanens arealdel, ref kommunestyrevedtak av 
14.5.07.  Denne reguleringen har vært gjeldende siden år 2000, og rett til fradeling og 
bebyggelse av hytter på fire eiendommer; gnr/bnr 15/11, 15/33, 15/36 og 15/26.

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

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

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

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

Klage på vedtaket, vedtak i planutvalget 16.3.09
Hedegart klaget 28.12.08 på dette vedtaket, og saken ble behandlet i planutvalget 16.3.09. 

Nytt vedtak:
1. Vedtak i sak 07/00516 av 11.09.07 oppheves. 
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2. Det gis ikke delingstillatelse for ny hyttetomt med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 20-6 ”Virkninger av kommuneplanen” for eiendommen 15/10. Som 
begrunnelse viser vi til vurderinger gjort i saksframlegget. 
Gnr/bnr 15/36 opprettholder planstatus som hyttetomt. Betingelsen er at eksisterende
gårdsvei til husene på 15/10 benyttes som atkomst, og at ny vei til hytta etableres bak 
dagens uthus.

Klage på vedtaket blir opprettholdt 2.4.09:

Vedtaket ble oversendt Hedegart med informasjon om klagemuligheter. 2.4.09 ble det mottatt 
brev der klagen på avslag om hyttetomt ble opprettholdt. 

Grunner for at klage ble opprettholdt: 

”Vi mener fortsatt en ekstra hyttetomt i dette området, der det er flere hytter og hyttetomter fra
før, ikke vil endre områdets karakter, men gi en helhetlig god løsning. Det er snakk om en
fortetting, noe det bør være åpning for, og som bør være en positiv utvikling i akkurat dette
området. Hvis kommunen erindrer det var det nettopp et ønske fra grenda at hytter skulle
samles i mindre felt, da det ble foretatt en runde til grendene for å få innspill på utbygging av
hus og hytter for noen år siden (møtet ble hold t på Øynheim).
Saken er ikke problematisk i forhold til kulturminner, j.fr. uttalelse fra Fylkeskommunen.
Arealet er ikke brukbart til andre formål slik det ligger.
Vi mener fortsatt dette må sees opp mot tillatelser kommunen har gitt langt nærmere sjøen og på 
langt mindre egnete steder nylig i nærområdet. En kan spørre seg om de tillatelsene er mer i
henhold til kommuneplanen? Det er snakk om langt større utbygginger enn det her kan være
mulighet for. Vi mener det bør legges opp til en viss konsistens i saksbehandlingen, lik lov for
Jørgen hattemaker og kong Salomon.
I vedtaket av 16.03.2009, punkt 2 opprettholdes planstatus for 15/36, med betingelse at
gårdsvei til 15/10 benyttes som adkomst. Dette oppfatter vi som en underlig forutsetning. Først
og fremst fordi det er nærmest praktisk umulig. Det er svært trangt allerede å komme til
bolighuset på 15/10 slik situasjonen er i dag. Det er snakk om relativt stor stigning opp til den
aktuelle tomta. Det er kun berg, så alt må sprenges. Det blir en mye bedre løsning på alle vis å
ha adkomst fra eksisterende vei til Trøa, en vei vi er eiere av.
Vi opprettholder at dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker
vi å beholde den opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag, med
adkomst fra øver(nord)sida.”

Vurdering

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

Søker anfører i sin klage følgende:
”Vi opprettholder at dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker
vi å beholde den opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag, med
adkomst fra øver(nord)sida.”
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Hedegart mener adkomst fra gårdsvei på 15/10 til hyttetomt er lite egnet pga stigning. Det er 
fremdeles rådmannens mening at haugen med kulturminne ikke bør bli brukt til veiformål. Dette 
blir da et naturlig friområde. Det er bedre at mest mulig av eksisterende vei brukes enn at ny vei 
anlegges. Det spørs hvor den nye hytta blir plassert, men det kan også være et alternativ å lage 
en biloppstillingsplass bak fjøset - nede i bakken. 

Dersom det skulle åpnes for ytterligere ei hyttetomt, må det behandles som en dispensasjonssak 
og sendes på høring til offentlige instanser. I tillegg må berørte nabovarsles, og gis anledning til 
å komme med merknader. 

Konklusjon

Rådmannen kan ikke se at de fremførte argumenter fra søker er så vidt avgjørende at det bør 
dispenseres fra arealplanen.  Det vises til at arealplanen er oppdatert og vedtatt så sent som i 
2007. 
Rådmannen vil tilrå at planstatus for området opprettholdes og at det dermed ikke gis tillatelse 
til fradeling av ytterligere hyttetomt i området.

Det betyr at planutvalgets vedtak av 16.3.09 opprettholdes. 
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Eva Pauline og Rune Hedegart
Kvamsholmen 65
7670 Inderøy 28.12.2008
Tlf.  P: 74153461   A: 74168191   Mob: 41200290
E-post: rune.hedegart@ntfk.no

Til:
Inderøy kommune Deres refnr. 2008/1024-5
7670 Inderøy Deres saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Opprettholder klage på avslag fradeling av hyttetomt
Vi viser til vedtak i Planutvalget 16.03.2009, med avslag på søknad om fradeling av hyttetomt
fra 15/10. Vi tillater oss å opprettholde vår klage på vedtaket om avslag.

Vi mener fortsatt en ekstra hyttetomt i dette området, der det er flere hytter og hyttetomter fra 
før, ikke vil endre områdets karakter, men gi en helhetlig god løsning. Det er snakk om en 
fortetting, noe det bør være åpning for, og som bør være en positiv utvikling i akkurat dette 
området. Hvis kommunen erindrer det var det nettopp et ønske fra grenda at hytter skulle 
samles i mindre felt, da det ble foretatt en runde til grendene for å få innspill på utbygging av 
hus og hytter for noen år siden (møtet ble hold t på Øynheim).

Saken er ikke problematisk i forhold til kulturminner, j.fr. uttalelse fra Fylkeskommunen.
Arealet er ikke brukbart til andre formål slik det ligger.

Vi mener fortsatt dette må sees opp mot tillatelser kommunen har gitt langt nærmere sjøen og 
på langt mindre egnete steder nylig i nærområdet. En kan spørre seg om de tillatelsene er mer i 
henhold til kommuneplanen? Det er snakk om langt større utbygginger enn det her kan være 
mulighet for. Vi mener det bør legges opp til en viss konsistens i saksbehandlingen, lik lov for 
Jørgen hattemaker og kong Salomon.

I vedtaket av 16.03.2009, punkt 2 opprettholdes planstatus for 15/36, med betingelse at 
gårdsvei til 15/10 benyttes som adkomst. Dette oppfatter vi som en underlig forutsetning. Først 
og fremst fordi det er nærmest praktisk umulig. Det er svært trangt allerede å komme til 
bolighuset på 15/10 slik situasjonen er i dag. Det er snakk om relativt stor stigning opp til den 
aktuelle tomta. Det er kun berg, så alt må sprenges. Det blir en mye bedre løsning på alle vis å 
ha adkomst fra eksisterende vei til Trøa, en vei vi er eiere av.

Vi opprettholder at dersom ikke søknaden om å fradele den ekstra tomten blir innvilget, ønsker 
vi å beholde den opprinnelige tomta 15/36, slik den er avgrenset og regulert i dag, med 
adkomst fra øver(nord)sida.

Vi imøteser et forhåpentligvis positivt svar.

Med hilsen

Rune og Eva Pauline Hedegart

Side 89



Side 90

Rådmannen orienterer



Side 91

Rådmannen orienterer



Journalfør og arkiver dette
 

Fra: Ole Tronstad 
Sendt: 18. august 2009 13:15
Til: 'Dragland Vidar'
Emne: SV: Angående skilting med kommunenavn og kommunevåpen
 
Takk for svaret.  
 
Med vennlig hilsen
 
Inderøy kommune
Ole Tronstad
ordfører
tlf 99587042   eller 74124202
 

Fra: Dragland Vidar [mailto:vidar.dragland@vegvesen.no] 
Sendt: 18. august 2009 12:29
Til: Ole Tronstad
Emne: SV: Angående skilting med kommunenavn og kommunevåpen
 
Vi skal skifte ut det dårlige skiltet ved Skarnsundbrua og håper vi kan få det til i høst, men kan ikke love det helt 
sikkert, mest sannsynlig på nytt budsjettår (des/jan.)
 
Kommunegrenseskilt på fv. 258 ved Korsen skal vi ta en vurdering av og det vil ev. da bli oppsatt til neste år. 
 
 

Med hilsen

Vidar Dragland

Trafikksikkerhet og vegforvaltningsseksjonen

Statens vegvesen Region midt, Nord-Trøndelag distrikt

Tlf. 74122548 Mobil: 95822140

E-post: vidar.dragland@vegvesen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ole Tronstad [mailto:Ole.Tronstad@inderoy.kommune.no] 
Sendt: 12. august 2009 14:33
Til: Dragland Vidar
Emne: Angående skilting med kommunenavn og kommunevåpen

Jeg har fått henvendelser angående skiltingen ved Skarnsundbrua.  Kommunevåpenet  for Inderøy (på 
Mosviksida )har bleknet slik at det nesten ikke er synlig.  I tillegg har det kommet en henvendelse angående 
skilting på vegen mellom Mære i Sparbu og Sandvollan.  Ved Korsen er det ikke markering med 
kommuneskiltene for Steinkjer og Inderøy.
 
Er det mulig å få oppgradert skiltet ved Skarnsundbrua i år ?  
Det er også ønskelig med en markering av kommunegrensa mellom Steinkjer og Inderøy ved Korsen.
 
mvh
 
 
Inderøy kommune
Ole Tronstad
ordfører
tlf 99587042   eller 74124202
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Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven 81, 85, 86 a

Til kommune

Eiendom/
byggested

Tiltakets art

ckr\f-Q53

Planstatus

Oppmalt
tomt

Bebyg-
gelsen;
størrelse
og grad av
utnytting

Gnr I g

jAv  LC1(  n  ~1/4P-V\
1‘'Ci

Adresser

Driftsbygning i landbruket

I3Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg
Mindre byggearbeid

Pbl § 93 a Forhandskonferanse er avholdt

Pbl § 74, 2. ledd Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene

NBRnr 5153 Juli-2003

• Arealdel av kommuneplan

Spesifiser nærmere

Bnr

Beregningsregler i reguleringsplan

jJ Prosent bebygd areal (413YA)

El Prosent tomteutnyttelse (% TU)

ilJa LiNei

Vis beregning av grad av utnytting

Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr

Spesdiser kort tillakets art

29

stje inljpIell 2 9  111111011111111

Nei

Berører bltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja. skal NBR nr 51 77 med
vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Antall etasjer (1EK § 4-1)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5) m2

Bebygd areal (NS 3940) m2

Poststed

Regu!enngsformal i areædel a. kommuneplaw'reguleringsnlambebygnelsesplan - beskny

Dersom ja, vedlegg referat

Sett kryss for
Reguleringsplan Bebyggelsesplan eksisterende plan

I.... i Tillatt bruksareal (I-BRA ni r

Li Annet

i Iointedi eal

Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse

Beregnet grad av utnytting som følge av tiltaket

LI Ja Nei

Vedlegg nr
E -

Vedlegg nr
E -

Tillatt grad av utnyttina

Sum

(11:" 1112
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Avstand

Adkomst

vegloven

pbl §§ 66, 67

Vann-

forsyning

pbl §§ 65. 67

Avløp

pb1§§ 66, 67

Koder

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

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

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

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

- . • . - -

Gir tiltaket endrede Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:
avkjøringsforhold? DRiksveg/fylkesvegEr avkjøringstillatelse gitt?

Lpa
JNei DKommunalveg Er avkjøringstillatelse gitt?

DPrivatveg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Tilknyttning i forhold til tomta

offentlig vannverk

DPrivat vannverk Beskriv

LJAnnen privat vannforsyning, innlagt vann

DAnnen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

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

Tilknyttning i forhold til tomta

fl Offentlig avløpsanlegg

ElilPrivat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? DJa D Nei

Foreligger utslippsfillatelse? DJa D Nei

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

Overvann Takvannlovervann føres til: nAvløpssystem Terreng

Kartblad Koordinatsystem Senterpunkt angitt ved -

Senterpunkt (hvis oppgilt pa situasjonskart) (hvis oppgitt pa situasjonskart)

for tiltaket

Næringsgruppekode Bygningstypekode

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra - til Ikke
relevant

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel El
Situasjonsplan EJ
Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Nabogrense Vegmidte

X-koordinat:

Avstand

Avstand

Tiltakshaver
Tiltakshaver forpliker seg til a la gjennomføre tiltaket iht plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK)
Navn

Adre s

Annen b,ygning

Nei

6 h,

D Nei

Vedlegg nr
-

DJa D Nei

DJa D Nei

DJa DNei

EiJa D Nei

Dla uNei

Y-koordinat:

tttn, (Å KA/ S

() taj) C'([01  t"._~,Le  %."7,
E-postadze [7  „tet fiNd gi,

V Enkeltperson Foretak/laglsameie Off. virksomhet
trt,tat%(.  -

Dato %nderskr Gjentas med blokkbokstaver

i --0 dt9  M(..) 0L,4t) _.C.--r-0 Vt<&-

Telefon (dagtid) Mobiltelefon Ev organisasjonsnr

1S-0

/60
i4t1.0Poststedipt
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Denne tegningen filhører

Delineo tegning og prosjektering

Lisbet Andersen Holm
Stiklestad Allé 1, 7650 VERDAL
mob 959 18 768 delineo@online.no
Ettedigning Itnt. loy ont andsverk av 12.05.1961

IIII

REHABILITERING
TRØNDERLAN

FASADER Scale 1 : 100

II
..••••

Byggherre: Bente Nilsen Stokke og John Olav Stokke
Hall Gaard
INDERØY

Date 09.03.09 Drawn by: Delineo

Date

Date

Date rev. 2:41016a19
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Denne tegning tiIhører:

2400 2400

Delineo tegning og prosjektering

Usbet Andersen Holm
Stiklestad Alla 1, 7650 Verdal
Mob 959 18 768 delineo@online.no
Etterlijning kfr lov om kndsverlf av 1205.1961.

fl

REHABILITERING
TRØNDERLÅN

PLAN OG SNITT Scale

1a'

I k.:y.)9

1800

a".1

6220

[B1

Byggherre: Bente Nilsen Stokke og John Olav Stokke
Hall Gaard
INDERØY

1 : 100 Date 09.03.09 Drawn by: Delineo

NB! DETTE ER IKKE EN ARBEIDSTEGNING1

Areal BRA eksist. nytt totalt

Kieller/sokkel

Hovedplantle .

Lottsplan/2.etg.

Sum

Grunnflate

BYA

Date

Date

Date
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Denne legningen Wherer

Delineo tegning og prosjektering

Lisbet Andersen Holm
Stiklestad Allé 1, 7650 VERDAL
mob 959 18 768 delineo@online.no
Ettedigning knt bv orn andsverk av 12.05.1961

HAGESTUE

FASADER

I M

cn

onna
DEIDD

EI  

II

5000

Byggherre Bente og john Olav Stokke
Hall Gaard
INDERØY

111 III
010792

Scale 1 :100 Date 18.06.09 Drawn by: Delineo

Date

Date

0

Daterev. 10.07.09
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Denne tegrling tliturer:

0

2100

Delineo tegning og prosjektering

Lisbet Andersen Holm
Stiklestad Allé 1, 7650 Verdal
Mob 959 18 768 delineo@online.no
Enenigningktr. lov om årdSvefk av 1205.1961.

HAGESTUE

PLAN OG SNITT

10

10x12

3500

5928

6100

Byggherre: Bente og john Olav Stokke
Hall Gaard
INDERØY

Scate 1 : 100

6100

Date 18.06.09 Drawnby: Delineo

8

NB! DETFE ER IKKE EN ARBEIDSTEGNINGI

Areal BRA eksist

Kjefiedsokkel

Hovedplan/teng

Loftsplan/2.etg.

Sum

Grunnftale

BYA

nytt totalt

239m

25 6m
25,6m

Date

Date

Dale rev. 10.07.09
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SITUASJONSKART

Gnr/Bnr:  118/1

Adresse:  Sandvollanvegen 16Cbato:  /0.07.

Saksbehandler:  PSG KOMMUNE

X 7086600

7086500

\\

SITUAS ONSPLAN

Bente og John Olav Stokke
Hall Gaard, 118/1
7670 INDERØY

Målestokk:
1 100 1111111111111111111111111111111111

(Inderøy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)

7
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WAII -BWili s
Sjøfartsgata 9, 7725 STEINKJER

Inderøy Kommune
7670 Inderøy

1 1 JUNI 2009

SØKNAD OM RIVING/BYGGE/IGANGSETTINGSTILLATELSE VEDR.
EIENDOMEN LEIRRINGEN 9 7670 INDERØY

Dato: 11.06.09

Vedlegger saksdokumenter for søknad om riving av eksisterende bolighus på
eiendomen leirringen 9.
Øvrige bygninger på eiendomen skal beholdes.

Videre søkes om nybygg på samme sted som nuværende bolighus står.
Tilknytning av vann/avløp benyttes av nåværende vann/avløpsledninger, som er
utskiftet og lagt nye fra gata og inn til eiendomen for relativt kort tid siden.

Mvh.

Spar-Bygg A S

Trygve Jol<nsen (952 91611)

TTO1:1111111111111018181101§111

Hjemmeside:
www.s ar-b .no
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Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 93

ElEnkletiltak
D Ett-trinns søknadsbehandling
oRammetillatelse

Søknad om ansvarsrett for
ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning ja Nei

-

Gnr Bnr
Eiendom/ 4 5
byggested Adresse

Leirringen

Tiltakets art
pb1 § 93

(flere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg

Endring av bygg

Enddng av bruk

Riving

Bygn.tekniske inst. *)

Enddng av boligenh.

Innhegning, skilt

Eiendomsdeling **)

Annet

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

• -

Ansvarlig  søker (SØK)  for tiltaket
Foretak

Kontaktperson

S ar -B A S
Adresse

S 'øfarts ata  9
Postnr Poststed

7725  Steink 'er
Organisasjonsnr

935540704

Tr e Jolmsen
E-postadresse
tr ve . ' ohnsenQs a

Dato UndersKrfft
20.05.09 „

Gjentas med blokkbokstaver

@ NBR nr 5174 Juli-2003

TRYGVE JOHNSEN

Festenr

9

 

Frittliggende

 

Parkeringsplass

D Konstruksjon

D Bruksendring

Hele bygg

Vedtaksdato
(fylles ut av kommunen)

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel, naboprotester, merknader til naboprotester

Kart, situasjonsplan, rekvisisjon av kart- og delingsforretning

Redegjørelser 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

Til kommune: (Søknad med vedlegg fylles ut og leveres i 1 eksemplar,
ev ekstra sett etter avtale med kommunen)

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

Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr

Postnr Poststed
7670  Inderøy

oTilbygg, påbygg, underbygg

o Anlegg D Vei D Vesentlige terrenginngrep

Fasade 0 Reparasjon

o Vesentlig endring av tidligere drift

Deler av bygg D Anlegg

O Nyanlegg 0 Endring 0 Reparasjon

D Oppdeling 0 Sammenføyning

O Innhegning mot vegg Reklame, skilt, innretning e.l.

Deling 0 Bortfeste 0 Sammenføyning

- beskriv

**) 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.

Gruppe

A 1

C 2

D 3

E 4

F 5

Tiltakshaver
Navn

Anders Gran
Adresse

Kon ens t . 3
Postnr

7715
Poststed

Steinkjer
Telefon Organisasjonsnr

74165211
Mobiltelefon

952 9161] Enkeltperson

Telefaks E-postadresse
. no  74161936

Gjentas med blokkbokstaver

Nr fra - til

Telefon (dagtid)
91512787

Foretak/lag/sameie 0 Off. virksomhet

CL;"(1 (S t rtit.,*
Dato Umlemkriff-

20.05.09

ERS GRAN

Kommunens saksnr

EiJa Nei

Ikke
relevant
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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.

I - .

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

Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

kd.e

Dispensasjonssøknader

Situasjonsplan

Fasadetegninger og snitt

Andre vedlegg

Sted

NBR nr 5155 Juli-2003

Nybygg L Anlegg

Riving Skilt

innhengning mot veg Bruksendring

Annet
Beskriv

Driftsbygning i landbruket pbl § 81

Mindre byggearbeid

Skilt

cir

Beskrivelse av vedlegg

D7o

For nedenforill
bestemmelser 008810
av 14. juni 198

Tiltak på
Gnr Bnr

Poststed
t t

Eiendommens adresse

Eier/fester

1

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:

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

3

11 (

Endring av fasade

Eiendomsdeling eller bortfeste

Dispensasjoner

Gruppe

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 adresse

Underskrift (tiltak aver ller ansvarlig søkery v'

t Ltut

Ansvarlig søkers postadresse

Festenr Seksjonsnr

Nr fra - til

1.1  irtk-v\

ksnr

ni

Ikke
relevant

Side 1 av 2
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Kvittering forNabovarsel kan enten sandea som rekommended sending eller ovedeveres personlIg mot kvittering.nabovarsel Ved personlig overievertng vil avloyestng gjelde som bekraftsbie på at varselet er mottatL

Blendo ested
Ger Bnr Peident 8ditsfseelw

er alandom
Gor Beri oti Feldellf 811~110C

Mn3355 evi /fi-o (Lt44lt•
PosInr Poststed

PIrSO kVllkdng tor sioualtvarsel
Varset er mottaft 8amttJrerl filkicat

Poseir Paststed

Personl Avreedne rOf mottett vsisel
Varsal er mottall Garntykkeri

Dat er per dags dato innlevart rakornmandert
sending bl avennevnte adressater.

Sandet antall senclinger.

NBR nr 5155 Juli-2003

Si9n

AdtesSabZ ./1/~ €4,-k q,76-7-6 (4id4

N o-/ boor elendom eleritester

Adramt  Le4\re l/.1e .e

Pot76. "stet"

Oam

Elesitesters arm

Nabo-iglenboer elendora Nabo4 saboer elendom eterlrestor
Grtrq efle Famenr Etekdonsnr Elersfresters navn

cvn e
`4,1j-  76.' Adresse

billering for rnoaau vessel Dato Sian
Varsal er mottett Gamtykker t filtakat rt

kabo-Menboer elendom Nab04 r elendom eler/feeter
Bnti Festeor goksionsse Eleseneslets navn

610 tilCer4.4
Adrosse

POthlf Posist
k, ..tvt,-11, • t

Omo Sign
G ar

enboar eiendom Nabo-/ nboar aiendom elartlester
on/ ant Festem Beksionanr

- Adrasse

Postm Postekd

P kettedne tor matiait versei
Varsel er mottatt Gandykker I Ultakat

Posistodels reg.rx

POKsted I  idub. Postalodola rower

PosIstedots terynr

Elerstfeslue esvn

Able»

Posmr Postsed Postsiedets reger

Dato Sian

Nabo-Igjenboar eiandom Nabo-ltdankmer elendom etertteater
GrIC enr Fastear Seadonsnr Bustfosters navn

AdiaGs0 Adrosse

Pamar Poseied Posmr Posated Poststedets rogor

P kebrine melleu vassei Dato Sign
Varsel er motket Samt>tdCar I tOtaket

Skte 2 av
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Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og bygningsloven

Til kommune

Inderøy Kommune

Eiendom/
byggested

Gnr Bnr
4 5

Adresse
Leirringen 9

• - .

Foretak Organisasjonsnr.
Spar-Bygg A/S 935540704

Adresse Postnr. Poststed
Sjøfar-tsgta 9 7725 Steinkjer

Telefon i Telefaks Kontaktperson
74165211 74161936 Trygve Johnsen

E-post adresse

Funksjoner og tiltaksklasse Ansvarsområde

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

PRO/KPR.2 Bygningsmessige arbeider - installasjoner

UTF/KUT. 2

• •

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

Ansvarlig  søker (SØK)  for tiltaket

Foretak

Dato

25.05.09

Spar-Bygg A/S
Und ft

Gjentas med blokkbokstaver

TRYGVE JOHNSEN

 

- . • • - .

Kommunens navn (stempel)

Dato Underskrift

Byggblankett 5181-1 nov. 2005  -  Side 1 av 1

Festenr Seksjonsnr Bygningsnr. Bolignr.

Postnr I Poststed
7670 Inderøy

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

Utførelse av bygningsmessige arbeider og installasjoner

"Bygg Komplett"

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Søknad om lokal godkjenning for områder hvor sentral godkjenning ikke foreligger

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

Foretak

TRYGVE JOHNSEN

Vedlegg nr

F -

11111111111111g11.111111111111111111

Ikke relevant

Mobiltelefon
952 91611

Foretakets underskrift iht foretakets  godkjenning

Spar-Bygg A/S
Dato Undersi.r.

25.05.09

Gientas

-

med blokkbokstaver

Kommunens saksnr

Vedlegg nr
F - 6
Vedlegg nr
F  -

C) ( rstandard
norge
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Sentral godkjenning av foretak for
ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Spar-Bygg AS
Sjøfartsgata 9
7725 STEINKJER
Norge

Sentral godkjenning for Spar-Bygg AS

Spar-Bygg AS, organisasjonsnummer 935540704, er i medhold av pbl. § 98 a og forskrift
om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35 (G0F) gitt følgende
sentrale godkjenning:

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiRaksklasse 2

• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Godkjenningen er  gyldig til 12. oktober 2009

Opplysninger om foretakets system

Spar-Bygg AS har erklært at det har system som oppfyller kravene etter GOF kap. II.

Foretak med sentral godkjenning må i medhold av GOF § 6 beskrive og ha system for de
arbeider det utforer med egne og eksterne ressurser.

Statens bygningstekniske etat
Oslo, den 20. september 2006

7
Kirsti Rusten Antonsen Marit Schive

Spar-Bygg AS oppgir at foretaket utforer arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder:
Tømrerarbeider, Arkitektur
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Søknad om ansvarsrett
Kontrollplan
etter plan- og bygningsloven

Til kommune

Inderøy kommune

Eiendom/
byggested

• - .

Foretak

Idecon AS

Adresse

Postboks 161

Telefon I Telefaks
72 85 69 01 72 85 69 02

E-post adresse
dag@norgeshus . no

Funksjoner og tiltaksklasse

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

PRO/KPR

Tiltaksklasse 1

•

Gnr Bnr
4 5

Adresse

Leirringen 9

Festenr Seksjonsnr

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 av dato

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket

Foretak

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

- .• I -

Kommunens navn (stempel)

Dato Underskrift

NBR nr 5181-1 Juli-2003

Postnr

7223

Vedlegg nr

F  -

111111111111111111111111111111111111111
Bygningsnr Bolignr

Postnr I Poststed

7670 Inderøy

Poststed
Melhus

Organisasjonsnr

948 490 412

Kontaktperson Mobiltelefon
Dact Runar Båtvik

Ansvarsområde

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

Prosjektering og kontroll av arkitektur og byggeteknikk

for bygninger og installasjoner, unntatt prosjektering

av grunntrykk, betong, sanitærinstal., tekniske instal.,

utplassering av tiltaket på kart og kontroll av dette.

Ikke relevant Ei

Foretakets underskrift iht foretakets godkjenning

Vedlegg nr
F - 1

Vedlegg nr
F -

Foretak

Idecon AS
Dato Underskrift

XcScj08.06.09

Gjentas med blokkbokstaver

Elisabeth Kildal

Kommunens saksnr

Side

av 2
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Godkjente foretak Side 1 av 1

Data pr. 09.06.09

IDECON  AS
Postboks 161
7224 MELHUS

Tlf: 72 85 69 01 Faks: 72 85 69 02

1:g3 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Godkjent foretak

Organisasjonsnr: 948490412 Godkjent til: 24.03.2012

Internett-data oppgitt av foretaket:

Epost: da nor eshus.no Hjemmeside: htt ://www.nor eshus.no

Foretaket er godkjent innenfor følgende 3 godkjenningsområder :

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner,
tiltaksklasse 3

• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og
installasjoner, tiltaksklasse 3

IDECON AS oppgirat foretaket utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende
arbeidsområder:

Arkitektur, Brannsikkerhet, Byggeteknikk, Geoteknikk

Foretak kan selv registrere sine arbeidsområder i tillegg til den sentrale godkjenningen. Arbeidsområder er ikke en faglig
kvalifisering av foretaket og er ikke godkjent av Statens bygningstekniske etat.

Tilbake til søkeside
For å gå tilbake til resultatlisten, bruk 'Back'-knappen i web-leseren.

Hjemmeside Om oss Informasjon Regelverk Nyttige lenker Siste nytt

http://www.be.no/FMPro?-DB=Foretak&-Lay=Detail_2003&-Format=/foretak/detail.... 09.06.2009
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Kontrollerklæring
Det fylles ut en kontrollerklæring for
hvert ansvarlig kontrollerende foretak

Til kommune

I nde røy kommune

Eiendom/

Gnr
4

byggested Adresse
Leirringen  9

• - -

Foretak
Norge shus AS

Adresse
Postboks 161

Telefon Telefaks
72 85 69 01 72 85 69 02

Kontoll av arkitektur og byggeteknikk, unntatt sanitær, tekniske instal., geo. og utplassering på kart.

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

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

Signerte sjekklister med tegninger og beregninger.

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering

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

Ansvarlig kontrollerende for utførelse

111Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse

Følgende mangler av mindre vesentlig betydning gjenstår

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

-

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.

Dato Foretakets underskrift

08.06.09

NBRnr 5149 Juli-2003

Bnr
5

av dato
08.06.09

1,:x.61-cut

Postnr
7223

Kontaktperson
Dag Runar Båtvik

Postnr Poststed
7670 Inderøy

I Poststed
Melhus

Gjentas med blokkbokstaver

Elisabeth Kildahl

Vedlegg nr

G-

• Kontrollerklæring for  PROSJEKTERING  sendes inn som et
vedlegg til søknad i ett trinn og ved søknad om
igangsettingstillatelse

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

I Festenr I Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr

og kontrollplan for viktige og kritiske områder

Organisasjonsnr
948 490 412

Mobiltelefon

av dato

kommunens saksnr
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Søknad om ansvarsrett
for arbeid etter  § 93, jf §§  93 b, 97 og 98,
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77

Til kommune

Inde røy kommune

Elendom/
byggested

Gnr Bnr Festenr Seksj.nr
4 5

Adresse
Leirringen 9 7670 Inderøy

IIII

' -
Foretak
Odd Einar Kne AS

Adresse Postnr Poststed
Tømmermansgata 6 7725 Steinkjer

Telefon Telefax
90085887 74162701

Funks'oner

(PRO, KPR, UTF, KUT, SAM)

UTF/KUT KL2

Kontaktperson
Odd Einar Kne

Fa område o tiltaksklasse

Angi aktuelle fagområder Beskriv hva oppgaven omfatter og angi tiltaksklasse
Bruk fortrinnsvis kode o tekst fra GodWennin skatalo en

Utførende og kontrollerende for anlegg og konstruksjoner

Foreliggersentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Legg i tilfelle ved godkjenningsbevis

Søknad om lokal godkjenning for område(r) hvor sentral godkjenning ikke foreligger

III
Søknad om ansvarsrett sendes kommunen ved hvert tiltak
Dersom det ikke foreligger sentral godkjenning, må Seknad om
lokal godkjenning av foretak vedlegges.

Ansvarlig kontrollerende foretak forplikter seg til å planlegge og å la gjennomføre kontroll av egne ansvarsområder i samsvar med

godkjent kontrollplan

Ansvarlig søker for tiltaket (SØK) Foretakets underskrift

Foretak Foretak
Odd Einar Kne AS

Dato Underskrift Dato Underskrift /--)

9.6.09
/

Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver

Odd Einar Kne

Kommunens navn (Stempel)

Dato Underskrift

NBRnr 6162

Side

av

Organisasjonsnr
974904535

Vedlegg nr
F -

Vedlegg nr
F -

Kommunens saksnr
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Avfallsplan og sluttrapport

Gjelder Mtak tiom overekdder 300 fn2 bruksareal (nybygglpåbygg), 100 ms
(rehabiriving) erar 10 tonn avfall (fla  byggingfriving av konstruksjoner og anlegg) •
også tiltak som Ikke krever sekned og tilletelse etter plan- og bygningsbven

Elendomf byggested

Tittaket gjelder

Kort beskrivelse av
prosjektet og
avfallehåndteringen:

Ordinaert avfall PLAN

Gnr. Ber. Festrw.

4 5

Adresse

Leirringen 9

90 m2ber.tBRA

0  Krbm9, Pabfoanw.  0  Rehablatering

11 Enebolig

VeilednIng: www.eft.no

Riving og sortering. Avfallet leveres på godkjent deponi

Planen omfatterer ikke disponering av gravemasser fra byggevirksornhet Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens
kapittel 2.

Tiltaksplan for opprydding I forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er laget

SLUTrRAPPORT (Dokumentas n skal ved

Kommunens
ukenr.:

Postnr. Posteted

7670 Inderøy

Brinin9stYPå
(GAB)

Kommunens navn:

Eventuek rehabaterkigsår

t51RivIng

I Tre  I

Inderøy kommuna

Konstruksionstype

Type avfall

Avfallstyper som forventes å
oppstå I tiltaket

revr e,i e sot- og
CCA-im r nert

Beregnat Faktisk mengde
Avvik (tonn)  Disponeringsmåta  (Angi mengde  og  levedngssted)

mengde (tonn) (tonn)

Fraksjoner som skal Fraksjoner som  er
kildesorteres kidesortert Redegjar for Mengde levert III Mengde til ombeuk

vesantlIge avvik godkjent eller dkekte tfl LeverIngssted
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Farli avfall PLAN SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedle es)
Type avfall Dis nerin småte

Beregnet Faktisk mengde
Kodeinndeing etter NS9431* mengde (tonn) (tonn)

7021-23 Oljeholdig avfall 0,000

7041-42 Onganiske
0,000- løsemidler

7051-55 Maling, lim, lakk,
fugemasser, spraybokser

0,000m.m. (også 'tomme"
sprøytepatroner!)

7081 Kvikksølv-holdig avfall 0,000

7086 Lysstoffrør 0,000

7092 Blyakkumulatorer 0,000

7098 Trykkimpregnert
0,000trevirke (CCA)

7121-23 Polymeriserende
stoff, isocyanater og herdere

7151 Organisk avfall med
halogen (f.eks. skumplast)

7152 Organisk avfall uten
halogen

7155 Avfall med bromerte
flammehemmere (vesentlig
skumplast)
7210 PCB og PCT-holdig
avfall (diverse)

7210 PCB og PCT-holdig
avfall (fugemasser)

7211 PCB-holdige
isolerglassruter

7154 Kreosot-impregnert
trevirke

7240 KFK/HKRUHFK og
fluorkarboner (fra kjøleanlegg
etc)

7250 Asbest

Annet farlig avfall

Sum farlig avfall

Sum avfall I alt (tonn)

Sum sortert

Sorteringsgrad

Levert
Beregnet mengde Faktisk mengde Awik godkjent

avfallsanl

14 0,0 -14,4

14,4

avfall/areal
(kg/kvadratmeter)

* Gru ne over ir ikke en fullstendi oversikt over alle aktuelle mif øfarli e stoffer, men inkluderer de mest vanli e.

160

,

0,0

0

Avvik (tonn) Mengde levert til Mengde til ombruk
90dkient eller direkte bi

avfabenlegg gjenvinning

Levert til
ombruk  /
• nvini

Leveringssted
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Beskrivelse av ved

Miløssaneringsbeskrivelse for bohg- og fritidsbebyggelse

med BRA < 400 m2

Milesaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggetse
,  >400 m2elierfor andre bygninger >  100 rn2,  konstruksjoner
:  og anlegg

Eiklarri iinderikrift •AlitaksbaVer

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil
bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig
avfall.

PEnkeltperson
Navn/foretak Telefon E-postadresse

Adresse

Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil
bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig
avfall.

Foretak

Odd Einar Kne AS

E-postadresse

firmapost@oekne.no

Adresse

Tømmermansgata 6

Dato

09.06.2009

Navn på virksomhet

Kontaktperson

Telefon

Telefon

90085887

Underskrift

Vedle for rehabiliterin s- rivearbeider.
Gruppe Nr. fra - ta Merknader

Postnr. Poststed

Erklærin o underskrift- ansvarli utførende

Postnummer

7725

Foretak /  lag /  samek

ovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende

E-postadresse

Skjema finnes på Internett: vøøvr.skno.. eller det kan fås hos kommunen.
Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Fer
Inn mengde-verdler fra migirsaneringen I sluttrapporten på sIde 21

Det skal skrives en frittstående •  .  Ferchg skjerna finnes
derfor idce. Kartlegging skal utføres av personel med relevant utdanning og
praksis. Fer Inn mengde-verdier fra mlyesanertngen I sluttrapporten på
side 21

Evt. Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer Kontaktperson

974904535 Odd Einar Kne

Evt. Telefaks Mobiltelefon til kontaktperson

74162701 98226411

Poststed

Steinkjer

Gjentas med blokkbokstaver

Odd Einar Kne
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Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspewlimmjun

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

OPPI~nlene
Gnr. Bnr. Festenr.

Elendom/ 4  5
Wggested Adresse

Leirringen 9

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

tiltaket

Forbindskonferanse

Pb1§ 93 a Forhåndskonferanse er avholdt

Pb1§§ 7,88

Estetikk

Pb1 g 74, 2.1edd

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldende plan
kealdel av kommuneplan

Navn på plan
Planstatus Kommunedelplan Straumen
mv.

Tomtearealet

Grad av
utnytting

Byggetrøyde/
Aystander

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

© Standard Norge, Byggblankett 5175 Desember 2007

Henvendelse om blanketten ret

Estetisk utforming og forholdet til omgivelsene.

Reguleringsfonnål i arealdel av kommuneplarVreguleingsplanfbebyggelsesplan- beskriv

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

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

e. Beregnet tomteareal (b - c) eller (b + d)

Arealbenevnelser

V. Beregnet maks. byggeareal iht. plan (jf. a. og e.)

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal ny bebyggelse

i. Parkeringsareal

j. Sum areal

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)***

:

•

3066,0 m,

m2 BYA

797,2 m2

13 Nei

•

0,0 rn2 =

0,0 %

Minste avstand fra den planlagte bygning til:

Går det høyspent kraftlinje/kabel i, over eller i nærheten av tomt3?

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

Seksjonsnr. Signering - ansvarlig søker

3066,0 M2

m,

m2 +

m2 +

BYA

90,0 m2

0,0 rri2 =

Postnr.
7670

X-koordinat: Y-koardinat:

DIspensasjonssøknad (ikke aktuelt ved søknad om enkle tiltak)
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene I: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget arK) Vedlegg nr.

fl Plan- og bygningslov fl Forskrifter til pb1 fl Kommunale vedtekter til pb1 fl Arealplaner B-

fl n Bebyggelsesplan

A-

Dersom ja, vedlegg referat

Velg kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

% BYA BYA % BRA / % TU BRA U-grad

26.0 % 90,0 m2 4,9 % 149,3 m, 2,94

m2

m2 m2

m2

m2 +

m2 +

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

0,0 M2

m2 Bpp,

0.0 m2

fiJa

laE3

m2

m2

II
Vedlegg til 5174

Poststed
Inderoy

m2 +

0,0 m2 0,0 ,112

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

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærniere

*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Nabogrense Vegmidte

15 m 31,5 m
Avstand

0,0 M2 = 0,0 M2 =

Avstand

1 m

Dersom det går slik kraftlinkabel/ledninger i, over eller i nærheten av tomta, må tiltaket det her meldes om være
avklart med berørte  myndigheter/rettighetshavere

post: pronorm©standard.no

m2 BRA

149,3 m2

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

m2

m2 +

m2 +

Vedlegg nr.

D-

Vedlegg nr.

D-

m2

m2

0,0 M2

m2 BTA

0,0 m2

Annen bygning

4  m

mDNei

mflNel

Vedlegg nr.

m2

m2

m2

0,0 m2

Nr. 705175e Sem & Stenersen Prokom, Oslo, 6-2008 Side 1(2)

Side 115



standard
norge

BYgnin9sPplygninger
Oppgi alltid:

Eksisterende bebyggelse

NY bebYggelse

Sum

blaeringsdrudøekede

90

90

m2 BYA
Bolig *

Regler for arealmåling, se TEK kapittel 3.

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

** Ved næringsgruppe A-Q, +Y skal areal alltid klles ut.

Koden skal angi hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skalkodes etter den næringen som opptar
størst del av arealet.

Unntak: Næringsgruppekode «X*  skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.

Næringsgrupper - gyldige koder

A Jordbruk og skogbruk J Anansiell tjenesteyting og forsikring
B Fiske K Elendomsdrift, fonetningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet
C Bergverksdrift og utvinning L Offentlig forvaltning
D Industri MUndervisning
E Kraft og vannforsyning  N  Helse- og sosialtjenester
F Bygge- og anleggsvirksomhet 0 Andre sosiale og personlige tjenester
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat Q Internasjonale organ og organisasjoner
li Hotell- og restaurantvirksomhet X Boliger
I Transport og kommunikasjon Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring.

Grunnforhold, rasfare, nilljeforhold og forurenset grunn

Foreli r det tilstrekkeli

Grunnforhold
pb1§ 68

Rasfare, flom
mv. pb1§ 68

Miljøforhold
pb1§ 68 Ja

Forurenset
grunn
Forurensnings-
forskr. Kap. 2

Tilknytning til veg og ledningsnett
Gir tiltaket endrede avkjøringsforhold?

Adkomst
vegloven pb1§§
66, 67

Vannforsyning
pbl §§ 65, 67

Aviøp

pbl §§ 66, 67

Overvann

Lafteinnretninger
Er det i bygningen løfteinnretninger som omfattes av TEK?:

n Ja 9 Nei

13

Ja

sikkerhet mot fare eller vesentli ulem

Ja

Ja

Ja fl

Nei

Nei

Tilknyttning i forhold til  tomta

Offentlig avløpsanlegg

© Standard Norge, Byggblankett 5175 Desember 2007

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

m2  BRA
Annet  **

som føl av:

149

149

I alt

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Dersom nei, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Tilknyttning i forhold til tomta

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

Beskfiv

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

fl Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

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

Takvann/overvann føres til: 9 Avløpssystem

Planlegges det installert slik innretning?:

Antall
bruksenheter

Bolig

Annet

Sum

p Ja

n la

la

p Terreng

Nr. 705175e Sem & Stenersen Prokom, Oslo, 6-2008

Antall
etisjer

121  

(Etter at tiltaket
er gjennomført)

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

n Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt?

Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt?

fl Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

fl Ja fl Nei

fl Nei

fl Nei

fl Nei

gg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Vedlegg nr.

E-

Hvis ja, sett X

fl Heis

fl Trappeheis eller lefteplattform

fl Rulletrapp eller rullende fortau

Ja

la

Ja

fl Nei

fl Nei

fl Nei

Side 2(2)
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Dato: Sign.:

Varmetapsrammen er overskredet

Byggforsk, mars 2006
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Energibehov og energiramme
Dokumentasjon av energibehov i henhold til Teknisk forskrift 1997, kap. VIII

Energibehovet er tilfredsstillende

Dato: Sign.:

BYGGPORSH

Byggforsk, mars 2006
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11111131fil

7

ru

MERKNADER:

Prosjektert ihht. Teknisk forskrift 1997 og tilhørende veiledning
REN 4.utgave mars 2007.

11.02.08

GRUNNFLATE:

STAT.US:

87,8 m2

G.NR: Gnr

PROSJEKT:

Sommerro
TEGNINGEN VISER:

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

Fasader

Katalog 08

11.02.08

BRA:

Etter beregning NS 3940

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT

OG SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN GIELDER IKKE SOM ARBEIOSTEGNING.

149,3 m2 90,0 m2

BR.NR.: Bnr FORMAT: A3

NORGESHUSri

PROSJEKTNR.:

XX-XXX

TEGNING NR.:

IC-21
MÅLESTOKK:

Byggemelding 1:100

ARKITEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 01

REV.

X: \Norgeshuskatalog 2008 \Alle husene\Sommerro\Sommerro.pin
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0

10 x 1

9 x 21

.-.
–. VASK/BOD ..

I
nJ
x HAU_ rv
m x

0 13,8 m' cr,
0 KJØKKEN

10,5 m.

3 600 4 200 600

11 x 15 11 x 15
F ;.<

B

fl

11 400

5x 5 10 x 21 5x 5

D wc rv1,8 m* VF

SPISESTUE/STUE

5 x 15 18 21 5 x 15

11 0

3 00 4 200

10 x 12 10 x 12

3,6 rn.

5x 5 9x 21

9 x 21 0

11 x 15 11 x 15

x F
• B

3 600

vvb ss

takvinkel 40°

+5Q9-4.

0
0

h=1900mm

fl
fl

3 700

Snitt A-A

fl

Snitt B- B

Li

MERKNADER:

Prosjektert ihht. Teknisk forskrift 1997 og tilhørende veiledning
REN 4.utgave mars 2007.

Kryss på plan markerer nedsenket himling.

REV.: ANT.: ENDRINGEN GJELDER.: SIGN.: DATO.:

TEGNET AV: KONTROLLERT AV: GODKJENT AV:

uis kas

DATO: DATO: DATO:

11.02.08 11.02.08

GRUNNFIÅTE: BRA: BYA:

Etter beregning NS 3940

87,8  m2  149,3  m2  90,0 m2

G.NR: Gnr BR.NR.: Bnr FORMAT: A3

PROSJEKT: PROSJEKTNR.:

Sommerro xx-xxx
TEGN1NGEN VISER: TEGNING NR.:

Plan og snitt IC-20
STATUS: MÅLESTOKK:

Byggemelding 1:100

TILTAKSHAVER:

BYGGEF1RMA:

Katalog 08

NORGESHUS
ø'i -detda,vickz,

ARK1TEKT- OG INGENIØRKONTORET IDECON AS, PB 161, 7223 MEUIUS, TLF: 72 85 69 01

TEGNINGEN ER BESKYITET ETrER LOV OM OPPHAVSRETT
OG SKAL IKKE BENYITES U7EN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

REV.

K:Vslorgeshuskatalog 2008 \Alle husene\Sommerro\Sommerro.pin
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5250

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: 1V —

Adresse:

Saksbehandler:

X 7085150

1111111111111111,111,1111111111111111111

Offir

\ ,

..•

5:>>>.,
k .... .... ....

(Inderøy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)

INDERØY

KOMMUNE

4/104

4/99
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SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: 4/

Adresse:  ef,r,  nft47

Saksbehandler:

S —
CI

Målestokk:  1:500

Dato: 20.05.2009 INDERØY

KOMMUNE

(Indernv knmmune ctår ikke iuridick anc-varlia fnr feil g•11,=.r manoler i kartwerketlSide 124



SITUASJONSKART

Gnr/Bnr:

Adresse:

Saksbehandler:

Målestokk:  1:500

Dato: 20.05.2009

v
INDERØY

KOMMUNE

(Inderøy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)
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85200

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr:

Adresse:

Saksbehandler:

Målestokk:  1:500

Dato: 20.05.2009 INDERØY

KOMMUNE

\ 0

(Inderøy kommune står ikke juridisk ansvarlig for feil eller mangler i kartverket)
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
05.08.2009 2009/1162-3
Saksbehandler Deres referanse
Ketil Verdal, 74124288 «REF»

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

Peder Konrad Selbo
Bossnesvn. 41
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Godkjenning av plan for nydyrking Gnr.130/1 og 130/4

Bakgrunn
Peder K. Selbo og Håkon Selbo søker om godkjenning av plan for nydyrking på gården Hamsaas 
gnr.130/1 og Rønningen gnr. 130/4. Det skal dyrkes et skogsareal på ca 7 dekar fra Rønningen og 
15 dekar fra Hamsaas, totalt 22 dekar sammenhengende. Arealet er av middels bonitet hvor 
mesteparten er lauvskog.  Formålet med dyrkingen er å få mer areal til korndyrking samt hindre
en del unødig transport etter veg.
Søknaden er sendt til regional kulturminnemyndighet med frist til 15.juli. 

Vurdering
Søknad om nydyrking skal behandles etter forskrift om nydyrking (jordloven § 11 og rundskriv 
m-19/97). Formålet med forskriften er å sikre at dyrkingen skjer på en måte som tar hensyn til 
samfunnsinteresser som kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og miljøverdier. Det 
skal også legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.
Arealet som skal nydyrkes ligger mellom to jordbruksteiger på henholdsvis ca 16 og 7 dekar. 
Nydyrkingen vil binde disse to sammen slik at sammenhengende areal vil utgjøre en rasjonell 
teig på ca 45 dekar. 
Det er ikke registrert viktig biologiskmangfold av regional eller nasjonalverdi i området. Det er 
ikke registrert svar fra kulturminnemyndigheten i saken. Ved oppslag i kulturminnebasen 
”Askeladden” er det ikke registrert kulturminner i området. Vi vil uansett minne om at 
tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven § 8 hvis man skulle treffe på rester av 
kulturminner under arbeidet.

Vedtak:
Inderøy kommune godkjenner nydyrking av ca 15 dekar skogbruksareal på Hamsaas gnr. 130/1 
og 7 dekar skogbruksareal på Rønningen gnr. 130/4 på vilkår om at kulturminnemyndigheten 
ikke har innvendinger til søknaden. Er nydyrkingen ikke iverksatt innen tre år, faller tillatelsen 
bort. Ved arbeid under høgspendt linje må netteier kontaktes før oppstart. Inderøy Kommune 
ønsker tilbakemelding når tiltaket er utført, slik at nytt areal kan legges inn i jordregisteret.
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, saksnr. 2009/1162-3

Side 2 av 2

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

Med hilsen

Ketil Verdal
Rådgiver

Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kulturminnemyndigheten 7735 Steinkjer
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