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Saker til behandling 

PS 70/10 Tilgjengelig rentvannsmagasiner- revisjon av HP Vann 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. For å sikre vannforsyningen til Røra-området vedtas utbygging av nytt høydebasseng på 

Flaget i henhold til forutsetninger angitt i saken. 
 

2. Kostnadene anslått til 10 mill. kroner og finansiering innarbeides i budsjett 2011. 
 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

1. For å sikre vannforsyningen til Røra-området vedtas utbygging av nytt høydebasseng på 
Flaget i henhold til forutsetninger angitt i saken. 

 
2. Kostnadene anslått til 10 mill. kroner og finansiering innarbeides i budsjett 2011. 

 
 

PS 71/10 Reguleringsplan for småbåthavn på Hylla - Behandling etter høring. 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 vedtas reguleringsplan for Hylla 
Småbåthavn. 

 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 vedtas reguleringsplan for Hylla 
Småbåthavn. 
 

PS 72/10 Søknad om konsesjon på Letnesvågen gnr. 66/1-fritak av buplikt 

Rådmannens forslag til vedtak 

Søknad om konsesjon til Inge Kirknes på Letnesvågen gnr. 61/1 blir godkjent etter 
konsesjonslovens § 9. Det blir sett vilkår etter konsesjonslovens § 11 om tilflytting til 
eigedommen innan 31.12.2011. Eigaren kan ikkje rekna med å få ytterleg utsetjing av buplikta. 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

Søknad om konsesjon til Inge Kirknes på Letnesvågen gnr. 61/1 blir godkjent etter 
konsesjonslovens § 9. Det blir sett vilkår etter konsesjonslovens § 11 om tilflytting til 
eigedommen innan 31.12.2011. Eigaren kan ikkje rekna med å få ytterleg utsetjing av buplikta. 
 

 

PS 73/10 Regelverk for kommunale vann og avløpsanlegg - endring av reglement 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

1. Det igangsettes et arbeide i samarbeid med nabokommunene for innføring av 
Normalreglement for sanitæranlegg. Sak fremmes til politisk behandling våren 2010. 
 

2. Vedlagte”Reglement for eiendommers tilknytning til kommunale avløpsledninger” og ” 
Reglement for eiendommers tilknytning til kommunale vannledninger” endres for å 
oppnå forenkling. Rådmann gis fullmakt til å gi tilskudd og til å inngå avtaler om 
finansiering. Hovedutvalg natur skal godkjenne nytt reglement. 

 
3. I  budsjettet for 2010 settes av kr 250 000 til tilskudd for vannverkstilknytning og kr 250 

000 til tilskudd for avløpstilknytning. 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Rådmannen retter opp årstall fra 2010 til 2011 i forslag til vedtak. 

Avstemming 

Enstemmig 



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

1. Det igangsettes et arbeide i samarbeid med nabokommunene for innføring av 
Normalreglement for sanitæranlegg. Sak fremmes til politisk behandling våren 2011. 

 
2. Vedlagte ”Reglement for eiendommers tilknytning til kommunale avløpsledninger” og ” 

Reglement for eiendommers tilknytning til kommunale vannledninger” endres for å 
oppnå forenkling. Rådmann gis fullmakt til å gi tilskudd og til å inngå avtaler om 
finansiering. Hovedutvalg natur skal godkjenne nytt reglement. 

 
3. I  budsjettet for 2011 settes av kr 250 000 til tilskudd for vannverkstilknytning og kr 250 

000 til tilskudd for avløpstilknytning. 
 

PS 74/10 Anmodning om uttalelse - Søknad om tillatelse til deponering av askeavfall fra 

Norske Skog Skogn i bedriftsinternt avfallsdeponi - NorFraKalk AS 

Rådmannens forslag til vedtak 

 De trafikkmessige ulemper/trafikksikkerhetsrisikoen knyttet til den omsøkte 
deponeringen av askeavfall fra Norske Skog AS anses så vidt store at Inderøy kommune 
går mot at Klima- og forurensningsdirektoratet gir tillatelse til deponering av askeavfall i 
kalkbruddet på Hylla. 

 Mulige støvplager knyttet til det omsøkte tiltaket er ikke tilstrekkelig utredet. Det 
påpekes at totalbelastningen fra nåværende utslippstillatelse og omsøkte deponering 
ikke er gitt en vurdering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Tore Huseth fremmet nytt forslag til vedtakets første punkt: 
 De trafikkmessige ulemper/trafikksikkerhetsrisikoen knyttet til den omsøkte deponeringen 

av askeavfall fra Norske Skog AS anses så store at Inderøy kommune går sterkt imot at 
Klima- og forurensningsdirektoratet gir tillatelse til deponering av askeavfall i kalkbruddet 
på Hylla. 

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

 De trafikkmessige ulemper/trafikksikkerhetsrisikoen knyttet til den omsøkte deponeringen 
av askeavfall fra Norske Skog AS anses så store at Inderøy kommune går sterkt imot at 
Klima- og forurensningsdirektoratet gir tillatelse til deponering av askeavfall i kalkbruddet 
på Hylla. 

 Mulige støvplager knyttet til det omsøkte tiltaket er ikke tilstrekkelig utredet. Det påpekes 
at totalbelastningen fra nåværende utslippstillatelse og omsøkte deponering ikke er gitt en 
vurdering.  



 

PS 75/10 Klage på vedtak. Søknad om anlegging av flytende bølgedempere - Vangshylla 

båtforening - 

Rådmannens forslag til vedtak 

 

Hovedutvalg Naturs vedtak fra 23.08.2010 opprettholdes:  
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap 19, gis det inntil videre ikke dispensasjon til 
anlegg av flytende bølgedemper som omsøkt.  
 
Småbåthavnas framtidige plassering og eventuelt anleggelse av bølgedemper skal 
vurderes nærmere i forbindelse med pågående reguleringsarbeid for utvidelse av 
småbåtanlegget ved Skarnsundet fjordsenter. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Arbeiderpartiet v/Bjarne Kvistad fremmet følgende forslag til vedtak: 
”Hovedutvalg Natur gir klager medhold i klage på vedtak av 23.08.2010. 
 
Det gis dispensasjon etter PBL § 19-2.  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold til denne lov. 
 
Hovedutvalg Natur forutsetter at området som i dag ivaretas av Vangshylla båtforening, også i 
en framtidig reguleringsplan er en naturlig del av Vangshylla.” 

Avstemming 

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Kvistads forslag fikk rådmannens forslag 
7 stemmer og Kvistads forslag 2 stemmer. 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

Hovedutvalg Naturs vedtak fra 23.08.2010 opprettholdes:  
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven kap 19, gis det inntil videre ikke dispensasjon til 
anlegg av flytende bølgedemper som omsøkt.  
 
Småbåthavnas framtidige plassering og eventuelt anleggelse av bølgedemper skal vurderes 
nærmere i forbindelse med pågående reguleringsarbeid for utvidelse av småbåtanlegget ved 
Skarnsundet fjordsenter. 

 

PS 76/10 Inderøy kommune - Dispensasjon fra Kommunedelplan 

Straumen/Bebyggelsesplan for Venna nedre 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 



1. Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 dispensasjon fra 
Kommunedelplan Straumen og Bebyggelsesplan for Venna nedre for bygging av nytt 
legesenter på gnr 4 bnr 140. 

 
2. Det igangsettes omgående arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for området i 

samsvar med vedlag situasjonsplan. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 delegeres til rådmann.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

1. Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. 19 dispensasjon fra 
Kommunedelplan Straumen og Bebyggelsesplan for Venna nedre for bygging av nytt 
legesenter på gnr 4 bnr 140. 

 
2. Det igangsettes omgående arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for området i 

samsvar med vedlagt situasjonsplan. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 delegeres til rådmann.  

 

PS 77/10 Spøknad om trafikksikkerhetsmidler 2011. 

1. Inderøy kommune søker om tilskudd fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg til følgende formål.  
 

- Ferdigstillelse av vegbelysning ved Gangstadhaugen (Fv.221), 111.000 kr. Egenandel 
forutsettes at dekkes av Småland og Gangstadhaugen Vel. Drift av anlegget overtas av 
Inderøy kommune, jfr tidligere vedtak. 

 
- Videreføring av tilskudd til 3 fartsdumper i Nessveet, kr 15 000. Egenandel dekkes av 

kommunens vegbudsjett.  
 
- Tilskudd til 4 fartshumper i Østerenget kr 20 000. Egenandel dekkes av kommunens 

vegbudsjett. 
 

- Tilskudd til opprydding av parkering, gangareal, vegbelysning og flytting av vegkryss på 
Vennaområdet, kr 500 000. Egenandel dekkes av kommunens investeringsbudsjett.  
 

2. Handlingsplanen for trafikksikkerhet i Inderøy kommune 2006 -2010, videreføres til også å 
gjelde 2011. Ny plan for Inderøy kommune inkl. Mosvik revideres i 2012.  

 

 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

1. Inderøy kommune søker om tilskudd fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg til følgende 
formål.  

 
- Ferdigstillelse av vegbelysning ved Gangstadhaugen (Fv.221), 111.000 kr. Egenandel 

forutsettes at dekkes av Småland og Gangstadhaugen Vel. Drift av anlegget overtas av 
Inderøy kommune, jfr tidligere vedtak. 

 
- Videreføring av tilskudd til 3 fartsdumper i Nessveet, kr 15 000. Egenandel dekkes av 

kommunens vegbudsjett.  
 
- Tilskudd til 4 fartshumper i Østerenget kr 20 000. Egenandel dekkes av kommunens 

vegbudsjett. 
 

- Tilskudd til opprydding av parkering, gangareal, vegbelysning og flytting av vegkryss på 
Vennaområdet, kr 500 000. Egenandel dekkes av kommunens investeringsbudsjett.  
 

2. Handlingsplanen for trafikksikkerhet i Inderøy kommune 2006 -2010, videreføres til 
også å gjelde 2011. Ny plan for Inderøy kommune inkl. Mosvik revideres i 2012.  

 

PS 78/10 005/046 Jensen og By - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av 

garasje 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Vennesborg, sist revidert 15.10.07, vedrørende byggegrense for plassering av garasje på 
eiendommen 005/046, Vennesborgvegen 1. 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Bjarne Kvistad fremmet følgende forslag: 
”Søknad om dispensasjon avslås.  
 
Saken sendes til regional myndighet (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) for vurdering jf. PBL § 
19-2 – dispensasjonsvedtaket, avsnitt 4. Der ønskes vektlagt hensyn til naboer og de 
trafikkmessige konsekvenser jf. krav om frisiktlinjer på veier som er åpne for vanlig trafikk. 
 
Hovedutvalget ønsker å få saken tilbake når vurdering er gjort.” 
 



Det ble avholdt gruppemøte. Kvistad trakk sitt forslag. 
 

Avstemming 

Rådmannens forslag fikk ingen stemmer og det innebærer at dispensasjon ikke innvilges som 
omsøkt. 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

Dispensasjon innvilges ikke som omsøkt. 
 

PS 79/10 Gebyr for avfall 2011 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
Forslag til gebyrsatser fra Innherred Renovasjon for 2011 godkjennes.  
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer. 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

Forslag til gebyrsatser fra Innherred Renovasjon for 2011 godkjennes.  
 

PS 80/10 Gebyr for vann 2011 

Rådmannens forslag til vedtak 

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 
vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. 
Det innebærer at årsgebyret ikke endres fra 2010 til 2011. 

 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 



I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 
vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.11 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. 
Det innebærer at årsgebyret ikke endres fra 2010 til 2011. 
 

PS 81/10 Gebyr for avløp 2011 

Rådmannens forslag til vedtak 

I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas 
nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en økning på 5 % og i samsvar med vedlagte 
forslag. 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas 
nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2011 med en økning på 5 % og i samsvar med vedlagte 
forslag. 
 
 

PS 82/10 Møteplan 2011 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til møteplan 2011 godkjennes med slike endringer: 
 
 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

Forslag til møteplan 2011 tas til orientering 
 

PS 83/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Rådmannens skriftlige orientering november 2010 ble delt ut i gruppemøter. 



 
Det ble i tillegg orientert om framdriften på opprusting av Rostadvegen. 
 
Tore Huset stilte spørsmål ang. bygging av nytt lege- og fysioterapisenter i forhold til utflytting 
fra helsesenteret og oppstart Familiesentral.  
 
Willy Pettersen kommenterte opprustingen av Rostadvegen. 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

 

Redegjørelsen tatt til orientering 

RS 230/10 Vikan 45 - Vikan. Godkjent kårbolig 

RS 231/10 Utøyvegen 59 - Næss. Godkjent tilbygging av inngangsparti 

RS 232/10 Enganv. 19 - Kummel/Roel. Godkjent tilbygg til bolig 

RS 233/10 Einhaugen 10 - Bremseth. Godkjent utvidelse av veranda 

RS 234/10 Rostadvegen 227 - Finstad. Utslippstillatelse 

RS 235/10 Lensmyra - Austad Maskinstasjon. Avslag på søknad om tilbygg 

RS 236/10 Sandvollanveg 505 (Dalen) - Stiklestad. Innvilget dispensasjon for 

gjenoppbygging etter brann. 

RS 237/10 Vikan 45,  Vikan - Godkjent fradeling av 4 hyttetomter i henhold til 

regulleringsplan. 

  



Saker til behandling 

PS 84/10 Ordføreren orienterer 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Ordføreren orienterte om 

 Kommunesammenslåingen vedtatt i Statsråd. Prosedyre for overføring av personell skal 
vedtas og rådmann forventes ansatt før nyttår. Plan for kulturbyggende tiltak. 

 Inn-Trøndelag brannvesen – framtidige utfordringer. Willy Pettersen stilte spørsmål ved 
lønnsnivået i interkommunale selskap. 

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

Redegjørelsen tatt til orientering 

 

PS 85/10 Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014 

Behandling i Eldres Råd - 11.11.2010  

Rådmannen orienterte omforslag til Budsjett 2011, spesielt omområdene helse, pleie og 
omsorg. 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Eldres Råd - 11.11.2010 

Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning. 

 

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010 

Utsettes. Behandles i nytt møte den 25.11.10 k 0900. 

 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010  

Forslag fra leder om at saken utsettes til nytt møte neste uke 



Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010 

Saken utsettes til nytt møte i den  25.11.2010 kl 1300-1500 

 

 


