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Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013.  Drøftingsnotat.

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannens notat datert 14.10.09 vedr. Budsjett og økonomiplan 2010-2013 tas til 
orientering.

Vedlegg
1 Notat - Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013
2 Strateginotat økonomi.
3 Tall for Nord-Trøndelagskommunene fra statsbudsjettet 2010
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Notat:

Til: Hovedutvalg Natur/Folk og Formannskapet

Fra: Rådmannen

”Oppdatert vurdering av budsjett- og økonomiplansituasjonen etter fremleggelse av statsbudsjettet”.

Vedlegg: Kopi av strateginotat behandlet av Kommunestyret i juni.

Noen utskrifter av tall for Nord-Trøndelagskommunene for budsjett 2010.

Dette notatet er skrevet dagen etter at statsbudsjettet er ferdigstilt. Det må tas forbehold om feil. 
Notatet må ikke oppfattes som annet enn et grunnlag for en foreløpig drøfting av budsjett og 
økonomiplansituasjonen.

1. Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal ”rådmannen forelegge formannskapet en skisse til 
økonomiplan og budsjett i oktobermøtet før rådmannens endelige forslag legges fram.”  Notatet 
legges også fram for hovedutvalgene.

2. Noen føringer fra statsbudsjettet.

Det er moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen – om maks 
4 % bruk av Oljefondet – fravikes vesentlig.  

Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket 
utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større 
enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene 
inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått.

Prioriterte satsninger i budsjettet – og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens 
rammebetingelser – er blant annet:

Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking 
men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning.
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Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på 
ca kr. 175.000,- for Inderøy kommune. 

Økt timetall i grunnskolen – 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at 
årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr. 300.000,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens 
kostnader blir som forventet på landsbasis.

Øremerkede kulturskoletilskudd.  Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de 
er øremerket. (40 mill. på landsbasis)  Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens 
andel utgjøre i underkant av kr. 50.000,- pr. år. 

Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 
nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være 
opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra 
premissene ” En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de 
kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på 
kommunalt nivå.” Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk 
karakter som  kompetansehevingstiltak på rusområdet mv.

Opptrappingsplan for rusfeltet. Det foreslåes en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner 
– fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse 
midlene fordeles. 

Omsorgsplan 2015. Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye 
omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft 2015. 

Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010. (tilsvarer i underkant av 
kr. 400.000,- til Inderøy. Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i 2010.

Samhandlingsreformen på helseområdet.  Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om 
samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på 
helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i 2010. 

Inderøy kommune får kr. 309.000,- til forebyggende helsearbeid i 2010. Investkommunene får (med 
forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig)  3 mill.  kroner til å finansiere et pilotprosjekt for 
Lokalmedisinsk senter-. (DMS)

Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i 2010..

Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 
2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet 
indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer.
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3. Inderøy kommune – inntektsutviklingen og andre rammebetingelser for budsjett 2010.

I tabellen nedenfor er beskrevet en statsbudsjettets konsekvenser i hovedtrekk.

Revidert
budsj 2009

Merinntekter skatt og rammetilskudd 12078

Omlegging av inntektssystemet -1102

Omlegging finansiering ressurskr tjenester -1000

Lønns- og prisvekst,inkl pensjon -6300

1 time utvidet undv 1-7/ 1-4 kl leksehjelp -300

Overhengsvirkning utvid skoletilb 2009 -700

Foreldrebetaling barnehager justeres ikke -200

Økt øremerket tilskudd kommunal barneh 500

Integreringstilskudd flyktninger -1000

Oppgave- og priskorrigert generell merinnt 1976

Inntektsprognosen er på 217,8 mill. kroner i skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, jfr. utskrift av 
tabellverket for kommunene i Nord-Trøndelag.   Rådmannen legger så langt til grunn et mer realistisk 
inntektsanslag 215,2 mill. kroner ettersom det er befolkningstallene pr. mars 2010 som vil ligge til 
grunn for skatt- og inntektsutjevningsresultatet for 2010. Dette gir en nominell økning i anslaget på 
skatt, skatteutjevning og rammetilskudd på  vel 12 mill. kroner.

Lønns- og prisveksten, inkludert pensjonskostnadsøkningen med ca kr. 500.000,- antas i sum og 
utgjøre ca 6,3 mill. kroner.

I forhold til revidert budsjett 2009 må vi (ved uendret antall ressurskrevende brukere) redusere 
inntektsanslaget med vel 1mill. kroner i 2010. Av dette utgjør endringer i regler i forslaget til 
statsbudsjett ca kr. 300.000,-. 

Timetallet skal utvides i barneskolen og det skal tilbys leksehjelp. Isolert sett vil dette koste Inderøy 
kommune kr. 300.000,- i 2010.

Foreldrebetaling i barnehagene justeres ikke; dette ”belaster” rammen med ca kr. 175.000,-. 

Økte satser for øremerkede tilskudd til drift barnehager bidra til økte inntekter mer kr. 500.000,-.
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Dette gir et anslag på realvekst (oppgavekorrigert) i de generelle inntekter fra skatt-, 
inntektsutjevning og rammetilskudd på i underkant av 2 mill.  kroner. Det tas forbehold om at 
oppsettet er foreløpig !!

For så vidt gjelder veksten i egenandeler mv så vil rådmannen gjennomgående i budsjettforslaget 
tilrå mindre realøkninger ; men ikke økninger som gjør at Inderøyningene belastes med høyere 
egenandeler enn snittet for nabokommunene.

4. Noen rammebetraktninger netto drift i 2010.

Som fremgår av vedlagte utskrifter fra fylkesmannens budsjettoppsett er situasjonen fortsatt den at 
Inderøy kommune har en underliggende anstrengt finansiell stilling – selv om vi registrerer en klar 
forbedring de to siste år:

1. Vi har fortsatt en høy lånegjeld med den usikkerhet som det medfører. Nord-
Trøndelagskommunene har en relativt høy lånegjeld og Inderøy har 30 mill. kroner mer i 
gjeld enn snittet av Nord-Trøndelagskommunene.  

2. Disposisjonsfond. Inderøy kommune har et disposisjonsfond på 507000,- ved inngangen til 
2009. Om vi tilpasset oss lik snittet av Nord-Trøndelagskommunene så ville vi hatt et 
disposisjonsfond på 6 mill. kroner.

3. Vi har et positivt driftsresultat i regnskap 2008 og i 2009. I forhold til anbefalinger  kan vi 
legge til grunn at det underliggende resultat fortsatt ligger 3 mill. kroner for lavt.

Rådmannen arbeider på denne bakgrunn med et budsjettforslag hvor inntektsøkningen i 2010 i 
begrenset grad går med til å utvide driftsrammene !  Inntektsøkningen i 2010 vil i utgangspunktet bli 
foreslått disponert til disposisjonsfond, næringsfond og finansiering av vegopprustning/investering.  

Budsjettet reflekterer behovet for effektivisering.

Det er to underliggende begrunnelser for denne hovedprioritering:

1. Vi er fortsatt sårbare finansielt og lite i stand til å håndtere uforutsett inntektssvikt og       
kostnadsvekst

2. Hensett til den høye lånegjelden i utgangspunktet blir lagt opp til et relativt ekspansivt 
investeringsbudsjett. Dette har med fremtid og gjøre ! Dette kan kun forsvares med en 
ytterst stram husholdering  i løpende drift. Vi kan ikke gjøre ”begge deler”.  Jeg minner 
om at 13 mill. kroner i investeringer gir en årlig merkostnad til renter og avdrag på 1 mill. 
kroner!!
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5. Sektorvise vurderinger og utfordringer – netto driftsrammer.

Nedenfor skisseres mulige føringer/forutsetninger som kan få betydning for rammeforlaget for 2010:

1. Rådmann, stab, støtte.  Vi arbeider med å bestemme en optimal fordeling av ressurser 
mellom sentralt administrativt nivå og enhetene – på støtteområdet. Generelt er vi noe svakt 
dimensjonert når det gjelder ressurser til koordinerende og utviklende aktiviteter.  Det kan 
forventes et forslag om å justere opp utrednings- og prosjektlederkapasiteten i støtte/stab. 
Om det vil bli nødvendig med rammejusteringer er ikke ferdig vurdert.

- Kultur og informasjon.  Det vil sannsynligvis være behov for å justere rammene for 2010 for 
å  gjøre det mulig å utvide tilskuddsrammene til sentrale aktiviteter og prosjekter. (Nils Aas, 
Pauline, Inderøysommer/fest mv) 

- Oppvekstområdet – skoler og barnehager.  Barnetallet i 2010 i skoler og barnehager er på 
samme nivå som i 2009. Området må være forberedt på – som ledd i et samlet krav til 
effektivisering – og finansiere nye oppgaver innenfor gjeldende rammer.  

Rådmannen vil i forbindelse med budsjettet for 2010 særskilt vurdere ressursrammene i 
barnehagene som – i ly av gunstige tilskuddsordninger – har vokst betydelig de senere år. I 
denne sammenheng er det nødvendig i økonomiplansammenheng og vurdere 
konsekvensene av overgang til rammefinansiering på området fra 2011.

- Helse og sosialområdet.  Følgende forhold vil påvirke netto rammebehov for 2010:

o Barnevernet – vi må være forberedt på ytterligere økning i de ordinære 
nettorammer selv om vi mener og se en tendens til konsolidering av utgiftsveksten.
Vi må se nærmere på bemanningsressursene i barnevernet.

o Helse, rehab og barnevern for øvrig.  Den planlagte avvikling av kommunal t eid 
støttetjeneste i legetjenesten må påregne å medføre 
overgangskostnader/avviklingskostnader.  Helsestasjonsressursen vil bli underlagt en 
særskilt vurdering.

o Pleie og omsorgsområdet og Bistand funksjonshemmede.  

§ Endrede betingelser vedrørende ressurskrevende brukere vil  måtte 
kompenseres gjennom økte nettorammer. 

§ Den underliggende behovsutvikling på området presser kostnadsbehovet 
gradvis oppover. 

§ Flyndra har bedt om reforhandling av avtaler vedrørende oppgjør for 
tjenester.  Dette kan medføre at kommunen må justere opp tilskuddsnivået 
noe.

o Lokalmedisinsk senter Steinker. Med statlige overføringer for 2010 kan det se ut som 
om det ikke vil være nødvendig å innarbeide utgifter av betydning i 2010. 

Side 11



6

o Rådmannen minner om at det er vedtatt utvidelser av tilbud i 2009 som gir økte 
belastninger i 2010 – når det sammenholdes med revidert budsjett og 
regnskapsprognoser for 2009; herav nevnt utvidelse av legeressurs ved 
Inderøyheimen og etablering av dagtilbud for demente. 

- Som for øvrige områder må Helse og sosialområdet være forberedt på å ta intern omstilling 
for å finansiere – i alle fall - deler av kostnadsveksten.

Kommunalteknikk mv.  Nettoutgiftene på området forutsettes redusert noe i 2010; dette 
skal forutsetningsvis ikke gå på bekostning av nivået på vedlikehold av kommunal eiendom.

6. Investeringer i økonomiplanperioden.

Det vises til Strateginotat av juni 2009 og skisser til investeringsplan.

Fra sak om Kulturcampus refereres følgende vedrørende ”nye” priorioteringsutfordringer i 
investeringssammenheng:

”Nedenfor er listet opp aktuelle ”nye” netto investeringsbehov (sammenlignet med vedtatt 
”økonomiplan) som må håndteres og avklares i forbindelse med budsjett og økonomiplanrevisjonen 
2010-2013: (investeringsbeløpene vedrørende Kulturhuset er indikative)

1. Sandvollan 2,7 mill. kroner
2. Administrasjonsbygget, m vertskommune og Helsefunksj. 9,0 mill. kroner
3. Vegomlegginger – Kulturcampusutredningen 2,5 mill. kroner
4. Bedrede kontorfasiliteter Kulturskole mv 1,0 mill. kroner
5. Utvidet dusj/garderobeløsning 3,0 mill. kroner
6. Eventuell bidrag Black Box, felles arealer (tentativt) 2,5 mill. kroner
7. Eventuell renovering/sanering/omgjøring Samfunnshus 5,0 mill. kroner

Sum mulig ny økonomiplanutfordring: 25,7 mill. kroner

(I oppsettet er da ikke medtatt eventuelt finansieringsbidrag nytt felles varmeanlegg/bioanlegg – se 
egen sak for formannskapet i september)

Nye eller utvidede investeringer på 25,7 mill. kroner representerer en kapitalkostnad på i underkant 
av 2 mill. kroner årlig.  I forhold til kommunens målsetting om å redusere den relative 
gjeldsbelastning, representerer dette en betydelig utfordring.
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Notat

Til: Kommunestyret 

Fra: Rådmannen

Dato: 08.06.2009

Innledning

Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og 
økonomiplanperioden 2010 til 2013. Dette gir muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske 
hovedføringer for arbeidet med ”Budsjett og økonomiplan  2010-2013” som legges fram for 
kommunestyret til endelig behandling i desember.

Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:

- Hovedrevisjon av budsjettet for 2009 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport.
- Årsrapport og regnskap for 2008. 

Strateginotatet har en  overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning 
for økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan men rådmannen velger og 
synliggjøre og tydelliggjøre  en mulig investereringsplan med konsekvenser.

Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2010-2013.

Det fremlegges et forslag til endringer i økonomireglementet for kommunestyret i juni.

Prodedyren beskrives om lag slik:

1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni.  Notatet tar opp de viktigste forutsetninger 
og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.

2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i  oktober.

3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i 
desember.

Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen.
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Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2010.

I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner 
balanse i driftsregnskapet.

Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til 
økonomiplanperioden slik: 

1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.

2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.

3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år. (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner.)

4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale 
normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt 
under normen. Små driftsmarginer er innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt 
det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. 

5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en 
vesentlig økning gjeldsbyrden over tid.

6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike 
veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken 
og som avlaster de kommende budsjetter noe.

7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens 
inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må taes høyde for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy 
kommune pr. dato finansielt sterkere og  nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det 
gjelder underliggende økonomisk handlingsevne.  Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere 
enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 

Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og  tilrettelegger for samfunnsutvikling ved inngangen 
til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref gjeldende økonomiplan.)

Inderøy kommunes kommuneplan  for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. 

Hovedstrategiene er knyttet til:

Næring, ressurser og miljø

Bo og leve

Ungdom og kultur
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Frivillighet

Tjenesteprodusenten

Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som 
tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig 
investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager og som i 2007 plasserte 
kommunen blant de mest gjeldstunge. 

De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon 
hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i 
driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2010 
sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgningen 
av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område 
som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under 
overskriften ”kontinuerlig forbedring” eller ”Gjør det gode bedre ” når det gjelder tjenestetilbudet.  

Vi har enda noe og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt 
gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere en ny 
strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet 
øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye 
anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er 
samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante og også på dette området tas 
fortløpende initiativer på ulike områder. Det  vil alltid være en utfordring å etablere de gode 
initiativer – som gjør forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en 
periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet ”Satsning – Initiativ - Inderøy” vil vi søke 
og avklare et opplegg for merkevareutviklingen.  Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en 
viss tyngde og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer. (stikkord 
kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya)  Inderøy kommune har vært og er en aktiv 
pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er
mellom kommunen i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte
på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid. (Utøy er allerede på plass)  Kultursmia  er pr i dag 
et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter,  samtidig som det faktiske samarbeidet mellom 
aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av 
samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å 
understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts og naturområder i et 
folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor 
Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i samsvar 
med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne 
realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.
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Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre.

KOSTRA.

KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet 
ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe 
(Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt 
landet eks Oslo.

Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, 
der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til 
dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.

Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:

Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i 
aktuell aldersgruppe for tjenesten

Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk 
tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen 
innbyggere.

Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har 
valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk 
kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg.

Vurderinger.

Finansielle nøkkeltall.
Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår 
som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller 
kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjettdisiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de 
utfordringer en så høy lånebelastning gir. 

I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-
Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning.

Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak;
Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, 
renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt 
sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.

Gebyrsatser.
Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard 
sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/redusert. 
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Eiendomsdrift.
Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for 
nærmere undersøkelser og evt strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert 
skolestruktur – med tilhørende forpliktelser – må generere høyere kostnader enn snittet.

Barnehage.
Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. 
Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn 
privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for 
private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det 
derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til 
kommuner med stor del av privat barnehagedrift.

Grunnskole.
Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet 
samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på 
bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et 
fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, 
opp mot det dobbelte.

Kommunehelse.
Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle 
sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper.

Pleie og omsorg.
Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. 
Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.

Sosialtjenesten.
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og 
samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.

Kultur.
Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er 
betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.

Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.

Fortsatt sentralisering – også regionalt.

På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk 
plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er 
sterke.  Inderøy merker dette i form av en  stagnasjon og tendens til nedgang i folketallet. Vi må anta 
at vi regionalt er utsatt for en forsterket konkurranse om bosetting og næringsetablering.

Økonomiplanperioden – en periode med svakere økonomisk vekst ?
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Dersom internasjonale konjunkturerer ikke snur og de vestlige økonomier går inn i en vedvarende  
lavkonjunktur, kan det muligens bidra til å svekke sentraliseringskreftene på kort sikt. Samtidig  er 
Inderøy som kommune avhengig av tunge regionale bedrifter som Aker Verdal.  Dersom slike slåes ut 
i en lengre lavkonjunktur,  vil det skape merkbare utfordringer for bosettingen i kommunene rundt. 
Det vil alltid være en samfunnsmessig usikkerhet rundt store bedrifter i små næringsmiljøer og som 
offentlige myndigheter må forholde seg aktivt til.

Kommunesektorens finansielle rammer.

Det er i teori og i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens 
inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens  forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den 
oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes  antall innbyggere , reduseres /økes 
overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter. 

Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i 
økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger 
kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.

En skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2010 til 2013.

Investeringsplan – en skisse

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for 
investeringene fremskrevet til 2015.  Rådmannen tar sikte på å gjøre en ytterligere fremskrivning i 
økonomiplanforslaget.

IKT-investeringene videreføres med 1 mill. kroner pr. år. Behovet for fornying vil sannsynligvis ikke 
avta.

Adminstrasjonsbygget. Investeringsrammen er oppjustert med bakgrunn i at gjeldende plan legger 
til grunn færre arbeidsplasser enn hva som er nødvendig. Anslaget i gjeldende økonomiplan tar 
utgangspunkt i 45 arbeidsplasser. I praksis må påregnes godt over 50 arbeidsplasser inkludert 20 nye 
fra Steinkjer. Dette må må sees i forhold til økte leieinntekter for vertskommunefunksjonen.  Det er 
grunn til å påregne at rammebehovet kan bli noe høyere.  Forprosjektet vil bli lagt fram til 
godkjenning i kommunestyret i august.

Utbyggingen av Sandvollan skole behandles i kommunestyret i juni. Rammen er justert opp, jfr. 
rådmannens forslag, i forhold til gjeldende økonomiplan med 2,7 mill. kroner og som da inkluderer 
renovering av garderober, brannsikringstiltak, og erstatning av håndverksseksjonen med nye lokaler.

Skolebygg/samfunnshus. Økonomiplanen baseres på videreføring av den desentraliserte 
skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av 10,5 mill. kroner i perioden 2013 til 2015 for å 
møte nyinvesteringer/reinvesteringer i skole/samfunnshus. Selv om vi pr. i dag – og etter Sandvollan 
utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for større 
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omgjøringer/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige 
løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc. 

Helse og sosialområdet.  Demensboliger/tilbud. Avsetninger til investeringer i demensboliger er i 
skissen satt av med et noe redusert beløp sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Det synes 
svært vanskelig i perioden og  finne rom for et prosjekt tilsvarende Solstad – med 
driftskostnadskonsekvenser i størrelsesorden 8 mill. kroner. Det synes således uomtvistelig 
nødvendig å finne frem til et nytt konsept for oppgradering av tilbudet på dette området, jfr. 
arbeidet med revisjon av helse og sosialplanen til høsten.

Helse og sosialområdet. Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle 
behov/ressurskrevende brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre 
med spesielle behov (PO)gis i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, 
men med stadig krav om reetablering av full døgntjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne 
strukturen ikke formålstjenlig og økonomisk bærekraftig. Bemanningsressursene våre blir for dårlig 
utnyttet.  Det er i investeringsskissen avsatt 5 mill. kroner (netto) i 2011 til nybygg.  I utgangspunktet 
bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for kommunal bolig i et bofellesskap; 
alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3 leiligheter står tomme i våre 
bofellesskaper. Det utredes allerede muligheten for ombygging til avlastningsbolig. 

Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern.  Det er vedtatt å søke å etablere 
en familisenterfunksjon i helse og sosialbygget.  Investeringsbehovet er ikke tilstrekkelig hensyntatt i 
gjeldende økonomiplan. Vi må påregne relativt betydelige omgjøringer av bygget for å kunne gi 
fornuftige fysiske rammebetingelser  for en familiesenterløsning med samling av tilhørende 
fagområder.  Ut fra foreløpige kalkyler antydes et investeringsbehov på 5 mill. kroner. (Jeg minner 
om at omgjøring av 200 kvm til NAV kom ut med en kostnad på 2,5 mill. kroner. )

Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år.

Kulturcampus/Videregående skole. I skissen er lagt inn ytterligere 1,5 mill. kroner i 2011 for å møte 
behov knyttet til videreutvikling av kulturhuset.  Behovene vil bli tydeliggjort når forprosjekt 
Kulturcampus sluttføres i løpet av august. Bemerk at dette ikke omfatter eventuelle investeringer 
som kommunen måtte påta seg og hvor fylkeskommunen går inn som leietaker.

Idrett/anlegg. I investeringsskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden 2013 til 
2015. Vi kjenner behovet for mer hallkapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i 
forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har  
vært ”til observasjon” lenge. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den 
største utfordringen i slike prosjekter . Før beslutning eventuelt taes om/når  og hvor  en eventuell 
ny hall i Inderøy skal lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadsmessige konsekvenser grundig 
vurderes.  

Orgel Sakshaug kirke.  Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke.  Det er så 
langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner.  Investeringskostnaden kan komme opp 
i  8 mill. kroner. (midlere anslag)  Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et 
”spleiselag”.  Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode.  I investeringsskissen er avsatt 1 mill. 
kroner hvert av årene 2013, 2014 og 2015.
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Andre omgjøringer bygg. I investeringsskissen videreføres og styrkes avsetningene til omgjøringer 
for HMS og energiøkonomisering. Det avsettes årlig kr. 500.000,- til brannforebyggende tiltak – på 
nivå med gjeldende plan.

Stedsutvikling. Under overskriften Stedsutvikling grupperes investeringer i boligtomter, Ness-
prosjektet og generelle stedsutviklingstiltak hvor det tentativt er lagt inn 2 mill. kroner fra 2012.  I 
denne planskissen er det satt av tilstrekkelige investeringsmidler til at kommunen i egen regi kan ta 
hele infrastrukturinvesteringen i Straumen sentrum. 

Dette må selvsagt grundig vurderes, men vil eventuelt reflektere en klar ambisjon om å satse på 
Straumen – som et tettsted som i forhold til tettstedskvaliteter kan konkurrere med tettstedene i 
nabokommunene. I praksis vil kommunen være helt avhengig av samarbeide med private og 
fylkeskommunen om realiseringen. Det er så langt ikke synliggjort investeringer i nye næringsarealer. 
Dette kan bli aktualisert og må underlegges nærmere vurdering i forbindelse med arbeidet med 
kommunedelplan Røra.

Det antas at et mulig prosjekt ”Satsning – Initiativ – Inderøy” vil kunne produsere et sett av 
prosjekter som kan rubriseres under overskriften ”stedsutvikling”.

Kommuneveier. Et årlig investeringsnivå på 2 mill. kroner videreføres i planperioden og utover 
perioden. 

Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på 1,5 mill. kroner.

Det pågår fortsatt forhandlinger med leger og fysioterapeuter om bygging av et nytt senter for disse 
tjenestene.  Det kan være aktuelt at kommunen tar et ansvar for dette. Dette vil i så fall være 
investeringer som skal finansieres gjennom husleieavtaler med eksterne og skal ikke gi 
tilleggsbelastninger i kommunens driftsregnskaper.  Det er så langt ikke grunnlag for å føre 
investeringsbeløper inne i utkastet til investeringsplan.
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I 1000 kroner Tidl budsj Buds Skisse investeringsrammer 2010-20015
bevilget 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Administrasjon

IKT 1283 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Kontorbygg 2000 5000 16000

Undervisning

Røra skole -heis og ventil

Sandvollan Skole 2000 13900

Skolebygg 3500 3500 3500

Helse- og sosial

Omsorgsboliger demente 3000 12806 0

Omosorgsbol funksjonsh 5000

NAV-utbedring 550

Familiesenter mv 5000

Startlån - formidlingslån 2000 2000 2000 2000

Kulturcampus/vg skole 1500 1500 1500

Orgel - Sakshaug kirke 1000 1000 1000
Idrett - anlegg 5000 5000 5000

Andre - omgjør bygg

Utbedring brannsyn 500 1500 500 500 500 500 500 500
Bygg - HMS/energi mv 1000 3000 2000 1000 1000 1000 1000

Stedsutvikling

Gjætåsen - boligfelt 1000

Boligtomt tilrettelegging 1000 1500 1500

Ness-Straumen 500 10000 7000

Stedsutviklingstiltak 1000 1000 1000 1000 1000

Plan/oppmåling/bygge

Kartgrunnlag/GPS 310 110

Veg/Gater

Gatebruksplan Straumen

Opprusting kommuneveier 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Gangveg Årfallet 830 200

Trafikk/parker kulturhus 1000

Busstopp Flaget 125

VAR-Tjenester

Ledningsnett/høydebas 1000 7800 1200 1500 1500 1500 1000 1000
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Skissen til investeringsprogram gir et netto lånebehov over en periode frem til 2015 på i snitt 15-16 
mill. kroner pr. år. 

Totale investeringer 5663 37435 52710 21000 19806 18500 16000 18000

Dekkes av kapitalfond 0 0 0 0 0

Dekkes av MVA-komp 1416 9359 13178 5250 4952 4625 4000 4500

Statstilskudd - Enova mv 0 0 1050 700 350

Refusjon/salg tomter 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Egenfinansiering (drift) 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Lånebehov 4247 27076 33483 10050 9505 8875 7000 8500

Snitt
Snitt årlig lånopptak 2015 14927
Snitt  - økonomiplan 15478

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rentekostnader 4,00 % 3,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 % 4,20 %

Renter 10944 9197 12921 12786 12629 12445 12182
Avdrag 13256 13256 13256 13256 13256 13256 13256
Renter og avdrag 24200 22453 26177 26042 25885 25701 25438

Lånegjelden 01.01 273594 287414 307641 304435 300683 296302 290046

Generelle inntekter 297118 306032 315212 324669 334409 344441 354774

Lånegjeld/driftsinntekter % 92 % 94 % 98 % 94 % 90 % 86 % 82 %

Et investeringsprogram i denne størrelsesorden vil innebære at lånegjeldsbelastningen økes vesentlig 
frem til 2011 (i forhold til antatte driftsinntekter) for deretter og reduseres.

Rente og avdragsbelastningen vil over årene i økonomiplanperioden ligge ca 2 mill. kroner over 2009-
nivå for deretter og reduseres.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig og vil over tid ytterligere 
normalisere kommunens lånegjeldssituasjon – under forutsetning av:

1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå
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2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer  i 
størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)

3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer  2 mill. kroner  pr år fra 2011.

4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.

5. at vi kan håndtere salderingsutfordringer gjennom effektivisering og/eller bedring av 
egeninntektene.

Driftsrammene.

En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Bemerk at dette ikke er ferdig saldert. Fra 2011 ligger det inne et avvik på nærmere 4 mill. kroner 
mellom forventede inntekter og kostnader.  Dette indikerer et nivå på et underliggende 
omstillings/effektiviseringsbehov. Bemerk at i  regnskapsrapporten pr. 31.05 er anslaget på 
underliggende effektiviseringsbehov satt noe høyere. (i denne er blant annet lagt til grunn uendret 
realinntektsnivå og høyere utgifter til DMS mv i 2010)

Område/enhet/ansvar

Oppr 
Budsjett 

2009

Rev 
budsjett 

2009
Budsjett 

2010
Budsjett 

2011
Budsjett 

2012
Budsjett 

2013

Fellesområde inntekter -215710 -218060 -218660 -219060 -219060 -219060

Fellesområde diverse -16353 -15818 -13818 -13818 -13818 -13818

Renter og avdrag 24596 24156 22453 26177 26042 25885

Disponibelt netto drift -207467 -209722 -210025 -206701 -206836 -206993

Fellesområde  tileggsbevilgninger 4500 5035 4935 4935 4935 4935

Politisk organisasjon med mer 2594 2744 2744 2744 2744 2744

Rådmann, service, stab og støtte 14680 15000 15000 15000 15000 15000

Kultur og informasjon 9234 9234 9234 9234 9234 9234

Oppvekst 67163 67513 67513 67513 67513 67513

Helse og sosial 77594 78494 78994 79494 79494 79494

Kommunalteknikk 29026 29026 29026 29026 29026 29026

Næring og plan 2666 2666 2666 2666 2666 2666

Sum/avvik -10 -10 87 3911 3776 3619

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:

1) Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til 
barnehager mv.
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2) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine 
fremskrivninger men hensyntar følgende 

a. at Inderøy kommune får videreført 4,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som 
kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v. 

b. at befolkningsutviklingen i kommunen kommer ut 1,5 % dårligere enn 
landsgjennomsnittet for inneværende år (”inntektstap” ca 3 mill. kroner i forhold 
til en prognose basert på lik utvikling) 

c. at flyktningetilskudd ikke ytes fra 2010. (1 mill. kroner i reduksjon fra revidert 
budsjett)

d. at overgangen til rammefinansiering av barnehager fra 2011 ikke endrer 
budsjettforutsetningene for Inderøy kommune.

2. Fellesområde diverse. Budsjettområdet omfatter interne avsetninger mv.  I budsjettskissen 
forutsettes økt avsetninger til egenfinansiering investeringer med  2 mill.  kroner i forhold til 
revidert nivå 2009. Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer 
enn den alminnelige lønnsutvikling.

3. Renter og avdrag.  Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert 
over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2009- nivå. Det innebærer at vi i en 
overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig 
målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.

4. Drifsrammene.  Det legges inn en vekst for pleie og omsorgsområdet i 2010 og 2011 –
primært med bakgrunn i DMS-prosjektet.  I henhold til reviderte fremdriftsplaner ser en for seg 
aktivitet fra medio 2010. I dette opplegget 

I skissen så langt er forutsatt uendrede driftsrammer for de øvrige områdene. (fremskrivning i 
forhold til forslag til revidert budsjett) - men da er ikke tatt endelig ”standpunkt” til hvordan en 
økonomiplanutfordring på inntil 4 mill.  kroner fra 2011 skal løses.

Bemerk videre at denne rammeskissen ikke hensyntar en eventuell vesentlig driftskostnadseffekt 
av å forbedre tilbudet til demente.

Bemerk også at driftskostnadseffekter av utbygging av idrettsanlegg/haller i denne skissen i 
praksis henvises til løsning etter økonomiplanperioden.

Saldering – Effektivisering – omstilling og utredning.

Disse prognosene indikerer et underliggende effektiviseringsbehov på inntil 4 mill. kroner dersom vi 
skal få en økonomiplan i balanse med et investeringsomfang som skissert over.  Dersom vi skal 
berede grunnen for økte driftskostnader på demensområdet, så vil det representere en 
tilleggsutfordring.
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Salderingsutfordringen kan løses på ulike måter – nedenfor pekes på noen mulige generelle og 
spesielle grep:

1.Redusere investeringsprogrammet.  Med denne beregningsmåten (faste avdragsnivåer – se over) 
vil den budsjettmessige effekten av å ta ut 10 mill. kroner fra investeringsprogrammet tilsvare kr. 
420.000,- i årlige rentekostnader. Rådmannen kan vanskelig se at det i første del av området er mulig 
å se for seg reduksjoner i forhold til den investeringsskissen som er lagt.

2. Øke egeninntektene. Inderøy kommune har relativ sett lave generelle inntekter.  Vi har også – i 
følge Kostra – relativt lave nivåer på egenbetaling på tjenester.  (det gjelder kulturskole,  sfo og 
sannsynligvis også husleienivåer) Rådmannen anser at det vil være formålstjenlig og oppjustere 
egenbetalingen reelt i planperioden og slik at en nærmere seg nivåene i våre nabokommuner.  
Potensialet over tid kan antydningsvis være i størrelsesorden inntil 1 mill. kroner. 

3. Generelt vil det være en målsetting og sikre at nivået på offentlige gebyrer/avgifter/skatter på 
det og bo ikke bør være høyere i Inderøy enn i nabokommunene. (snittet)  Vi har økt VAR-avgiftene 
for å sikre finansiering av oppgradering av ledningsnett/basseng.  Rådmannen anser at 
eiendomsskattenivået i Inderøy isolert sett  er lavt, men vil i denne omgang  - og spesielt i en 
situasjon hvor vi opplever tendenser til reduksjon i innbyggertall – ikke tilrå en oppjustering.

Effektivisering/kostnader.

Rådmannen ser for seg noen hovedlinjer/satsninger :

- generelt arbeide med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er 
gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes 
generelle muligheter for besparelser.

- forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår. Vi forbereder en samarbeidsavtale i 
Invest – med arbeidsfordeling.

- fokus på sykefraværet. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer 
knyttet til en reduksjon. (realistisk over tid i størrelsesorden 1 mill. kroner)

- strukturendringer botilbudet psykisk funksjonshemmede.  Det vises til omtale under 
investeringsprogrammet.

- full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet 
og bistand funksjonshemmede sett under ett.  

- gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området.  Vi er i gang, en del er 
allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere 
besparelser.

- bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene  - dog innenfor 
gjeldende skolestruktur og styringsstruktur.  Samarbeide skole/barnehager med sikte 
på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)
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- Inderøy kommune er generelt kjent for å være ytterst lojale mot sentralt gitte 
retningslinjer. (i motsetning til lov og forskrift som er bindende) Vi må kanskje 
vurdere å løse litt på dette ”prinsippet” for å etablere en større handlefrihet. Et 
område hvor det kan være aktuelt å se på ressursbruken er barnehageområdet  - ikke 
minst hensett til planene om overgang til rammefinansiering.  I den forbindelse er 
rådmannen fullt oppmerksom på hvilken merkevare Inderøybarnehagen er for 
Inderøysamfunnet og behovet for  å opprettholde dette.
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Statsbudsjett 2010

Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene

Fordeling av skjønn 2010

Seniorrådgiyer Helge Holthe
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
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Fylkesmannen
iNord-Trøndelag

-

8,0

Økonomisk balanse Nord-Trøndelag

Kilde: Kostra pr 12.10.08
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Kommune

Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Driftsre nska et
Driftsinntekt Netto drifts Regnskaps

er resultat resultat
(mer/mindr
e forbruk)

Balansen
Akkumulert Akkumulert

resultat resultat
01.01 31.12

Disposisjon
s fond
31.12

Nøkkeltall r net i % av driftsinntekter
Netto Akkumulert Disp.fond i 2% netto

resultat i % % driftsres
utgjør

drifisres i
%

Steink.er 1 052 802 -2 255 3 835 3 835 2 064 -0,2 % 0,4 % 0,2 % 21 056
Namsos 755 617 -9 877 -236 4 389 -1,3 % 0,0 % 0,6 % 15 112
Meråker 204 967 2 200 4 151 24 037 1,1 % 0,0 % 4 099
Størdal 1 030 946 21 624 7 066 -14 313 6 235 -0,6 % 0,6 % 20 619
Frosta 139 095 -698 1 738 1 738 7 049 -0,5 % 1,2 % 2 782
Leksvik 220 772 1 103 546 546 204 0,5 % 0,2 % 0,1 % 4 415
Levan er 928 610 -13 680 15 306 31 307 -1,5 % 0,0 % 18 572
Verdal 707 451 -6 984 2 018 2 274 2 018 11 577 -1,0 % 0,3 % 1,6 % 14 149
Mosvik 68 472 -623 925 942 925 1 395 -0,9 % 1,4 % 1 369
Verran 186 816 2 428 - 1 379 1,3 % 0,0 % 0,7 % 3 736
Namdalseid 116 329 1 196 124 5 004 1,0 % 0,0 % 2 327
Inderø 297 118 2 340 507 0,8 % 0,0 % 0,2 % 5 942
Snåsa 148 337 -1 144 -1 101 -1 552 315 -0,8 % -1,8 % 0,2 % 2 967
Lierne 127 100 4 129 2 052 422 2 052 8 363 1,6 % 2 542
Rø rvik 66 515 3 570 202 0,0 % 0,3 % 1 330
Namssko an 95 401 1 554 373 3 394 373 9 639 1,6 % 0,4 % 1 908
Gron 206 293 2 671 2 541 1,3 % 0,0 % 1,2 % 4 126
Hø landet 92 063 1 469 1 450 6 176 1,6 % 0,0 % 1 841
Overhalla 193 167 -7 603 -1 224 2 417 -0,6 % 1,3 % 3 863
Fosnes 54 948 -1 964 827 548 827 2 568 1,5 % 1 099
Flatan er 82 846 -5 696 376 442 0,0 % 0,5 % 1 657
Vikna 242 663 6 562 14 020 0,0 % 4 853
Nærø 283 570 -4 532 1 158 7 609 -1,6 % 0,0 % 5 671
Leka 47 282 1 052 665 749 665 4 447 1,4 % 946
Summer 7 349 180 -3 158 17 484 15 029 2 909 153 886 0,0 % 0,0 % 146 984
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A = årsbudsjett i ubalanse, B = Økonomiplan i ubalanse
Fykesmannen ROBEK-historikk C = Inndekking ut over 2 år, D= følger ikke inndekkingsplan
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag

Kommuner 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Steinkjer
Namsos
Meråker
Stjørdal ut b ut
Frosta
Leksvik d d ut
Levanger c+d c+d ut
Verdal
Mosvik
Verran
Namdalseid
Inderøy
Snåsa
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Fosnes
Flatanger
Vikna ut
Nærøy a+b a+b c
Leka c ut ut

ut

ut

ut

ut

ut
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Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt
Tall fra  tabell 3k
Kommuner

1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1714 Stjørdal
1717 Frosta
1718 Leksvik
1719 Levanger
1721 Verdal
1723 Mosvik
1724 Verran
1725 Namdalseid
1729 Inderø
1736 Snåsa
1738 Lierne
1739 Rø ik
1740 Namsskogan
1742 Grong
1743 Hø landet
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1749 Flatan er
1750 Vikna
1751  Nærøy
1755 Leka
Tilbakeholdte midler
Nord-Trøndela

Landet

Anslag på
oppgave-
korrigerte

frie inntekter
2009

(1000 kr)

703 810
439 509
105 605
671 836
103 371
149 755
583 629
469 963

46 146
117 286
84 176

206 959
99 542
79 113
33 941
55 980

108 434
69 453

134 643
41 994
63 285

154 048
200 357

36 920
16 000

4  775 757

Grunnla
Anslag på

frie
inntekter

2010
(1000 kr)

734 065
464 475
109 342
704 250
109 001
155 220
610 655
498 403

47 824
122 702
86 411

217 828
105 126
82 511
34 622
57 331

114 709
71 937

139 618
43 320
64 370

161 559
210 926

38 054
15 500

4  999 760

re net av re
Nominell

oppgavekorr
vekst

2009-2010
(1000 kr)

30 255
24 966

3 737
32 414

5 630
5 465

27 026
28 440

1 678
5 416
2 235

10 869
5 584
3 398

681
1 351
6 275
2 484
4 975
1 326
1 085
7 511

10 569
1 134
-500

224  004

nska stall
Nominell Realvekst i

prosent
(minus deflator 3,1% )

2009-2010

% 1,2 %
% 2,6 %
% 0,4 %
% 1,7 %
% 2,3 %
% 0,5 %
% 1,5 %
% 3,0 %
% 0,5 %
% 1,5 %
% -0,4 %
% 2,2 %
% 2,5 %
% 1,2 %
% -1,1  %
% -0,7  %
% 2,7 %
% 0,5 %
% 0,6 %
% 0,1  %
% -1,4 %
% 1,8 %
% 2,2 %
% 0,0  %

%  1,6  %

%  1,0  %

Re
Vekst i
prosent

fra

2009-2010
%

4,9
6,2
4,0
5,4
5,9
4,1
5,2
6,6
4,0
5,1
3,0
5,8
6,0
4,6
2,3
2,7
6,2
3,9
4,2
3,5
2,0
5,4
5,8
3,4

5,2

net fraRNB
Vekst i
prosent

fra
(minus deflator 3,1% )

2009-2010

% 1,8 %
% 3,1 %
% 0,9 %
% 2,3 %
% 2,8 %
%  1,0  %
% 2,1 %
% 3,5 %
% 0,9 %
% 2,0 %
% -0,1  %
% 2,7 %
% 2,9 %
% 1,5 %
% -0,8  %
% -0,4  %
% 3,1 %
% 0,8 %
%  1,1  %
% 0,4 %
% -1,1  %
% 2,3 %
% 2,7 %
% 0,3 %

%  2,1  %
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År 2010 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2010

Nomlnell vekst
frie Inntekter .-

Frie ikke oppgave
inntekter korrigert

T3  - kol 3

734 065 34 058

464 475 27 300

109 342 4 264

704 250 36 128

109 001 6 144  

155 220 6 279

610 655 30 305

498 403 31 014

47 824 1 871

122 702 6 020

86 411 2 670

217 828 11 971

105 126 6 092

82 511 3 782

34 622 832

57 331 1 584

114 709 6 820

71 937 2 839

139 618 5 684

43 320 1 518

64 370 1 386

161 559 8 346

210 926 11 657

38 054 1 314

4  984 259 249 878

15 500 -500

4 999 759 249 378

Samlet Inn ertliskudd

DIstrIkts tIlskudd og vekst
tIlskudd S nn fordelt FM-NTR Sum ramme

Skatt og
Innbygger Utglfts
tliskudd uqevnIng

Rest
Innbygger

Namdals
tilskudd

Rest distrIkts-
tilskudd og

Bundet
skJønn

Fritt skJønn
(lokalt tilskudd
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År 2009 PROGNOSE FRIE INNTEKTER.

Samlet Innb ertIlskudd

Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2009,  +  nytt skatteanslag

o inklusiv effekt av tiltaks akken
S s u  og ye s

Sk  enn fordeltFM.NTR Ekstra
Innbygger Utglfts Rest Namdels Rest dIstrIkts- Bundet FrItt sklønn Sum ramme ramme

Skatt og
filskudd utlevnIng innbygger tilskudd tIlskudd og skJønn (KRD) (lokalt tIlskudd Ifig

tilskudd
Inntekts Frle Inntekter

illskudd vekst-tIlskudd sklønn) grønt hefte
tiltakspakke

utjevning

Grent hefte tabellref T2-kol1 T2K-kol 2 T2K Kol 3+5 71K- Kol 3 T1K- Kol 8 71K- Kol 8 T1 - kol 9 Be net dIff T3  - kol 3

Steinkjer 196 879 35 811 1 578 - 8 429  - 4 400 247  097 13 189 439 721 700 007

Namsos 120 717 18 003 1 366 19 200 - - 1 700 160 986 7 992 268 197 437 175

Meråker 23 465 20 569 517 5 535  - 700 50 786 1 875 52 417 105 078

Stjørdal 197 059 8 729 2 182 1 019  - 2 500 211 490 12 643 443 989 668 122

Frosta 23 541 16 496 280 - 5 535 2 486 314 48  652 1 803 52 402 102 857

Leksvik 33 146 29 813 379 4 367 3 767 833 72 304 2 672 73 965 148 941

Levanger 174 820 -1 897 2 350 4 400 179 673 11 154 389 523 580 350

Verdal 134 606 14 209 1 605 6 206 4 000 160 626 8 757 298 006 467 389

Mosvik 8 056 13 644 43 5 535  - 400 27 678 773 17 502 45 953

Verran 27 883 14 782 887 - 7 558  - 1 800 52 909 2 041 61 732 116 682

Namdalseid 16 378 21 202 296 2 615 5 535 400 46 426 1  445 35 870 83 741

Inderøy 55 309 18 575 928 - 4 100 78 912 3  84 123 102 205 857

Snåsa 20 587 20 824 82 3 314 5 535  - 1 300 51  641 1 736 45 657 99 034

Lierne 13 975 22 725 47 2 254 5 535 2 100 46  636 1 320 30 773 78 729

Røyrvik 4 741 9 115 12 760 5 535 1 400 21 563 475 11 752 33 790

Namsskogan 8 598 17 650 36 1 395 5 535  - 300 33  514 883 21 350 55 747

Grong 22 439 22 654 201 3 620 5 535  - 1 600 56  049 1 851 49 989 107 889

Høylandet 12 056 20 904 44 1 939 5 535  - 700 41  178 1 163 26 757 69 098

Overhalla 33 507 16 700 -1 5 341 900 56 447 2  433 75 054 133 934

Fosnes 6 460 11 624 147 1 046 5 535  - 2 200 27  012 632 14 158 41 802

Flatanger 10 783 17 244 296 1 733 5 535 2 600 38 191 1 053 23 740 82 984

Vikna 38 656 17 921 588 6 144 800 64 109 2 780 86 324 153 213

Nærøy 47 434 34 417 460 7 638 1 100 91  049 3 682 104 538 199 269

Leka 5 510 9 203 164 897 5 535 2 700 24  009 527 12 204 36 740

Summer 1 236 602 430 917 14 488 57 896 99 534 6 253 43 247 1 888 937 86  722 2 758 722 4  734 381

Gru esummer 1 682 007 49 500

Tilbakeholdt omstillin o krise ott 16 000 16 000

Total inkl tilbakeholdte midler 1 904 937 4 750 381

Side 34



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Nominell ukorrigert vekst

Samlet Innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og Skjønn fordelt FM-NTR
vekst tIlskudd

DIFFERANSE ANALYSE

Innbygger
tilskudd

Utgifts
utjevning

Rest
innbygger
tilskudd

Namdals
tilskudd

Rest
distrikts-

tilskudd og
vekst-

tilskudd

Bundet
skjønn
(KRD)

Fritt skjønn
(lokalt

skjønn)

Sum
ramme

tilskudd

Ekstra
tiltaks
pakke

Skatt og
innkttes
utjevning

Frie
inntekter

Grønt hefte tabellref T2-koll T2K-kol 2 T2K K3+5 T1K- Kol 3 T1-K2+4+6 Bare 2009 Beregnet diff T3  -  kol  3

Steinkjer 17 131 794 1 189 320 - -700 18 734 -13 189 28 513 34 058
Namsos 9 826 6 381 749 775 - 200 17 930 -7 992 17 362 27 300
Meråker 1 763 1 042 152 172 -300 2 829 -1 875 3 310 4  264
Stjørdal 18 738 669 1 221 -1 019 1 000 20 609 -12 643 28 162 36 128
Frosta 1 871 1 660 145 172 93 607 4 548 -1 803 3 399 6  144
Leksvik 2 940 359 266 152 141 259 4 116 -2 672 4 835 6  279
Levanger 14 534 -455 1 145 - 1 100 16 324 -11 154 25 135 30 305
Verdal 10 461 9 148 848 208 -300 20 364 -8 757 19 407 31 014
Mosvik 401 -297 505 172 700 1 481 -773 1 163 1  871
Verran 2 085 3 383 -448 -120 -800 4 100 -2 041 3 961 6  020
Namdalseid 1 149 139 143 85 172 1 688 -1  445 2 427 2  670
Inderøy 4 135 4 332 342 - -1 000 7 809 -3 843 8 005 11 971
Snåsa 1 598 2 710 136 102 172 100 4 817 -1 736 3 011 6  092
Lierne 846 2 053 101 40 172 - -100 3 111 -1 320 1 991 3  782
Røyrvik 407 227 49 23 172 -150 728 -475 579 832
Namsskogan 840 158 40 56 172 200 1 466 -883 1 001 1  584
Grong 1 420 2 556 159 70 172 1 200 5 578 -1 851 3 093 6  820
Høylandet 1 008 1 200 102 61 172 -300 2  243 -1 163 1 759 2  839
Overhalla 2 946 244 209 251 -400 3 250 -2 433 4 867 5  684
Fosnes 414 618 60 22 172 - -100 1 186 -632 964 1  518
Flatanger 677 175 87 47 172 -300 858 -1 053 1 581 1  386
Vikna 3 252 1 887 278 293 - -200 5 509 -2 780 5 617 8  346
Nærøy 3 635 3 348 330 193 900 8  407 -3 682 6 932 11 657
Leka 394 530 72 17 172 - -150 1 034 -527 807 1 314
Summer 102 469 42 859 7 879 2 035 1 777 234 1 466 158 719 -86  722 177 881 249 878
Gru esummer 153 207 1 700
Tilbakeholdt sk'ønn 16 000 16 000
Total 174 719 265 878
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0Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

• En mill ekstra lavinntektskommuner i sør -3
• Ellers uforandret

Basisramme prisjusteres ikke

• DAA gjelder Frosta og Leksvik -6.5

2009
2010

Endring

Basisramme
57 193
57 193

0

Ramme 2010

DAA
6 253
6 487

234

Lav inntekt
2 000
3 000
1 000

Avrund
54
20

-34

Fordelt over modellen i fjor 63.5 mill, så ekstra 2 mill senere

Total
65 500
66 700

1 200
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Fordelin av sk'fann

Bundet skjønn
Tap av lav arbeidsgiveravg

Fritt skjønn
Rus og psykiatri
Barnevern
Flerårige tapskomp - lang befolkningsnedgang
Flerårige tapskomp - mikrokommune
Flerårige tapskomp - Endringer inntektssyst
Ettårig tapskomp - Avvikling tapskompensasjoner
Ettårig tapskomp - Ekstrakostn tospråk
Miljø, rovdyr, nasjonalpark
Geografi
Stabilitetsgaranti
Salderin siste rest
Sk'ønn fordelt under statsbuds'ett

Tilbakeholdt for tildeling i budsjettåret

2010 2009

6 487

15 500 16 000

Totalt fordelt sk'ønn 66 700 65 500

6 253 Frosta og Leksvik

13 000 12 000 Skalering byer og regionsentra
8 400 7 000 Kriterier og faglig skjønn
4 000 4 000 Indikatorbasert modell
2 250 2 250 Fosnes, Leka, Mosvik
3 000 3 000 Inderøy, Levanger, Stjørdal
4 051 6 000 Tapskomp på 19.7 mill. Avvikles over tid

300 300 Snåsa
4 400 4 000 Etter forslag miljøvernavd
5 400 5 398 Øytillegg, ekstremt spredtbygd og naturgitt risiko

217 0 Høylandet og Overhalla - (50% fjorårsnivå)
-305 -701

51 200 49 500
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Fylkesmannen
Nord-Trøndelag Fylkesflak KRD

Vekst fra RNB
2009-2010

Vekst fra anslag
å re ska 2009-2010

Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på Nominelle Prosent Nominelle Prosent
resultat i pst. lånegjeld frie frie kroner kroner

av drifts- 2008 inntekter inntekter
Kommune inntektene 2008 2010

2008 (kr. per innb. (i % av landsgj.) (I 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1702 Steinkjer -0,2 29 359 92 734 065 34 089 4,9 30 254 4,3
1703 Namsos -1,3 52 586 92 464 475 27 304 6,2 24 965 5,7
1711 Meråker 1,1 54 077 99 109 342 4 189 4,0 3 737 3,5
1714 Stjørdal 2,1 35 408 93 704 250 36 286 5,4 32 413 4,8
1717 Frosta -0,5 35 864 101 109 001 6 087 5,9 5 630 5,4
1718 Leksvik 0,4 38 356 96 155 220 6 110 4,1 5 465 36
1719 Levanger -1,5 33 928 92 610 655 30 424 5,2 27 026 4,6
1721 Verdal -1,1 39 713 92 498 403 31 039 6,6 28 440 6,1
1723 Mosvik -0,9 45 981 114 47 824 1 831 4,0 1 679 3,6
1724 Verran 1,3 42 411 102 122 702 5 953 5,1 5 417 4,6
1725 Namdalseid 1,0 52 700 105 86 411 2 547 3,0 2 235 2,7
1729 Inder 0,8 45 736 93 217 828 11 942 58 10 868 5,3
1736 Snåsa -0,8 40 295 100 105 126 5 982 6,0 5 584 5,6
1738 Lierne 3,2 32 532 111 82 511 3 665 4,6 3 398 4,3
1739 Rø ik 5,4 82 379 124 34 622 770 2,3 680 2,0
1740 Namsskogan 1,6 56 126 117 57 331 1 503 2,7 1 351 2,4
1742 Grong 1,3 73 579 100 114 709 6 707 6,2 6 276 5,8
1743 Hø landet 1 6 38 075 105 71 937 2 717 3 9 2 484 3 6
1744 Overhalla -4,0 35 364 92 139 618 5 630 4,2 4 975 3,7
1748 Fosnes -3,6 42 185 129 43 320 1 450 3,5 1 326 3,2
1749 Flatan er -6,9 54 866 119 64 370 1 292 2,0 1 085 17
1750 Vikna 2,7 64 833 95 161 559 8 264 5,4 7 511 4,9
1751  Nærøy -1,6 48 628 93 210 926 11 481 5,8 10 569 5,3
1755 Leka 2,2 39 883 143 38 054 1 240 3,4 1 134 3,1
Fordeles "ennom året 15 500
Nord-Trøndela -0,1 40 464 95 4 999 760 248 002 5,2 224 002 4,7

Nord-Trøndela fylkeskommune 0,3 -10 222 96 1 642 400 107 272 7,0 100 667 6,5
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Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag

Bundet
skjønn
totalt

13.10.2009 - 07:22

Taøskomb  

psvkiatri  
(fleråria)  

Tabskomo  
bamevem  
(fieråria)  

Lokal skjønnsutøvelse

Tapskomb Taoskomb MHiø rafi Stabilitets-  Fritt
andre - årl k r rovdvr naturaitt aaranti oa  skjønn
fleråda naslonal risiko sluttsalderina  totalt

park  

2010 Oppsummeringsark alle kriterier

Skjønnsmodell Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Differanse mellom fordeling og pott

Totalt
skjønn
fritt  +

bundet

Sluttsaldering

Evt Total
korreksjon

og diff
avrunding

Minste  
nivå totalt

sk'ønn

Skjønnsmodell 2010.xls

•
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1842-1
Saksbehandler:
Karstein Kjølstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 65/09 19.10.2009

Revisjon av plan for investeringer, drift og vedlikehold av kommunale veger.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalget slutter seg til opplegget for gjennomføring av revisjon av planer for 
investeringer, drift og vedlikehold av kommunale veger.

Henvisning:
1 S Revisjon av plan for kommunale veger

Bakgrunn

Viser til orientering på HU-møte i september om aktuelle saker, herunder revisjon av revisjon 
av plan for kommunale veger. 

Rådmannen legger følgende til grunn: 

• Kommunestyrevedtak 050/04 i møte den 15.12.2004

• Temasak om vedlikehold og opprusting av kommunale veger 2008 – 2012 i HU Natur 
20.12.2007.

• Gjeldende budsjett og økonomiplan 
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Vurdering

Rådmannen mener det er behov for en ny gjennomgang av planer for kommunale veger, 
herunder plan for drift og vedlikehold. 

For 2010 vil det bli satt opp budsjett ut fra gjeldende vegplan og ut fra erfaringer med dagens 
driftsrutiner. Inngått avtaler med vintervedlikehold vil bli forlenget med ett år.

Rådmannen har utarbeidet følgende framdriftsplan for planprosessen:

- November og desember: statusbeskrivelse og vurdering av målsettinger

- Januar – februar: supplerende statusbeskrivelse og strategier med kostnadsvurderinger

- Mars – april: tiltaksplan med kostnadsoverslag 

- Politisk behandling og evt høring i god tid før frist for oppsigelse av gjeldende avtaler.  

I forbindelse med temasak i Hovedvalg natur 24.09.09 ble mandat for revideringen diskutert. 

Det ble gitt tilslutning til at vedlikholdsstandarder for kommunale veger vil bli prioritert i 
forbindelse med rulleringen.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at hovedutvalget slutter seg til opplegget for planprosessen. 

HU vurderer behovet for eventuell politisk medvirkning i planarbeidet. Det forutsettes uansett 
at det rapporteres til Hovedutvalg natur underveis.
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1670-2
Saksbehandler:
Gunnar Winther

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 66/09 19.10.2009

Marin verneplan i Nord-Trøndelag. Oppstartsmelding for Tautraryggen, 
Skarnsundet og Borgenfjorden.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det avgis følgende uttalelse til oppstartsmeldingen, jfr. også vedlagte saksframlegg: 

Det må ligge som en klar forutsetning for det videre arbeidet med marin verneplan i Nord-
Trøndelag at Inderøy kommune, sammen med de øvrige INVEST-kommunene inkludert Mosvik, 
blir tatt aktivt og direkte med i planarbeidet. Inderøy kommune ber derfor Fylkesmannen om 
at de berørte kommunene får en mer direkte mulighet for medvirkning i det videre 
planarbeidet, for eksempel gjennom nedsetting av en interkommunal/regionalt tverrsektoriell 
arbeidsgruppe som i felleskap kan utforme innspill for oversendelse til DN.

Til de konkrete planene som er framlagt, mener Inderøy kommune at det allerede nå bør 
kunne konkluderes med følgende:

• Det er vanskelig å se at den aktivitet som i dag foregår i Børgin og Skarnsundet, det 
være seg næringsutøvelse, fritidsaktivitet eller offentlig aktivitet, truer de verneverdier 
som danner grunnlaget for at de to nevnte områdene er valgt ut for marin verneplan. 
Det er også vanskelig å se at planstatus for områdene framstår som noen trussel i 
forhold til en positiv utvikling for det biologiske mangfoldet i Skarnsundet og Børgin.

• Inderøy kommune er uenig med DN/Fylkesmannen når det sies at beskyttelse som 
skissert ikke vil ha kjente negative konsekvenser for dagens næring. Dette er basert på 
en statisk vurdering av hva som er dagens næring, og er en tilnærming som ikke kan 
brukes hvis en tenker næringsutvikling i et lengre perspektiv. Et tenkt eksempel her kan 
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være Skarnsundet Fjordsenter, som sannsynligvis vil miste muligheter for utvikling ved 
et verneregime som antydet fra DN/Fylkesmannen.

Vedlegg
1 Gjennomføring av marin verneplan i N-T. Oppstartsmelding for Tautraryggen Skarnsundet 

og Borgenfjorden.
2 Nasjonal Marin Verneplan - Generell oppstartsmelding

Bakgrunn
Fylkesmannen har i brev av 9.9.2009 gitt oppstartsmelding for marin verneplan i Nord-
Trøndelag. Høringsfristen for uttalelser til planarbeidet er satt til 15. november 2009. 
Oppstartmelding med høring er hjemlet i den nye Naturmangfoldsloven av 19.6.2009.

Marin verneplan for Nord-Trøndelag er en del av nasjonal marin verneplan. Det er i nasjonal 
verneplan laget 6 kategorier som en skal finne representative/verneverdige områder for i 
Norge:

1. Poller
2. Strømrike lokaliteter
3. Spesielle gruntvannsområder
4. Fjorder
5. Åpne kystområder
6. Transekter fra kyst til hav og sokkelområder

Inderøy bidrar med to av tre utvalgte områder i Nord-Trøndelag. Skarnsundet er plassert i 
kategori 2 ”Strømrike områder”, mens Borgenfjorden (Børgin) er plassert i kategori 1 ”Poller”.

Det vil bli utarbeidet forvaltningsplaner for områdene i marin verneplan. Disse vil vise tiltak for
å fremme formålet med vernet, og de vil presisere hvordan verneforskrifter og andre
beskyttelsestiltak skal praktiseres.

I den generelle oppstartsmeldingen for den nasjonale planen står det at: ”Hensikt med melding 
om oppstart er at de som kan bli berørt skal gis anledning til å medvirke ved utformingen av 
høringsforslag”.

Fylkesmannen har muntlig utdypet at de i denne innledende fasen av planarbeidet ønsker 
tilbakemelding på det som foreløpig er sagt om; 

- grunnlaget for valg av spesifikke områder (formål m.v.)
- det som foreløpig er sagt om mulige restriksjoner, verneregler m.v.
- hvordan kommunen ønsker å bli informert, og få mulighet til påvirkning i det videre 

planarbeidet

Overordnede myndigheter legger opp til følgende hovedpunkter i den videre 
saksbehandlingsprosessen:
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• Fylkesmennene i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontorer oppsummerer
innspill til oppstartsmelding lokalt og regionalt og oversender saken til Direktoratet for 
naturforvaltning (DN).

• DN i samarbeid med direktoratsgruppen oppsummerer innkomne uttalelser og
fastsetter KU-program for aktuelle områder.

• DN i samarbeid med direktoratsgruppen besørger utarbeidelse av KU og høringsforslag 
(med assistanse fra fylkesmennene og Fiskeridirektoratets regionkontorer).

• Planforslag med KU for aktuelle områder sendes ut på en bred offentlig høring lokalt, 
regionalt og sentralt.

• Fylkesmennene i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontorer oppsummerer 
lokale og regionale høringsuttalelser og gir tilråding til DN.

• På bakgrunn av høringsuttalelser og tilrådingene fra fylkesmennene i samarbeid med
Fiskeridirektoratets regionkontorer, utarbeider DN i samarbeid med direktoratsgruppen 
tilråding som sendes Miljøverndepartementet (MD).

• MD samrår seg med øvrige departementer.
• Endelig vedtak fattes ved Kongen i statsråd.

Det tas sikte på at offentlig høring gjennomføres i 2010. I den videre prosessen vil det bli 
avholdt møter med berørte parter etter behov.

Verneverdier- formål:
Nedenfor følger verneverdier- og formål knyttet til Skarnsundet og Børgin slik de er beskrevet i 
DN/Fylkesmannens oppstartsmelding. Det vises for øvrig til kartgrunnlag og nærmere 
beskrivelser i vedleggene til saken.

Skarnsundet:
I oppstartsmeldingen er følgende sagt: ”Skarnsundet er et strømrikt sund med en dyp terskel i 
indre Trondheimsfjord. Området har en spesielt rik fastsittende fauna med grunn forekomst av 
flere arter bløtkoraller og svamper. Området er særegent med tepper av sjøroser, tette 
grupperinger av potetsvamp og begersvamp, store sjøbusker og dypere ned store sjøtrær, 
risengrynskoraller, steinkoraller og pigghuder, sammen med en rekke andre arter som finnes 
sammen med korallene. Verneverdien knyttes til bevaring av helheten i det strømrike sundet, 
med sine spesielle fysiske og kjemiske rammebetingelser, og dets rike plante- og dyreliv, 
herunder forekomstene av stein- og hornkoraller.

Områdets betydning for forskning er også en del av verneformålet”.

Planområder er vist på kart i vedlegg til saken. Grensen trekkes i utgangspunktet langs 
dybdekurve 5 m, og vil i følge Fylkesmannen ikke omfatte arealer med private eierrettigheter.

DN/Fylkesmannen legger opp til å vurdere følgende rammer:
• Verneform som naturreservat, men uten forbud mot ferdsel. Jakt tillatt i tråd med 

viltloven, fiske tillatt med passive redskaper og juksa i tråd med havressursloven. 
Regulering av garnfiske slik at det ikke skader koraller.

• Tekniske og fysiske inngrep som kan endre de geologiske forholdene og de fysiske 
forholdene i strømsystemene må unngås. Tekniske konstruksjoner som fyllinger, 
fundamenter og kaianlegg m.v. vil være i strid med verneformålet.

• Generelt forbud mot all aktivitet som kan påvirke bunntopografi.
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• Utvidelse av området med 16 km2 i nord (totalt areal 36 km2) i forhold til tidligere 
framlagte forslag.

DN/Fylkesmannen skriver at beskyttelse som skissert vil ikke ha kjente negative konsekvenser 
for dagens næring.

Børgin:
”Borgenfjorden er en relativ grunn og beskyttet marin poll, som er forbundet med fjorden 
utenfor gjennom en sterk tidevannsstrøm. Strømmen har stor produksjon av tang og tare, og
er viktig for fuglelivet. Tidevannet gir god vannutskiftning i det ytre bassenget, som har en
meget rik bunnflora og -fauna. Det indre bassenget har periodevis stagnerende forhold, med 
sulfid i bunnvannet. Verneverdien knyttes til helheten i systemet, med sine spesielle fysiske og
kjemiske rammebetingelser, og dets rike plante- og dyreliv. Borgenfjorden har dessuten en 
betydelig forskningsmessig verdi. Verneformålet er å ta vare på dette særegne pollsystemet
og dets fysiske og kjemiske rammebetingelser, samt å sikre det rike plante- og dyrelivet som er 
karakteristisk for naturtypene her. Områdets betydning for forskning er også en del av
verneformålet.”

Planområdet er ca 24 km2. Planområder er vist på kart i vedlegg til saken.

DN/Fylkesmannen legger opp til å vurdere følgende rammer:
• Verneform som naturreservat, men uten forbud mot ferdsel. Fiske tillatt med passive 

redskaper og juksa i tråd med havressursloven. Forbud mot aktive fiskeredskaper som 
kan påvirke bunntopografi og fastsittende organismer. Forholdet til 
oppdrettsvirksomhet utredes nærmere i den videre planprosessen. 

• Generelt forbud mot all aktivitet som kan påvirke bunntopografi og fastsittende 
organismer her, bl.a. forbud mot uttak av masse (f.eks. skjellsand), deponering av 
masse og etablering av ulike installasjoner. 

• Fysiske inngrep i poll, strømsystem og israndavsetning må unngås. Plassering av 
tekniske konstruksjoner som fyllinger, fundamenter, kaianlegg mv. vil være i strid med 
verneformålet.

• Tilførsler av næringssalter, organisk materiale og forurensning fra lokale kilder rundt 
pollsystemene må holdes på et lavt nivå.

DN/Fylkesmannen skriver at beskyttelse som skissert vil ikke ha kjente negative konsekvenser 
for dagens næring.

Plansituasjon begge områder:
Kommunedelplan i sjø for Inderøy kommune ble vedtatt i 2002. 

Hoveddelen av Skarnsundet er avsatt som NFFF område (natur, ferdsel, fiske og friluftsliv). 
Sjøarealer rundt Hoøya er naturområde sjø. Ved Vangshylla sør i Skarnsundet er sjøen regulert 
til friluftsområde i sjø, småbåtanlegg og trafikkområde i sjø.

I Børgin er Gjørvsjøen, Rolsøya og Lorviklandet, definert som naturområder i sjø. Sundnes-
Straumen-Roelsøya-Bosneslandet er NFFF-område (natur, fiske, ferdsel og friluftsliv). Innerste 
delen av Børgin er uplanlagt i påvente av marin verneplan. På vestsiden av Børgin, ved Bosnes, 
er et område regulert til småbåthavn. Ved Næss øst for tettstedet Straumen er småbåthavna 
tatt inn i kommunedelplan for Straumen. Sjøområdet i kommunedelplan Straumen er NFFF-
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område. Steinkjer kommune har ikke kommunedelplan sjø. Landområdene som grenser mot 
Børgin er for det meste LNF-områder. Innimellom er det en del fritidsbebyggelse og 
friområder, særlig i søndre delene av Børgin. For Steinkjerkommune berøres Børgin av 
reguleringsplan for småbåthavn og for hytteområde ved Landvikbukta. Fylkesplanens 
arealmelding (2001) har et ikke-juridisk bindende kapittel om sjøareal og regional utvikling. Her 
gis retningslinjer og strategier for felles regional arealutnyttelse.

Vurdering
Rådmannen mener det må ligge som en klar forutsetning at Inderøy kommune får en sentral 
rolle i det videre arbeidet med marin verneplan. Et hovedargument for dette er at to av de tre 
foreslåtte områdene (Skarnsundet og Børgin) ligger i Inderøy kommune. Rådmannen mener 
også det er nødvendig at Fylkesmannen drar de øvrige INVEST-kommunene, inkludert Mosvik, 
aktivt og direkte med i planarbeidet.

I forhold til det ovennevnte er rådmannen usikker på om kun informasjonsmøter og høring vil 
være en god nok mulighet for påvirkning i det videre planarbeidet. Rådmannen foreslår derfor 
at Inderøy kommune ber Fylkesmannen vurdere muligheten for at de berørte kommunene får 
en mer direkte mulighet for medvirkning i det videre planarbeidet, for eksempel gjennom 
nedsetting av en interkommunal/tverrsektoriell arbeidsgruppe som i felleskap kan utforme 
innspill for oversendelse til DN. Dette vil gi muligheter for tidlige avklaringer rundt mulige 
interessekonflikter, og en synliggjøring av disse i forhold til det høringsnotatet som DN skal 
utarbeide.

Når det gjelder de framlagte forslagene til verneområder med formål, verneregler og 
restriksjoner, mener rådmannen det er vanskelig å ta stilling til disse uten at det er 
gjennomført en grundigere prosess med møter, nedsettelse av interkommunal/regionalt 
tverrsektoriell arbeidsgruppe i tråd med det ovennevnte, innspill fra næringsutøvere og andre 
relevante tiltak for å sikre medvirkning. Det er likevel mulig å gi en del konkrete innspill i 
forhold til de framlagte planene:

• Det er vanskelig å se at den aktivitet som i dag foregår i Børgin og Skarnsundet, det 
være seg næringsutøvelse, fritidsaktivitet eller offentlig aktivitet, truer de verneverdier 
som danner grunnlaget for at de to nevnte områdene er valgt ut for marin verneplan. 
Det er også vanskelig å se at planstatus for områdene framstår som noen trussel i 
forhold til en positiv utvikling for det biologiske mangfoldet knyttet til Skarnsundet og 
Børgin.

• Rådmannen er videre uenig med DN/Fylkesmannen når de skriver at beskyttelse som 
skissert ikke vil ha kjente negative konsekvenser for dagens næring. Dette er etter 
rådmannens oppfatning basert på en statisk vurdering av hva som er dagens næring, og 
dette er en tilnærming som ikke kan brukes hvis en tenker næringsutvikling i et lengre 
perspektiv. Et tenkt eksempel her kan være Skarnsundet Fjordsenter som sannsynligvis 
vil miste muligheter for utvikling ved et verneregime som antydet fra 
Fylkesmannen/DN. 
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Konklusjon
Rådmannen mener det må ligge som en klar forutsetning for det videre arbeidet med marin 
verneplan i Nord-Trøndelag at Inderøy kommune, sammen med de øvrige INVEST-kommunene 
inkludert Mosvik, blir tatt aktivt og direkte med i planarbeidet. Inderøy kommune bør derfor be 
Fylkesmannen om at de berørte kommunene får en mer direkte mulighet for medvirkning i det 
videre planarbeidet, for eksempel gjennom nedsetting av en interkommunal/regionalt 
tverrsektoriell arbeidsgruppe som i felleskap kan utforme innspill for oversendelse til DN.

Til de konkrete planene som er framlagt, mener rådmannen at det allerede nå bør kunne 
konkluderes med følgende:

• Det er vanskelig å se at den aktivitet som i dag foregår i Børgin og Skarnsundet, det 
være seg næringsutøvelse, fritidsaktivitet eller offentlig aktivitet, truer de verneverdier 
som danner grunnlaget for at de to nevnte områdene er valgt ut for marin verneplan. 
Det er også vanskelig å se at planstatus for områdene framstår som noen trussel i 
forhold til en positiv utvikling for det biologiske mangfoldet knyttet til Skarnsundet og 
Børgin.

• Inderøy kommune er uenig med DN/Fylkesmannen når det sies at beskyttelse som 
skissert ikke vil ha kjente negative konsekvenser for dagens næring. Dette er basert på 
en statisk vurdering av hva som er dagens næring, og er en tilnærming som ikke kan 
brukes hvis en tenker næringsutvikling i et lengre perspektiv. Et tenkt eksempel her kan 
være Skarnsundet Fjordsenter, som sannsynligvis vil miste muligheter for utvikling ved 
et verneregime som antydet fra Fylkesmannen/DN.
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1 1 SEPT. 2009

Videre rosess

Postadresse:

7734 Steinkjer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELA(
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Tor Egil Kaspersen

Inderøy kommune
7670 INDERØY

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

IIII
Deres ref:
Vår ref: 2008/3973 Arkivnr: 432.1

Gjennomføring av marin verneplan i Nord-Trøndelag Oppstartsmelding for
Tautraryggen Skarnsundet og Borgenfjorden

1110
012745

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i samarbeid med Fiskeridirektoratet region Trøndelag,
melder med dette oppstart av arbeidet med Nasjonal marin verneplan, jf. naturmangfoldloven
§ 42 og forvaltningsloven kap. VII.

Arbeidet er en oppfølging av bl.a. St.meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona og Innst
S. nr. 168 (1999-2000), og St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine
miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) og Innst. S. nr. 362 (2008-2009). Aktuelle lovhjemler
er bl.a. naturmangfoldloven § 39 (marine verneområder) og havressursloven § 19 (marine
beskytta område).

Formålet med planarbeidet er å sikre representative, særegne, sårbare og truede marine
naturverdier i norske kyst- og havområder.

Planens første fase omfatter 38 områder, av disse er to områder alternativer til andre områder.
I første pulje meldes oppstart for følgende 17 områder:

Lopphavet i Finnmark fylke.
Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen i Troms fylke.
Kaldvågfjorden og Innhavet, Karlsøyvær, Saltstraumen, Nordfjorden i Rødøy og
Vistenfjorden i Nordland fylke.
Skarnsundet Bor enf orden o Tautra en i Nord-Trøndela f Ike.
Gaulosen og Rødberg i Sør-Trøndelag fylke.
Jærkysten i Rogaland fylke.
Framvaren i Vest-Agder fylke.
Transekt Skagerrak i Aust-Agder fylke.

Planarbeidet er nærmere omtalt i generell oppstartsmelding (vedlegg 1). I tillegg er de enkelte
områdene omtalt i områdevise oppstartsmeldinger (vedlegg 3).

Nærmere om marin verneplan i Nord-Trøndelag
Kommuner og fylkeskommune m.fl. er tidligere blitt informert om marin verneplan, m.a. i
vårt brev m/vedlegg av 19.04.2005.

Verneverdier, konsekvenser av vern, antatt restriksjonsnivå, forholdet til privat eiendomsrett
m.v. er skissert for hvert område (se områdebeskrivelsene, vedlegg 3)

e-postmottak: postmottak@fnmt.no

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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Formålet med melding med oppstart er å invitere til deltakelse i utarbeiding av planforslag,
som vil bli sendt på høring når de foreligger.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fiskeridirektoratets regionkontor Trøndelag vil evt.
avholde informasjonsmøter etter nærmere avtale med kommuner og fylkeskommune.

Spørsmål eller ønsker om å få plandokumentene tilsendt, kan rettes til Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, miljøvernavdelingen, Statens Hus, 7726 Steinkjer, tlf. 7416800. Mer informasjon
inkl plandokumentene finnes på htt ://www.f lkesmannen.no/hoved.as x?rn=2839 og /eller
www.dimat.no  

Uttalelser til planarbeidet sendes til: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen,
Statens Hus, 7734 Steinkjer, eller fortrinnsvis elektronisk til ostmottak dfilant.no innen 15.
november 2009.

Tilsvarende brev til sentrale myndigheter og organisasjoner, er utsendt fra Direktoratet for
naturforvaltning

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 74

Med hilsen

Svein Karlsen (e.f.)
miljøverndirektør

Tor E il Kaspersen
Vedlegg:
1. Generell oppstartsmelding
2. Oversiktskart
3. Områdevise oppstartsmeldinger for Skarnsundet, Borgenfjorden og Tautraryggen
4. Adresseliste
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Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 TRONDHEIM
LA her
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Postboks 1225 Pirsenteret 7462 Trondheim
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Vedlegg 1

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 1111
Miljøvernavdelingen

NASJONAL MARIN VERNEPLAN — GENERELL OPPSTARTSMELDING

Direktoratet for naturforvaltning (DN) i samarbeid med direktoratsgruppen melder med dette
oppstart av arbeidet med 17 områder i Nasjonal marin verneplan. Direktoratsgruppen består
av representanter fra Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Kystverket,
Oljedirektoratet, Riksantikvaren og Forsvarsbygg samt fylkeskommunene v/ Hordaland
fylkeskommune.

Hensikten med melding om oppstart er at de som kan bli berørt skal gis anledning til å
medvirke ved utformingen av høringsforslag.

Områdene som det nå meldes oppstart for er klarert for oppstart gjennom St.meld. nr. 37
(2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan),jf. Innst.
S. nr. 362 (2008-2009), og er som følger:

Transekt Skagerrak, Framvaren, Jærkysten, Gaulosen, Rødberg, Skarnsundet, Tautraryggen,
Borgenfjorden, Vistenfjorden, Nordfjorden i Rødøy, Saltstraumen, Karlsøyvær, Kaldvågfjorden
og Innhavet, Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen, Rystraumen og Lopphavet.

Områdene er nærmere omtalt i egne, områdevise oppstartsmeldinger.

Marine verneområder etter naturmangfoldloven eller marine beskyttede områder etter
havressursloven, opprettes for å bevare hele eller deler av det marine miljøet. Både sjøbunn
og hele eller deler av tilhørende vannsøyle kan vernes/beskyttes. Områdene kan også omfatte
landareal i tidevannssonen.

Bakgrunn

Norskekysten er lang og det fins fremdeles natur i kystsonen som er lite påvirket av
menneskelig aktivitet. Presset på disse arealene er imidlertid økende. Inngrep og aktiviteter
som utfyllinger, bygging av havner og veier, mudring og dumping, masseuttak, nedslamming,
legging av rørledninger, anlegg for tidevannskraft og utnyttelse av marine ressurser, kan
medføre skader i det marine miljø.

På havbunnen utenfor kysten har mennesket satt tydelige spor. Det er anslått at mellom en
tredjedel og halvparten av dypvannskorallrevene som fins langs norskekysten er helt eller
delvis påvirket eller ødelagte, hovedsakelig som følge av bunnfisktråling. Petroleumsaktivitet
fører med seg fysiske inngrep i sjøbunnen. I fremtiden kan f.eks. mineralutvinning og uttak av
gasshydrater fra havbunnen bli reelle trusler.

Mens det for Norges landområder gjennom en årrekke er utarbeidet verneplaner for å sikre et
representativt utsnitt av naturen, har det så langt ikke vært utarbeidet noen verneplan der
hovedformålet er sikring av rene marine naturtyper.

De marine områdene utgjør store arealer og inneholder en rekke viktige naturtyper og
-forekomster, også av internasjonal interesse. Sjøarealet innenfor territorialgrensen (12
nautiske mil) er 146 831 km2, mens det innenfor norsk økonomisk sone (200 nautiske mil)
utgjør hele 968 701 km2. Til sammenligning er Norges fastlandsareal 323 878 km2.

Arbeidet med marin verneplan er et ledd i å ta vare på det biologiske mangfoldet i sjø og de
marine økosystemene.

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

e-postrnottak: postmottak@fmnt.no

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt
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Et utvalg ledet av Torleiv Brattegard ga i 1995 en tilrådning om:  "Kartlegging av egnede
marine verneområder i Norge".  Det ble gjennomført en analyse av utbredelsen til de best
kjente marine arter (2335 av et utvalg på 4218 arter), og kysten ble delt inn i tre biogeografiske
regioner eller subprovinser: Skagerrak subprovins — fra svenskegrensen til Egersund,
Vestnorsk subprovins — fra Egersund til Loppa og Finnmark subprovins — fra Loppa til grensen
mot Russland. Ambisjonen var at forslaget til egnede områder skulle dekke typisk marin natur
for hver av subprovinsene, og dessuten spesielle naturtyper.

Arbeidet ble videreført ved at et bredt sammensatt utvalg ledet av Hein Rune Skjoldal avga to
tilrådinger hhv. i 2003 og 2004 om  "Råd til utforming av marin verneplan for marine beskyttede
områder i Norge".  I henhold til mandatet vurderte utvalget muligheter for å kombinere vern og
bruk med vektlegging av føre-var-prinsippet, og kom til at slik kombinasjon var mulig for de
fleste områdene inklusive de større områdene eller deler av disse. Utvalget foreslo at 36
områder tas med i første fase av arbeidet med marin verneplan. Ut fra dagens kunnskap
utgjør områdene et godt og balansert utvalg av områder fra kysten og skjærgården, men
havområdene er dårligere dekket opp. Utvalget anbefalte at havområdene i større grad
dekkes opp i andre fase av arbeidet.

Oppstartsmeldinga er basert på disse to arbeidene og planarbeidet er forankret i flere
stortingsmeldinger. Ved behandling av St.meld. nr. 43 (1998-1999) "Vern  og bruk i kystsona"
sluttet Stortinget seg til at det skulle utarbeides marine verneplaner. I St.meld. 12 (2001-2002)
"Et rent og rikt hav"sier  Regjeringen at den vil etablere et nettverk av marine beskyttede
områder for å sikre representative, særegne, sårbare og truede marine naturverdier i norske
kyst- og havområder.

Norsk marin natur — eolo iske siske o biolo iske forhold
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Norske havområder består av vidt forskjellige miljøer - fra dyphavet via kontinentalskråningen
og kontinentalsokkelen til kystsonen med skjærgården/strandflaten og fjordene. Dette utgjør et
geologisk mangfold som er unikt i europeisk sammenheng. En spennende geologisk historie
ligger bak dette mangfoldet - en utvikling som har skjedd over mer enn 400 millioner år.

Langs norskekysten dominerer de to hovedvannformene atlanterhavsvann og kystvann.
Atlanterhavsstrømmen, med gjennomsnittstemperatur på ca. 9°C og saltholdighet på over 35,
kommer inn mellom Færøyene og Shetland fra Atlanteren. En av grenene følger norskekysten
fra Stad og nordover, og en annen gren går sørover inn i Nordsjøen. Det salte og forholdsvis
varme vannet i denne forlengede grenen av "Golfstrømmen" har stor betydning for de
oseaniske forholdene langs norskekysten.

Langs hele kysten finner vi en kile av kystvann som om vinteren er dyp og smal og om sommeren
grunn og bred. Kystvannet har sin opprinnelse i ferskvannsvannsoverskuddet fra Østersjøen og
Skagerrak, og tilføres ytterligere ferskvann fra land på veien nordover langs norskekysten.

Det dypereliggende atlanterhavsvannet trenger helt inn i fjorder som har en lav terskel,
spesielt om våren og sommeren. Dette har vesentlig betydning for flora og fauna i fjordene.

Norsk marin natur rommer så godt som alle hovedgrupper av marine dyr, men må
karakteriseres som artsfattig i forhold til sørligere områder. Antall marine dyrearter (virvelløse
dyr og fisker) langs norskekysten er anslått til 7500. Antall makroalgearter (flercellede alger) er
ca. 500, fordelt på grønnalger, brunalger og rødalger.

Områdene i planen fanger bl.a. opp verdens dypeste fjord (Sognefjorden), den sterkeste
tidevannsstrømmen (Saltstraumen) og det største kjente kaldtvannskorallrevet (Røstrevet).
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I tillegg kommer bl.a. eksponerte områder utenfor kysten av Midt-Norge, som regnes som
verdens rikeste stortareområde.

Områder anbefalt av Råd ivende utval for marin verne lan

Områdene som er anbefalt av rådgivende utvalg er vist på vedlagte oversiktskart. Disse områdene
omfattes av "Midlertidige retningslinjer for saker som kan berøre kandidatområder for plan for
marine beskyttede områder", fastsatt av Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,
Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet den 6. april 2005.

De 17 områdene som det nå meldes oppstart for er uthevet i teksten nedenfor og på vedlagte
oversiktskart, og de er nærmere omtalt i egne, områdevise oppstartsmeldinger. For noen
områder er det aktuelt å inkludere tidevannssonen i verneforslaget. For andre områder er det
aktuelt å inkludere tidevannssonen på visse strekninger. Dette innebærer at privat grunn blir
berørt. Ut over dette er det ikke aktuelt å ta med landareal. I omtalen av de enkelte områdene
er det angitt hhv. hvor det er aktuelt å ta med tidevannssonen og hvor det er intensjonen å
holde privat grunn utenfor.

Områdene er delt inn i 6 kategorier:

1. Poller
Framvaren Luref orden o Lindås ollene Bor enforden Kaldvå forden o Innhavet samt
Rossf ordstraumen. De fleste er små sjøområder avgrenset mot fjordsystemene utenfor med
innsnevringer og terskler. Dette gir en begrenset vannutskifting med spesiell og verneverdig
vannkjemi og -biologi.

2. Strømrike lokaliteter
Rødberg, Skarnsundet, Tautraryggen, Saltstraumen og Rystraumen. De fleste er smale sund
med en rik hardbunnsfauna med sjøanemoner, skjell, svamper og ulike koraller. Områdene er
gjennomgående små.

3. Spesielle gruntvannsområder
Giske (Uksnøy som alternativ Remman Gaulosen Kråkvå svaet-Grandefæra-B.0 nforden
og Bor an-Frelsø . Disse ligger i Midt-Norge der løsmasseavsetninger danner grunne
områder med store tidevannssoner. Dette er også små områder.

4. Fjorder
Ytre Hardan err ord Korsf orden So nef orden Dalsf orden Vistenforden Nordforden i
Rødø T sf orden o Indre Porsan erf ord. Fjordene er spesielle økosystemer med lav og
varierende salinitet i overflatevannet, og gjerne spesiell utskifting av bunnvannet
(terskelfjorder). Størrelsen varierer fra små til svært store områder med Sognefjorden som
verdens dypeste fjord.

5. Åpne kystområder
Jærk sten Stad Gri hølen Karlsø ær Ytre Karlsø o Lo havet. Dette er åpne områder
med stor gjennomstrømming og bølgeeksponering. Områdene er dypere enn kategori 3.

6. Transekter fra kyst til hav og sokkelområder
Østfold Transekt Ska errak Froan-Sularevet, Iverryooen, Røstrevet, Transekt fra Andf orden,
Transekt fra Tanaf orden (Transekt fra Kon sf orden som alternativ). Dette er store områder
som går fra kyst til dypere hav, og områder ute på sokkelen. Områdene fanger opp en
gradient med stor variasjon i habitater. Her finner vi bl.a. de store kaldtvannskorallrevene. Det
er foreslått å etablere mindre referanseområder i disse transektene.

Verneverdier o —formål
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For de fleste av områdene er det sjøbunnen med det tilhørende dyre- og planteliv som utgjør de
viktigste verneverdiene. Dette gjelder strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsområder, åpne
kystområder og transekter kyst-hav og sokkelområder. Sjøvannet har i disse områdene kort
oppholdstid pga. havstrømmer som går nordover langs kysten. Også i fjordene har vannet som
oftest kort oppholdstid. Et unntak er vannet i dype fjordbassenger som i Sognefjorden, hvor det kan
være spesielle miljøforhold og biologiske forekomster som inngår i verneverdiene. Pollene har
begrenset vannutskiftning og fungerer som små og særegne økosystemer. For disse er både
sjøbunnen og vannsøylen viktige verneverdier. For alle områdene er vannkvaliteten og strøm-
forholdene av stor betydning for verneverdiene. Verneformålene er knyttet for eksempel til å ivareta
representative områder, spesielle områder eller såkalte referanseområder, jf. omtale nedenfor.
Verneverdier og -formål for de enkelte områdene er nærmere omtalt i de områdevise
oppstartsmeldingene.

Aktuelle virkemidler for vern o besk else
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Hvilket lovverk det er mest aktuelt å bruke for det enkelte område og eventuelt delområde er
redegjort for i den separate omtalen av hvert enkelt område, og vil bli nærmere utredet i den
videre planprosessen. En sentral føring er at vernet ikke skal være strengere enn nødvendig.
En annen sentral føring er at tverrsektorielt vern skal være hjemlet i naturmangfoldloven.
Hvilket lovverk som endelig foreslås brukt vil derfor avhenge av formålet med vernet og hvilke
aktiviteter som må reguleres i det enkelte område (og delområde) for å ivareta verneverdiene.

Naturmangfoldloven, som trådte i kraft 01.07.09 og bl.a. avløser naturvernloven, inneholder en
egen bestemmelse (§ 39) om rene marine verneområder som gjelder ut til territorialgrensen.
Vilkårene for opprettelse av verneområder etter denne bestemmelsen samsvarer langt på vei
med vilkårene for opprettelse av nasjonalparker, naturreservater og biotopvernområder.
Videre fremkommer det i naturmangfoldloven § 39 at marine områder der beskyttelsen kun
består av nærmere regler om utøving av fiske, fastsettes etter havressursloven. I henhold til
havressursloven § 19 kan en innenfor lovens saklige, stedlige og personelle virkeområde
avgrense eller forby virksomhet for å beskytte deler av eller hele det marine økosystemet.
Bestemmelsen kan også brukes for skjerme naturområder som har verdi i seg selv.

Videre har akvakulturloven innenfor sitt virkeområde bestemmelser i § 14 om beskyttelse av
bestemte områder med særlig verdi for akvatiske organismer. Tilsvarende har havne- og
farvannsloven bestemmelser i § 30 om beskyttelse av områder med særlig verdi for marint
biologisk mangfold. Loven er ennå ikke trådt i kraft. Dette er ventet å skje 1. januar 2010.

Mange av områdene i marin verneplan overlapper geografisk med eksisterende verneområder
opprettet i medhold av naturvernloven, nå naturmangfoldloven. For verneområder eller deler
av verneområder som overlapper med marin verneplan, må det vurderes hvorvidt
eksisterende verneformål og -bestemmelser er tilstrekkelige mht. å ivareta de verneformål og -
verdier som legges til grunn i marin verneplan. Det er ikke aktuelt å svekke eksisterende vern
eller endre lovgrunnlaget for eksisterende verneområder. Det legges opp til at spørsmål
knyttet til koordinering mellom marin verneplan og eksisterende verneområder utredes
nærmere i forbindelse med utarbeidelse av konkrete forslag til forskrifter om vern/beskyttelse i
den videre planprosessen.

Referanseområder

Referanseområder skal tjene som grunnlag for å sammenligne status og utvikling i påvirkede
områder med områder med ingen eller liten påvirkning. Det er viktig at disse utgjør et
representativt utvalg av områder med en rimelig god fordeling langs kysten.
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Virknin er av verneforsla ene fremtidi forvaltnin

Konsekvensutrednin er
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Marin verneplan vil danne grunnlag for forskning og overvåking av miljøendringer. Seks av
områdene er er vurdert til å være særlig egnet som generelle referanseområder for
langtidsovervåking og forskning: Transekt Skagerrak, Korsfjorden, Froan-Sularevet og
Kråkvågsvaet-Grandefjæra-Bjugnfjorden, Transekt fra Andfjorden og Lopphavet.

Videre er det foreslått spesielle referanseområder i forhold til enkelte aktiviteter som påvirker
sjøbunnen. Dette gjelder:
- Bunntråling (Transekt Skagerrak, Froan-Sularevet, Transekt fra Andfjorden, Transekt fra

Tanafjorden)
Reke- og krepsetråling (Østfold, Transekt Skagerrak, Korsfjorden, Vistenfjorden, Transekt
fra Andfjorden, Lopphavet, Transekt fra Tanafjorden)
Snurrevadfiske (Transekt fra Andfjorden, Lopphavet, Transekt fra Tanafjorden)
Taretråling (Jærkysten, Korsfjorden, Stad, Giske, Griphølen, Remman).

Deler av de generelle referanseområdene kan tjene som referanseområder i forhold til havbruk,
og dette vil bli utredet i den videre planprosessen. I tillegg vil man vurdere deler av de nasjonale
laksefjordene Sognefjorden, Trondheimsfjorden, Porsangerfjorden og Tanafjorden.

Restriksjonsnivået i de ulike områdene vil variere. I de spesielle referanseområdene blir det
forbud mot vedkommende aktivitet, for eksempel vil det være forbudt med taretråling i
referanseområder i forhold til taretråling. Ellers blir fiske i de frie vannmassene, fiske med passiv
redskap og fiske på bunnen utenfor referanseområdene i liten grad berørt. Med unntak for de
ytre delene av de store områdene, foregår det i liten grad bunnfisktråling i områdene. Havbruk i
de deler av kandidatområder som ligger utenfor referanseområdene blir vurdert i forhold til
verneformålet, men vil ofte kunne tillates, særlig i de største områdene. Mudring, dumping og
byggeaktiviteter blir i utgangspunktet forbudt, men kan vurderes i de større områdene der dette
ikke påvirker verneverdiene i vesentlig grad. Det er mulige petroleums-forekomster i områdene
Transekt Skagerrak, Froan-Sularevet, Iverryggen, Røstrevet og Transekt fra Andfjorden. Ifølge
forvaltningsplanen for Norskehavet, skal ev. arealbegrensninger og overordnede restriksjoner
for petroleumsvirksomhet utenfor 12 nautiske mil fastsettes i forvaltningsplanene for
havområdene og ikke endres gjennom arbeidet med marin verneplan.

Det vil bli utarbeidet forvaltningsplaner for områdene i marin verneplan. Disse vil vise tiltak for
å fremme formålet med vernet, og de vil presisere hvordan verneforskrifter og andre
beskyttelsestiltak skal praktiseres. Forvaltningsmyndighet for områdene vil avhenge av hvilket
lovverk som brukes. Det vil bli lagt opp til ulike prosesser for å involvere berørte myndigheter,
organisasjoner og næringsutøvere i forvaltningen av områdene.

Det pågår prosesser med utvelgelse av marine referanseområder og utarbeidelse av forvaltnings-
planer også i andre sammenhenger enn marin verneplan, bl.a. i forbindelse med norsk oppfølging
av EUs rammedirektiv for vann og nasjonal overvåking av marint biologisk mangfold i kystsonen. I
disse prosessene er det overlapping med områdene i marin verneplan og det er her behov for
samordning. En naturlig arena for samordning vil i slike tilfeller være forvaltningsplanene for
områdene i marin verneplan. Videre må forvaltningsplanene for områder i marin verneplan
samordnes med aktuelle forvaltningsplaner for havområdene, jf. vedtatte planer for Barentshavet
og Norskehavet samt pågående planarbeid for Nordsjøen.

Det skal utarbeides konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningslovens bestemmelser for
alle områder over 500 km2 og for områder mellom 250 km2 og 500 kmdersom tiltaket fører til en
vesentlig endring i dagens bruk for primærnæringer eller reiseliv i lokalsamfunnet. I dette legger
man fiske og havbruk. Plan- og bygningsloven gjelder ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen, men
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man utreder også tilsvarende for områder som ligger helt eller delvis utenfor denne grensen. Det
vil bli utarbeidet KU for to av de 17 områdene i første pulje: Transekt Skagerrak og Lopphavet.

Det skal utredes et "null-alternativ", dvs, virkningen av ikke å innføre beskyttelse/vern, og ett
eller flere alternativer med beskyttelse/vern. Man skal utrede virkningen for følgende tema,
men ikke alle tema er aktuelle i alle områder:

• Naturmiljø (geologi, undersjøisk landskap, plante- og dyreliv)
• Kulturminner (kulturminner i sjø, samiske kulturminner)
• Fiske, fangst og skjellskraping
• Akvakultur (havbruk og havbeite)
• Høsting av tang og tare
• Masseuttak og -deponering (skjellsanduttak, uttak av sand og grus, mudring/dumping, utfylling)
• Samisk kultur og næring
• Forsvarets anlegg og aktiviteter
• Friluftsliv
• Reiseliv
• Farleier, havner og tekniske installasjoner (inkl. Kystverkets anlegg, oppankringsplasser)
• Industri og energi (petroleumsutvinning, kraftproduksjon og -overføring, utslipp)

Utredningene skal vurdere og sammenligne de ulike alternativene, det kan foreslås avbøtende
tiltak og evt. tilleggsundersøkelser. Det kan også foreslås overvåking av virkningen av vern og
beskyttelsestiltak. Utredningene blir gjort etter en vanlig brukt metodikk.

For områdene hvor det ikke skal utarbeides KU, skal konsekvensene av
beskyttelsesforslagene belyses nærmere gjennom den ordinære planprosessen, som bl.a. vil
omfatte møter med berørte parter og offentlig høring.

Sakscianq
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Melding om oppstart av arbeidet for 17 områder i Nasjonal marin verneplan, med forslag til
KU-program for aktuelle områder, sendes nå ut.

Det legges opp til følgende hovedpunkter i den videre saksbehandlingsprosessen:
• Fylkesmennene i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontorer oppsummerer

innspill til oppstartsmelding lokalt og regionalt og oversender saken til DN.
• DN i samarbeid med direktoratsgruppen oppsummerer innkomne uttalelser og

fastsetter KU-program for aktuelle områder.
• DN i samarbeid med direktoratsgruppen besørger utarbeidelse av KU og

høringsforslag (med assistanse fra fylkesmennene og Fiskeridirektoratets
regionkontorer).

• Planforslag med KU for aktuelle områder sendes ut på en bred offentlig høring lokalt,
regionalt og sentralt.

• Fylkesmennene i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontorer oppsummerer
lokale og regionale høringsuttalelser og gir tilråding til DN.

• På bakgrunn av høringsuttalelser og tilrådingene fra fylkesmennene i samarbeid med
Fiskeridirektoratets regionkontorer, utarbeider DN i samarbeid med direktoratsgruppen
tilråding som sendes Miljøverndepartementet (MD).

• MD samrår seg med øvrige departementer.
• Endelig vedtak fattes ved Kongen i statsråd.

Det tas sikte på at offentlig høring gjennomføres i 2010. I den videre prosessen vil det bli
avholdt møter med berørte parter etter behov, og det vil bli gjennomført konsultasjoner med
Sametinget etter nærmere avtale.
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Vedlegg 2

Nasjonal marin verneplan - vedlegg til generell oppstartsmelding
Anbefale am-åder fra rådgivende urvalg far rnarin vemeplan
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Direkraratet for nalufforvabling, august 2009
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Vedlegg 3

Nasjonal marin verneplan - oppstartsmelding for
Skarnsundet

Skarnsundet er ett av 36 kandidatområder som skal utredes med utgangspunkt i tilrådinger fra
Rådgivende utvalg for marin verneplan jf. føringer gitt av Miljøverndepartementet i samråd
med Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og
energidepartementet. Skarnsundet er ett av 17 kandidatområder som er klarert for oppstart i
første pulje gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet.

Denne oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess som vil ende opp i et konkret
høringsforslag som vil bli sendt berørte parter på formell høring. Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Direktoratet for
naturforvaltning. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt.
Rammene for arbeidet er nærmere omtalt i generell del av oppstartsmeldinga.

Området inngår i kategori 2 — Strømrike lokaliteter og ligger i Vestnorsk subprovins.

Områdets betydning for forskning er også en del av verneformålet.
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Areal, geografisk plassering og avgrensning
Planområdet er ca. 36 krn2 og ligger i kommunene Mosvik, Inderøy og Verran i Nord-
Trøndelag fylke. Planområdet omfatter en utvidelse mot nord på 16 km2 i forhold til rådgivende
utvalgs tilrådning for at det beskyttede området skal omfatte nykartlagte korallrev.

Planområder er vist på vedlagte kart. Grensen trekkes i utgangspunktet langs dybdekurve 5
m, og vil ikke omfatte arealer med private eierrettigheter.

Verneverdier og -formål
Skarnsundet er et strømrikt sund med en dyp terskel i indre Trondheimsfjord. Området har en
spesielt rik fastsittende fauna med grunn forekomst av flere arter bløtkoraller og svamper.
Området er særegent med tepper av sjøroser, tette grupperinger av potetsvamp og
begersvamp, store sjøbusker og dypere ned store sjøtrær, risengrynskoraller, steinkoraller og
pigghuder, sammen med en rekke andre arter som finnes sammen med korallene.
Verneverdien knyttes til bevaring av helheten i det strømrike sundet, med sine spesielle
fysiske og kjemiske rammebetingelser, og dets rike plante- og dyreliv, herunder forekomstene
av stein- og hornkoraller.

Geologiske, fysiske og biologiske forhold.
Skarnsundet ligger i Nord-Trøndelag og utgjør forbindelsen inn til Beitstadfjorden som er det
innerste (nordligste) fjordavsnittet i Trondheimsfjorden. Skarnsundet er et smalt, men dypt
sund med to terskler på henholdsvis 146 m og 176 m i nordlige og sørlige ende. Mellom disse
tersklene er det et dypere parti med største dyp på 234 m. Kraftige tidevannsstrømmer
gjennom Skarnsundet holder sundet rent for sedimenter og fører næringsrikt vann til
organismene som lever der. Dette gir grunnlag for en rik fastsittende fauna, og fjellsidene i
Skarnsundet er tett besatt med både steinkoraller og hornkoraller, og den øvrige marine
hardbunnsfaunaen her. Korallene i Skarnsundet finnes grunnere enn normalt. F.eks. finnes
sjøbusken  Paramuricea placomus  på 28 m dyp og risengrynskorall  Primnoa resedaeformis  på
32 m. Sjøtreet  Paragorgia arborea  og øyekorallen  Lophelia pertusa  finnes noe dypere, fra ca.
50 m.  Paragorgia arborea  er særlig vanlig i sundet og finnes her både som rød og hvit variant.
Korallgreinene er tett besatt med slangestjernen  Gorgonocephalus caputmedusae.  Store
bergflater er tett besatt med sjørosen  Urticina eques  i mange fargevarianter. Her finnes også
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en rik svampfauna med flere arter bl.a. traktsvamper og potetsvamp. Skarnsundet har gode
resipientegenskaper, og dyre- og plantelivet i sundet fremstår som relativt uberørt.

Kulturminner
I NTNU — Vitenskapsmuseets arkiver er det ikke registrert kulturminner under vann her.

Brukerinteresser
Det er et rikt fritidsfiske i Skarnsundet, særlig etter makrell og sei. Det forekommer også noe
næringsfiske og det finnes flere lokaliteter for kilenot/krokgarn. Fritidsfiskerne taper mye
fiskeredskap pga. en kupert bunn med koraller og sterke understrømmer. Bl.a. kan
nylonsnører med krok vikle seg inn i korallene. Selv om noen koraller slik brytes i stykker,
antas omfanget av slik skade å være liten.

Skarnsundet omfattes av Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°
N i 2009, § 29 Tiltak for vern av kysttorsk. Her forbyr forskriften fartøy på 15 meter eller mer å
fiske etter torsk med konvensjonelle redskap. Videre forbys fiske etter torsk, hyse og sei med
flytegarn f.o.m.1. februar t.o.m. 30. juni. Fiske etter torsk med garn med mindre
maskestørrelse enn 156 mm (8 omfar) er forbudt, og fiske med snurrevad er forbudt.

På Vangshylla sør i Skarnsundet er det en reiselivsbedrift som er basert på utleie til
fritidsfiske. Fiskeområdene er Skarnsundet og området ved Vangshylla. På Vangshylla er det i
tillegg en større småbåthavn og området er mye brukt til båtutfart. All skipstrafikk til bl.a.
Follafoss og Steinkjer går gjennom Skarnsundet. Slakteavfallsfabrikken Norsk Protein AS
ligger i Kvernavika på vestsiden av Skarnsundet. Bedriften har utslippstillatelse etter
forurensningsloven der det er gitt utslippsgrenser for prosessvannet som kan føres til avløp
(53 meters dyp). Det er bygget en bro over Skarnsundet og det finnes noen rester etter
byggingen på bunnen nær broen. Det finnes spredt fritidsbebyggelse på begge sidene av
Skarnsundet.

Skarnsundet er en viktig lokalitet for forskning, og her er gjort en rekke vitenskaplige
undersøkelser, bl.a. av Vilhelm Storm, Carl Dons, B. Gulliksen og J. A. Sneli. Her er
gjennomført så vel strømmålinger som biologisk kartlegging og undersøkelser.

Hovedleden for skipstrafikk går gjennom området og det finnes flere navigasjonsinstallasjoner.

Eksisterende vern
Giplingøya fuglefredningsområde i Mosvik kommune (ca 100 daa, hvorav ca 50 daa landareal)
og Hoøya naturreservat) i Inderøy kommune (ca 160 daa, hvorav ca 90 daa landareal) er
vernet som sjøfuglområder. Ørdalen naturreservat i Inderøy kommune (ca 350 daa) er et
barskogreservat som grenser til sjøen i øst.

Trondheimsfjorden er en Nasjonal laksefjord. Dette innebærer at oppdrett av anadrom fisk
ikke tillates, og at eksisterende oppdrettsanlegg for slik fisk skal flyttes til andre områder innen
01.03.2011 (Innst S. nr 134 (2002-2003)). Skarnsundet blir ikke direkte berørt av dette.

Plansituasjon
Kommunedelplan i sjø for Inderøy kommune ble vedtatt i 2002. Hoveddelen av Skarnsundet
er avsatt som NFFF område (natur, ferdsel, fiske og friluftsliv). Sjøarealer rundt Hoøya er
naturområde sjø. Ved Vangshylla sør i Skarnsundet er sjøen regulert til friluftsområde i sjø,
småbåtanlegg og trafikkområde i sjø. I Mosvik kommune er sjøarealene uplanlagte, mens
tilgrensende landarealer for det meste er LNF (landbruk, natur, friluftsliv), mens Kvernviken er
regulert som industriområde og Vestviknesset (sør for Giplingøya) er regulert som
hytteområde.
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Fylkesplanens arealmelding (2001) har et ikke-juridisk-bindende kapittel om sjøareal og
regional utvikling. Her gis retningslinjer og strategier for felles regional arealutnyttelse.

Marin kartlegging utgjør et delprosjekt under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking
av biologisk mangfold. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeri-
og kystdepartementet m.fl. Arbeidet på regionalt nivå i Nord-Trøndelag er startet. NIVA-
rapport 5405-2007 utgjør en veileder til den digitale startpakken, med oversikt over inkludert
informasjon, status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og forslag til prioritering av
framtidig kartleggingsinnsats. I planområdet for Skarnsundet er naturtypen Korallforekomster
identifisert i 6 områder. Verdiene er satt til svært viktig (DNs kartklient for marine data).
I tillegg er det registrert 5 svært viktige korallfelt i avstander fra planområdet på inntil 1 km,
nord for Hoøya motiover kommunegrensa til Verran. Dette området inngår i det utvidede
alternativet.

Ut fra Håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold (revidert 2007) og
tilhørende startpakke (NIVA-rapport 5405-2007) vil sannsynlig Skarnsundet bli karakterisert
som naturtype Sterke tidevannsstrømmer.

Referanseområde
Referanseområder skal tjene som grunnlag for å sammenligne status og utvikling i påvirkede
områder i forhold til områder med ingen eller liten påvirkning. Rådgivende utvalg for marin
verneplan har foreslått området som supplerende område for forskning og undervisning i
tilknytning til generelle referanseområder.

Aktuelle virkemidler
Et utgangspunkt for vurdering av virkemidler er tilrådingene fra Rådgivende utvalg for marin
verneplan mht. verneverdier og —formål, og forslag til mulig anvendelse av lovverk fra DN og
direktoratsgruppen. Det ble foreslått at naturvernloven og vernekategorien naturreservat
vurderes. Naturvernloven er nå avløst av den nye naturmangfoldloven. Etter denne loven er
det aktuelt å vurdere Skarnsundet som marint verneområde i henhold til loven § 39. Alternativt
vil beskyttelse av området ved bruk av havressursloven, akvakulturloven og havne- og
farvannsloven, jf. den generelle oppstartsmeldingen, også bli vurdert.

Det legges opp til å vurdere følgende rammer:

Tilsvarende med normalt restriksjonsnivå for naturreservat vedtatt i medhold av
naturvernloven, men uten forbud mot ferdsel. Jakt tillates i h.h.t. viltloven. Fiske med passive
redskaper og juksa tillates i h.h.t. havressursloven. Forbud mot bunnfisktråling og andre aktive
fiskeredskaper som kan påvirke bunntopografi og fastsittende organismer. Ut over dette
videreføres fiske i h.h.t. havressursloven. Det bør likevel utarbeides nye forskrifter om fiske
som kan inngå i en forvaltningsplan. Regulering av garnfiske slik at det ikke skader koraller
bør forskriftsbehandles.

Fortøyninger og oppankring kan skade koraller. Dykking kan påvirke habitater og arter (f.eks.
koraller) gjennom oppankring, samt høsting eller innsamling av forekomster. Forskriften må
innrettes slik at dykking, båtutlegg m.v. ikke medfører at verneverdiene forringes.

Tekniske og fysiske inngrep som kan endre de geologiske forholdene og de fysiske forholdene
i strømsystemene må unngås. Plassering av tekniske konstruksjoner som fyllinger,
fundamenter, kaianlegg mv. vil være i strid med verneformålet. Utnyttelse av tidevannskraft
tillates ikke.

Ut over dette bør det innføres et generelt forbud mot all aktivitet som kan påvirke
bunntopografi og fastsittende organismer her, bl.a. forbud mot uttak av masse (f.eks.
skjellsand), deponering av masse og etablering av ulike installasjoner.
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Tilførsler av næringssalter, organisk materiale og forurensning fra lokale kilder må holdes på
et lavt nivå. Eksisterende utslippskilder må overvåkes, og utslippsvilkår korrigeres hvis skader
på flora og fauna kan oppstå. Evt. havbruksaktivitet må reguleres slik at de naturlige stoff-
transportene ikke påvirkes i nevneverdig grad, og at fysiske skader ikke oppstår på
havbunnen.

I et lengre tidsperspektiv kan den teknologiske utviklingen gi andre former for bruk og
påvirkning enn dagens. Verneforskriften må fange opp dette slik at ny bruk og påvirkning
fortløpende kan vurderes opp mot verneformålet.

Utvidelsesforsla et
Det foreslås at et nytt areal utredes for beskyttelse sammen med det opprinnelige forslaget fra
Skjoldal-utvalget. Delområdet alt. 1 i h.h.t. vedlagte kart innebærer en arealmessig utvidelse
med 16 km2 mot nord. En del av Verran kommune omfattes av dette verneforslaget.
Kommunen var tidligere ikke omfattet av planen. Beskyttelse av alt.1 skjer enten etter de
samme forskrifter som for det primære forslaget, Skarnsundet, eller det gis et eget
forvaltningsregime som innebærer beskyttelse av korallforekomstene etter revisjon av  Forskrift
om utøvelse av fisket i sjøen av 22. desember 2004.

Mulige virkninger av verne-/beskyttelsesforslaget
Restriksjonsnivå i forhold til ulike aktiviteter skal utredes nærmere i den videre prosessen med
utgangspunkt i tilrådingene fra Rådgivende utvalg for marin verneplan.

Eiendomsrett o lan
Grensen trekkes i utgangspunktet langs dybdekurve 5 m, og vil ikke omfatte arealer med
private eierrettigheter. Privat grunn på land blir ikke omfattet — og naturmangfoldloven vil
følgelig ikke regulere aktivitet her.

Plan- og bygningsloven skal normalt benyttes som et ledd i saksbehandlingen der dette er
relevant. Dersom det er åpenbart at et tiltak er forbudt etter verneforskriften vil dette imidlertid
være uhensiktsmessig.

Forurensninq  
Vannet som utveksles ved tidevannet bringer også med seg næringssalter og organisk
materiale. Disse naturlige tilførslene bestemmer sammen med de fysiske forholdene, de
kjemiske rammebetingelsene. Størrelsen kan brukes for å vurdere nivået av akseptabel
menneskelig påvirkning. Et annet mål kan være biologiske tilstandsindikatorer, eks. forekomst
av ulike koraller. Utslippsgrenser fra lokal industri bør kontinuerlig vurderes opp mot slike
parametere.

Friluftsliv
Området er viktig for friluftsliv, båtutfart og turisme. I utgangspunktet er slik aktivitet lite
problematisk i forhold til verneformålet. Dykking kan medføre påvirkning på habitater og arter
(f.eks. koraller) gjennom høsting eller innsamling av forekomster og ankring. Det må derfor
tilrettelegges slik at dykking ikke medfører at verneverdiene forringes.

Skipstrafikk  
All skipstrafikk til bl.a. Follafoss og Steinkjer går gjennom Skarnsundet. I tillegg er her en
betydelig utfart med fritidsbåter. Denne ferdselen vil ikke bli berørt.

Akvakultur
Kommunedelplan sjø for Inderøy kommune åpner ikke for havbruk eller havbeite her. I Mosvik
kommune (og Verran kommune) er sjøarealene uplanlagt. Det er ingen eksisterende eller
planlagt havbruksaktivitet i området. Verneforslaget er ikke til hinder for at havbruk kan
vurderes. Forholdet til havbruk utredes nærmere i den videre planprosessen.
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Fiske
Fiskeriaktiviteten i dag består alt vesentlig av fritidsfiske. I utgangspunktet er slik aktivitet lite
problematisk i forhold til verneformålet. Stort omfang av fritidsfiske kan imidlertid medføre
påvirkning i form av tap av redskaper (sluk, søkke og snøre) og ødeleggelse av sensitive
organismer som f.eks. bløtkoraller. Omfang og påvirkning fra fritidsfiske bør overvåkes og
eventuelle tiltak kan vurderes. Området har begrenset betydning for kommersielt fiske. Fiske
med passive redskaper (teiner og snøre) regnes ikke som noe problem, men omfanget og
påvirkningen fra slikt fiske bør eventuelt overvåkes. Garn bør unngås der disse kan feste seg
til korallkoloniene.

Generelt  
Beskyttelse som skissert vil ikke ha kjente negative konsekvenser for dagens næring.
Området kan inngå som et positivt element i markedsføring av eksportnæring og reiseliv.
Området kan tiltrekke seg større forskningsaktivitet og bidra til tverrfaglig/sektorielt samarbeid.
Det vil imidlertid bli stilt strenge krav til forskningsaktiviteten, og destruktive
innsamlingsredskaper tillates ikke brukt. Bortsett fra reduserte muligheter for etablering av
sjørelatert infrastruktur, antas beskyttelse av området å være en fordel for friluftsliv og
rekreasjon i området. Bestemmelsene kan redusere eksisterende belastninger, men vil
primært gi føringer som kan forhindre fremtidig belastninger på økosystemet.

Konsekvensene av beskyttelsesforslaget for Skarnsundet, skal belyses nærmere gjennom den
ordinære planprosessen, som bl.a. vil omfatte møter med berørte parter og offentlig høring.

Forvaltning

Forvaltnin s lan
Det vil bli utarbeidet forvaltningsplaner for områdene i planen. Disse vil vise tiltak for å fremme
formålet med vernet, og de vil presisere hvordan verneforskrifter og andre beskyttelsestiltak
skal praktiseres.

Det er ønskelig å utdype vilkår, vurderingsgrunnlag og forutsetninger for beskyttelsen av
området i en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen kan legge premisser for aktiviteter og tiltak
som forutsettes regulert, men der det ikke er ønskelig med generelle forbud. Enkelte forhold vil
sannsynligvis endre seg over tid. Her kan en dynamisk regulering være mest formålstjenlig for
vernet/beskyttelsen. Eksempel på dette kan være redskapsbruk i tilknytning til fritidsfiske og
akseptabel organisk belastning fra industri.

Forvaltnin sm ndi het

• Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet
etter naturmangfoldloven. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning etter
havressursloven og akvakulturloven. For forvaltning etter havne- og farvannsloven vil
Kystverket være ansvarlig myndighet. (Det tas sikte på at ny lov kan tre i kraft 1. januar
2010).

• Plan og bygningsloven — Inderøy kommune, Mosvik kommune (Verran kommune).
• Forurensningsloven — Inderøy kommune, Mosvik kommune (Verran kommune),

Fylkesmannen.
• Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster — Nord-Trøndelag
fylkeskommune (skjellsand).

Det vil bli lagt opp til ulike prosesser for å involvere berørte myndigheter, organisasjoner og
næringsutøvere i forvaltningen av områdene.
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Tegnforklaring

Marin verneplan planområdegrense for Skarnsundet (N-Trøndelag)
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Nasjonal marin verneplan - oppstartsmelding for
Borgenfjorden
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Borgenfjorden er ett av 36 kandidatområder som skal utredes med utgangspunkt i tilrådinger
fra Rådgivende utvalg for marin verneplan jf. føringer gitt av Miljøverndepartementet i samråd
med Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og
energidepartementet. Borgenfjorden er ett av 17 kandidatområder som er klarert for oppstart i
første pulje gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet.

Denne oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess som vil ende opp i et konkret
høringsforslag som vil bli sendt berørte parter på formell høring. Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Direktoratet for
naturforvaltning. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt.
Rammene for arbeidet er nærmere omtalt i generell del av oppstartsmeldinga.

Området inngår i kategori 1 — Poller, og ligger i Vestnorsk subprovins.

Areal, geografisk plassering og avgrensning
Planområdet er ca. 24 km2 og ligger i kommunene Steinkjer og Inderøy i Nord-Trøndelag
fylke. Borgenfjorden, Straumen og tilgrensende sjøarealer i Trondheimsfjorden i h.h.t. vedlagte
kart inngår i et beskyttelsesforslag. Grensen trekkes i utgangspunktet langs eiendomsgrenser
mot sjø, og rundt bygg og installasjoner (eks. brygger).

Verneverdier og -formål
Borgenfjorden er en relativ grunn og beskyttet marin poll, som er forbundet med fjorden
utenfor gjennom en sterk tidevannsstrøm. Strømmen har stor produksjon av tang og tare, og
er viktig for fuglelivet. Tidevannet gir god vannutskiftning i det ytre bassenget, som har en
meget rik bunnflora og -fauna. Det indre bassenget har periodevis stagnerende forhold, med
sulfid i bunnvannet. Verneverdien knyttes til helheten i systemet, med sine spesielle fysiske og
kjemiske rammebetingelser, og dets rike plante- og dyreliv. Borgenfjorden har dessuten en
betydelig forskningsmessig verdi. Verneformålet er å ta vare på dette særegne pollsystemet
og dets fysiske og kjemiske rammebetingelser, samt å sikre det rike plante- og dyrelivet som
er karakteristisk for naturtypene her. Områdets betydning for forskning er også en del av
verneformålet.

Geologiske, fysiske og biologiske forhold
Borgenfjorden består av to bassenger. Den er knyttet til Trondheimsfjorden gjennom en sterk
tidevannsstrøm som er 140 m bred og ca. 5 m dyp. Strømmen er registrert i
naturtypekartleggingen, og er bl.a. av stor betydning for fuglelivet. Det ytterste fjordbasseng
som hovedsakelig består av leirbunn og noe sandbunn, er 38 m på det dypeste. På grunn av
tidevannstrømmen, er det god gjennomblanding av vannet i dette bassenget. Terskelen
mellom ytre og indre basseng er 12 m dyp. Det indre bassenget har mudderbunn, og et
største dyp på 31 m. Her er vannutskiftingen dårlig og det er sesongmessig stagnerende
forhold med hydrogensulfid i bunnvannet.

Den ytre del av Borgenfjorden har et rikt plante- og dyreliv. Her er det bl.a. funnet 86 arter
makroalger, 78 arter flerbørstemark, 45 arter muslinger, 22 arter pigghuder og 15 arter
sjøpunger. Mange bunndyrarter skaffer seg føde ved å filtrere plankton og organiske partikler
fra sjøvannet. Den kraftige tidevannsstrømmen gir grunnlag for stor produksjon og stor tetthet
av disse dyrene. Sjøpungen Ciona intestinaliskan noen år dekke hele bunnen av ytre
basseng som et grønt teppe. Lave temperaturer i bunnvannet i indre basseng om vinteren gjør
at her finnes flere nordlige arter av flerbørstemark, bløtdyr og pigghuder. Den store
produksjonen av bunndyr gir igjen grunnlaget for at Borgenfjorden er en rik fiskefjord, med
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tidvis gode forekomster av bl.a. rødspette ("gullflyndre"), sild og torsk. Oksygensvikt i indre
deler kan være et problem for rekruttering av rødspette.

Borgenfjorden påvirkes av landheving som i dette området har vært mellom 0,5 og 1 m de
siste hundre år. Denne landhevingen fortsetter og vil gradvis påvirke utskifting av vann i løpet
av noen århundrer.

Kulturminner
Topografiske forhold og arkeologiske funn indikerer at Borgenfjorden over til Beitstadfjorden
var seilingsled i eldre jernalder. Det finnes mange kulturminner i området, både gravhauger
(ca 28) og nyere tids kulturminner (ca 75).

Brukerinteresser
Fiske i Borgenfjorden er i hovedsak knyttet til fritidsfiske, særlig etter flyndre, torsk, hyse,
hvitting og sild. Det er flere lokaliteter for kilenot/krokgarn. Det er innført fredningstid for
rødspette (gullflyndre) fra 1. mars til 30. juni.

Borgenfjorden omfattes av Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°
N i 2009, § 29 Tiltak for vern av kysttorsk. Her forbyr forskriften fartøy på 15 meter eller mer å
fiske etter torsk med konvensjonelle redskap. Videre forbys fiske etter torsk, hyse og sei med
flytegarn f.o.m.1. februar t.o.m. 30. juni. Fiske etter torsk med garn med mindre
maskestørrelse enn 156 mm (8 omfar) er forbudt, og fiske med snurrevad er forbudt.

Bebyggelse og jordbruksaktivitet har tidligere medført en betydelig organisk belastning av
fjorden, særlig det indre bassenget. Kommunalt kloakkutslipp er fjernet, og avrenning fra
landbruket er betydelig redusert de senere åra.

Borgenfjorden er et viktig område for rekreasjon og friluftsliv. Her er flere regulerte
småbåthavner, og Straumsundet er både et passasjeområde for småbåttrafikk og et populært
sted for fritidsfiske. Utenfor Straumen ligger det kommunale friområdet Sundssand.
Badeområdet her fylles med sand.

Borgenfjorden har vært gjenstand for omfattende vitenskapelige undersøkelser. Området er
viktig for NTNU, og flere hovedfagsoppgaver og mer enn 30 publikasjoner har basis i området.
Bl.a. finnes her langtidsobservasjoner av populasjonsgenetikk hos torsk.

Eksisterende vern
Rolsøya naturreservat ligger i ytre basseng, mens Vikaleiret fuglefredningsområde ligger
utenfor pollen, sør for Straumen.

Trondheimsfjorden er en Nasjonal laksefjord. Dette innebærer at oppdrett av anadrom fisk
ikke tillates, og at eksisterende oppdrettsanlegg for slik fisk skal flyttes til andre områder innen
1/3-2011 (Innst S nr 134 (2002-2003)). Borgenfjorden blir ikke direkte berørt av dette.

Plansituasjon
I kommunedelplan for sjø for Inderøy kommune (2002) er viktige fugleområder, Gjørvsjøen,
Rolsøya og Lorviklandet, definert som naturområder i sjø. Sundnes-Straumen-Roelsøya-
Bosneslandet er NFFF-område (natur, fiske, ferdsel og friluftsliv). Innerste delen av
Borgenfjorden er uplanlagt i påvente av marin verneplan. På vestsiden av Borgenfjorden, ved
Bosnes, er et område regulert til småbåthavn. Ved Næss øst for tettstedet Straumen er
småbåthavna tatt inn i kommunedelplan for Straumen. Sjøområdet i kommunedelplan
Straumen er NFFF-område. Steinkjer kommune har ikke kommunedelplan sjø. Landområdene
som grenser mot Borgenfjorden er for det meste LNF-områder. Innimellom er det en del
fritidsbebyggelse og friområder, særlig i søndre delene av Borgenfjorden. For Steinkjer
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kommune berøres Borgenfjorden av reguleringsplan for småbåthavn og for hytteområde ved
Landvikbukta.

Fylkesplanens arealmelding (2001) har et ikke-juridisk-bindende kapittel om sjøareal og
regional utvikling. Her gis retningslinjer og strategier for felles regional arealutnyttelse.

Marin kartlegging utgjør et delprosjekt under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking
av biologisk mangfold. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeri-
og kystdepartementet m.fl. Arbeidet på regionalt nivå i Nord-Trøndelag er startet. NIVA-
rapport 5405-2007 utgjør en veileder til den digitale startpakken, med oversikt over inkludert
informasjon, status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og forslag til prioritering av
fremtidig kartleggingsinnsats. Indre Børgin er registrert som naturtypen Fjorder med naturlig
lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Verdien er satt til viktig. Straumen registrert som naturtypen
Israndavsetninger. Verdien er satt til viktig. Ut fra Håndbok 19-2001 Kartlegging av marint
biologisk mangfold (rev 2007) og tilhørende startpakke (NIVA-rapport 5405-2007) vil
sannsynligvis hele Borgenfjorden bli karakterisert som naturtype Poller (marine/brakkvanns
bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel), mens Straumen sannsynligvis blir
karakterisert som naturtype Sterke tidevannsstrømmer (sterk strøm gjennom trang passasje
mellom poll og stor landavgrenset fjord).

Referanseområde
Referanseområder skal tjene som grunnlag for å sammenligne status og utvikling i påvirkede
områder i forhold til områder med ingen eller liten påvirkning. Rådgivende utvalg for marin
verneplan har foreslått området som supplerende område for forskning og undervisning i
tilknytning til generelle referanseområder.

Aktuelle virkemidler
Et utgangspunkt for vurdering av virkemidler er tilrådingene fra Rådgivende utvalg for marin
verneplan mht. verneverdier og -formål, og forslag til mulig anvendelse av lovverk fra DN og
direktoratsgruppen. Det ble foreslått at naturvernloven og vernekategorien naturreservat
vurderes. Naturvernloven er nå avløst av den nye naturmangfoldloven. Etter denne loven er
det aktuelt å vurdere Borgenfjorden som marint verneområde i henhold til loven § 39.
Alternativt vil beskyttelse av området ved bruk av havressursloven, akvakulturloven og havne-
og farvannsloven, jf. den generelle oppstartsmeldingen, også bli vurdert.

Det legges opp til å vurdere følgende rammer:

Tilsvarende med normalt restriksjonsnivå for naturreservat vedtatt i medhold av
naturvernloven, men uten forbud mot ferdsel. Fiske med passive redskaper og juksa tillates i
h.h.t. havressursloven. Forbud mot aktive fiskeredskaper som kan påvirke bunntopografi og
fastsittende organismer. Ut over dette videreføres fiske i h.h.t. havressursloven, men det kan
vurderes utarbeidet nye forskrifter som kan inngå i en forvaltningsplan. Forholdet til
oppdrettsvirksomhet utredes nærmere i den videre planprosessen. Generelt forbud mot all
aktivitet som kan påvirke bunntopografi og fastsittende organismer her, bl.a. forbud mot uttak
av masse (f.eks. skjellsand), deponering av masse og etablering av ulike installasjoner.

Fysiske inngrep i poll, strømsystem og israndavsetning må unngås. Plassering av tekniske
konstruksjoner som fyllinger, fundamenter, kaianlegg mv. vil være i strid med verneformålet.

Tilførsler av næringssalter, organisk materiale og forurensning fra lokale kilder rundt
pollsystemene må holdes på et lavt nivå.

I et lengre tidsperspektiv kan den teknologiske utviklingen gi andre former for bruk og
påvirkning enn dagens. Verneforskriften må fange opp dette slik at ny bruk og påvirkning
fortløpende kan vurderes opp mot verneformålet.
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Generelt
Restriksjonsnivå i forhold til ulike aktiviteter skal utredes nærmere i den videre prosessen med
utgangspunkt i tilrådingene fra Rådgivende utvalg for marin verneplan. Utgangspunktet er at
tiltak som utfylling, byggevirksomhet, mudring, deponering av masse, undervannssprengning,
kabellegging, utslipp av kjølevann, utslipp av ballastvann, omrøring av vannmasser, utnyttelse
av mineralske ressurser, installasjoner for energiutnytting og skjellskraping ikke tillates.
Kabellegging i mindre omfang, kan ev. tillates. Det legges ikke opp til restriksjoner på drift og
vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger. Det legges heller ikke opp til restriksjoner
på skipsfart. Når det gjelder havbeite er tilnærmingen at området bør forbli mest mulig
upåvirket av slik aktivitet, mens en kan høste bærekraftig fra naturlige bestander eller
forekomster.

Beskyttelse som skissert vil ikke ha kjente negative konsekvenser for dagens næring.
Beskyttelse av viktige oppvekstområder for fisk og andre marine organismer antas å ha en
positiv effekt for fritidsfiske og et eventuelt næringsfiske. Slike beskyttede områder kan inngå
som et positivt element i markedsføring av eksportnæringer og reiseliv. Området kan tiltrekke
seg større forskningsaktivitet og bidra til tverrfaglig/sektorielt samarbeid. Bortsett fra reduserte
muligheter for etablering av sjørelatert infrastruktur, antas beskyttelse av området å være en
fordel for friluftsliv og rekreasjon i området. Bestemmelsene kan redusere eksisterende
belastninger, men vil primært gi føringer som kan forhindre fremtidig belastninger på
økosystemet. Det kan bidra til at det ikke oppstår situasjoner som kan gi omrøring og
oksygensvikt, og slik redusere sjansene for massedød av fisk og andre marine organismer.

Eiendomsrett o lan
I og med at privat eiendomsrett kan strekke seg noe ut i sjøen, vil beskyttelsen kunne omfatte
områder i sjø som er i privat eie. Slike områder kan bli gjenstand for enkelte
rådighetsinnskrenkninger, men disse vil for privateide områder neppe være mer omfattende
enn de som i dag ligger i annet lovverk (eks. plan- og bygningsloven, forurensningsloven).
Privat grunn på land blir ikke omfattet — og naturmangfoldloven vil følgelig ikke regulere
aktivitet her.

Plan- og bygningslovens skal normalt benyttes som et ledd i saksbehandlingen der dette er
relevant. Dersom det er åpenbart at et tiltak er forbudt etter verneforskriften vil dette imidlertid
være uhensiktsmessig.

Forurensninq
Det vil alltid være en viss mengde organisk materiale fra landområdene rundt som tilføres
naturlig til pollene. Vannet som utveksles ved tidevannet bringer også med seg næringssalter
og organisk materiale fra sjøområdene utenfor. Disse naturlige tilførslene er det, som sammen
med de fysiske forholdene, bestemmer de kjemiske rammebetingelsene i pollene. Størrelsen
kan brukes for å vurdere nivået av akseptabel menneskelig påvirkning. Målrettet bruk av
miljøvirkemidler innen jord- og skogsbruk vil bidra til at landbruk ikke påvirker verneformålet
negativt.

Friluftsliv
Området er i naturskjønne omgivelser og er et attraktivt område for friluftsliv og båtliv. Slik
aktivitet vil i utgangspunktet ikke være i strid med verneformålet. Omfanget og type aktiviteter
må imidlertid holdes under oppsyn, spesielt med tanke på forurensning. Det er bl.a. ut fra
forurensningsfaren ikke ønskelig å etablere nye, eller utvide eksisterende småbåthavner i
området. Restriksjonene er ikke tenkt å omfatte opplag av båt på land og tradisjonelt utlegg av
egen båt på sjøen.

Båttrafikk
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I den grad båttrafikk i Borgenfjorden og Straumen påvirker verneverdier negativt (f.eks. ved
høy hastighet som "sprenger" ærfuglkull), forutsettes dette regulert gjennom kommunal
forskrift i samsvar med havne- og farvannslovens § 17 tredje ledd. Forskrift fastsatt av
kommunestyret skal godkjennes av Kystverket før det gis virkning (Forskrift om
fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø - fastsatt av Kystverket 19. juni 2003).

Akvakultur
Det er ingen eksisterende eller planlagt havbruks- eller havbeiteaktivitet i området. Pollene er
følsomme miljøer og ikke egnet for intensiv oppdrett. Det kan imidlertid argumenteres for
oppdrett hvor den naturlige produksjonen utnyttes, for eksempel skjell. Særlig for indre
basseng, må man sikre at oksygenbalansen ikke endres og/eller at det gjennomføres tiltak
som kan føre til en omrøring av vannmassene som vil medføre oksygensvikt og massedød for
livet i de øvre vannlagene. Forholdet til oppdrettsvirksomhet utredes nærmere i den videre
planprosessen.

Fiske  
Fiskeriaktiviteten i dag er begrenset til fritidsfiske. Foreslåtte restriksjoner er imidlertid satt
uavhengig av om her foregår kommersielt fiske eller ikke. Så vidt vites har det ikke foregått
fiske i Borgenfjorden med de redskapstypene som kan bli forbudt etter verneforskriften. Man
mener imidlertid at forskrifter etter havressursloven må sikre at omfanget av fiske holdes på et
moderat nivå slik at ikke lokale bestander trues, og slik at det ikke skjer endringer i
fiskesamfunnene som kan påvirke det øvrige marine økosystemet.

Konsekvensene av beskyttelsesforslaget for Borgenfjorden skal belyses nærmere gjennom den
ordinære planprosessen, som bl.a. vil omfatte møter med berørte parter og offentlig høring.

Forvaltning

Forvaltnin s lan
Det vil bli utarbeidet forvaltningsplaner for områdene i planen. Disse vil vise tiltak for å fremme
formålet med vernet, og de vil presisere hvordan verneforskrifter og andre beskyttelsestiltak
skal praktiseres.

Det er ønskelig å utdype vilkår, vurderingsgrunnlag og forutsetninger for beskyttelsen av
området i en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen kan legge premisser for aktiviteter og tiltak
som forutsettes regulert, men der det ikke er ønskelig med generelle forbud. Enkelte forhold vil
sannsynligvis endre seg over tid. Her kan en dynamisk regulering være mest formålstjenlig for
vernet/beskyttelsen. Eksempel på dette kan være beskatning av fiskeressurser og akseptabel
organisk belastning fra landbruk og bebyggelse.

Forvaltnin sm ndi heter
• Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter

naturmangfoldloven. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning etter havressursloven
og akvakulturloven. For forvaltning etter havne- og farvannsloven vil Kystverket være
ansvarlig myndighet. (Det tas sikte på at ny lov kan tre i kraft 1. januar 2010).

• Plan og bygningsloven — Inderøy kommune, Steinkjer kommune
• Forurensningsloven — Inderøy kommune, Steinkjer kommune
• Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster — Nord-Trøndelag
fylkeskommune (skjellsand)

• Havne- og farvannsloven - Inderøy kommune, Steinkjer kommune, Kystverket
Det vil bli lagt opp til ulike prosesser for å involvere berørte myndigheter, organisasjoner og
næringsutøvere i forvaltningen av områdene.
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Marin verneplan — planområdegrense for Borgenfjorden (N-Trøndelag)
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Foresatt marint vem
G O4 0,8 1,6 Kilometer

Eksisterende naturvernområder

For neermere beskrivese av avgrensning mot land vises det dl  ornri4deqfs oppstartsmeldhg

Digektoratet for natuffontabing  augt,& 20139
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Nasjonal marin verneplan — oppstartsmelding for Tautraryggen

Tautraryggen er ett av 36 kandidatområder som skal utredes med utgangspunkt i tilrådinger
fra Rådgivende utvalg for marin verneplan jf. føringer gitt av Miljøverndepartementet i samråd
med Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og
energideparlementet. Tautraryggen er ett av 17 kandidatområder som er klarert for oppstart i
første pulje gjennom forvaltningsplanen for Norskehavet.

Denne oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess som vil ende opp i et konkret
høringsforslag som vil bli sendt berørte parter på formell høring. Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Direktoratet for
naturforvaltning. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt.
Rammene for arbeidet er nærmere omtalt i generell del av oppstartsmeldinga.

Området inngår i kategori 2 — Strømrike lokaliteter og ligger i Vestnorsk subprovins.
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Areal, geografisk plassering og avgrensning
Planområdet har et totalareal på 44 km2. Dette inkluderer 2 utvidelsesforslag, alt. 1 på 8,7 km2.
og alt. 2 på 7,3 km2. Området ligger i Frosta og Leksvik kommuner i Nord-Trøndelag fylke.

Planområdet er vist på vedlagte kart. Grensen trekkes i utgangspunktet langs dybdekurve 5
m. For alt. 2 trekkes grensen mot land etter tørrfallslinjen. Det tas sikte på at beskyttelsen ikke
skal innebære særskilte rådighetsbegrensninger på privat eiendomsrett i sjø.

Verneverdier og -formål
Tautraryggen er en morenerygg som danner en terskel mellom to bassenger i det midterste
fjordavsnittet av Trondheimsfjorden. Her er rike korallforekomster og det grunneste kjente rev
(39 m) av øyekorall  (Lophelia pertusa)  ligger på Selligrunnen, som er en del av Tautraryggen.
Bunnforholdene danner et mangfold av habitater med et rikt dyreliv. Nyere undersøkelser viser
at naturtypen  Korallforekomster  er registrert like sør og nord for planområdet. Verdiene er satt
til svært viktig (DNs kartklient for marine data). I forhold til tidligere faktaark er derfor
planområdet for Tautraryggen utvidet noe i nordlig retning. Nyregistrerte forekomster i sørlig
retning inngår i alt. 1.

Verneverdien knyttes til bevaring av det marine miljøet i et område der terskelen Tautraryggen
utgjør et viktig enkeltelement. Særlige verdier er knyttet til områdets rike biologiske mangfold,
spesielt korallforekomster og særegne, grunne korallrev. Tautraryggen, alt 2. vurderes vernet
for å beskytte strømsystemet i Tautrasvaet og bunndyrsfaunaen. Fugl inngår ikke som primært
verneformål i marin verneplan, men beskyttelse av området vurderes å være positivt for det
marint tilknyttede fuglelivet.

Områdets betydning for forskning er en del av verneformålet.

Geologiske, fysiske og biologiske forhold.
Tautraryggen er en morene som danner en terskel i midtre Trondheimsfjord. Den strekker seg
fra den sydlige enden av øya Tautra i nordvestlig retning mot Fosenhalvøya. Den er dypest i
nord hvor tre renner krysser terskelen på 80-90 m dyp. Bunnforholdene på Tautraryggen er
varierte og utgjør mange ulike habitater med fjell, stein, grus, sand, leire, skjellgrus, korallgrus
og døde og levende koraller. På Selligrunnen finnes den grunneste kjente forekomsten av
øyekorall  Lophelia pertusa,  korallrev, på 39 m. Det er et mangfold av arter assosiert med disse
habitatene. Her finnes bl.a. sjøtre  (Paragorgia arborea),  medusahode  (Gorgonocephalus
caputmedusae),  (Acesta excavata), svamper  (Porifera),  nesledyr (Cnidaria), m.m. Den røde
formen av  Lophelia  finnes også representert. Av fiskearter forekommer lusuer  (Sebastes
viviParus), sypike  (Trisopterus luscus),  sei  (Pollachius virens)  og lyr  (Pollachius pollachius)
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vanlig ved revet. De største forekomstene av korallrev ligger langs Tautraryggen, men det er
også påvist korallforekomster like sør (Tautraryggen alt. 1) og nord for moreneryggen. Etter
reetablering av strømmen over sentrale deler av Svaet (gjennom åpning av molo og bygging
av bru), har Svaet hatt en positiv utvikling mht betydningen for marint biologisk mangfold. For
fuglefaunaen gjenspeiles dette gjennom en positiv utvikling for vinterbestanden av ærfugl,
havelle og sjøorre. Tautraryggen alt. 2 omfatter nordlige deler av Tautrasvaet som ikke inngår
i eksisterende Ramsar-område.

Kulturminner
Hele området ligger innenfor et av de prioriterte marinarkeologiske områdene, PRIMAT 4380.

Brukerinteresser
Det er relativt sterk strøm over grunnene, og særlig ved måneskifte kan her gjøres gode
fangster av sei. Den kommersielle fiskeriaktiviteten er begrenset, men her har foregått noe
næringsfiske etter sei med snøre. Området brukes for fritidsfiske. Det er to matfisklokaliteter
for laks innen Tautraryggen, alt 2 (Granheim og Holmberget). I og med at Trondheimsfjorden
er en nasjonal laksefjord, vil disse lokalitetene fases ut senest innen utgangen av 2011. Det
foreligger imidlertid søknader for akvakultur av torsk på lokaliteten Granheim som ligger
innenfor alt 2. Frosta kommune har behandlet søknaden og anbefaler at det gis tillatelse.
Vurderinger som må gjøres, er om akvakultur av torsk er forenelig med verneformålet.

De grunne forekomstene av levende Lophelia-rev på Tautraryggen gjør dykking særlig
interessant. Det er etablert reiselivsvirksomhet (Leksvik kommune) der det bl.a. tilbys dykking her.

Prosjekter som krever gassrørledninger, kabler o.a. fra Sør-Norge til indre deler av
Trondheimsfjorden, vil påregnelig åpne for diskusjoner om sjøtraser, bl.a. med kryssing av
Tautraryggen. Området er kartlagt i detalj med flerstråleekkolodd, og her er gjennomført
kartlegging av bunnhabitater og bunndyr. Området har lenge vært kjent som en korall-lokalitet
og er mye brukt av Universitetet i Trondheim til forskning og undervisning. Området har stor
forskningsmessig interesse og kan tjene som et viktig referanseområde. Hovedleia for
skipstrafikk går gjennom området og det finnes flere navigasjonsinstallasjoner.

Eksisterende vern
Midlertidig vern (8. juni 2000) av korallrevene i Selligrunnen naturreservat i Leksvik kommune
(687 daa). Dette området vil inngå i det nye marine beskyttede området. Tautra med Svaet
naturreservat og fuglefredningsområde i Frosta kommune (ca 16,5 km2) har status som
Ramsarområde, og vil grense til det marine beskyttede området i vest og nord. Himmelriket
naturreservat er et nærliggende barskogsreservat i Leksvik kommune.

Plansituasjon
Leksvik kommune har ingen kommunedelplan for sjø. Leksvik kommune sin del av Tautraryggen
er i kommuneplanens arealdel definert som område for fiske, ferdsel, natur og friluft.

Frosta kommune har en egengodkjent arealplan fra 2001. Store deler innenfor Tautraryggen alt. 2
er i planen satt av som flerbruksområde (NFFFA-område). Det er innenfor dette flerbruksområdet
akvakulturlokalitetene ligger (også den omsøkte lokaliteten for akvakultur av torsk).

Fylkesplanens arealmelding (2001) har et ikke-juridisk-bindende kapittel om sjøareal og
regional utvikling. Her gis retningslinjer og strategier for felles regional arealutnyttelse.

Trondheimsfjorden er en Nasjonal laksefjord. Dette innebærer at akvakultur av anadrom fisk
ikke tillates, og at eksisterende akvakulturanlegg for slik fisk skal flyttes innen 1/3-2011 (Innst
S Nr 134 (2002-2003)). Det er to akvakulturlokaliteter for laks innenfor Tautraryggen, alt 2.
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Marin kartlegging utgjør et delprosjekt under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking
av biologisk mangfold. Programmet er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Fiskeri-
og kystdepartementet m.fl. Arbeidet på regionalt nivå i Nord-Trøndelag er startet. NIVA-
rapport 5405-2007 utgjør en veileder til den digitale startpakken, med oversikt over inkludert
informasjon, status for kartleggingen for de ulike naturtypene, og forslag til prioritering av
framtidig kartleggingsinnsats. I planområdet for Tautraryggen er naturtypen  Korallforekomster
identifisert i flere områder. Verdiene er satt til svært viktig (DNs kartklient for marine data).
I tillegg er det registrert svært viktige korallfelt relativt nær det opprinnelige planområdet. Disse
feltene inngår nå delvis i beskyttelsesforslaget for Tautraryggen (gjennom en mindre utvidelse
i nordlig retning i forhold til tidligere faktaark), og delvis inngår de i Tautraryggen, alt. 1.

Referanseområde
Referanseområder skal tjene som grunnlag for å sammenligne status og utvikling i påvirkede
områder i forhold til områder med ingen eller liten påvirkning. Rådgivende utvalg for marin
verneplan har foreslått området som supplerende område for forskning og undervisning i
tilknytning til generelle referanseområder.

Aktuelle virkemidler
Et utgangspunkt for vurdering av virkemidler er tilrådningene fra Rådgivende utvalg for marin
verneplan mht. verneverdier og —formål, og forslag til mulig anvendelse av lowerk fra DN og
direktoratsgruppen. Det ble foreslått at naturvernloven og vernekategorien naturreservat
vurderes. Naturvernloven er nå avløst av den nye naturmangfoldloven. Etter denne loven er
det aktuelt å vurdere Tautraryggen som marint verneområde i henhold til loven § 39.
Alternativt vil beskyttelse av området ved bruk av havressursloven, akvakulturloven og havne-
og farvannsloven, jf. den generelle oppstartsmeldingen, også bli vurdert.

Det legges opp til å vurdere følgende rammer:

Tilsvarende med normalt restriksjonsnivå for naturreservat vedtatt i medhold av naturvernloven,
men uten forbud mot ferdsel. Jakt tillates i h.h.t. viltloven. Fiske med passive redskaper og juksa
tillates i utgangspunktet i h.h.t. havressursloven. Dersom fiske medfører skadelig påvirkning og
ødeleggelse av sensitive organismer som f.eks. bløtkoraller, må det utarbeides
reguleringsforskrifter. Bunnfisktråling og andre aktive fiskeredskaper som kan påvirke
bunntopografi og fastsittende organismer forbys. Garn bør unngås der disse kan feste seg til
korallkoloniene. Garnfiske må derfor kunne forskriftsreguleres slik at det ikke skader koraller.

Fortøyninger og oppankring kan skade koraller. Dykking kan påvirke habitater og arter (f.eks.
koraller) gjennom oppankring, samt høsting eller innsamling av forekomster. Forskriften må
innrettes slik at dykking, båtutlegg m.v. ikke medfører at verneverdiene forringes.

Tekniske og fysiske inngrep som kan endre de geologiske forholdene, og de fysiske forholdene i
strømsystemene må unngås. Plassering av tekniske konstruksjoner som fyllinger, fundamenter,
kaianlegg m.v. vil være i strid med verneformålet. Utnyttelse av tidevannskraft tillates ikke.

Ut over dette bør det innføres et generelt forbud mot all aktivitet som kan påvirke
bunntopografi og fastsittende organismer, herunder bl.a. forbud mot uttak av masse (f.eks.
skjellsand), deponering av masse og etablering av ulike installasjoner. Tilførsler av
næringssalter, organisk materiale og forurensning fra lokale kilder må holdes på et lavt nivå.

I et lengre tidsperspektiv kan den teknologiske utviklingen gi andre former for bruk og
påvirkning enn dagens. Verneforskriften må fange opp dette slik at ny bruk og påvirkning
fortløpende kan vurderes opp mot verneformålet.

Utvidelsesforsla ene
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Det foreslås at 2 nye arealer utredes for beskyttelse sammen med det opprinnelige forslaget
fra Skjoldal-utvalget. Delområdet alt. 1 i h.h.t. vedlagte kart innebærer en arealmessig
utvidelse med 8,7 km2 mot sørvest. Beskyttelse av alt.1 skjer enten etter de samme forskrifter
som for det primære forslaget, Tautraryggen, eller det gis et eget forvaltningsregime som
innebærer beskyttelse av korallforekomstene etter revisjon av  Forskrift om utøvelse av fisket i
sjøen av 22. desember 2004.

Delområdet alt. 2 i h.h.t. vedlagte kart innebærer en arealmessig utvidelse med 7,3 km2 mot
nordøst. Svaet nord for eksisterende verneområde inngår i forslaget. Etter restaureringen av
Svaet gjennom fjerning av molo og etablering av bru, er strømmen over sentrale deler av
Svaet reetablert. Dette har gitt en klar bedring av miljøbetingelsene for bunndyrfaunaen og
mange marint tilknyttede fuglearter. Beskrivelsen i tidligere faktaark og Foreløpig tilråding fra
Rådgivende utvalg for marin verneplan pr. 17. februar 2003, samsvarer derfor ikke med
dagens situasjon.

Beskyttelse av alt. 2 bør i hovedsak skje etter samme forskrifter som for Tautraryggen.
Formålet er imidlertid tydelig knyttet til å beskytte strømsystemet i Svaet og tilhørende
bunndyrsfauna. Det kan være knyttet store vitenskapelige verdier til regenerering og naturlig
restaurering av det marine miljøet her. I denne sonen anbefales forbud mot akvakultur, ut over
drift av eksisterende anlegg, samt forbud mot etablering av botnkulturer, skjellanlegg, og
omfattende sanking av naturlig forekommende skjell.

Mulige virkninger av verne-/beskyttelsesforslaget
Restriksjonsnivå i forhold til ulike aktiviteter skal utredes nærmere i den videre prosessen med
utgangspunkt i tilrådingene fra Rådgivende utvalg for marin verneplan.

Eiendomsrett o lan
Grensen trekkes i utgangspunktet langs dybdekurve 5 m. For Tautraryggen, alt. 2 trekkes
grensen mot land etter tørrfallslinjen. Det tas sikte på at beskyttelsen ikke skal innebære
særskilte rådighetsbegrensninger på privat eiendomsrett i sjø. Privat grunn på land blir ikke
omfattet — og naturmangfoldloven vil følgelig ikke regulere aktivitet her.

Plan- og bygningsloven skal normalt benyttes som et ledd i saksbehandlingen der dette er
relevant. Dersom det er åpenbart at et tiltak er forbudt etter verneforskriften vil dette imidlertid
være uhensiktsmessig.

Forurensninq
Vannet som utveksles ved tidevannet bringer også med seg næringssalter og organisk materiale.
Disse naturlige tilførslene bestemmer sammen med de fysiske forholdene, de kjemiske ramme-
betingelsene. Størrelsen kan brukes for å vurdere nivået av akseptabel menneskelig påvirkning.
Et annet mål kan være biologiske tilstandsindikatorer, f.eks. forekomst av ulike koraller.

Friluftsliv
Området brukes for friluftsliv, båtutfart og turisme. I utgangspunktet er slik aktivitet lite
problematisk i forhold til verneformålet. Dykking kan medføre påvirkning på habitater og arter
(f.eks. koraller) gjennom høsting eller innsamling av forekomster og ankring. Det må derfor
tilrettelegges slik at dykking ikke medfører at verneverdiene forringes.

Skipstrafikk  
All skipstrafikk mellom ytre og indre deler av Trondheimsfjorden går over Tautraryggen. I
tillegg er her en betydelig utfart med fritidsbåter. Denne ferdselen vil ikke bli berørt.

Akvakultur
Laksekonsesjonene innen Tautraryggen, alt. 2 kan drives i h.h.t. retningslinjene for nasjonale
laksefjorder. Forholdet til oppdrettsvirsomhet utredes nærmere i den videre planprosessen.
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Fiske
Området har begrenset betydning for kommersielt fiske og fiskeriaktiviteten i dag består alt
vesentlig av fritidsfiske. Fiske med passive redskaper regnes i utgangspunktet som lite
problematisk i forhold til verneformålet. Stort omfang kan imidlertid medføre negativ påvirkning
i form av tap av redskaper (garn, sluk, søkke og snøre) og ødeleggelse av sensitive
organismer som f.eks. bløtkoraller. Garn bør unngås der disse kan feste seg til
korallkoloniene. Dersom fiske med redskaper som slepes under fiske og berører bunnen var
aktuelt, kunne sikring av Tautraryggen alt. 1 gitt konsekvenser for slikt fiske.
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Området bør overvåkes, slik at eventuelle tiltak kan vurderes opp mot virkningen på
korallforekomstene. Forbud mot omfattende innsamling av skjell i Tautraryggen, alt. 2, vil også
sikre næringsgrunnlaget for marint tilknyttede fuglearter. Forvaltningsmyndigheten bør avgjøre
hva som menes med omfattende høsting, men volum og høstningsmetode må inngå i
vurderingsgrunnlaget

Generelt
Beskyttelse som skissert vil ikke ha kjente negative konsekvenser for dagens næring.
Området kan inngå som et positivt element i markedsføring av eksportnæring og reiseliv.
Området kan tiltrekke seg større forskningsaktivitet og bidra til tverrfaglig/sektorielt samarbeid.
Det vil imidlertid bli stilt strenge krav til forskningsaktiviteten, og destruktive
innsamlingsredskaper tillates ikke brukt. Bortsett fra reduserte muligheter for etablering av
sjørelatert infrastruktur, antas beskyttelse av området å være en fordel for friluftsliv og
rekreasjon i området. Bestemmelsene kan redusere eksisterende belastninger, men vil
primært gi føringer som kan forhindre fremtidig belastninger på økosystemet.

Konsekvensene av beskyttelsesforslaget for Tautraryggen skal belyses nærmere gjennom den
ordinære planprosessen, som bl.a. vil omfatte møter med berørte parter og offentlig høring.

Forvaltning

Forvaltnin s lan
Det vil bli utarbeidet forvaltningsplaner for områdene i planen. Disse vil vise tiltak for å fremme
formålet med vernet, og de vil presisere hvordan verneforskrifter og andre beskyttelsestiltak
skal praktiseres.

Det er ønskelig å utdype vilkår, vurderingsgrunnlag og forutsetninger for beskyttelsen av
området i en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen kan legge premisser for aktiviteter og tiltak
som forutsettes regulert, men der det ikke er ønskelig med generelle forbud. Enkelte forhold vil
sannsynlig endre seg over tid. Her kan en dynamisk regulering være mest formålstjenlig for
vernet/beskyttelsen. Eksempel på dette kan være redskapsbruk i tilknytning til fiske.

Forvaltnin sm ndi het

• Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
naturmangfoldloven. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning etter havressursloven
og akvakulturloven. For forvaltning etter havne- og farvannsloven vil Kystverket være
ansvarlig myndighet. (Det tas sikte på at ny lov kan tre i kraft 1. januar 2010).

• Plan og bygningsloven — Frosta kommune, Leksvik kommune.
• Forurensningsloven — Frosta kommune, Leksvik kommune, Fylkesmannen.
• Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster — Nord-Trøndelag
fylkeskommune (skjellsand).

Det vil bli lagt opp til ulike prosesser for å involvere berørte myndigheter, organisasjoner og
næringsutøvere i forvaltningen av områdene.
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Vedlegg 4.

Adresseliste:
Frosta kommune, 7633 Frosta
Inderøy kommune, 7670 Sakshaug
Mosvik kommune, 7690 Mosvik
Leksvik kommune, 7120 Leksvik
Steinkjer kommune, Kongensgt. 29, 7713 Steinkjer
Verran kommune, 7790 Malm
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakerg. 2, 7735 Steinkjer
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM
Sametinget Miljø- og Kulturvernavdeling, 7760 Snåsa
Kystverket Midt-Norge, 6008 Ålesund
Nord-Trøndelag politidistrikt, Strandv. 38, 7713 Steinkjer
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kongens g 42, 7713 Steinkjer
Landbruksavdelingen, her
Statens vegvesen Region Midt, Byav. 21, 7715 Steinkjer
NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Sjøfartsg. 3, 7725 Steinkjer
Fiskarlaget i Midt-Norge, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening, Postboks 1214, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Naturvernforbundet v/ Per Flatberg, 7670 Inderøy
Norsk Ornitologisk Forening v/Per Ivar Nicolaisen, Ogndalsvegen 172, 7716 Steinkjer
N-T NJFF v/Endre Alstad, 7622 Markabygda
N-T Turistforening, Kjøpmannsg. 10, 7500 Stjørdal
Skarnsundet fjordsenter, boks 40, 7670 Inderøy
Norsk Protein AS, 7690 Mosvik
Svenska Sport & Dykambassaden AS, 7125 Vanvikan
Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal, Felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Boks 639, Sentrum, 7406 Trondheim
Nord-Trøndelag Bondelag , Serviceboks 2541, 7729 Steinkjer

Re istrerte rivate runneiere Bor enforden:
ANDREASSEN ODDRUN NORDGÅRD, 7710 SPARBU
BARTNES EINAR ASBJØRN, BARTNESVEGEN 123, 7670 INDERØY
BJØRKVOLL THOR HARALD, KAPTEIN KAALDS VEI 3, 7041 TRONDHEIM
BRATTLI KAREN MARIE HJELDE, FLAGVEGEN 126 A, 7670 INDERØY
BUAN BJØRN MARTIN, 7710 SPARBU
CARSTENS MOMME CHRISTIAN, DOKKGATA 6 A, 7014 TRONDHEIM
DAHLE TORE, DAHLE TURID, NYGATA 26, 7014 TRONDHEIM
EEK TOR OLAV, 7710 SPARBU
EKRAN INGER HELENE KOLSET, 7710 SPARBU
EKRAN JON ARNE, 7710 SPARBU
ENGESVIK PAULINE, 7710 SPARBU
FØLSTAD OLE JØRGEN, KLØVSTADVEGEN 85 A, 7670 INDERØY
GAUSEN INGER MERETE SAKSHAUG, RØSETVEGEN 51, 7670 INDERØY
GILDE RANDI, SKJEFTEHAUGEN 9, 7713 STEINKJER
GJØRV OLE ANDREAS, KORSAVEGEN 123, 7670 INDERØY
GRANDE TORE MORTEN, NAUST SØNDRE, 7710 SPARBU
GREEN SISSEL JOHANNE STIKLESTAD, STIKLESTAD ALLE 10 B, 7650 VERDAL
GRINDEN ROLF, BARTNESVEGEN 139, 7670 INDERØY
GUSTAD MORTEN, BULLING NEDRE, 7710 SPARBU
HAUGUM ODD ANDERS, INDERØYVEGEN 297, 7670 INDERØY
HEISTAD ARVID LEOPOLD, BARTNESVEGEN 129, 7670 INDERØY
HEMBRE JOHN OLAV, 7710 SPARBU
HEMBRE OLA JOAR, GRANDMARKA 47, 7670 INDERØY
HENNING EVEN OLAV, INFANTERIVEGEN 21 D, 7713 STEINKJER
HENNING TOVE ELISABETH, SVEIN JARLS GATE 23, 7713 STEINKJER
HOGSTAD JAN ARNE, GRANDMARKA 80, 7670 INDERØY
HOLAND TROND ARNE, 2680 VÅGÅ
HOLMSVE JAN ESPEN, GRANDMARKA 114, 7670 INDERØY
HORGHAGEN JAN PETTER, ØSTRE ROSTEN 27 A, 7075 TILLER
HUSBY REIDUN, KLÆBUVEIEN 221, 7037 TRONDHEIM
HØILO EINAR, LORASVEGEN 94, 7670 INDERØY
INGUL KJETIL, BOSSNESVEGEN 152, 7670 INDERØY
IVERSEN KLARA JOHANNE, RØNNINGSVEGEN 13, 7045 TRONDHEIM
JOHANSEN ASE, BRUNDALSGRENDA 12, 7058 JAKOBSLI
JOHNSEN ANNE BERIT, JOHNSEN IVAR, GRANDMARKA 101 7670 INDERØY
JULE KETTY OSLO, 7710 SPARBU
JULE TOR HENRIK, 7710 SPARBU
KVITVANG LEIF ANDREAS, KVITVANG, 7711 STEINKJER
LANDSTAD STEINAR, 7710 SPARBU
LEIN KNUT HALVARD, 7710 SPARBU
LORVIK JARLE BIRGER, 7710 SPARBU
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LORAAS INGEBORG OLINE, LORASVEGEN 44, 7670 INDERØY
LØNNUM OLA, 7710 SPARBU
LØSETH STEIN VIDAR, GRANDMARKA 70, 7670 INDERØY
LØSETH SVEIN, GRANDMARKA 66, 7670 INDERØY
LØSETH TORBJØRN, INDERØYVEGEN 170, 7670 INDERØY
MELDAL SVEIN GUNNAR, BOSSNESVEGEN 153, 7670 INDERØY
NILSEN INGER LISE BERG, 7710 SPARBU
NÆSS ANTON, NESSVEET 35 B, 7670 INDERØY
OKSAS ASBJØRN ANTON, 7710 SPARBU
OVERREIN ASE, BOSSNESVEGEN 289, 7670 INDERØY
RAMSTAD OLA, SKJEFTEVEGEN 15, 7713 STEINKJER
RANNEM SIVERT BRAGSTAD, BARTNESVEGEN 29, 7670 INDERØY
REITAN EGIL, 7710 SPARBU
RØNNING ARNE, HOEGGVEGEN 42, 7036 TRONDHEIM
RØNNING LISE CATHRINE, 7710 SPARBU
RØSAND HARRY JOHAN, KLÆBUVEIEN 179, 7037 TRONDHEIM
SAND ODDLAUG AFTRET, LERKEHAUGVEGEN 61, 7711 STEINKJER
SKOGSET ANNBJØRN, BARTNESVEGEN 117, 7670 INDERØY
SMULAN ANN KRISTIN, SMULAN ROLF OLAV, GRANDMARKA 153, 7670 INDERØY
SPAREBANKEN MIDT NORGE, SØNDRE GATE 4, 7011 TRONDHEIM
STIKLESTAD BJØRN ANTON, VARSETERVEGEN 41, 2611 LILLEHAMMER
STIKLESTAD KNUT GUNNAR, NORDLIA 2, 7650 VERDAL
STUBERG OLE KRISTIAN, KORSAVEGEN 259 A, 7670 INDERØY
SUND ØYVIND, SUNDSØYA 30, 7670 INDERØY
TRONSTAD SVEIN INGEMAR, RØSETVEGEN 100, 7670 INDERØY
VÆRDAL TOR, SANDVOLLANVEGEN 403, 7670 INDERØY
WIBE JAKOB OLAV, FLAGVEGEN 132 A, 7670 INDERØY
ØRSNES GRETE LILLEØKDAL, ØRSNES OLE JØRGEN, HANS FINNES GATE 16, 7045 TRONDHEIM
LETNES KIRSTEN MARGRETE SKJERVOLD, SUNDFÆRVEGEN 40 B, 7670 INDERØY
BRAGSTAD TORUNN, FLAGVEGEN 50 A, 7670 INDERØY
IVERSEN RANDI IRENE
TØNNE PETRA ALVHILDE
KROKAN BJARTE
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1804-2
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 67/09 19.10.2009

Søknad om konsesjon på Lekset gnr. 177/1. Søkjar: Trygve Eide, Levanger.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om konsesjon på Lekset gnr. 177/1 blir godkjent etter konsesjonslova §1 og §9 med 
bakgrunn i eigedommen sine samla ressursar i tradisjonell landbruk og tilleggsnæringar.
Det blir sett vilkår etter konsesjonslova §11 at søker må  flytta til eigedommen innan eit år 
etter tinglyst kjøpsavtale. 

Vedlegg
1 Kart over gnr 177 bnr 1
2 Eide Trygve og Elisabeth B - gnr 177 bnr 001 -  Søknad om konsesjon for erverv av 

landbrukseiendom - Lekset gard

Bakgrunn
Trygve Eide søkjer konsesjon på bruket Lekset gnr. 177/1. Garden er lagt ut til sal på det opne 
marknaden, og kjøparen må ha konsesjon for å få kjøpt landbrukseigedommen. 

Garden Lekset har eit areal på 267,4 dekar fordelt på 154 dekar jordbruksareal, 101 dekar 
produktiv skog og ca. 21 dekar anna areal (omfattar eit stort tun med hage og parkanlegg).
I dag er dyrka jord leigd bort med leigekontrakt fram til 2012, og produksjonen er gras/korn.

Når det gjeld bygningane på Lekset, har dei ein større verdi enn det som er vanleg på eit 
gardsbruk. Våningshuset er i svært god stand med eit husvære, og ei mindre leilegheit i 
sokkelen. Av driftsbygningar er det i dag eit bra reiskapshus/garasje. Tidlegare 
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driftsbygning/grisehus er ombygd og har fått bruksendring til selskapslokale med kjøkken i 
2.etasje og to leilegheiter for utleige i 1.etasje. 

Søknaden skal behandlast etter lov om konsesjon frå 2003. Konsesjonslova har til formål å 
regulera og kontrollera omsetninga av fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern om 
landbruket sine produksjonsareal, og at bruket blir drive til gagn for samfunnet. 

Ved sal av landbrukseigedommar med odel, er seljar pliktig til å informera alle med odelsrett til 
bruket og opplysa dei om at frist for odelsløysing er 6 månader etter tinglysning. 

Vurdering:
I  søknad om konsesjon  av eigedom som skal nyttast til landbruksformål, skal det leggjast 
særskild vekt på: (§9)

1. Om den avtalte prisen er ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling.
2. Om kjøpet vil ivareta busetting i området
3. Om kjøpet inneber ei driftsmessig god løysing
4. Om kjøparen er vurdert skikka til å driva eigedommen
5. Om kjøpet tek vare på ei samla ressursforvaltning og kulturlandskapet.

I vurdering av søknad om konsesjon på Lekset, er det vanskeleg å sjå på eigedommen som ein 
rein landbrukseigedom, fordi bruket er bygd ut med tanke på tilleggsnæring innanfor landbruk 
pluss. Sjølve landbrukseigedommen er eit middels stor bruk i vår kommune med ca. 150 dekar 
jordbruksareal. Dette arealet ligg høgt og til dels grunnlendt, så det kan ikkje forventast å ta 
same avling her som nede ved sjøen. I dag er jorda leigd bort og det blir drive kombinasjon 
korn/gras. 

Dersom ein skal vurdera prisen etter §9, 1.ledd i konsesjonslova på slik landbrukseigedom med 
jordveg, skog , reiskapshus og eit svært bra bustadhus men utan driftsbygning, kan dette liggja 
på ca. 2 mill. kroner. 

Men ut frå driftsbygningane som er bygd ut til tilleggsnæring med selskapslokale og to mindre 
husvære , vil taksten på garden ha eit anna utgangspunkt enn det som er vanleg.

Andre moment som kan ha innverknad på prisen, er plassering med utsikt og eit svært flott 
hageanlegg/parkanlegg. Det som er minus er lang gardsveg, og at garden ligg avsides til i 
tilhøve til hovudvegar og attraksjonar elles i Inderøy.  

Sjølv om kjøpesummen er uvanleg høg, kan han under tvil aksepterast med utgangspunkt i den 
bruksendring som er utført på driftsbygning. 

Konsesjonssøknaden skal vurderast om kjøpet vil ta vare på busettinga i området. Kjøpar har 
opplyst at han vil busetja seg på bruket og på sikt driva heile eigedommen. Lekset ligg i eit 
område av kommunen som er viktig med busetting, så det bør vera eit vilkår for kjøp av 
eigedommen at buplikta blir oppfylt, og at kjøper tar Lekset som sin reelle bustad innan 1-års 
fristen etter at kjøpet er tinglyst. 

Kjøpet av Lekset vil medføra at ressursane blir samla slik som i dag. Ut frå  vedlagt kart vil ein 
sjå at jordbruksareala er samla i driftsmessige teigar. Det er ingen i området som har meldt om
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interesse for tilleggsareal. Ut frå storleiken og arronderinga på bruket, vil det vera rasjonelt at 
bruket blir drive som eit eige bruk også i framtida. 

Ved konsesjon skal kommunen vurdera om kjøpar er skikka til å overta landbrukseigedommen. 
Kjøpar er godt vaksen og har erfaring frå arbeidslivet. Det er oppgjeve i søknaden at han har 
drive gard i fem år og har ulike kurs innan landbruk. I tillegg har han opplyst at har erfaring frå 
restaurantbransjen, så samla skulle dette oppfylla dei krav som loven set etter §9, 4.ledd. 

Det siste punktet som skal vurderast etter §9, er spørsmålet om ei samla forvaltning av 
ressursar og kulturlandskap. Det er viktig at eigarskifte vil ta vare på produksjonsevna og 
ressursane slik at eigedommen legg til rette for drift og busetting til framtidige generasjonar. 
Med bakgrunn i arbeidserfaring og ved å bu på bruket, bør kjøpar ha gode vilkår for å ta vare 
på dei ressursane som jord, skog, hage/park og den omfattande bygningsmasse er på Lekset i 
dag. 

Konklusjon
Etter ei samla vurdering blir søknaden om konsesjon tilrådd på Lekset gnr. 177/1. Det er under 
tvil at så høg pris på landbrukseigedomm kan godkjennast.  Ut frå den bruksendringa som er 
utført på driftsbygning, og med den tilleggsnæringa som er etablert, kan det likevel 
godkjennast ein høgre pris enn det som er vanleg ved sal av rein landbrukseigedom. 
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1268-7
Saksbehandler:
Inger Johanne Todal Morset

Saksframlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 68/09 19.10.2009

Gnr.037/bnr. 022 - Skarnsundvegen 44.  Sverre Moe.  Søknad om oppføring av 
bod -

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om oppføring av bod i Skarnsundvegen 44 innvilges.

Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot bygging i strandsonen, innvilges.

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 7 nr. 2-2 vedrørende totalt bebygd areal (T-
BYA) innvilges.

Vedlegg
1 situasjonsplan
2 tegninger
3 foto
4 Søknad om dispensasjon - til oppføring av uthus på eiendommen - 037/022 -  

Skarnsundvegen 44
5 Uttalelse til dispensasjon LNF_formålet i kommunepl. arealdel  / - 100-

metersbelte lans sjø ang. uthus 037/022

Bakgrunn
Vi viser til melding om mindre byggearbeid mottatt 26.06.09. Siste dokument i saken er 
høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord–Trøndelag mottatt 22.09.09

Eiendommen ligger helt nede i strandkanten, rett sør for Skarnsundbrua. Det søkes om 
oppføring av bod på 14 m2 i bakkant av eksisterende hytte. 

Tiltaket medfører at overbygd bebygd areal på eiendommen kommer på 110 m2.

Tiltaket ligger innenfor 100-meters beltet for bygging i strandsonen.
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Plan

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og ligger innenfor område regulert til 
LNF-formål.

Dispensasjon
Det er søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, forbud mot bygging i 
strandsonen, samt kommunedelplanens arealdel pkt. 7 nr. 2-2 vedrørende totalt bebygd areal 
(T-BYA).

Høring
Tiltaket har vært på høring hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, samt Nord-Trøndelag 
fylkeskommune. Det er ingen merknader til tiltaket.

Vurdering
Søknaden er vurdert i henhold til Pbl § 1-8 og Kommuneplanens arealdel pkt. 7 nr. 2-2

Pbl § 1-8

Eksisterende hytte ligger anslagsvis 5 meter fra strandlinje og boden søkes oppført i bakkant av 
denne, 18 meter fra strandlinja. Området er svært bratt og kupert. Rådmannen kan ikke se at 
boden medfører en vesentlig endring av bruk av eiendommen som kan få negative 
konsekvenser for natur og friluftsliv eller andre allmenne interesser. 

Kommuneplanens arealdel pkt. 7 

Bestemmelsenes pkt. 2-2 sier blant annet at ”Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-
BYA = 80m2. I tillegg kan det byggjast uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA = 20m2”. 

Bestemmelsen skal hindre en utvikling der hytter i området eser ut slik at LNF-områdene 
nedbygges.

Eksisterende hytte har i dag et overbygd bebygd areal på 96 m2.

Søker fremholder at store deler av dette arealet, 30 m2, er tak som ikke tjener annen hensikt 
enn å sikre området bak hytta. Området her er svært bratt og det har vært fare for at barn ved 
lek kunne falle ned og sette seg fast. Videre framholder søker at eksisterende hytte er 
registrert med kun 38 m2 bruksareal. 

Jf Pbl § 19-2 ”[Kan dispensasjon] ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”.

Bruksareal er i ikke relevant i forhold til bestemmelsen i planen men det sier likevel noe om 
hyttas beskjedne størrelse og rådmannen har forståelse for behovet for en bod i tilknytning til 
denne.
Hyttetaket i nord tjener ingen annen hensikt enn å sikre bergskrenten bak hytta. 
Ved å rive taket her, ville overbygd bebygd areal for hytta bli 50 m2. I tillegg kommer tak over 
uteplass på 16 m2 og ny bod på 14 m2, totalt 80 m2.
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Ved riving av deler av tak på hytta ville tiltaket komme innenfor arealbegrensningene i 
kommuneplanen.

Ulempene tiltakshaver ville få ved å rive deler av tak ansees som vesentlig større enn fordelene 
allmenne interesser da ville oppnå. Taket har betydning som sikring på eiendommen og liten 
eller ingen betydning for allmenn ferdsel i området.

Rådmannen finner det derfor ikke rimelig å innstille på å kreve at tak bak hytte rives før 
oppføring av bod på 14 m2 kan godkjennes. Rådmannen vurderer videre situasjonen til å være 
såpass unik at en godkjenning ikke vil skape presedens for andre saker vedrørende bebygd 
areal.

Konklusjon
Rådmannen innstiller på at det gis tillatelse til oppføring av bod på 14m2 med dispensasjon fra 
plan- og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens arealdel.
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SITUASJONSKART
31.03.2009
Målestokk 1:200
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

Plan- o friluftslivsforhold:
Ingen merknader.

23 SEPT.2009

NORD-TIWNDELAG
FYLKESKOMMUNE

Etter fullmakt

Karl-Heinz Cegla
Fagansvarlig arealplanlegging

Saksbehandler:  Sigun
Saksnr.:  09/05
Arkiv: 725

Side 1

Sigurd Kristiansen
Rådgiver

Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim arkeolog 74 11 12 73

Dato:  18.9.2009

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

Hll

Inderøy - Søknad om dispensasjon fra pb1§ 1-8 til oppføring av uthus på
eiendommen gnr 37 bnr 22 Vangshylla

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

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

Ugradert

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

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

II
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5 SEPT. 2009
Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen
Tlf. direkte: 74 16 81 51
E-post: joh@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ingen merknader til søknaden.

Med hilsen

l v•kx)(J
ørnar Wiseth (e.f.)

Nestleder
Miljøvernavdelingen

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

Deres ref.: 2009/1268-4

ohn en
åd ver
iljøgnavd lingen

lnternett: www.fmnt.no

11H111
Vår ref.: 2009/5646 Arkivnr: 423.1

Vi viser til Deres oversendelse av 17.09.2009, vedrørende søknad om oppføring av uthus på
14 m2 på eiendommen gnr/bnr 37/22.

Uttalelse til dispensasjon LNF-formålet i kommuneplanens arealdel
og plan- og bygningsloven § 1-8 100-metersbeltet langs sjø for
oppføring av uthus 37/22 i Inderøy kommune

Eiendommen ligger på Vangshylla rett sør for Skarnsundbrua. Gjeldende plan for området er:
kommunedeplanens arealdel og området er vist som LNF-område. Eiendommen ligger
innenfor 100 m beltet mot sjø og omfattes av byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1- 8.
Eksisterende hytte ligger 5 meter fra strandlinja og boden søkes oppført bak denne, anslagsvis
18 meter fra strandlinja.

Dispensasjon kan ihht ny plan- og bygningslov gis etter lovens § 19. Evt. dispensasjon krever
grunngitt søknad. Av loven går det fram at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering."

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

Fra Miljøvernavdelingen:
Uthuset plasseres bakenfor eksisterende hytte sett fra sjøen. Miljøvernavdelingen har derfor ut
fra hensynet til regionale og nasjonale miljøinteresser ingen merknader til søknaden.

e-post: postmottak@fmnt.no

DIII
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Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde

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

Arkivsak. Nr.:
2009/1518-4
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 69/09 19.10.2009

Søknad om frådeling av 3 dekar jordbruksareal på Aasen gnr. 44/3.

Rådmannens forslag til vedtak
Søknad om frådeling av 3 dekar jordbruksareal på Aasen gnr. 44/3 blir godkjent med bakgrunn 
i jordlova sin §9 og §12 som gjeld omdisponering og frådeling. Arealet blir omdisponert til 
næringsformål.

Det blir også gjeve dispensasjon etter planlova §19 som gjeld  LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel §11-6, verknad av kommuneplanen. 

Vedlegg
1 Snerting Steinar-  gnr 044 bnr 003 - Søknd om omdisponering/ fradeling av areal
2 Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet - Aasen gnr 044 bnr 003
3 Kart med påtegninger
4 Uttalelse

Bakgrunn: 
Steinar Snerting, eigar av Aasen gnr. 44/3 ynskjer å dela frå 3 dekar jordbruksareal. Han ynskjer 
å selja dette arealet til Letnes eiendomsutvikling A/S med tanke på framtidige industriformål. 
Omsøkt areal ligg for seg sjølv med grense til industriformål i vest og nord, og mot LNF formål i 
vest og sør. Formålet i kommunens arealplan er i dag LNF (landbruk, natur og friluftsliv).
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Bruket Aasen består i dag av 23 dekar fulldyrka jord, 72 dekar produktiv skog  og 3 dekar anna 
markslag, til saman 98 dekar. Dette er heilt opp til grensa for å bli rekna som ein 
landbrukseigedom. Det dyrka arealet blir i dag leigd bort som tilleggsjord. 
Steinar Snerting grunngjev søknaden med at det er vanskeleg å få nokon til å driva arealet til 
jordbruksformål, fordi det er lite og tungdrevet samtidig som det ikkje grensar inntil anna 
jordbruksareal. 

Sidan søknaden om frådeling medfører nytt formål, må det søkjast dispensasjon etter §19 i ny 
planlov med bakgrunn i LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.
Søknaden skal også behandlast etter plan og bygningslova sin §93, h-deling og jordlova sin § 9 
og §12, omdisponering og deling av dyrka og dyrkbar jord. 
Søknaden er først og fremst ei jordlovssak, fordi det er dyrka mark som blir omdisponert til 
anna formål. 

Vurdering
Loven
Jordlova har til føremål å leggja tilhøva til rette slik at jordviddene i landet blir brukt på den 
måten som er mest gagnleg for samfunnet, og dei som har yrket sitt i landbruket. Dette 
inneber at ressursane skal disponerast ut frå behov til framtidige generasjonar på bruket, og at 
det skal brukast til jordbruksproduksjon. Det kan gjevast dispensasjon dersom ei samla 
vurdering av tilhøva bør vika. 
Ein eigedom som blir nytta til landbruksproduksjon, skal i utgangspunktet ikkje delast, men det 
kan gjevast samtykkje til deling dersom samfunnsinteressene av stor vekt taler for det, eller at 
deling er forsvarleg ut frå den avkastning eigedommen gjev. 

Uttale frå sektoretatar:
Det er kome uttale frå fylkesmannen i Nord-Trøndelag, der landbruksavdelinga ynskjer at 
arealet burde bli vurdert i samanheng med revidering av kommuneplanens arealdel. Sidan 
arealet ligg klart avgrensa og ikkje ligg inntil dyrkbar mark, vil landbruksdirektøren ikkje 
motsetja seg at området blir omdisponert til næringsformål. Dersom det blir utarbeidd 
reguleringsplan for området, vil landbruksdirektøren ikkje motsetje seg at det blir sett på heile 
skogsområdet.

Vurdering av dispensasjonen: 
Argument som talar for ein dispensasjonssøknad som gjeld omdisponering/frådeling: 

• Ei frådeling av arealet til industriformål vil ikkje medføra drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket i området, sidan arealet ligg for seg sjølv omkransa av industri 
og skogsareal. 

• Ei frådeling vil medføra styrking/utviding av eksisterande næringsbedrift på Utøy.
• Ei frådeling vil ikkje endra landskapsbilete og kulturlandskapet i området sidan det alt 

er regulering til industri i området. 
• Frådeling vil ikkje endra vesentleg avkastningsevna til landbrukseigedomen, fordi 

bruket i utgangspunktet har lite dyrka areal som blir leigd ut som tilleggsareal. 

Argument som talar mot ein dispensasjonssøknad om omdisponering/frådeling: 
• Omsøkt areal er dyrka mark som blir teken ut av produksjon.

Dette medfører at arealet ikkje kan førast attende til jordbruksdrift ved endra formål til 
industri. 
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Etter ei samla vurdering av vilkåra for omdisponering/frådeling etter jordlova, vil det 
ikkje medføra driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket, og det blir teken 
vare på samfunnsinteresser ved å utvida næringsområde på Utøy. Med bakgrunn i 
planlova sin §19 om dispensasjon, er det fleire fordelar enn ulemper som talar for ein 
dispensasjon. 

Konklusjon
Sidan omsøkt areal ligg plassert for seg sjølv med klare avgrensingar mot eksisterande 
næringsareal og udyrkbar mark, vil det etter ei samla vurdering bli tilrådd å godkjenna 
omdisponering og frådeling etter jordlova sin §9 og §12, og samtidig gje dispensasjon frå LNF-
formålet i kommuneplanens arealdel etter planlova sin §11-6.
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INDERØY KOMMUNE
Vennalivegen 37, 7670 INDERØY

FRADELINGSSØKNAD

* EIENDOMMEN DET SØKES FRADELING FRA:

Gnr  • Bnr  • 3  Bruksnavn- /14S-E4)  

Grunneier:  S---7£/#() S'i()Cle-1-74)  

Tlf/mobilnr  giN  E-post  ofvz-xic • --3cf-

* DET SOKES OM:

D Fradeling av boligtomt, ca areal:  
X Fradeling til annet formål, hva:  PipoSfk)/ - ca areal: CL.a.,..

0 Fradeling av tilleggsareal til gnr.  bnr.  ca areal:  
0 Punktfeste

Adkomst

Navn og adresse på kjøper:

 

- r^  Æ  

*  TYPE AREAL:

Skogsmark ,11( Dyrka Beite o.l. Annet, beskriv  

*  DELING I HENHOLD TIL:

ø Reguleringsplan
t< Privat forslag

*  TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FRADELING TIL BOLIGTOMT E.L.:

Riks-/fylkesveg
0 Ny avkjørsel fra offentlig veg
rUtvidet bruk av eksist. avkjørsel

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

LI Komm.veg  fl  Privat veg

Vann DOffentlig vannverk  fl  Privat fellesvannverk
Annet, beskriv:  

Avløp 0 Offentlig avløpsaniegg
Privat enkeltanlegg, hva:  

fl Privat fellesanlegg, hva:  
fl Søknad om utslippstillatelse vedlegges Utslippstiliatelse gitt tidligere
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• NABOOPPGAVE
(eiendommer som grenser inntil omsoki areal og andre som skjennsmessig må veere med, feks. kort
avstand, adkomst over eiendommen)

Gnr. Bnr. For. Eier/festers nava adresse

NB! GJENPART AV NABOVARSEL/KVI7TERING 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.

Ift61)̀ Q 5.-"~41,  
sted dato underskrift

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

SAKSGANG FRADELING BOLIGTOMDTILLEGGSAREAL

1. Søknad med vedlegg sendes Inderøy kommune.

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

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 sekeren med krav om oppmålings- og tinglysingsgebyr.

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

g:Unaler5rradeling-08.doc
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Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: John Haugen
Tlf. direkte: 74 16 81 51
E-post: joh@fmnt.no

Inderøy kommune

7670 INDERØY

Vi viser til Deres oversendelse av 31.08.09.

Deres ref.: 2009/1518-2

Vår ref.: 2009/5489 Arkivnr: 423.1

Uttalelse til dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel for fradeling 3 da jordbruksareal til industriformål på
eiendommen Aasen 44/3 i Inderøy kommune

11111111111111111111111

Bakgrunn
Søknaden gjelder fradeling av 3 dekar fulldyrka jord. Arealet ligger for seg selv med grense
til industriområde i vest og nord, og mot LNF-formål i vest og sør. Formålet med søknaden er
å selge arealet til industriformål.

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

Fra Landbruksavdelingen:
I lys av det klart innskjerpede jordvernet burde denne søknaden med fordel vært vurdert i
sammenheng med kommuneplanens arealdel.

Det aktuelle arealet ligger imidlertid klart avgrenset, inntil eksisterende næringsareal og for
øvrig omgitt av skogsmark, som i stor grad heller ikke er dyrkbar. Det er stor mangel på
næringsareal i regionen, og landbruksdirektøren innser at dette ligger hensiktsmessig til som
utvidelse av det eksisterende næringsområdet. Landbruksdirektøren vil dermed ikke motsette
seg at dette området omdisponeres til næringsformål.

Dersom det skal utarbeides reguleringsplan for området, vil landbruksdirektøren ikke motsette
seg at denne også omhandler det større skogområdet, både mht friluftsaktiviteter for skolen og
barnehagen, men også mht evt. boligutvikling.

Fra Miljevernavdelingen:
Miljøvernavdelingen har ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøinteresser ingen
merknader til fradelingen.

Postadresse:

7734 Steinkjer

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

e-post: postmottak@fmnt.no

Internett: www.fmnt.no
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Med hilsen

I3ørnar Wiseth (e.f.)
Nestleder
Miljøvernavdelingen

Saksbehandlere:
Landbruksavdelingen:
Miljøvernavdelingen:

Anne Berit Lein — 74 16 82 09
John Haugen — 74 16 81 51

J n
R gi r
M 1 ve vdeli gen

Kopi til:
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde
Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Side 2 av 2
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Inderøy kommune

7670 INDERØY

Vi viser til oversendelse datert 31.8.2009.

Generelt:  
Vi har ingen merknader til saken.

Kulturminner:  

NORD-TRØNDEIAG

FYLKESKOMMUNE

irse n a g
fylkesutviklingssjef;

Saksbehand ler:
Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: 74111271
Lars Forseth, fylkesarkeolog, tlf: 74111273

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

11ill
Dato:  29.9.2009

Inderøy kommune - Søknad om fradeling av 3 dekar jordbruksareal på
eiendommen Gnr 44 Bnr 3 - Søker Steinar Snerting

Ivar Guntvedt
overarkitekt

1111/ T 911110

I denne saken har vi behov for en registrering med gravemaskin. Det betyr at vi vil ta
av matjorda i ca 2m brede striper på området; med innbyrdes avstand på 10m. Dette
lar seg antakelig gjøre på ca 1 dag + en eller to dager til etterarbeide og rapport.
Områdets karakter er slik at vi tror det er et potensial for funn av automatisk freda
kulturminner i området. Dersom slike blir funnet; så vil søknaden måtte behandles av
Riksantikvaren etter KML §8.1. Utgiftene vil måtte belastes tiltakshaver etter KML
§10. Utgiftene vil være maskin, 3 dager m arkeolog a 700,- pr time = 15750,- +
oppmåling kr 5000,- = ca 20750,-

Det bes om at tiltakshaver tar kontakt med oss for avtale om gjennomføring av
unders elseney

II
Ugradert
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Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal- og familieavd., Statens Hus,
7734 Steinkjer
NTNU Vitenskapsmuseet, Inst. for arkeologi og kulturhistorie, 7491 Trondheim
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1545-3
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 70/09 19.10.2009

Søknad om konsesjon på Gausen østre gnr. 74/3 i Inderøy- fritak for buplikt

Søker :  Ivar Gausen, Vangslivegen 3, 7670 Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak
Søknaden om konsesjon på Gausen austre blir ikkje godkjent etter konsesjonslova sin §6 og §9.
Dette er med bakgrunn i bruket sitt samla ressursgrunnlag på jord, skog og bygningsmasse. 
Det blir sett krav om personleg buplikt på bruket etter konsesjonslova sin §11. 
Vedtaket kan klagast på etter forvaltningslova §27. 

Vedlegg
1 Gausen Ivar- gnr 074 bnr 003 - Søknad om konsesjon
2 Husleieavtale
3 Oversiktskart gnr 074 bnr 003

Bakgrunn
Ivar Gausen overtok Gausen austre i 2002 på odelsløysing. Han fekk utsetting av buplikta fram 
til 2004 fordi huset var leigd ut til tidlegare eigar. 
Ivar Gausen søkte på nytt i 2004 om utsetting av buplikta med grunngjeving i at bustadhuset 
var leigd ut. Det vart gjeve fritak fram til 01.09.2009.

Det er kome nytt regelverk om bu og driveplikt som vart gjeldande frå 01.07.2009 og som ikkje 
lenger gjev høve til å søkja fritak frå bu og driveplikta. 
Driveplikta er flytta til jordlova sin §8. Driveplikta kan oppfyllast ved at eigaren sjølv driv eller 
leiger bort jord på fastsette vilkår. Ein leigeavtale må vera på minimum 10 år, han skal vera 
skriftleg og føra til ei driftsmessig god løysing. 
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Buplikta er flytta til konsesjonslova sin §6 og skal behandlast etter §9, 2,3 og 5 ledd. 
Ved å overta ein eigedom med hus der fulldyrka og overflatedyrka jord er meir enn 25 dekar 
eller at eigedommen har meir enn 500 dekar produktiv skog, blir det kravd at kjøparen buset 
seg på eigedommen innan eit år og bur der i minst fem år. Dersom eigedommen ikkje blir 
tilflytta innan fristen, kan kommunen påleggje eigaren å søkja konsesjon. 

Eigarar som har hatt fritak for buplikta og fristen er utgått, skal behandlast etter nytt lovverk. 

Ivar Gausen ynskjer ikkje å flytta til Gausen austre og søkjer difor om konsesjon på bruket.
Han søkjer konsesjon med bakgrunn i at han har bygd opp garden med hus og nydyrking slik at 
garden i dag er i god stand, og driveplikta blir oppfylt med bortleige til sonen som driv Li 
prestegard på Straumen. Han ynskjer fritak frå buplikta ved at han ikkje oppfyller personleg 
buplikt, men leigar ut våningshuset i dei fem åra buplikta gjeld. 

Søker er fødd den 04.02.32 og har ein høg alder som gardbrukar. 

Søknaden blir behandla etter konsesjonslov av 2003, sist endra i 2009 og rundskriv 2/2009. 

Vurdering
Formålet med konsesjonslova er å regulera og kontrollera fast eigedom for å oppnå eit effektiv 
vern om landbruket sine produksjonsareal og at eigar og brukstilhøve er mest gagnleg for 
samfunnet. 
I vurderinga om konsesjon i  samband med buplikta, er det særskild følgjande vilkår som skal 
vurderast: (§9)

• Om kjøp av eigedommen vil ivareta omsynet til busetting i området. 
• Om kjøp av eigedommen fører til ei driftsmessig god løysing.
• Om kjøpet tek vare ei samla ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

Det skal i tillegg leggjast vekt på eigedommen sin storleik, produksjonsevne og korleis husa er 
på garden. Søkjaren sin tilknyting til eigedommen og søkaren sin livssituasjon kan leggjast til 
som eit korrigerande moment. 

Bruket Gausen austre består av 239 dekar dyrka jord, 105 dekar skog, 7 dekar anna areal med 
til saman 351 dekar. Det er våningshus, driftsbygning med korntørke og reiskapshus på bruket 
som alle er i god stand. Ivar Gausen har fornya og brukt mykje ressursar på å bygd opp garden 
til eit velhalde bruk. 

I konsesjonslova sin §6 om innhaldet av buplikta heiter det at kjøper som har buplikt på 
eigedommen, skal ta eigedommen som sin reelle bustad. Ein eigedom er teken som sin reelle 
bustad dersom eigaren er registrert busett på eigedommen etter reglar fastsett i eller i 
medhald av lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. 

I konsesjonssøknaden om fritak frå buplikta, er det vilkåra i §9 og §11 som skal vurderast. 
Når det gjeld omsynet til busetting i området, skal det takast stilling til om det er nedgang eller 
fare for nedgang i folketalet i denne delen av kommunen. Ivar Gausen meiner at omsynet til 
busetting blir oppfylt med at han ikkje har personleg buplikt, men leigar ut huset i den 
perioden buplikta gjeld.  Bruket Gausen er av ein slik storleik og ligg midt i eit aktivt
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landbruksområde, så ut frå formålet i konsesjonslova bør brukaren sjølv driva og bu på bruket  
for å ta best mogleg vare på bruket. 

Det som kan vera fare ved utleige, er at leigetilhøvet blir sagt opp, og det ikkje blir stabil 
busetting i området. Leigekontrakt er vedlagt saken, og det er ikkje familie av søkjar som skal 
leige våningshuset. 

Bruket Gausen er eit rimeleg stort bruk i Inderøy kommune, og ut frå lovverket er det eigaren 
sjølv som har bu- og driveplikt. Det vanskeleg ut frå prinsipielle grunnar å gje unntak frå 
regelverket sidan det kan bli ei rettesnor for liknande saker i framtida. Med dei endringane i 
lovverket og ut frå dei ressursane som finns på Gausen austre med dyrka areal og velhaldne 
bygningar, bør eigaren ta i bruk eigedommen som sin reelle bustad. 

Når det gjeld dei andre punkta i §9 om vilkår for konsesjon, vil bruket framleis vera samla med 
ei god  ressursforvaltning og kulturlandskapet vil bli halde ved like. I dag er det kornproduksjon 
på bruket, men sjølv om  jorda er bortleigd blir driftsbygningen med korntørke nytta i drifta så
eigedommen blir halde i hevd med ei god driftsmessig løysing. 

Konklusjon
Med bakgrunn  i konsesjonsloven, blir det ikkje godkjent konsesjon til Ivar Gausen på Gausen 
austre gnr. 74, bnr 3. Eigedommen blir pålagt personleg buplikt etter konsesjonslova sin §11. 
Bakgrunnen for avslaget er at personleg buplikt vil vera ei betre løysing for busetting og 
ressursforvaltning på ein solid landbrukseigedom som Gausen austre.  

Sidan dette er første sak om fritak frå buplikta etter nytt lovverk der fritak frå buplikta skal 
vurderast i ein konsesjonssøknad, kan vedtaket vera med å skapa presedens for seinare saker. 

Saka kan påklagast. Dersom eigaren ynskjer å flytta til eigedommen eller selja eigedommen
innan klagefristen, vil vedtaket om buplikt bli oppheva. 
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1. PARTENE
UTLEIER:
Adresse:

LEIER:
Adresse:

EHUSLEIEAVTAL
012439

Ivar Gausen
Vangslivegen 3, 7670 Inderøy

Tore Vang m/ samboer
Vågavegen 320, 7670 Inderøy

2.  LEIEOBJEKTET
Husleieavtalen gjelder hus i Vågavegen 320, 7670 Inderøy (Bolighuset på Gausen østre gnr
74 bnr 3). Leieren har rett til å disponere alle indre rom. Leieren har rett til å disponere alle
ytre rom og utearealer som hører til eiendommen. Huset leies ut umøblert.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Huset overtas av leieren den 01.09.2009 kl. 12.00. Husleieavtalen utløper uten oppsigelse den
31.12.2014 J. 12.00. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den
avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått
over til å være tidsubestemt. Partene har i leieperioden gjensidig adgang til å si opp
leieavtalen med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden går da til utløpet av en kalendermåned.

4. LE1ESUMMEN
Leiesummen er kr 5.500,00 pr. måned. Leien betales forskuddsvis den 30. i hver måned til
bankkonto: 44510904157. Hver av partene kan kreve husleien regulert en gang i året etter
konsumprisindeksen. Reguleringen skal skje på grunnlag av konsumprisindeksen som
foreligger ved kontraktinngåelsen og kan tidligst reguleres ett år etter kontraktsinngåelsen.

Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen leieregulering enn etter
konsumprisindeksen, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til
giengs leie uå iverksettelsestidspunktet ved utleie av liknede husrom på liknede avtalevilkår.
V ed leiefastsetungen skal aet gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens
forbedringer og innsats. Tilpassing av leien til gjengs leie kan tidligst settes i verk seks
månedei etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring
i leien I i verk. Blir ik :. partene enige om hva som er gjengs leie, :zan hver av dem
kreve at den blir fastsatt av en takstnernnd.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er inkludert i leiesummen.

6. TINGLYSING
Husleieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7.  UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at boligen ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren fremsette
innen rimelig tid etter overtagelsen. Ellers regnes forholdet som godtatt. Det som kreves rettet
må oppgis. Utleieren skal forsvarlig vedlikeholde boligen og alle innretninger som hører til
boligen, såfremt dette ikke påligger leieren, jfr. nedenfor.
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8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor boligen vedlikeholde låser, nøkler, ruter,
vannkraner, servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, badekar, elektriske komfyrer,
lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til
egen vannlås. Likeså påligger det leieren å vedlikeholde ledninger og innretninger som han
har anbrakt. Leieren er ansvarlig for enhver type ruteknusing.
Boligen må kun benyttes til beboelse. Leieren skal behandle boligen og eiendommen for øvrig
med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til
sikring av god husorden. Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans
husstand, fremleiere eller andre personer som leieren har gitt adgang til boligen eller
eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens samtykke endre boligen på noen måte,
og må heller ikke sette opp antenne på eiendommen uten samtykke fra utleieren.
Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på boligen, som må utbedres uten
opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid.
Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig
for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger
utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller
leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten
forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

9. OPPTAK I HUSSTAND
Leieren har rett til å ta opp i sin husstand sin ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefelles
eller samboers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Opptak av andre
personer i husstanden krever godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom
vedkommende persons forhold gir saklig grunn til det.

Dyrehold av enhver art krever godkjennelse av utleier. Leier kan likevel holde dyr dersom
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier elle andre brukere
eiendommen. Utleiers samtykke, og eventuelle vilkår for dyreholdet, skal være skriftlig.

10. FREMLEIE
L eieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett
samtykke fra utleieren, med unntak som nevnt i denne avtale eller lovbestemmelse. Leier av
bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en del av boligen med godkjenning fra
utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det.
Leier av bolig kan fremleie med godkjenning fra utleieren i inntil to år ved midlertidig fravær
på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
Godkjenning kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det. Er
leieavtalen inngått for en bestem tid, kan leieren framleie for resten av leietiden med
godkjenning fra utleieren. Blir godkjenning nektet uten at framleierens forhold gir saklig
grunn til det, kan leieren si opp leieforholdet.

11. UTLEIERENS ADGANG TIL BOLIGEN
Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller uteleierens representant adgang til
husrommet for tilsyn. Leieren plikter å gi uteleieren eller andre adgang til husrommet i den
utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre
arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. I den
siste måneden før leieren skal flytte, er leieren forpliktet til å gi leiesøkende anledning til å se
boligen 2 ganger i uken mellom klokken 18.00 og 20.00. Leieren skal ha melding i rimelig tid
før slik adgang.
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12. LEIERS AVTALEBRUDD  -  UTKASTELSESKLAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir
betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
er sendt, har fraflyttet boligen. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom
fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
betalt før utkastelsen gjennomføres.

Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom
etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.

Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren
plikter da å flytte ut av boligen. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på
grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag
av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som
utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av boligen fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren merlevere boligen med tiibehør tilbake til utleieren,
rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av
elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse
erstattes av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig
aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke påberopes av utleieren, hvis utleieren
ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort
gjeldende. Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger
o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i boligen må ikke fjernes med mindre leieren
bringer boligen i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar
som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har lerc rntert c etterlatt låser i
dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene.

Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til
boligen. Forlater leier boligen på en slik måte at leieforholdet klart må kar
utleier igjen straks disponere over den.

14. TVISTER
Kommer partene ikke til enighet om hva som er markedsleie eller gjengs leie, kan hver av
partene kreve tvisten avgjort av en takstnemd. Det samme gjelder dersom partene ikke
kommer til enighet om vederlag for forbedringer. For øvrig vedtar partene eiendommens
verneting i øvrige tvister som gjelder leieforholdet.

15. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne husleiekontrakt, som er
utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Ivar Gausen

Inderøy, 01.09.2009

(N)1-ictiVs-icu-- 
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
08.10.2009 2009/1581-7
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37 76700 Inderøy Vennalivegen 37 74 12 42 00 4451.06.00662
E-post Telefaks Org.nr
postmottak@Inderøy.kommune.no www.Inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 963 955 162

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets Hus
7735  STEINKJER

Melding om vedtak

Igangsettingstillatelse for etterisolering, bygg C Inderøy videregående skole

Viser til rammetillatelse datert 22.9.2009 og søknad om igangsettingstillatelse mottatt 30.9.2009.

Foretaket Byggmester Grande As org.nr: 912051625 gis ansvarsrett for områdene UTF/KUT for 
hele tiltaket. Foretaket har sentral godkjenning.

Vedtak:
Igangsettingstillatelse etter to-trinns behandling innvilges

Vedtaket er hjemlet i plan-og bygningslovens § 93 og i henhold til delegert myndighet etter 
kommunelovens §§ 10 og 23.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi: Byggmester Grande AS, Industrivegen 2    7650 VERDAL
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
10.09.2009 2009/1508-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Anna og Erling Stubbe
Kalkvegen 14
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak for veranda/tak over inngangsparti - 153/40, Kalkvegen 14, 
Anna Stubbe

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
153/040  

Adresse:
 Kalkvegen 14, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Anna og Erling Stubbe  

Tiltakets art:
Tilbygging av veranda/tak over inngang  

Bruksareal i m2:
 3,63

Det vises til melding om tilbygging av veranda som gir tak over inngangsparti registrert mottatt her
24.08.2009.

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

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

Eiendommen er bebygd med en enebolig fra 1992. Tiltaket gjelder tilbygging av veranda mot øst som
samtidig gir tak over inngangsparti. Verandaens dybde blir på 2,1 meter, bredde 3,3 meter.

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Naboer/gjenboere er varslet og har samtykket til tiltaket 
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Øvrige opplysninger:

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Side 118



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.09.09 2009/1328
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 37, 7670 Inderøy 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

Håvard Gran
Vudduvn. 356
7670 INDERØY

 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
 111/1

Adresse:
 Herstad,  Vudduvn.356  

Tiltakshaver:
 Håvard Gran  

Tiltakets art:
 Tilbygg, driftsbygning  

Bruksareal i m2:
 300

Det vises til melding om tilbygging av driftsbygning registrert mottatt her 22.06.09.

Søknaden ble fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93. Jf. Mangelbrev datert 14.07.09. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Siste dokument i saken er illustrasjoner mottatt 17.09.09.

Eiendommen omfattes av Kommunedelplanens arealdel og ligger innenfor LNF-område. Tiltaket gjelder 
tilbygging av driftsbygning i landbruket. Eksisterende driftsbygning ble oppført i 1983 og ombygd i 1999. 
Tilbygget etableres i sør, vinkelrett på eksisterende driftsbygning. 21,6 x 14,2 m totalt 306,72 m2.

Tegningsmaterialet er noe mangelfullt, det er ikke mottatt ordinære snitt og fasadetegninger selv om 
disse er etterspurt, vi har likevel sett oss i stand til å ta stilling til tiltaket. 

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området.

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
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Vedtak:

Tiltak for tilbygg av driftsbygning godkjennes
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
18.09.2009 2009/1474-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Verdalsgrenda vellag v/ Tore Franssen

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilging av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket til 
Verdalgrenda vellag

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
15.09.09, og plan for tiltak. Det søkes om tilskudd til oppussing og vedlikehold av stien i 
Verdalsgrenda.

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

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

1. Bakgrunn

Kulturstien i Verdalsgrenda er en av de eldste stiene i kommunen. Stien går gjennom hele grenda 
og er opparbeidd i flere perioder. Det er Verdalsgrenda Vellag som har stått for opparbeiding og 
vedlikehold av stien, og det er også vellaget som søker om midler til oppgradering og 
vedlikehold av eksisterende sti. 
Første del av stien ble innvilget i 1993 med sti fra Plassen ved Veradal til Verdalsleiret ved 
Børgin. Det er spesielt dette partiet av stien som trenger en oppgradering. 
Den andre delen av stien ble innvilget i 1996 fra Verdalsgårdene til Hommeldalen, og fra Plassen 
til Bosnesvegen slik at stien utgjør en rundtur i grenda. 
Det er også innvilget tilskudd til egen internettside og utbedring av en dam ved Plassen samt 
tidligere årlige tilskudd for vanlig vedlikehold av stien.
Det søkes om midler til rydding av vegetasjon som er vokset innpå stien, utbedring deler av stien 
med erosjon samt oppjustering av merkepåler og benker.   

2. Vurdering og begrunnelse
Forskriften skal stimulere til tiltak som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets 
kulturlandskap gjennom å legge til rette for ferdsel til fots og opplevelse. Det kan gis tilskudd til 
sammenhengende sti-og turveinett i tilknytning til veier i landskapet og forenkling av adkomst til 
utmark og strandsoner. 
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Aktuelle tiltak kan være knyttet til etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 
turveier i jordbruksområdene for å sikre allmennheten adgang og sikre tilgjengelighet til 
kulturminner og kulturmiljøer. Andre aktuelle tiltak er merking av ferdselsårer og utarbeiding av 
enkel informasjon.

Verdalsgrenda har tatt på seg et stort ansvar med opparbeiding og vedlikehold av et stort stinett i 
grenda. Stien har holdt seg fin i mange år, men det er stadig behov for vedlikehold med stor 
innsats av dugnad. Kulturstien i Verdalsgrenda er en populær tur som er mye brukt av folk i 
grenda men også av befolkningen i kommunen og tilreisende. Siden stien ligger tett til riksveien 
og Den gyldne omvei med gode parkeringsmuligheter flere plasser, er den lett tilgjengelig for de 
fleste. Bøkene som er utlagt i trimkassene viser at kulturstien blir brukt aktivt gjennom hele året.
Kulturstien er også et av de faste innslagene i Inderøyturer som blir arrangert hvert år.  Siden 
stien har eksistert siden fra midt på 1990-talet, er det behov for en oppgradering både når det 
gjelder skilting og benkene langs stien. 
Vedlagt søknaden er det sett opp en kostnad på kr. 23.800.- som gjelder arbeid og materialer for 

både rydding av sti og en del oppussing av infortavler. Stien har svært mange element av 
kulturminner langs stien samt gir et flott bilde av landskapsbilde av Innherad, så det blir utbetalt 
70 % av kostnadsoverslaget

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Inderøy kommune 
sine retningslinjer, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 16.600.-.

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

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

Vedlikehold og 
oppgradering av tursti

23.800.- 23.800.- 70% 16.600.-

Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
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Hydrotekniske 
tiltak
Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging

4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

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

Tiltaket skal være med å øke ferdsel til fots og opplevelse av landbrukets kulturlandskap 
gjennom friluftsliv og rekreasjon. Målet er å skape sammenhengende sti- og turveinett knyttet til 
landbruksveier.  Det gis ikke tilskudd til tiltak for å legge forholdene til rette for parkering eller 
ferdsel med motorkjøretøy. Tilrettelegging og skjøtsel av forminner skal avklares med Nord-
Trøndelag fylkeskommune ved fylkesarkeologen. 

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

6. Kontroll

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

7. Tilbakebetaling

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

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012

Med hilsen
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Kristin Volden

Vedlegg : 
Søknadsskjema  og kostnadsoverslag 

Kopi til:
Fylkesmannen v/landbruksavdelinga Staens  Hus 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/1588-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Kjetil Sakshaug
Vangsveien 102
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Sakshaug Kjetil - gnr 005 bnr 044 - Delingstillatelse, boligtomt.

Det vises til søknad, mottatt og journalført den 24.08.2009.

Gjeldende regulering for området er Reguleringsplan for Vennesborg, vedtatt 16.10.2007. Den 
omsøkte tomta ligger innenfor område B1 i reguleringsplanen og er i samsvar med vedtatt plan.

Vedtak:

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

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2 500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Jorunn By / Jens A Jensen Einhaugen 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
23.09.2009 2009/1245-3
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Block Watne
Sjøfartsgt. 12
7725  STEINKJER

Rammetillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
133/029

Adresse:
 Årfallvegen

Tiltakshaver:
Block Watne AS  

Ansvarlig søker:
Block Watne AS   

Tiltakets art:
 8 eneboliger og carporter med bod  

Bruksareal i m2:
1078,4  

Det vises til søknad om rammetillatelse registrert mottatt her 30.07.09.

Saksopplysninger:

Tiltak: 8 eneboliger og carporter med bod fordelt på 3 bygg.

Planstatus: Bebyggelsesplan for Årfallvegen Gnr.133 Bnr.29

Planformål: Boligområde

Ansvarsoppgaver: Block Watne AS

Kontrollerklæringer: prosjektering

Tegningsliste:

• Situasjonsplan
• Plan, fasade og snittegninger
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Saksvurdering:

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

Det er ikke kommet merknader til søknaden.

Det er planlagt 8 like mindre eneboliger hver med BYA på 78,5 m2, alle med livsløpsstandard på 
grunnplan. Bruksareal er oppgitt til 134,8 m2.
Boligene er vist med vinduene hovedsakelig plassert på gavlveggene av hensyn til brannsmitte. Krav til 
lys og utsyn er tilfredsstillende men bygningsmyndighetene bemerker at lysinnslipp fra flere kanter vil 
øke bokvaliteten. 
Carporter er vist bygd i rekker på 2 og 3 med private boder i bakkant. 
% BYA er oppgitt til 28,2 noe som er innenfor planens begrensning på 30 % BYA.

Boligene plasseres tett med noe hage og et større fellesområde som felles lekeplass for beboerne.
Bebyggelsesplanen pkt.0.4 setter krav om geotekniske undersøkelser av området før byggetillatelse og 
opparbeidelse av lekeområder samt gangareal før brukstillatelse.
Rammesøknaden er vedlagt en rapport fra Multiconsult AS. Rapporten forutsetter videre oppfølging av 
utbygger under dimensjonering og utgraving.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av 8 eneboliger og tilhørende carporter med bod.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
Carport plassert parallelt med vei må ikke plasseres nærmere formålsgrense enn 2 meter 

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

- Block Watne AS , org.nr. 968757954 som SØK/PRO/KPR tiltaksklasse 2

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.
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Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

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

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.10.2009 2009/1736-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Prosjekt- og teknologitjeneste AS
Øvre Flatås veg 10
7079  FLATÅSEN

Røra togstasjon, gnr 4130 bnr 202 – Stasjonsvegen 24

Tillatelse til tiltak, utvidelse av p-plass og VA-anlegg 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
4130/202

Adresse:
 Stasjonsvegen 24  

Tiltakshaver:
Jernbaneverket AS, Oslovegen105, 7018 Trondheim  

Ansvarlig søker:
 Prosjekt og teknologitjeneste AS

Tiltakets art:
  Parkeringsplass og VA anlegg  

Bruksareal i m2:
 -  

Det vises til søknad om bygging av parkeringsanlegg med overvannsledninger registrert og mottatt her 
18.09.2009.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende vedtak:
 

Det gis tillatelse til tiltak i samsvar med søknaden

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

− Ansvarlig søker (SØK) Prosjekt og teknologiledelse A S, PLT
− Ansvarlig prosjekterende m/ kontroll (PRO, KPR) Multiconsult AS
− Ansvarlig utførende m/kontroll (UTF,KUT) Kurt Bye AS

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Parkeringsplass for Røra stasjon, med tilhørende gangareal, beplantning, leskur 
og overvannsystem.

Planstatus: Kommunedelplan for Røra

Planformål: Jernbaneareal

Høringsinstanser: Prosjektet er utredet i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune og Inderøy kommune. 

Søknaden er nabovarslet i samsvar med plan- og bygningslovens krav.

Tegningsliste:

- E-1 Illustrasjonsplan
- E-2 Illustrasjonsplan/planteplan, nord
- E-3 Illustrasjonsplan/Planteplan, sør
- E-4 Tverrprofiler
- E-5 Leskur
- E-6 Sykkelskur
- E-7 Dreneringsplan
- E-8 Skiltplan/profil

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved kontrollerklæring 
bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. 
Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ.

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg natur.

Inderøy kommune, teknisk drift ønsker å holdes underrettet om oppstart av prosjektet og eventuelt 
være representert på byggemøtene. Kontaktperson er Karstein Kjølstad (tlf. 74124205) 

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2009 2009/1475-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Vuddu grendelag v/ Vidar Skevik
Vudduvegen 657
7670  INDERØY

Innvilgning av SMIL-tilskudd til Kirkestien

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
11.08.09, og plan for tiltak.  Det søkes om midler til oppussing av eksisterende kirkesti i Inderøy.

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

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

1. Bakgrunn

Den gamle kirkestien går fra Hestveiten i Vuddugrenda og fram til Sakshaug gamle kirke. 
Arbeidet med å restaurere den gamle kirkestien starta opp i 1999, og stien vart bygd i 2 etapper 
med sluttbefaring i 2002. 
Heile stien er på ca. 1 mil i terrenget. En del av stien går på eksisterende private veier, mens 
store deler av stien er opparbeidd i landskapet. Søker og gjennomføring av prosjektet var Lokal 
landbruksinformasjon (LLI), men siden store deler av den opparbeidde stien går gjennom Vuddu 
grendelag, er det grendelaget som i dag står for den daglige driften i samarbeid med aktuelle 
grunneiere. 

2. Vurdering og begrunnelse
SMIL-forskriften åpner for å søke midler som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i 
jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til rette for ferdsel til fots og opplevelse.  Det kan 
gis tilskudd til sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet.
Aktuelle tiltak kan være knyttet til etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 
turveier i jordbruksområder for å sikre allmennheten adgang samt tilgjengelighet til 
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kulturminner og kulturmiljøer. Andre tiltak kan være merking av stier og utarbeiding av 
informasjon.

Kirkestien fra Hestveiten er opphavelig en gammel sti med tradisjoner. Etter at stien er 
opparbeidd igjen, blir det arrangert kirkestimarsj kvar sommer. Stien blir brukt mye til fritids- og 
trimbruk, og er en av Inderøyturer sine faste innslag.
Stien var ferdig i 2002, og det er naturlig at det trengs en del oppjusteringer og fornyinger for at 
stien skal bli like mye brukt i årene fremover. Det er lagt ved en plan og et kostnadsoverslag 
som virker realistisk over tiltak som treng en oppussing. Det er ikke medregnet 
dugnadsinnsats/arbeidstimer på arbeidet, men det er påført en del timer ut fra vedlagt 
kostnadsoverslag. Med utgangspunkt i kostnadsoverslaget og tillegg med en ny trapp og 
dugnadstimer, er det innvilget hele omsøkt tilskuddsum på kr. 20.850 som er ca. 50 % av 
kostnadsoverslaget. 
Det er prisverdig at grendelagene tar ansvar for stinettet som tidligere er opparbeidet i 
kommunen, slik at stiene blir vedlikeholdt og fungerer for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets 
kulturlandskap. 

3. Vedtak

Med bakgrunn i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og retningslinjer for 
Inderøy kommune, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 20.850.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

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

Tilgjengelighet og 
opplevelsekvalitet

40.850.- 40.850.- 50% 20.850.-

Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak
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Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging

4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

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

Det gis ikke tilskudd til parkering eller tilrettelegging for motorferdsel.
Skjøtsel av fornminner skal avklares med Nord-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesarkeologen.

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

6. Kontroll

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

7. Tilbakebetaling

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

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012

Med hilsen

Kristin Volden
Vedlegg: 
Kopi av søknadsskjema og kostnadsoverslaget. 
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Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelinga Statens Hus, 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2009 2009/1386-6
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Arve Stubbe
Hyllavegen 86
7670  INDERØY

151/15 - Tillatelse til tiltak - Riving og gjenoppbyging av Naust på Hylla

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
151/015  

Adresse:
 Hyllavegen 86  

Tiltakshaver:
Arve Stubbe  

Tiltakets art:
 Riving/gjenoppbygging av naust  

Bruksareal i m2:
 42

Det vises til melding om tiltak registrert mottatt her 16.07.2009.

Under forutsetning av at reguleringsplanens krav om at utforming, materialer, vinduer og farger tilpasses 
eksisterende bygningsmiljø, har kommunen ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Saksopplysninger:

Planstatus: Reguleringsplan for Hylla, 11.11.1986 

Planformål: Bolig/spesialområde bevaring.

Høringsinstanser: Nord-Trøndelag fylkeskommune – kulturminneforvaltningen.

Tegningsliste: 

- Situasjonsplan
- Fasadetegninger
- Plantegning

Side 136



, saksnr. 2009/1386-6

Side 2 av 2

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

Nord-Trøndelag fylkeskommune har fått saken på høring i henhold til reguleringsplanens krav. De har 
gitt tilbakemelding om at de ikke har kapasitet til å behandle denne type saker og overlater til
kommunen å gjøre en faglig vurdering i samsvar med reguleringsplanen.

Kommunen vurderer at riving og gjenoppbygging av de omsøkte naustene har liten betydning for Hyllas 
for øvrige særpregede bygningsmiljø. Det forutsettes at de nye naustene gis utforming og farge som er 
tilpasset øvrig naustbebyggelse i området.

Det har ikke kommet merknader som følge av nabovarsel.

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/1490-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Stokkan grendehus v/ Mikal Steinsli
Stokkanveien 233
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilging av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -
Stokkan grendehus

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
11.08.09.   Det søkes om tilskudd til vedlikehold av Stokkan kultursti.

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

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

1. Bakgrunn

Kulturstien i Stokkangrenda er bygd i flere perioder. Tiltaket er 3-delt med oppstart i 1995 der 
stien fra Stokkan grendehus til Noremsvegen ble bygd. Den andre delen ble innvilget i 1999 med 
sti gjennom barskogvernet i Ørdala. Den siste og tredje etappen ble innvilget i 2000 med sti fra 
Noremsvegen og ned til sjøen ved Skarnsundet. Det er i tillegg innvilget tilskudd til en stor 
informasjonstavle i 2004. 
Prosjektet er i sin helhet gjennomført av Stokkan grendehus i samarbeid med grunneierne og det 
er grendelaget som søker om midler for vedlikehold og oppgradering av stien. 
Siden deler av stien har eksistert i mange år, er det behov for en viss oppjustering både i stien og 
når det gjelder merking/infotavler. En del av stien går også i bratt terreng så oppgradering av 
sikring må utføres. 

2. Vurdering og begrunnelse
SMIL-tilskudd skal stimulere til tiltak som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i 
jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til rette for ferdsel til fots og opplevelse. Det kan gis 
tilskudd til sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet og forenkling av 
adkomsten til utmark og strandsoner. 
Aktuelle tiltak kan være knyttet til etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 
turveier i jordbruksområder for å sikre allmennheten adgang og sikre tilgjengeligheten til 

Side 138



, saksnr. 2009/1490-2

Side 2 av 2

kulturminne. Andre aktuelle tiltak er merking av ferdselsårer og utarbeidelse av enkel 
informasjon. 

Når det gjeld de ulike traseene i Stokkangrenda, har grendelaget tatt ansvar for et stort stinett og 
det er prisverdig for et lite lag den arbeidet som er lagt ned her. Det er ti år siden stiprosjektet ble 
starta og det er behov for oppgradering både av sti og informasjon/skilting i enkelte parti. Stiene i 
Stokkangrenda er et populært område med mye utfart. At stien går gjennom barskogvernområdet 
i Ørdala er med å øke utfarten. Det er et område med svært rik flora og spesielt er det populært 
når den store rododendron i Ørdalshalla blomstrer. Turstien i Stokkangrenda er et av de faste 
innslagene i Inderøyturer hvert år nor som gjør at stadig flere får øynene opp for det flotte 
turområdet. 
Siden deler av turområdet går gjennom området med nasjonal verdi på biologisk mangfoldkartet, 
innvilges søknaden med 70% av kostnadsoverslaget.

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Inderøy kommune 
sine retningslinjer, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 24.850.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

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

Vedlikehold av 
kulturstier

35.500.- 35.500.- 70% 24.850.-

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

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

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

Tiltaket skal bedre muligheten for ferdsel til fots og opplevelse i landbrukets kulturlandskap
gjennom friluftsliv og rekreasjon.
Det gis ikke tilskudd til tiltak for å legge til rette for parkering eller ferdsel med motorkjøretøy. 
Tilrettelegging og skjøtsel av fornminner skal avklares med Nord-Trøndelag fylkeskommune ved 
fylkesarkeologen. 

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

6. Kontroll

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

7. Tilbakebetaling

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

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg: 
Kopi av søknadsskjema
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Kopi til:
Fylkesmannen v/ landbruksavdelinga Statens Hus 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/1590-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Kjetil Sakshaug
Vangsveien 102
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Sakshaug Kjetil - gnr 005 bnr 044 - Delingstillatelse, boligtomt.

Det vises til søknad, mottatt og journalført den 24.08.2009.

Gjeldende regulering for området er Reguleringsplan for Vennesborg, vedtatt 16.10.2007. Den 
omsøkte tomta ligger innenfor område B1 i reguleringsplanen og er i samsvar med vedtatt plan.

Vedtak:

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

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2 500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2009 2009/1591-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Lars Lunnan Bolås
Loråsveien 265
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak for uthus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
166/001  

Adresse:
Loråsveien 265, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Lars Lunnan Bolås  

Tiltakets art:
 Riving og oppføring av uthus  

Bruksareal i m2:
160 m2  

Det vises til melding om oppføring av uthus registrert mottatt her 1.09.09.

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

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

Eiendommen er et gårdsbruk og nytt uthus plasseres nordøst på tunet et par meter lenger øst enn 
eksisterende bygning som rives. Nytt uthus blir på 16 x 10 meter, noe større enn eksisterende bygning.
Det er registrert mulig kulturminne nord for tunet, ca. 30 meter unna bygningen, status for dette er 
uavklart. Tiltaket kommer ikke i konflikt med dette.

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 
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Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/1519-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Kjetil Håvan
Årfallvn. 13
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Håvan Kjetil - gnr 134 bnr 011 - Delingstillatelse, tilleggsareal

Det vises til søknad, mottatt og journalført den 20.08.2009.

Gjeldende areaplan for området er Kommunedelplan for Straumen. Det omsøkte arealet er 
regulert til bolig og søknaden er således i samsvar med vedtatt plan.

Vedtak:

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

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2 500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:

Svein Håvik Årfallvegen 11 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
15.09.2009 2009/1415-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Rune Holden og Ann Kristin Lyngsaunet
Sundsandvn. 7
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/061 og 141

Adresse:
 Sundssandv. 5 og 7  

Tiltakshaver:
Rune Holden og Ann Kristin Lyngsaunet  

 

Tiltakets art:
En garasje på eiendommene 136/61 og 136/141, 
bod på 136/61

 

Bruksareal i m2:
Garasje 70 m2

Bod 24,5 m2  

Det vises til melding om oppføring av garasje og bod registrert mottatt her 28.07.09. Meldingen ble 
omgjort til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 93, jf. Mangelbrev datert 
19.08.09. 
Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse da tiltakene 
hver for seg er av liten vanskelighetsgrad og kunne vært behandlet som meldingssaker.

Siste dokument til saken mottatt 26.08.09, erklæring fra nabo med samtykke til bygging 2 meter fra 
nabogrense. Kommunen er også nabo og gir med dette samtykke til plassering som omsøkt.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på 70 m2

Oppføring av bod på 24,5 m2

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Nærmeste avstand til nabogrense for boden skal ikke være under 2 meter.
Nærmeste avstand til nabogrense for garasjen skal ikke være under 0,5 meter. Dette gjelder også 
utstikkende bygningsdeler som for eksempel takutstikk.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.
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Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.                

Saksopplysninger:
Garasjen oppføres med saltak med 400 i tråd med bolighuset. Boden oppføres med pulttak avvikende fra 
øvrig bebyggelse. Dette gjør imidlertid at boden blir lav og føyer seg mer inn i terrenget og ikke blir til 
sjenanse for nabo.
Garasjen plasseres svært nært kommunalt friområde. Kommunen vurderer det imidlertid slik at garasjen 
er med på å avgrense eiendommen og tydeliggjøre skillet mellom  privat og offentlig område.

Planstatus:
Tiltakene ligger innenfor Kommunedelplan for Straumen og eiendommen er vist som boligområde

Tegningsliste:

• situasjonsplan
• fasader

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

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

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/987-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inderøy kommune

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Inderøy kommune, 172/054 

Delingstillatelse, tilleggsareal - Bente Ulvin Byberg

Det vises til søknad, mottatt og journalført den 19.05.2009.

Fradelingen er i samsvar med gjeldende plan og bidrar i opprydning av uhensiktsmessige 
eiendomsforhold. Arealet er bebygd med garasje som eies av kjøper av arealet.

Vedtak:

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

Inderøy kommune kaller inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2 500, faktureres sammen med øvrige kostnader til 
eiendomssalget.

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/169-4
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Carina og Christina Olsen Almli
Grustaket 6 B
7650  VERDAL

Delegert vedtak

009/005 Carina Olsen Almli, Delingstillatelse, tilleggsareal til 009/086

Det vises til søknad, mottatt og journalført den 19.01.2009, påfølgende tilbakemelding pr brev og 
e-post.  Grunneier og kjøper har pr telefon akseptert kommunens foreslått avgrensing av 
tilleggsareal som vist på vedlagt kart. 

Arealet ligger innenfor Kommunedelplan for Straumen og er avsatt til landbruk-, natur- og 
friluftsområde. Kommunen aksepterer at det omdisponeres et mindre areal landbruksgrunn slik at 
hyttetomta får hensiktsmessige eiendomsgrenser.

Vedtak:

Delingstillatelse gis som vist på vedlagt kart med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og i 
medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23. 

Inderøy kommune vil kalle inn til kart- og delingsforretning for oppmåling av arealet. 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling, kr 2 500, faktureres sammen med gebyr for oppmålingen.

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

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
Vedlegg
1 Kart

Kopi til:
Hans Haugberg
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1583-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Nils Olav Gran
Vudduveien 332
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilging av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr 
108/1.

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
01.09.09, og plan for tiltak 22.06.09.   Det søkes om tilskudd til hydrotekniske anlegg, åpning av 
eksisterende lukkingsrøyr på deler av systemet. 

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

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

1. Bakgrunn

På bruket Sætran gnr 108/1 i Inderøy er en del eldre lukkingsgrøfter som ikke har fungert 
tilfredsstillende for å ta større vassmengder og unngå erosjon. 
Bruket søker om avskjæringsgrøfter mot skogen og ønsker å åpne lukkingen på arealet ca. 40m 
med overgang til eksisterende lukking med kum og lukkingsrøyr videre. Etter utregning av fall 
og nedslagsfelt er det tilstrekkelig med eksisterende 200 mm frem til kum, og det skal være 
tilstrekkelig med 300 mm videre på dyrka arealet.

Arealet består av blandingsjord med noe myr med leir i botnen og elles flussberg/ sandjord. 

2. Vurdering og begrunnelse
Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp 
for å redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller utslipp fra jordbruket. 
Forskriften har listet opp en del tiltak som det kan søkes på og det kan søkes på utbedring og 
supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for 
eksisterende lukka løp. 

Det omsøkte tiltaket er et forholdsvis lite tiltak, men det vil forbedre oppsamling og transport av 
vann mye mer effektiv og det vil hindre avrenning og erosjon i fremtiden. 
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Med å åpne en del av vannkanalen, vil det også være med å øke det biologiske mangfoldet og 
opprettholde et vannspeil i dyrka arealet. Tiltaket skal utføres etter plan og standardtegninger ved 
graving og inntak til det eksisterende lukkingsrøyret videre. Det er viktig at kantene blir tilsådd i 
kanalen og det steinsettes kring inntak for å unngå videre erosjon. 
Selv om dette er et mindre tiltak, vil det ha stor verdi lokalt for å verne om dyrka arealet og øke 
det biologiske mangfoldet i området. 

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og de kommunale 
retningslinjene, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 11.025.-.

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark
Tilgjengelighet/
opplevelseskval.
Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak

Avskjæringsgrøfter og 
åpne løp

22.050.- 22.050.- 50% 11025.-

Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging
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4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

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

Tiltaket skal utføres etter gjeldene standarder og typetegninger det henvises til i tidligere tilsendt 
plan. 

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

6. Kontroll

Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.
For istandsetting/vedlikehold av bygninger utstedes ferdigattest.

7. Tilbakebetaling

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

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012

Med hilsen

Kristin Volden
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Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
16.09.2009 2009/1379-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

TrønderBilene AS
Postboks 413
7601  LEVANGER

Tillatelse til tiltak for brakke

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
136/139  

Adresse:
 Sundsøya  

Tiltakshaver:
TrønderBilene AS  

Tiltakets art:
 Oppføring av brakke og 

flytting av brakke  

Bruksareal i m2:
 16  

Det vises til melding om oppføring av ny brakke 2,5 x 7,5m og flytting av eksisterende brakke 2x3m
registrert mottatt her 14.07.09.
Siste dokument i saken er supplerende informasjon, situasjonsplan, mottatt 27.08.09.

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

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 86a og § 70 nr.2 pkt.b.

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

Tiltaket ligger innenfor Kommunedelplan for Røra og er vist som eksisterende parkeringsområde.
Brakke/oppmøtested for bussjåfører vurderes å være i tråd med planen.

Nærmeste avstand til nabogrense er ikke oppgitt men ut i fra situasjonsplanen settes denne til 2 meter 
for ny brakke.
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Øvrige opplysninger:
Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Side 157



Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.09.2009 2009/822-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Wenche Halvorsen og Lasse With
Wessels gate 19
7043  TRONDHEIM

Avslag - søknad om oppføring av uthus

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
036/044  

Adresse:
Vangshyllbakkan 83, 7670 Inderøy  

Tiltakshaver:
Wenche Halvorsen og Lasse With  

Tiltakets art:
 Oppføring/flytting av uthus  

Bruksareal i m2:
17m2  

Det vises til melding om oppføring/flytting av uthus registrert mottatt her 21.04.09.
Siste dokument i saken er søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel mottatt 24.06.09.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Da tiltaket krever dispensasjon 
fra planen må meldingen omgjøres og behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93. 
Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av uthus.
Det søkes om oppføring av uthus på 17 m2 BYA. 
Plassering i nordvest 1,1 m fra nabogrense. Nabo har kommet med merknader til plasseringen.

Planstatus:   Tiltaket ligger innenfor Kommuneplanens arealdel og eiendommen er vist som LNF-område 
(Landbruks- natur- og fritidsområde).

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• tegninger

Saksvurdering:

Søknaden er vedlagt nabovarsel men denne er ikke kvittert. Kommunen har imidlertid mottatt 
merknader fra nabo, noe som bekrefter at varsel er sendt ut. 
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For øvrig er søknad om dispensasjon ettersendt og naboene er derfor ikke varslet om 
dispensasjonsspørsmålet. Vi finner det ikke rimelig å gå en ny runde med nabovarsel da søknaden på 
selvstendig grunnlag avslås.

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

Det er tidligere pålagt riving for tilbygg av uthus i sak 2008/1012, vedtak datert 15.01.09. Frist for riving 
ble satt til 30.06.09
Søker ønsker å sette opp reisverk til nytt uthus før de foretar rivingen. 
Fristen for riving er imidlertid gått ut før søknaden kunne ferdigbehandles og kommunen forutsetter 
at riving nå er utført.

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Tiltaket er vurdert i henhold til Kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 70.

Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-2 sier at:
”Det er lov med vedlikehald og mindre vesentlege endringar/utviding av eksisterande 
bustadhus/fritidshus innafor LNF-området. Tilbygg for bustadhus kan vera inntil T-BYA = 50m2.
Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA = 80m2. I tillegg kan det byggjast uoverbygd anlegg 
og parkering inntil T-BYA = 20m2. Hytter kan ha ei gesimsghgd inntil 3,5m og mønehøgd inntil 5,5m.”

Samlet bebygd areal er i dag på 78 m2 BYA og et nytt uthus på 17 m2 BYA vil gi et samlet areal på 95 m2

BYA og derfor kreve en dispensasjon fra planen.
En søknad om dispensasjon må begrunnes med de særlige grunner som måtte tale for en dispensasjon. 
Det er i første rekke tale om areal- og ressursdisponeringshensyn, søkers personlige grunner gir sjelden 
grunnlag for en dispensasjon

Planens bestemmelser har til hensikt å hindre en gjenbygging av LNF-området.
Søker anfører eget behov for lagringsplass som dispensasjonsgrunnlag. 
Videre anfører søker at det er gitt dispensasjon til hytter i nærområdet. Det er ikke klart på hvilket 
grunnlag det skulle vært gitt dispensasjon eller om hyttene det refereres til ligger i LNF-område slik som 
søkers eiendom. I tillegg ser det ut til å råde noe forvirring rundt arealbegrepene og vi presiserer at 
bestemmelsen vedrører bebygd areal og ikke bruksareal. Det er imidlertid ikke oppgitt eier, adresse eller 
gårds- og bruksnummer for disse slik at opplysningene kan sjekkes av kommunen. 

Dokumentasjonen i søknaden vurderes likevel som tilstrekkelig til å foreta behandling på selvstendig 
grunnlag.

Kommunen anser det som svært viktig å sikre planens hensikt med å unngå gjenbygging av Inderøy sine 
LNF- områder. De ulemper søker måtte få ved ikke å oppføre uthuset anses i dette tilfellet som små i 
forhold til de ulemper en dispensasjon ville kunne få. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at det foreligger særlige grunner som taler for en dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 70 nr.2 sier at:
”2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense 
som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter”.
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Omsøkte bod ønskes plassert 1,1 meter fra nabogrense. Det er ikke vedlagt erklæring fra nabo med 
samtykke til denne plasseringen. Nabo er kommet med innsigelser og vil ikke ha omsøkte bod så nært 
nabogrensen. 
Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen og vi kan ikke se at det foreligger særlige grunner for 
å tillate en plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.

Tiltaket vurderes å være i strid med Plan- og bygningsloven § 70 nr.2

Vedtak:
Søknad om oppføring av uthus på 17 m2 avslås.

Søknaden er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§19-2, 70 nr2 og 93, samt 
Kommuneplanens arealdel.

Øvrige opplysninger:

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Kalgefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.
For å sikre naboenes interesser sendes kopi av vedtaket til disse. Ved evt. klage må naboene varsles 
slik at de har anledning til å uttale seg om dispensasjonsspørsmålet.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
Turid og Svein Alte, 7530 MERÅKER
May Solberg, Ranheimsveien 162B    7053 RANHEIM
Solveig Bosnes Pedersen, Utøy    7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1671-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Stig Hogstad
Kvamshaugen 110
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 020 bnr. 001 - Stig Hogstad . Delingstillatelse - motorsportbane.

Det vises til søknad om fradeling journalført 11.09.2009.

Området som søkes fradelt er regulert til motorsportsbane. Pga krav i forhold til søknad om 
tippemidler ønsker driverne av anlegget en leiekontrakt på minst 40 år.

Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering for området vedtatt 20.03.2006 og omfatter hele 
arealet i reguleringsplanen. 

Berørte naboer er varslet om søknaden og har samtykket til tiltaket. 

Vedtak:

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

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

Saksbehandlingsgebyr for delingssøknad, kr 2.500, faktureres sammen med oppmålingsgebyr.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1695-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Tor Magnus Naustvoll

7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr 087 bnr 001 - Tor Magnus Naustvoll 

Delingstillatelse for hyttetomt fnr. 15 (eksisterende hytte)

Det vises til søknad om fradeling av punktfeste nr. 15 på eiendommen gnr 87 bnr 1.

Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk og anses ikke å stride med kommuneplanens arealdel 
eller plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag.

Det forutsettes at naboer som kan berøres av endrede eiendomsgrenser innkalles til 
kartforretningen.

Vedtak:

Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 93 og i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

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

Saksbehandlingsgebyr for delingssøknad, kr 2.500, faktureres sammen med oppmålingsgebyr.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Bjørg Halseth Gamle kongeveg 21 7725 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1678-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296 «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

Karstein Vikan
Vikan 45 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr. 187 bnr. 001 - Karstein Vikan 

Delingstillatelse for tomt, fnr. 007 (eksisterende hytte)

Det vises til søknad om fradeling av eksisterende hytte, journalført 16. september 2009.

Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk og anses ikke å stride med kommuneplanens arealdel, 
eller plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag.

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

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

Saksbehandlingsgebyr for delingssøknad, kr 2500, faktureres sammen med oppmålingsgebyr.

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi: 

Eva Ovesen Obersten leil. a201 7713 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/965-5
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Jostein Lerfald

 

Avslag på søknad om dispensasjon for utvidelse av tak

Det vises til melding om utvidelse av tak registrert mottatt her 14.05.09.
Siste dokument i saken er søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen mottatt 06.07.09.

Søknaden ble fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Da tiltaket krever dispensasjon 
fra planen må den behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93. Dette innebærer imidlertid 
ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Det søkes om utvidelse av tak på 15,4 m2 over veranda mot øst. 
Planstatus:   Tiltaket ligger innenfor Kommuneplanens arealdel og eiendommen er vist som LNF-område 
(Landbruks- natur- og fritidsområde). Deler av eiendommen, i hovedsak mot sør og øst, ligger i område 
for biologisk mangfold med nasjonal verneverdi.

Saksvurdering:

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

Tiltaket er vurdert i henhold til Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 2-2 sier at:
”Det er lov med vedlikehald og mindre vesentlege endringar/utviding av eksisterande 
bustadhus/fritidshus innafor LNF-området. Tilbygg for bustadhus kan vera inntil T-BYA = 50m2.
Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA = 80m2. I tillegg kan det byggjast uoverbygd anlegg 
og parkering inntil T-BYA = 20m2. Hytter kan ha ei gesimsghgd inntil 3,5m og mønehøgd inntil 5,5m.”

Samlet bebygd areal er i dag på 84 m2 BYA og et nytt tak på 15,4 m2 BYA vil gi et samlet areal på 99,4 m2

BYA og derfor kreve en dispensasjon fra planen.
En søknad om dispensasjon må begrunnes med de særlige grunner som måtte tale for en dispensasjon. 
Det er i første rekke tale om areal- og ressursdisponeringshensyn, søkers personlige grunner gir sjelden 
grunnlag for en dispensasjon
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Planens bestemmelser har til hensikt å hindre en gjenbygging av LNF-området. Deler av eiendommen, i 
hovedsak mot sør og øst, ligger i område for biologisk mangfold med nasjonal verneverdi. Det er uklart 
om tiltaket i sin helhet kommer utenfor dette området eller om taket tangerer den markerte grensen.
Søker anfører eget behov for opphold utendørs med tak som dispensasjonsgrunnlag. 

Kommunen anser det som svært viktig å sikre planens hensikt med å unngå gjenbygging av Inderøy sine 
LNF- områder generelt og i områder med nasjonal verneverdi spesielt. Søker har i dag en veranda som er 
fin til opphold ute selv om denne ikke har tak.
De ulemper søker måtte få ved ikke å utvide taket anses i dette tilfellet som små i forhold til de ulemper 
en dispensasjon ville kunne få. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at det foreligger særlige grunner som taler for en dispensasjon.

Vedtak:
Søknad om utvidelse av tak på 15,4 m2 avslås.

Søknaden er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§19-2 og 93, samt 
Kommuneplanens arealdel.

Øvrige opplysninger:

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

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klage sendes skriftlig og klageinstans er Inderøy kommune.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1667-4
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Inderøy kommune

 

Delegert vedtak

Delingstillatelse - Tomt til eksisterende naust (fnr 55)- Straumen

Viser til søknad mottatt og journalført den 05.09.2009.

Delingen er i samsvar med kommunale vedtak og reguleringsplanen for området

Vedtak:

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

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Håvard Okkenhaug Årfallvegen 80 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1715-2
Saksbehandler Deres referanse
Kristin Volden, 74124281

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

Arnfinn Vist,
Vudduveien 875
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilging av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 
89/1

Vi viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, datert 
den 06.09.09, og plan for tiltak datert den 01.07.09.   Det søkes om tilskudd til hydrotekniske 
anlegg, oppdimensjonering av lukkingsanlegg. Inderøy kommune har behandlet søknaden i 
henhold til:
- ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” gitt av Landbruks-

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

1. Bakgrunn

På bruket Vist er det et eldre lukkingsanlegg med eldste delen fra 1960-talet. Lukkingsanlegget 
går fra nabogrensen på gnr. 89/2 med 225mm sementrør til fylkesvei. Fra fylkesvei til utløp ble
det på 1980-talet lagt 400mm sementrøyr med tilstrekkelig dimensjon som ikke skal skiftes ut. 
Lukkingsanlegget på gnr. 89/2 som ligger ovenfor Arnfinn Vist sin eiendom er tidligere 
oppdimensjonert til 300mm og 400mm, og dette har medført at ved store nedbørsmengder 
kommer det vann opp i kum ved nabogrensen som igjen medfører avrenning og erosjon på dyrka 
jord til Arnfinn Vist. 

Jordtypen er marine strandavsetninger med stort innhold av silt og grus. 
Det søkes om tilskudd til å oppdimensjonere eksisterende lukkingsanlegg til 400mm DV plastrør.
Dimensjonering av rør er etter vedlagt plan over tiltaket. 

2. Vurdering og begrunnelse
Formålet med å gi støtte til forurensingstiltak, er å verne jordbruksarealene mot erosjon og 
arealavrenning samt hindre forurensing fra landbruket. Dette omfatter eksisterende anlegg for 
oppsamling av vann, og utbedring av anlegg som ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Prioriterte 
områder mot forurensing er utbedring av eksisterende lukkingsanlegg der erosjonen er betydelig.
Søknaden omfatter nettopp et slikt anlegg som er en del av et større lukkingsanlegg og treng 
oppdimensjonering for å ta unna større vannmengder. 
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Det er tidligere utført utskiftninger på nabobruket slik at lukkingsanlegget fungerer godt på 
nabobruket gnr. 82/2. Siden lukkingsanlegget på gnr. 82/1 ligger nedenfor her, sier det seg selv at 
det ikke vil fungere med 9” rør lenger. Det er viktig at hele rørsystemet har riktig dimensjon for å 
unngå graving og avrenning på dyrka jorda mot fylkesvei. Når dette tiltaket er utført, vil et større 
lukkingsanlegg være komplett, og en har redusert risiko for erosjon og avrenning av 
næringsstoffer slik forskriften legger opp til. 

3. Vedtak

Med bakgrunn i Forskriften om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Inderøy kommune 
sin retningslinje, innvilges søknaden med et engangstilskudd på inntil kr 81.700.-

Tilskuddet er gitt til:
Tema Tiltak Godkjent 

kostnads-
overslag

Godkjent 
tilskudds-
grunnlag

Tilskudds
sats %

Tilskudd

Planl.- og tilrette-
leggingstiltak
Biologisk 
mangfold
Gammel 
kulturmark
Tilgjengelighet/
opplevelseskval.
Kulturminner /-
miljøer
Freda 
/verneverdige 
bygninger
Organisert 
beitebruk 
/investeringer  
Særskilte 
bygningsmessige 
tiltak 
Hydrotekniske 
tiltak

Oppdimensjonering av 
lukkingsrør

163.400.- 163.400.- 50% 81.700.-

Miljøplantinger/
økologiske 
rensetiltak
Miljøretta 
omlegging
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4. Vilkår og råd

Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

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

Det skal legges vekt på tiltakets forventede effekt med hensyn til reduksjon av erosjon og 
biologisk mangfold. Det er viktig at gjeldende standarder og typetegninger brukes ved utførelse 
av tiltaket. Det skal brukes rør av godkjent merke for landbruksdrift, og tidligere tilsendte 
typetegninger skal benyttes ved legging av rør. 

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

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

7. Tilbakebetaling

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

8. Arbeidsfrist

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2012

Med hilsen

Kristin Volden

Vedlegg: kopi av søknadsskjema
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Kopi til:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Statens Hus 7734 STEINKJER
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1623-2
Saksbehandler Deres referanse
Pål Søndrol Gauteplass, 74124296

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

Ole Haugum
Flagvegen 149 A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Gnr. 139 Bnr. 1 - Ole Haugum, 

Tillatelse til fradeling av areal for stoppeplass for buss.

Det vises til fradelingssøknad journalført 02.09.2009 og inngått avtale om kommunal leie av grunn til 
stoppeplass for busser ved Haugum.

Lokalisering av plassen har vært på høring til Fylkesmannen og det har i prosessen vært dialog med Nord-
Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen om plassering av anlegget.

Det har vært gjennomført arkeologiske undersøkelser av arealet uten at det ble påvist fornminner.

Fradeling og søknad om dispensasjon er nabovarslet.

Inderøy kommune vurderer at kriteriene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt og at det er grunnlag 
for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 19 innvilges det dispensasjon for bruk av 
omsøkt areal til stoppeplass for busser.

2. Delingstillatelse innvilges herved av Inderøy kommune med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 93, og i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens §§ 10 og 23.

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

Med hilsen

Pål Søndrol Gauteplass
Planlegger

Kopi til:
Inderøy kommune
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
21.09.2009 2009/1627-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Asbjørn Dyrstad
Vangsliveien 23
7670  INDERØY

Tillatelse til tiltak for tak og bod

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
002/034  

Adresse:
 Vangsliv. 23, 7670 INDERØY  

Tiltakshaver:
Asbjørn Dyrstad  

Tiltakets art:
 Tilbygg bod og tak over veranda  

Bruksareal i m2:
6  

Det vises til melding om oppføring tak over veranda med tilknyttet bod registrert mottatt her 02.09.09.

Saksopplysninger:

Det søkes om oppføring av saltak på gavl mot sørvest med en liten bod i tilknytning til denne. Taket vil 
dekke 5 x 3 meter og boden blir på 6,45 m2 Nærmeste avstand til nabogrense er 3 meter. 

Tegningsliste: 

• Situasjonsplan
• Fasadetegninger

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 
Kommunen står som eier av naboeiendommen som er et friområde/lekeplass og har ingen innvendinger 
til oppføringen 3 meter fra felles grense. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
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Vedtak:

Tiltaket for tak og bod godkjennes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

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

Øvrige opplysninger:

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
22.09.2009 2009/1581-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets Hus
7735  STEINKJER

Rammetillatelse

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
004/114

Adresse:
 Vennaliveien 13 og 37  

Tiltakshaver:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune  

Ansvarlig søker:
 Nord-Trøndelag Fylkeskommune  

Tiltakets art:
 Fasadeendring og tilleggsisolering  

Bruksareal i m2:
 

Det vises til søknad om fasadeendring i forbindelse med tilleggsisolering av Inderøy videregående skole 
registrert mottatt her 03.09.09.
Siste dokument til saken nabovarsler uten merknader mottatt 21.09.09.

Saksopplysninger:

Tiltak: fasadeendring i forbindelse med tilleggsisolering av bygg C, Inderøy vgs.  Endringen består i ny 
kledning med stående panel og skifte av dør fra en til tofløyet samt innsetting av ett nytt vindu ved siden 
av ytterdør.

Planstatus: Kommunedelplan Straumen

Planformål: Nåværende offentlige bygninger

Ansvarsoppgaver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune, org.nr: 938967091, har søkt lokal godkjenning som 
SØK/PRO/KPR for tiltaket.  

Kontrollerklæringer: Nord-Trøndelag Fylkeskommune PRO/KPR

Tegningsliste:

• Fasadetegninger
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• Situasjonsplan

Saksvurdering:

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

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
 

Det gis tillatelse til fasadeendring i forbindelse med tilleggsisolering av bygg C, Inderøy vgs.  

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, org.nr: 938967091 som SØK/PRO/KPR for tiltaket.  

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 93 og 95.
 

Øvrige opplysninger:

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

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

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
17.09.2009 2009/1617-2
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Anders Skrove
Fjordgløttvn.17
7670  INDERØY

Tillatelse til oppføring av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/053  

Adresse:
 Fjordgløttveien 17  

Tiltakshaver:
Anders Skrove  

Tiltakets art:
 Oppføring av garasje  

Bruksareal i m2:
 49,3

Det vises til melding om oppføring av garasje registrert mottatt her 4.09.09.

Saksopplysninger:

Det søkes om oppføring av garasje sørøst på eiendommen med en avstand til nabogrense på 0,5 meter. 
Det er ikke vedlagt erklæring med samtykke fra nabo til dette.
Tiltaket ligger innenfor Reguleringsplan for Småland, eiendommen er vist som boligområde.
Det går en høyspentlinje nært garasjen og søknaden er vedlagt en godkjenning fra NTE.

Saksvurdering:

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

Det er ikke vedlagt erklæring med samtykke fra nabo til oppføring av garasje nærmere nabogrense enn 4 
meter men nabo er varslet og har krysset av for at de samtykker til tiltaket. Bygningsmyndighetene anser 
det derfor som sannsynlig at dette vil gå i orden og tilstrekkelig at en slik erklæring ettersendes før 
tiltaket igangsettes.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 
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Vedtak:

Tiltak for garasje godkjennes under vilkår av at erklæring fra nabo med tillatelse til oppføring av garasje 
0,5 meter fra nabogrense ettersendes.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for godkjenningen. 

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 86a og 70 nr.2.

Øvrige opplysninger:

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 
Vi gjør spesielt oppmerksom på faren for brannspredning mellom bygninger.

TEK § 7-26 pkt.2 sier blant annet dette om plassering nærmere naboens bygninger enn 8 meter:
”Bygning i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50m2 og liten eller middels brannenergi, kan 
plasseres nærmere bygning i annen bruksenhet uten at det treffes særlige branntekniske tiltak. Er 
avstanden mindre enn 2 m mellom bygninger i ulike bruksenheter, må disse være skilt med 
brancellebegrensende bygningsdel (…).”

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi:
JAN MORTEN SØRHAUG 
FJORDGLØTTVEGEN 15, 7670 INDERØY
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2009 2009/1471-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Jon Leira
Letnesvegen 304
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for tilbygg - G.nr. 063/B.nr.001 – Leetnesvegen 304 – Jon Leira

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
063/001  

Adresse:
 Letnesvegen 304  

Tiltakshaver:
Jon Leira  

Tiltakets art:
 Tilbygg

Bruksareal i m2:
16 m2  

Det vises til melding om tilbygg på bolig registrert mottatt her 12.08.09.

Søknaden ble fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a men ble omgjort og behandles 
som søknad etter plan- og bygningslovens § 93. Se mangelbrev datert 26.08.09.  
Dette innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Tiltak:
Tilbygging av bolig, 4 x 4,3 meter, 17,2 m2 BYA mot nord.
Supplerende dokumentasjon, bilder og situasjonsplan, mottatt 31.08.09.

Saksvurdering:

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

Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Bygningsmyndigheten har ingen merknader til det omsøkte tiltak. 

Vedtak:
Tilbygg på 16 m2 godkjennes.

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 93
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Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
06.10.2009 2009/1465-6
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Torberg Værdal
Sakshaugv. 6
7670  INDERØY

Godkjent tiltak for garasje - 003/020 - Sakshaugvegen 6 – Torberg Værdal  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
003/020

Adresse:
 Sakshaugvegen 6  

Tiltakshaver:
Torberg Værdal  

 

Tiltakets art:
 Oppføring av garasje  

Bruksareal i m2:
 49m2

Vi viser til melding om oppføring av garasje mottatt 10.8.2009 samt mangelbrev sendt 26.8.2009 og 
supplerende dokumentasjon mottatt 1.9.2009.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Meldingen er omgjort og 
behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93, jf. mangelbrev. Dette innebærer imidlertid 
ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje 45m2

Planstatus: Reguleringsplan for Kvistadbakkan
Planformål: Bolig

Tegningsliste:

• Tegninger
• Situasjonsplan

Det er vedlagt erklæring med samtykke til oppføring nærmere nabogrense enn 4 meter fra nabo
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Saksvurdering:

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

Garasjen oppføres i sør øst. Den blir 7,4 meter dyp og 6,6 meter bred med dobbel garasjeport og saltak. 
Innkjøring parallelt med veg

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området når garasje oppføres min. 4 meter fra kant av 
veg/gangveg. Avstanden her er ikke målsatt men ser ut til å være mellom 3 og 4 meter. Det settes derfor 
vilkår for tillatelsen slik at dispensasjon ikke er nødvendig.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
  

Oppføring av garasje på 49 m2 godkjennes.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Nærmeste avstand til kant av veg/gangveg må ikke være under 4 meter.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 93.
 

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selvansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet 
innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§96.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ 
og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Vår dato Vår referanse
07.10.2009 2009/1514-4
Saksbehandler Deres referanse
Inger Johanne Todal Morset, 

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

Tom Berland
Bjørkhaugveien 12 c
7049  TRONDHEIM

Godkjent tiltak for flytting av garasje

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
084/014  

Adresse:
 Nessetveien 1090  

Tiltakshaver:
Tom Berland  

Tiltakets art:
 Flytting av garasje

Bruksareal i m2:
 28  

Det vises til melding om flytting/oppføring av garasje registrert mottatt her.

Søknaden er fremmet som melding etter plan- og bygningslovens § 86 a. Da tiltaket krever dispensasjon 
fra planen må meldingen omgjøres og behandles som søknad etter plan- og bygningslovens § 93. Dette 
innebærer imidlertid ikke at lovens krav om ansvar og kontroll kommer til anvendelse.

Saksopplysninger:

Tiltak: flytting/oppføring av garasje med omdisponering av 250 m2 dyrka jord
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Planformål: LNF- spredt bebyggelse
Tegningsliste: 

• Foto

Saksvurdering:

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

Tiltaket medfører omdisponering av anslagsvis 250 m2 dyrka jord og krever derfor dispensasjon fra 
Jordlova § 9 som sier at:
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
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Det aktuelle arealet ligger tett inntil boligeiendommen, i kanten av dyrka jorda, og tiltaket medfører 
ingen stor belastning på landbruksdriften. Omdisponeringa kan lett føres tilbake til lanbruksproduksjon.

Etter en samlet vurdering gis det dispensasjon til omdisponering av 250 m2 dyrka jord til oppsetting av 
garasje.

Vedtak:

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

Meldingen er behandlet i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 og Jordlova § 9

Øvrige opplysninger:

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

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. 
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket. 

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

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2008/1232-38
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 101/09 21.10.2009

Hovedutvalg Natur 74/09 19.10.2009

Utviklings-/disposisjonsplan Venna.  Kulturcampus/kulturhus/samfunnshus 
m.v. Retningslinjer videre arbeid.

Rådmannens forslag til vedtak
1. Skisser til disposisjonsplan for Vennaområdet datert mai 2009 danner et formålstjenlig 

samlet grunnlag for videre utredninger og planlegging vedrørende arealdisponeringen 
av området.

2. Det legges til grunn for videre planlegging at ”Solstadtomta” fortsatt skal disponeres til 
offentlig formål og at det så langt ikke anses naturlig å disponere hele eller deler av 
tomta til bioenergianlegg.

3. Samfunnshustomta forutsettes benyttet til idretts-/skoleformål i fremtiden. For så vidt 
gjelder spørsmålet om fremtidig bruk - eventuelt hel eller delvis sanering av –
Samfunnshuset, utsettes behandling og beslutning til endelige rammer og 
forutsetninger for oppgradering av Kulturhuset er fastlagt. Den videre planlegging tar 
fortsatt utgangspunkt i at funksjoner som ivaretas av dagens Samfunnshus, i fremtiden 
kan ivaretas av Kulturhuset/Kulturcampus.  Det forutsettes at økonomiske 
konsekvenser er rimelig likeverdige.

4. Skisseplanen for Kulturcampus - med Kulturhus, Inderøy Videregående skole, Mint mv –
gir et formålstjenlig grunnlag for ytterligere utredning og konkretisering.  Det videre 
planarbeidet må – så langt gjelder kommunens direkte engasjement – tilpasses 
realistiske økonomiske rammebetingelser.  

5. For så vidt gjelder Kulturhuset bør basale opprustningsbehov knyttet til garderober, 
konsertsal og hallfasiliteter prioriteres, jfr. avsatt ramme i budsjett og økonomiplan for 
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2009-2012. Under forutsetning av fylkeskommunal medvirkning er Inderøy kommune 
innstilt på å bidra til finansiering av en Black Box. 

6. Inderøy kommune vil – under forutsetning av tilfredsstillende og langsiktige leieavtaler -
ivareta nødvendige investeringer i lokaliteter for å utvide og eventuelt forbedre 
lokaliteter for Nord Trøndelag fylkeskommunes virksomheter - Inderøy Videregående 
skole og Mint mv.

7. Det opptas forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune for avklaring av felles 
rammer og forutsetninger for den videre planlegging.  Gjeldende drifts- og leieavtaler 
vedrørende Kulturhuset gjennomgås og tilpasses eventuelle nye forutsetninger, jfr. pkt. 
4.  Det forutsettes at den økonomiske balansen i det samlede avtaleverk ikke endres. 
Det er en målsetting å gjennomføre disse forhandlingene snarest mulig slik at 
nødvendig planarbeid ikke forsinkes unødig.

8. Det legges til grunn at interessene til Inderøyhallen A/L ivaretas på en god måte og i 
samsvar med inngåtte avtaler mellom Inderøyhallen A/L og Inderøy kommune.

Vedlegg
1 Kulturcampus Inderøy.
2 Sluttrapport skisseprosjekt Kulturampus Inderøy

Tidligere saker av relevans. 

Saken må blant annet sees på bakgrunn av følgende saker:

1. Formannskapet 0053/008 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg. 
2. Formannskapet 0037/06. Forprosjekt nytt administrasjonsbygg. Samarbeid med 

Inderøy videregående skole. (initiert av den opprinnelige Kulturcampusutredningen, 
blant annet motivert av planene om å omstrukturere Nord-Trøndelag Teater og Mint)

3. Kommunestyresak 18/09.  Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen,
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT. Oppdaterte 
forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Bakgrunn
I sak 0053/008 ble vedtatt å lokalisere administrasjonsbygget i ”tilknytning til helsehuset på Venna 
innen medio 2010,…”.

Det ble vedtatt gjennomført et forprosjekt med frist for ferdigstilling innen 01.02.2009.  

Forprosjektet er gjennomført som et delprosjekt av et større prosjekt  i samarbeid med Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og Inderøyhallen inndelt slik:

1. Skisseprosjekt utviklingsplan/disposisjonsplan Venna.
2. Skisseprosjekt mulig videre utbygging/omgjøring Kulturhus og Videregående skole.
3. Skisseprosjekt utbygging administrasjonsbygg og omgjøring Helsehuset. (K-styresak 18/09)
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Denne saken tar opp skisseprosjekt 1 og 2. Skisseprosjekt tre ble behandlet kommunestyret i august og 
hvor rammene for realisering av administrasjonsbygg med tilhørende funksjoner ble endelig fastlagt.

Organiseringen av prosjektutredningen – Kulturcampus Inderøy

Det er Inderøy kommune som har vært ”eier” av utredningsarbeidet.  Nord-Trøndelag fylkeskommune 
og Inderøyhallen A/L har tatt sin del av finansieringen og vært representert i styringsgruppen.

Styringsgruppen har bestått av:
1. Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune
2. Aase Bergene, Nord-Trøndelag fylkeskommune/Inderøy videregående skole
3. Rune Venås, Nord-Trøndelag fylkeskommune/Eiendomsavdelingen
4. Baard Aarnes, Inderøyhallen/Inderøy kulturhus

Nord-Trøndelag fylkeskommunens eiendomsavdeling har ivaretatt prosjektlederrollen. Letnes 
Arkitektkontor har vært uførende arkitekter. 

Sluttrapporten ble formelt avlevert 23.06.2009. 

Rådmannen har skriftlig og muntlig orientert politisk nivå underveis i prosjektutredningen. Den politiske 
arbeidsgruppen, bestående av Ole Tronstad, Ida Stuberg og Harald Ness, har vært særskilt orientert og 
konsultert underveis.

Styringsgruppens (Kulturcampus) vurdering av skisseutkastet.

Styringsgruppen anser at skisseutkastene gir et rimelig godt grunnlag for videre utvikling og 
bearbeiding. Styringsgruppen er oppmerksom på at konseptet så langt fraviker relativt betydelig fra de 
investeringsrammene som hver enkelt part har lagt inn i økonomiplaner. Styringsgruppen har likevel 
valgt å ”oversende” skissene/løsningsforslagene til kommune, fylkeskommune og Inderøyhallen A/L for 
videre behandling. Gjennom denne behandling forutsettes avklart :

1) Innholdsmessige og økonomiske rammer for videre prosjektering
2) Organisering av det videre arbeidet
3) Fremdrift

Kort beskrivelse av forslagene.

Utviklingsplan/disposisjonsplan Venna.

Det vises til vedlegg. 

Utviklingsplanen har ikke en formell planstatus. Utredningen gir likevel sentrale innspill til den videre 
”formelle” planlegging.

Forutsetningen for skissen til utviklingsplan har vært:
1. Dyrket mark skal ikke berøres.
2. Privat eiendom i området skal ikke direkte berøres.

Disposisjonsplanen skisserer:

1. En hoveddisposisjonsplan for området. (delprosjekt 1)
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Samfunnshustomta med omkringliggende områder foreslås disponert til skole-/idrettsformål i 
framtida. Det skisseres et alternativ hvoretter Samfunnshusets kontordel rives og det øvrige anlegget 
renoveres til bruk for Ungdomsskolen mv.  

Offentlig administrasjon og helsefunksjoner bygges ”rundt” nåværende Helsehus. Konseptet peker på 
mulighetene for å knytte administrasjonsbygget nærmere kulturhuset og videregående skole. Det vises 
til Kommunestyrets behandling i møte 31. august og som endelig besluttet hovedløsningen for så vidt 
gjelder administrasjonsbygget.

Kulturhusfunksjoner og videregående skole ”synliggjøres” som en enhet (dog med ulike 
identiteter/hovedinnganger) og drar nytte av muligheter for sambruk av funksjoner. Det er skissert 
muligheten for å flytte hovedinngangen til kulturhuset lenger sør. (ved biblioteket)

Vegløsninger. Konseptet tar opp forslaget om omlegging av hovedvegløsning inn til området, med 
flytting av innkjørselen til nedre Venna. (grensa mot Kleppbygget) Dette gir bedre rom i området 
mellom videregående og administrasjonbygg/helsehus med muligheter for parkering og grøntareal.  

Konseptet tar videre opp i seg hovedprinsippene for parkeringsløsninger, grøntarealer, reservearealer, 
interne gang og sykkelveger mv. 

2. Videre utbygging av Kulturhuset/Videregående skole/Mint (delprosjekt 2)

Planen skisserer en mulig løsning for følgende funksjoner/behov:

Videregående skoles behov for nye lokaliteter til kantine, Black-Box, ordinære undervisningsrom, 
ensemblerom/øvingsrom, rekvisittlager og verksteder. Black Box kan defineres som en mindre 
allbruksal. (liten teatersal)

Mints behov for bedrede og utvidede lokaliteter blant annet til produksjon/prøvekonserter. (Black Box 
f.eks).

Kulturskolens behov for bedre fasiliteter, herunder kontor, lærerarbeidsplasser, garderober, pauserom, 
Black Box, verksteder mv. 

Behov for bedrede garderobefasiliteter for å kunne håndtere idrettsanleggets og ungdomsskolens
behov.

I forslaget skisseres en løsning med undervisningsrom i tilknytning til videregående skoles egne lokaler. 
(langs riksvegen mot nord) Det åpnes for videre utbygging mot sør – dagens ”Venna-bygg”. Kantine, 
Black-box, ensemblerom, lager og verksteder lokaliseres til Kulturhuset. (bygges evt i regi av Inderøy 
kommune)

Skissen innebærer relativt vesentlige omgjøringer/påbygginger av kulturhuset:
1. Ny inngang
2. Nytt produksjonskjøkken/omlegging kafe
3. Nye garderobeløsninger på 1. etg. nivå (understøtter idrettsanlegg/ungdomsskole)
4. Samling administrative funksjoner 2. etg. (også for Mint og Kulturskole)
5. Black Box – øvingsrom – verksteder mot øst. (felles behov vg. skole/kommune/Mint og 

Kulturhuset)
6. Ny og utvidet kantine. ( vg. skoles behov)
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Investeringsbehov - Kulturhuset.

Det er gjort ytterst preliminære beregninger av investerings- og finansieringsbehovet knyttet til de 
skisserte investeringer.  (økonomiske vurderinger i notat av 02/06/2009 Rune Gjermo)

Investeringer i kommunens regi omfatter i skissen ombygging av 400 kvm og tilbygg på 2170 kvm – i 
kalkylen anslått til ca 53 mill. kroner. Tillagt nybygg Videregående skole utgjør den samlede investering 
ca 84 mill. kroner.  Nye kapitalkostnader/leiekostnader for kommune og fylkeskommune vil i sum 
utgjøre rundt 6 mill. kroner. 

Det er åpenbart at dette ligger betydelig over hva som er lagt inn i fylkeskommunens og kommunens 
langtidsplaner så langt. I så måte danner skissen kun et grunnlag for å drøfte og avklare de økonomiske 
rammer og innhold for et mer realistisk prosjekt. 

Forholdet til egen økonomiplan. En samlet gjennomgang.

Det vises til kommunens økonomiplan for 2009-2012. Denne setter en bruttoramme for investeringene 
for perioden 2009 til 2012 på 98,0 mill. kroner – og en nettoramme (mva fratrukket) på ca 74 mill. 
kroner.  Økonomiplanen legger til grunn at kommunen tåler en årlig netto investeringsramme på i 
underkant av 19 mill. kroner. Med et høyt gjeldsnivå i utgangspunktet er dette en relativt ambisiøs plan 
som lett kan utfordres av endrede økonomiske rammebetingelser.

Denne rammen er allerede satt under press ettersom kommunestyret har vedtatt og utvide 
lånerammene til Sandvollan prosjektet og Administrasjonsbyggprosjektet (med vertskommune og 
helsefunksjoner) med vel 10 mill. kroner.

Det er satt av til Kulturcampus/Vg skole 3 mill. kroner brutto – fordelt på 2009 og 2010. Av 
økonomiplansaken fremgår at dette beløpet i utgangspunktet er øremerket ”opprustning og omgjøring 
i Kulturhuset. ”Prioriterte tiltak er knyttet til opprustning og omgjøring av garderober, nytt hallgolv, nytt 
scenegolv og renoveringa av scenerigg og evt nytt teleskopamfi. 

Det er allerede klargjort overfor fylkeskommunen at kommunen er innstilt på å bygge lokaliteter for 
Inderøy vg skoles behov.  Dette er ikke synliggjort annet enn tekstlig i økonomiplanen ettersom det 
forutsettes at denne investeringen ikke skal medføre tileggsbelastninger i våre regnskaper.

De prosjekter som nå synliggjøres gjennom Kulturcampusutredningen og som representerer en 
økonomiplanutfordring er: (jeg forutsetter at alle investeringer som måtte være begrunnet i 
videregående skoles behov/Mints behov for lokalitetsforbedringer/utvidelser dekkes gjennom økte 
leieinntekter) 

1. En eventuell utbygging av Black-Box og eventuelle kommunal medvirkning i andre arealer hvor 
det er aktuelt og se kommunens, fylkeskommunens og andres behov i sammenheng. 
(ensemblerom/verksteder mv)

2. En eventuell større garderobeutbygging for å erstatte de behov som inntil 2007 ble ivaretatt av 
samfunnshuset.  (disse er de facto delvis ivaretatt av Kulturhuset de to siste år etter at 
samfunnshusdelen ble stengt på grunn av brannhensyn)

3. Eventuelle andre omgjøringer/kvalitetsforbedringer for å understøtte egne virksomheters 
behov – jfr. f.eks Kulturskole og Bibliotek.

4. Og indirekte – eventuelle saneringskostnader/ombyggingskostnader Samfunnshuset som følge 
av at Samfunnshusets funksjoner/oppgaver overføres til andre. Vi har så langt antatt at 
alternativkostnaden her er lik null.  Kalkyle på rivning er på ca 5 mill. kroner.
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5. Øvrige tilhørende/konsekvensinvesteringer knyttet til omlegging av veg, sykkelveg/gangveger 
mv. Vi anslår helt preliminært at omlegginga av hovedvegen inn til Venna kan komme ut med 
en kostnad i størrelsesorden inntil 1,5 mill. kroner. (ikke i økonomiplanen) Det er satt av i 
økonomiplanen 1mill. kroner til trafikk/parkeringsløsning Kulturhus/Samfunnshusområdet. 
(reguleringsplan under utarbeidelse) Om en antar at andre konsekvenskostnader ved etablering 
av interne gang og sykkelveger, jfr. planskissen, utgjør 1mill. kroner, representerer dette 
elementet en tileggsutfordring i forhold til ny økonomiplan på ca 2,5 mill. kroner.

Nedenfor er listet opp aktuelle ”nye” netto investeringsbehov (sammenlignet med vedtatt 
økonomiplan) som må håndteres og avklares i forbindelse med budsjett og økonomiplanrevisjonen 
2010-2013: (investeringsbeløpene vedrørende Kulturhuset er indikative)

1. Sandvollan 2,7 mill. kroner
2. Administrasjonsbygget, m vertskommune og Helsefunksj. 9,0 mill. kroner
3. Vegomlegginger – Kulturcampusutredningen 2,5 mill. kroner
4. Bedrede kontorfasiliteter Kulturskole mv 1,0 mill. kroner
5. Utvidet dusj/garderobeløsning 3,0 mill. kroner
6. Eventuell bidrag Black Box, felles arealer (tentativt) 2,5 mill. kroner
7. Eventuell renovering/sanering/omgjøring Samfunnshus 5,0 mill. kroner

Sum mulig ny økonomiplanutfordring: 25,7 mill. kroner

(I oppsettet er da ikke medtatt eventuelt finansieringsbidrag nytt felles varmeanlegg/bioanlegg – se 
egen sak for formannskapet i september)

Nye eller utvidede investeringer på 25,7 mill. kroner representerer en kapitalkostnad på i underkant av 
2 mill. kroner årlig.  I forhold til kommunens målsetting om å redusere den relative gjeldsbelastning, 
representerer dette en betydelig utfordring.

Vurdering
De skisser som her er utarbeidet må leses som et grunnlag for videre drøfting av hovedretning for en 
mulig utbygging. Hovedløsningen innebærer betydelige økonomiske utfordringer, men har samtidig så 
vidt mange interessante elementer at videre utredning er nødvendig.

Rådmannen tilrår i denne saken at kommunen arbeider videre med konseptet og går i konkrete 
forhandlinger med fylkeskommunen om innhold og rammer for videre utredning og prosjektering.

Inderøy kommune er en kulturkommune og ønsker og profilere seg videre som det. I denne 
sammenheng er så vel Inderøy videregående skole og Kulturhuset viktige aktører.  Det mangeårige og 
konstruktive samarbeidet mellom IVGS, Kulturhuset og Inderøy Kulturskole er ene av bærebjelkene i 
kulturkommunen. Dette samarbeidet kan styrkes og gjøres til et enda større aktivum ved å utvikle de 
fysiske arenaene for dette.

Etter rådmannens skjønn bør vi derfor nøye vurdere om ikke – i alle fall vesentlige elementer i - det 
innholdet som er presentert kan realiseres. Dette vil måtte innebære en utvidelse av 
økonomiplanrammene til dette prosjektet. (med tilhørende prosjekter) 

Når det gjelder vurderinger av grunnlaget og innholdet gjøres gjeldende følgende refleksjoner for så 
vidt gjelder enkelte problemstillinger:

1. Ut fra målsettingen om på lang sikt og satse og prioritere Kulturhusets aktivitetsgrunnlag, synes 
det formålstjenlig og la Kulturhuset i fremtiden betjene de behov som tradisjonelt har vært 
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betjent fra Samfunnshuset. (idrettsanlegget og ungdomsskole).  Denne holdningen gjelder 
under forutsetning av at den videre utredning at dette er en akseptabel økonomisk løsning –
sammenlignet med en renovering av Samfunnshuset.

2. Dersom denne forutsetningen viser seg å holde, vil Samfunnshusets fremtidige skjebne være 
avhengig av om det er nye kritiske arealbehov som på en kostnadseffektiv måte kan dekkes opp 
gjennom hel eller delvis renovering av Samfunnshuset. Dette synes ikke åpenbart i det 
kortsiktige perspektiv, men både idrettshallbehovet, Ungdomsskolens fremtidige arealbehov og 
det faktum at Samfunnshuset p.t. inneholder et ”biovarmeanlegg” er momenter som ikke uten 
videre kan overses. (det faktum at vi p.t. opererer med saneringskostnader på over 5 mill. 
kroner gjør ”regnestykket” ytterligere komplisert. 

3. Når det gjelder Idrettshallen vil behovsvurderingen må en se denne i sammenheng med 
hallkapasiteten knyttet til Kulturhuset. Dersom en legger en fremtidig større hall til Kulturhuset, 
vil dagens hall i samfunnshuset fremstå som overflødig. Dette innebærer at det vil være naturlig 
å avvente endelige konklusjoner om Samfunnshuset til idrettsanleggsutredningen foreligger.

4. Økonomien tilsier at investeringsomfanget knyttet til Kulturhuset må begrenses. Både 
arealbehovet knyttet til de enkelte funksjoner, og det samlede løsningskonsept, må i så måte 
nøye vurderes. 

5. Når det gjelder Black Box er dette en åpenbar samarbeidsutfordring og hvor rådmannen så 
langt merker seg miljøets sterke engasjement. Jeg vurderer det så langt slik at vi bør nøye se på 
mulighetene for å få realisert dette – men presiserer at dette forutsetter en vesentlig andel 
fylkeskommunal finansiering.

6. Mint. Det er enighet om at Mints lokaliteter bør forbedres, og Inderøy kommune ønsker sterkt
å medvirke til gode arbeidsbetingelser for Mint på Inderøy. Før vi går videre med utredningen, 
må det være klart hvilke framtidsplaner Mints eier har. Langsiktige investeringer i kommunal 
regi må nødvendigvis forutsette langsiktige avtaler. 

7. Det er behov for en total gjennomgang av avtalekomplekset mellom kommune og 
fylkeskommune vedrørende ”felles” lokaliteter. 

8. Rådmannen merker seg at Inderøy Videregående skole anfører behov for en betydelig 
renovering av nåværende lokaler på Venna som så langt er i kommunens eie.  Etter 
rådmannens skjønn avtegner det seg nå et bilde hvor det er naturlig at fylkeskommune overtar 
eierskapet til disse lokalene.

9. Fremdrift. Det er viktig at vi kommer videre i planleggingen. Det vil være nødvendig og innlede 
forhandlinger med Nord-Trøndelag fylkeskommune om en intensjonsavtale og som regulerer 
rammer, innhold og fremdrift for det videre arbeidet.

Konklusjon
Det vises til innstilling.
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KULTURCAMPUS INDERØY

1. Vedlegg til sak om videre oppfølgning av forslag
til utbygging av Kulturhus og Videregående
skole mv

a. Planskisser utarbeidet av Letnes
Arkitektkontor/Asplan Viak.

Delprosjekt 1 .Utviklingsplan/disposisjonspl Venna

Delprosjekt 2. Hovedløsning Kulturhus/Vg Skole
Delprosjekt 3. Administrasjonsbygg behandlet tidligere
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SKOLETUN
- Sakshaug Skole

- Inderøy Ungdomsskole

Samfunnshusdelen i eksisterende samfunnshus foreslåes

opprustet / ombygd til undervisningslokaler for Inderøy Ungdomsskole.

Heri inngår også oppdatert garderobe / dusjanlegg og gymnastikksal.

IDRETTSPARK
- Eksisterende sentralidrettsplass

Brukere er idrettslaget og alle skoler i området.

Betjenes idag med garderobeanlegg i eksisterende samfunnshu

men funksjonen foreslås tillagt kulturhuset på sikt.

KULTURTUN
-Inderøy Kulturhus

- Inderøy Videregående Skole

- MiNT

-Musikkskolen

- -Biblioteket

HELSE- OG ADMINISTRASJONSTUN
-I nderøy Kommune, administrasjon

-NAV

-Tannlegetjeneste

-Lege- og fysioterapeuter

Treningssenter

• -Forslag til I

Ny biovar
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Det må tilstrebes korte og enkle ganglinjer mellom skoleområdet
og kulturtunet. Om nødvendig kan kulturhusets inngang på mot
øst oppgraderes til å bli en skoleinngang.

/  Syklende

førsel via gang/sykkelvegnett som følger bilveg rundt

er det flere stikkadkomster inn i området til de respektive
ene.

ngangstrafikk mellom Vennaveien og Vennalivegen.

vegen forlenges sørover til Venna Eiendom før den legges inn mot
\eien (Rv761). Da oppnåes størst mulig areal uten brudd av

Parkering

Parkeringsplasser erfordelt i forhold til områdets hovedfunksjoner. Totalt er det
vist ca 280 plasser, og om nødvendig kan administrasjonsbygget planlegges
med parkeringskjeller for ca 50 biler.

I tillegg til viste plasser forutsettes parkering for bevegelseshemmede, samt av-
påstigningsplasser knyttet opp mot hovedinngangene.

N
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sebygg" med gjennomgang på bakkeplanet

-;,

1E7

Fellesakse med åpne, overdekte uterom,
Møteplasser og forbindelser til ulike funksjoner.

(-"

•

s:›
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KAJLIVIZTUN

Aksen mellom helsehuset og kulturhuset blir fellesarena for
funksjonene som ligger i dette området. Denne kan
utformes som en kommunikasjonslinje både utvendig og
innvendig, og fylles med servicetilbud, fellesfunksjoner og
sosiale møteplasser både utvendig og innvendig.

Målsetting for utforming er at den skal være mest mulig
transparent, og ha åpninger og gjennomganger for
tverrpassasjer.
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Innspill:
Garderobeanlegg til sentralidrettsplassen. Gjerne i
Kombinasjon med toalettanlegg for uteaktiviteter.

Bredest mulig driftsgrunnlag i kulturhuset

Akse kulturhus - helsehus

Øke idrettshall mht. Kapasitet og størrelse. En ballflate i tillegg.
Etablere servicefunksjoner mot alpinbakken.

Ikke både samfunnshus og kulturhus.

Administrasjon er vedtatt lagt til helsehuset

Kulturhuset er viktig for å synliggjøre kommunen /  /

ClC

Innspill:
Inderøy Samfunnshus.
Kontordelen rives etter utflytting, og
resterende del istandsettes/tilpasses gode og
tidsmessige lokaler for Inderøy Ungdomsskole.

Varmeanlegg for skoler og samfunnshus
Beholdes, evt. tilknyttes planlagt biovarmeanlegg.

r"'
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ApiRn

Innspill:
Aksen / servicedelen vil være kjernen for al
og omfatter både ute- og innearealer.
Hver enkeltfunksjon bidrar tilservicedelen.

-Elevbedrift, -studio, -kantine, -bibliotek,
-utstillings- og fremføringsarealer mm..

-Lokalisering av kulturskolen, med
-undervisningsareal og arena for aktivitet.
-(Liten scene)

Innspill IVGS.
Det er kun 2000 bygget se
mht. teknisk stand og funk
Øvrige bygg er for dårlige
bygg kan bidra til at skoler
oppfylle sitt ansvar som sp

Innspill:
Nåværende h(
kompletteres r
senter for legE
og treningsser
Frigjort areal
administrasjor
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Det må tilstrebes korte og enkle ganglinjer mellom skoleområdetog kulturtunet. Kantine legges øst for biblioteket, og får inngangfra 1.etg plan i skolebygget (kote 21.)

/  Syklende

Førsel via gang/sykkelvegnett som følger bilveg rundt

3 er det flere stikkadkomster inn i området til de respektiveene.

vegen forlenges sørover til Venna Eiendom før den legges inn moteien (Rv761). Da oppnåes størst mulig areal uten brudd avngangstrafikk mellom Vennaveien og Vennalivegen.

J

isplasserer fordelt i forhold til områdets hovedfunksjoner. Totalt er det0 plasser,. Det kan bli aktuelt å bygge Legesenter/fysikalsk institutt i• I så fall vil det bli bedre plass til parkering på bakkeplan.
viste plasser forutsettes parkering for bevegelseshemmede, samt av-3splasser knyttet opp mot hovedinngangene.
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planutsnitt med
-og svømmeanlegg)tter dagens

av samfunnshuset. allen kan her
mot sør ,-sørøst deres opparbeidet etitetsareal.

t‘./12'11.-'4"tWlirl:

Innspill:
Alternativt planutsnitt medsvømmeanlegg til knyttetKulturhuset og nyegarderobeanlegg.Svømmehallen bUr hernordvendt og avgrenses motadkomstvei for skoleparkering.

  •,71.0`f
Uu c,r)(>1:554.,L£

•

 • •

10t

• /./.:/

it "

N N(' s'\\ „,

Side 202



Kulturaksen

,
Servicet

Kantine for kommunen

\\

Inderøy VGS nye
tilbygg

.nistrasjonsbygg

ar entral i kjelIer

-(Legesenter,
Fysikalsk institutt
reningssenter
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Kulturcampus - Inderøy

Skisseprosjektet har bestått av tre deler. Delprosjekt 1, 2 og 3.

• Delprosjekt 1: Overordnet plan for området. Utviklingsmuligheter er skissert i et 50-års
perspektiv.

• Delprosjekt 2: Rom/ funksjonsprogram inkl skisser for den videregående skolen, kulturhuset,
kulturskolen og MiNT

• Delprosjekt 3: Nye arealer for administrative funksjoner i Inderøy kommune, inklusive arealer for
økonomifunksjonen som flytter til Inderøy gjennom INVEST-samarbeidet.. Etter hvert også nye
arealer til leger/ fysioterapeuter som flytter ut av eksisterende helsehus.

Letnes arkitekter as har utført skisseprosjektet etter at de gikk av med seieren i konkurransen avsluttet i
desember 2009. Utførende arkitekt har vært Gyda Løken som avløste Kåre Herstad etter DP 1. Rolf
Gaarde har hatt rollen som prosjekteringsleder. Letnes har benyttet Stine Ruud fra Asplan Viak på
utomhusplaner.

Det ble inngått en kontrakt mellom Inderøy kommune og Letnes arkitekter as av format NS 8402,
prosjektering som regningsarbeider. Rammen ble satt til 300.000,- eks mva.

Det er pr 23.juni 2009 mottatt faktura for til sammen 301.500,-. Dette betraktes som å være i henhold
til forutsatt ramme.

Føringene som ligger i denne planen bør ligge til grunn for valgene som gjøres angående utvikling av
området.

Det virker som dette må deles i to prosjekter videre.

Programmet som ble utarbeidet, og deretter skissert, ble ikke i forhold til tilgjengelige
investeringsrammer. Følgende punkt legges til grunn:

K ulturcampus - Inderoy

1. En felles arena på kulturhuset for konserter, teater, MiNT, kulturskole og videregående skole.
Samarbeidsmodeller mellom kommune/ fylkeskommune bør utredes. Viser til eksempel fra Eid

'U
vidaregåande skule i Nordfjordeid og Operahuset Nordfjord. (0mtalt i Byggaktuelt 3-2009)

2. Undervisningsarealer for Inderøy videregående skole. Venna utvikles/ erstattes og Ormen
Lange oppgraderes med nye vinduer og etterisolering/ kledning. Utvidelse finansieres og
bygges av NTFK. Dette på grunn av at de nye arealene vil knyttes tett opp mot eksisterende
bygg som eies av fylkeskommunen.

• Leger og fysioterapeuter skal selv stå for etablering av nye lokaler.

• Behovet er definert som 52 cellekontor og 5 åpne arbeidsplasser i et servicetorg.
• Lavest investeringskostnad oppnås mest sannsynlig gjennom et tilbygg til eksisterende helsehus.
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• Investeringsramme er definert til 25 mill NOK

Jeg anbefaler følgende videreføring av delprosjekt 3:

Steinkjer 2009-06-23

Rune Gjermo

KuRurcampus - Inderey

1. Inderøy kommune utarbeider, med utgangspunkt i skisseprosjektet, en overordnet
kravspesifikasion tilpasset totalentreprisen. Det bør fokuseres på utnytting av helsehuset.

a. Tilbygget bør være generelt og fleksibelt med tanke på endring av brukerkrav over tid.
Viser til Byggforskseriens blad 344.110 "Tilpasningsdyktige kontorbygninger"

b. Ferdig 31.august
2. Prosjektkonkurranse gjennomføres som ett-trinns konkurranse med forhandling. Gjennom dette

kan tilbudene justeres/ tilpasses.
a. Kontrahering 2.november

3. Byggefase 1.desember — 15.juli

Det er viktig at man i beslutningen om eventuell realisering tar med nødvendige usikkerhetsvurderinger.
Dette gjelder både for grunnforhold, areal og kostnad. I en rammebetraktning for politisk behandling er
det fornuftig å legge inn en buffer på 15 %.
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