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1. INNLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
 
Svaberget (Skjemstad I) hyttefelt ble regulert på eiendommen gnr 85 bnr 1 i 2013 og er 
nå så godt som ferdig utbygd. Området er vurdert som attraktivt og det er et ønske å 
utnytte allerede etablert infrastruktur til en utvidelse av området.  Arealet som ønskes 
benyttet grenser mot eksisterende boligfelt i sør og Svaberget hyttefelt i nord. Det er 
etterspørsel etter boligtomter i området, samtidig som området også er egnet til 
hytter. Arealet ønskes derfor regulert til bolig-hytteområde med til sammen ca 20-25 
tomter.  
 

1.2 Konsekvensutredning og planprogram 
 
I kommuneplanens arealdel inngår området som arealformålet LNF-R. Tiltaket faller 
derfor inn under forskrift om konsekvensutredning, § 6 b) vedlegg 1, over tiltak som 
alltid skal konsekvensutredes. For planer som alltid skal konsekvensutredes skal 
forslagsstiller som en del av planoppstart utarbeide et forslag til planprogram 
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal 
bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise 
hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og 
forutsigbarhet tidlig i planprosessen.  
 
Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av det planprogrammet som er 
fastsatt etter PBL §4-1, og skal inntas i planbeskrivelsen som utarbeides etter første 
ledd (generell beskrivelse av planbeskrivelse). Konsekvensutredningen skal foreligge 
senest når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Berørte parter er invitert til å komme med innspill og kommentarer til 
planprogrammet og i henhold til Forskriften om konsekvensutredning av 01.07.2017 
legges nå forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 12 mars 
til 23 april. Oppstart og informasjon om planprogrammet blir annonsert i Trønderavisa 
i uke 11. Innspillene skal vurderes og kommenteres og evt innarbeides i revidert 
planprogram. Alle innspill vil følge planprogrammet til politisk behandling.  
 
Endelig planprogram fastsettes av utvalget for Næring, plan og miljø med bakgrunn i 
forslaget og uttalelsene til dette. Ved fastsettingen kan utvalg for Næring, plan og miljø 
gi nærmere retningslinjer for planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante 
og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal 
utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram. 
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2. DAGENS SITUASJON 
 

2.1 Beliggenhet og beskrivelse av planområdet 
Området ligger like nord for Kjerknesvågen på Inderøya, ca 1mil fra Straumen, 
2,5 mil fra Steinkjer og 115km fra Trondheim.  
 

 
Planområdets beliggenhet 
 
Planområdet består i dag av skog, i hovedsak gran men også furu og løvskog. 
Terrenget er småkupert, stedvis bratt, og heller ned mot sjøen i vest. Det er flotte 
sol- og utsiktsforhold. Området er ikke brukt til friluftsliv, men strandsonen kan 
fremstå som attraktiv og velegnet til rekreasjon. Vann og strøm er lagt frem til 
planområdet i forbindelse med regulering av Svaberget hyttefelt.   
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2.2 Plangrense 
Plangrensen følger i hovedsak eiendomsgrensen til 85/1 i sør, strandsonen i vest og 
planområdet til Svaberget I i nord og øst.  Det totale arealet innenfor planområdet er 
på ca 60 daa. 
  

 
Plangrense  
 
 

3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

3.1 Nasjonale føringer 
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og 
retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes 
ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her, men  
eksempler på statlige planretningslinjer som skal legges til grunn i kommunal 
planlegging:  

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 
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- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 

3.2 Regionale føringer 
* Fylkesplan for Trøndelag 2018-2013 
* Regional plan for arealbruk Nord-Trøndelag Vedtatt i fylkestinget 25.04.2013 hvor  
følgende momenter relevant for denne planen:  
 

- Regional plan for arealbruk skal legge til rette for bosetting i hele fylket 
gjennom rammer for spredt utbygging: For å opprettholde bosettingen utenfor 
pressområdene kan kommunene tilrettelegge for spredt boligbygging. 
Grendefelt bør benyttes der det kan bygge opp under og styrke etablerte 
fellesfunksjoner eller næringsliv i lokalsamfunnet. Avgrensing og rasjonell 
utnyttelse av feltet må sikres.  Spredt utbygging skal tilpasses lokal 
byggeskikk, kulturlandskap, kulturminner, viktige områder for biologisk 
mangfold og arealer som er nødvendige for å sikre en bærekraftig reindrift.  Det 
skal sikres god tilgjengelighet for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. 

- Samlokalisering av fritidsbebyggelse: Ny fritidsbebyggelse bør samlokaliseres i 
felt eller i tilknytting til eksisterende bebyggelse og andre inngrep. Det bør 
tilstrebes en konsentrert utbygging. Ved fortetting utenfor områder som 
omfattes av reguleringsplan kan det i enkelte tilfeller være utfordrende å 
definere hva som er reell fortetting. Dette må vurderes ut fra lokale forhold, slik 
at bit-for-bit nedbygging og privatisering av strandsonen unngås». 

- Fellesarealer i reguleringsplan: Reguleringsplaner for hyttefelt i strandsonen bør 
sikte på å bevare fellesarealer i strandsonen som felles friområder med allmenn 
tilgjengelighet. 

- De globale klimaendringene påvirker også Nord-Trøndelag. Dette 
nødvendiggjør lokal og regional klimatilpasning i planlegging og arealbruk. 

 

3.3 Kommunale føringer 
 
Kommuneplanenes arealdel for Inderøy 2014-2025 
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Utsnitt over området fra kommuneplanens arealdel 
 

 3.4 Eksisterende planer i området 
I tillegg til Svaberget hyttefelt er det på Skjemstadaunet regulert et boligområde sør 
for planområdet og et hyttefelt på oversiden av Fv229.  
 
  

4. TILTAKET 
 

4.1 Generelt 
Det legges opp til et hytte/boligfelt - hvor også hytter får høystandard med veg, strøm  
innlagt vann- og avløp. Vegadkomst til feltet vil være fra eksisterende veg inn til 
Svaberget.  Dette er en privat vei som eies og driftes av grunneier.  
 

4.2 Tiltaket 
Planen vil foreslå etablering av et nytt utbyggingsområde med ca 10 tomter for 
fritidsbebyggelse og ca 12 eneboligtomter. Tomtestørrelse vil være på ca 600-800kvm. 
På grunn av områdets topografi, området strekker seg fra kote 1-kote til kote 58, 
vurderes det som egnet å legge til rette for et felt både med hytte- og boligtomter. 
Topografien bidrar til å holde feltene adskilt fra hverandre og det vurderes som mest 
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hensiktsmessig å åpne opp for fritidsbebyggelse nærmest sjøen og boligtomter øverst, 
nærmes fylkesvegen. Se kart under.  
 

 
Foreslått utbyggingsstruktur 
 
Planen skal legge til rette for etablering av et utbyggingsområde som er tilpasset det 
miljø og terreng det vil inngå i. Feltet skal fremstå med god terrengtilpassing og ha høy 
estetisk kvalitet. For å redusere inngrep, skal tomter lokaliseres på områdets flatere 
partier. Det samme gjelder vegtraseer. Det tas sikte på at hyttene får en moderne 
profil og ha løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og 
solforhold. På kartet under er det markert areal hvor tomter vil plassers innenfor.   
 
Feltet skal benytte allerede godkjent avkjørsel mot fv. 229. 
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 
 

5.1 Avgrensning av omfang for utredningen 
Konsekvensutredningen skal gis en beskrivelse og vurdering av følgende tema:   
 

• Lanbruk, skogbruk 

• Strandsone 

• Naturmiljø, ref Naturmangfoldloven 

• Kulturmiljø 

• Landskapsbilde 

• Beredskap, herunder grunnforhold, radon ol 

• Barn/unge – grønnstruktur, lek og skoleveg 

• Veg/atkomst og trafikksikkerhet 

• Økonomiske konsekvenser for kommunen og forhold til kommunestruktur/-
senter 

• Vann og avløpsløsning 
 

5.2 Antatte problemstillinger i planarbeidet 
Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet: 

• Tiltakets betydning for allmenhetens tilgang og bruk av strandsonen – evt 
konsekvenser for biologisk mangfold i strandsonen?  

• Tiltakets betydning for landskapsbildet- spesielt fra sjøen.  

• Tiltakets betydning for skogressursene innfor området herunder bonitet og 
produksjonsevne og konsekvenser for evt skogsdrift.  

• Hvordan sikre ivaretakelse av grønnstruktur/gangveg som knytter boligfeltene 
sammen?  

• Tiltakets konsekvens for barns sikkerhet/trygg skoleveg langs fv.229.  

• Tiltakets betydning for kapasitet på eksisterende VA-anlegg 

• Tiltakets betydning for naturmangfoldet 
 

 

5.3 Metode for konsekvensutredningen 
Det vil i utgangspunktet benyttes allerede foreliggende informasjon og data for de 
aktuelle tema som skal vurderes.   
 

5.4 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene 
i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). 
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 
 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Igangsetting av planarbeidet/planprogram blir kunngjort i Trønderavisa og på Inderøy 
kommune sin nettside www.inderoy.kommune.no og Allskog sin nettside 
www.allskog.no. Statlige instanser og naboer blir tilskrevet pr brev samtidig som 
planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn med svarfrist på 6 uker (23 april 2018).  
 
Basert på innspill fra høringsperioden for planprogrammet vil innspill vurderes og 
planprogrammet justeres etter dette. Revidert planprogram legges frem for politisk 
behandling. Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn 
av fastsatt planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i 
arbeidet.  

7. FRAMDRIFTSPLAN 
 

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 
planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir 
nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av 
reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer i 
fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige årsaker. 
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase • Avklare rammer og 
utfordringer 

• Utarbeide forslag til 
planprogram 

• Kunngjøring oppstart 
av planarbeid og 
utlegging av 
planprogram til 
offentlig ettersyn 

• Oppsummering av 
innspill og utarbeidelse 
av endelig 
planprogram 

• Vedtak av endelig 
planprogram og 
kunngjøring 

• Utarbeide forslag til 
reguleringsplan og KU 

Høst 2017 
 
Jan-feb 2018 
 
Mars 2018 
 
 
 
 
 
Vår 2018 
 
 
Vår 2018 
 
 
 
Sommer/høst 2018 

1.gangs 
Behandling 

• Vedtak om utlegging 
av planforslaget til 
offentlig ettersyn 

• Bearbeide 
planforslaget etter 
offentlig høring, 
eventuell mekling 

• Utarbeidelse av 
endelig 
reguleringsplan 

Høst 2018 
 
 
Vinter 2019 
 
 
 
 
 
Vinter 2019 

Sluttbehandling Vedtak reguleringsplan Vinter 2019 

http://www.inderoy.kommune.no/
http://www.allskog.no/
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