
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 30.01.2012

Tidspunkt: 09:00  -  15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Ingrid Melhus SP Bjarne Kvistad AP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ingrid Alstad AP
Bente Kvam AP Mads Skaugen SV
Øyvind Treider Olsen V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Ida Lise Letnes SP Izabela Vang H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Liv Elin Olsen SP
Kjetil Klepp SP

Merknader: Før møtet ble satt var det befaring, jfr. sak nr. 2 og 4/12.

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim
Gunnar Winther
Kristin Volden
Pål Gauteplass
Ida Stuberg

Rådmann
Enhetsleder
Planlegger
Planlegger
Ordfører



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i 
møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Andres Iversen Liv Elin Olsen   Mads Skaugen

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 1/12 Revidering av kommundelplan Straumen  2012- 2015, 1.gangs 
behandling

PS 2/12 Reguleringsplan for Vinjesjøen - behandling etter høring.

PS 3/12 Utredning av fremtidig løsning for gjenbrukstorg i Inderøy 
kommune

PS 4/12 Trafikksikkerhet 2012.  Tilskuddsprosjekter.  Samlet 
handlingsplan.

PS 5/12 Vannregion Trøndelag - oppnevning av representanter til 
Vannregionutvalget

PS 6/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/12 Inderøyvegen 665 - Myhre. Ferdigattest for tilbygg og våtrom, 181/018

RS 2/12 Letnesvegen 355 -Letnes. Godkjent platting og flytebrygge, 060/010

RS 3/12 Nessveet 58 - Fjerstad. Dispensasjon for farge på tak, 135/112

RS 4/12 027/007 - Godkjent tilbygging av carport i Rostadvegen 347

RS 5/12 Tillatelse til bruk av snøskuter - Inderøy Røde Kors

RS 6/12 Aune Magne gnr 022 bnr 001 festenr 003 - Tilbygg hytte - godkjennes

RS 7/12 Einhaugen 24 - Sundfør/Sørstrøm. Godkjent påbygg, 001/091

RS 8/12 Utøyvegen 140 -TN Vangs mekaniske Verksted. Rammetillatelse for 
tilbygg, 014/019

RS 9/12 Utøyvegen 410 - Letnes arkitektkontor. Lokal godkjenning 014/019

PS 7/12 Ordføreren orienterer



PS 1/12 Revidering av kommundelplan Straumen  2012- 2015, 1.gangs 
behandling

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til kommunedelplan Straumen for 2012-2025 blir lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan og 
bygningslovens § 11-14.  Planutkastet består av kart og tekstdel med planbestemmelser.

I planutkastet er det lagt ut nye formål til bustadbygging, gang og sykkelvegar og sikringssonar 
for friluftsliv. 

Høyringsfristen er 01.04.2012.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Leder, Ole Anders Iversen, fremmet slikt tillegg til forslag til vedtak:

Berghaug på gnr 3 bnr 8 innarbeides som boligområde i planen med en – 1 - tomt, jfr. innspill fra 
Audhild og Tor Dahl. Arealet ligger i område med tett bebyggelse, er avgrenset mot veg og bolig vil ikke 
forringe kulturlandskapet.

Avstemming:

Lederens forslag:  Vedtatt med 10 stemmer, 1 stemte mot.
Rådmannens forslag med tillegg, enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Utkast til kommunedelplan Straumen for 2012-2025 blir lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan og 
bygningslovens § 11-14.  Planutkastet består av kart og tekstdel med planbestemmelser.

I planutkastet er det lagt ut nye formål til bustadbygging, gang og sykkelvegar og sikringssonar 
for friluftsliv. 

Berghaug på gnr 3 bnr 8 innarbeides som boligområde i planen med en – 1 - tomt, jfr. innspill fra 
Audhild og Tor Dahl. Arealet ligger i område med tett bebyggelse, er avgrenset mot veg og bolig vil ikke 
forringe kulturlandskapet.

Høyringsfristen er 01.04.2012.

PS 2/12 Reguleringsplan for Vinjesjøen - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Vinjesjøen med 
følgende endringer: 



- Forslag til brygge/småbåtplasser foran leilighetene tas ut av reguleringsplanen.
- Planens yttergrense justeres i samsvar med oppmålt eiendomsgrense.
- Det tas inn en ny bestemmelse om at bygningsfasade mot naboeiendom i vest skal 

være uten vinduer, og uteplass skal avskjermes med tett vegg mot naboeiendommen. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Før møtets start var det befaring på området.

Mads Skaugen ba om gruppemøte og møtet vart heva.  Møtet ble satt igjen etter 15 min.

Rådmannens forslag med følgende endring i forhold til forslag til byggebestemmelser:
Under pkt. 2.2 legges inn følgende tillegg:  
Utforming mot sjøen og mot Vinjesjøen kai ivaretas på en estetisk, helhetlig måte.

Under pkt. 2.3 Bebyggelse, endres:  
Maks tillatt mønehøyde og gesimshøyde er henholdsvis 7,5 m og 5,5 m bakkenivå.

Før kommunestyrets behandling legger rådmannen fram forslag til maks kotehøyde for hver 
enkelt enhet. 

V/Øyvind Treider Olsen foreslo slikt forslag til vedtak:
Tidligere Mosvik samvirkelag gnr 18 bnr 23 fortsetter å være regulert til næringsformål for å 
bidra til en fortsatt positiv utvikling for lokalt næringsliv ved Vinjesjøen.

Avstemming:

Venstre sitt forslag:  9 stemmer mot og 2 stemmer for forslaget.
AP og SP sitt forslag:  Enstemmig.
Rådmannens forslag med endring:  Vedtatt mot 2 stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Vinjesjøen med 
følgende endringer: 

- Forslag til brygge/småbåtplasser foran leilighetene tas ut av reguleringsplanen.
- Planens yttergrense justeres i samsvar med oppmålt eiendomsgrense.
- Det tas inn en ny bestemmelse om at bygningsfasade mot naboeiendom i vest skal 

være uten vinduer, og uteplass skal avskjermes med tett vegg mot naboeiendommen. 

Under pkt. 2.2 legges inn følgende tillegg:  
Utforming mot sjøen og mot Vinjesjøen kai ivaretas på en estetisk, helhetlig måte.

Under pkt. 2.3 Bebyggelse, endres:  



Maks tillatt mønehøyde og gesimshøyde er henholdsvis 7,5 m og 5,5 m bakkenivå.

Før kommunestyrets behandling legger rådmannen fram forslag til maks kotehøyde for hver 
enkelt enhet. 

PS 3/12 Utredning av fremtidig løsning for gjenbrukstorg i Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune ber Innherred Renovasjon IKS om å utrede de miljømessige, økonomiske og 
helsemessige konsekvensene av 
 dagens løsning med to gjenbrukstorg 

 ett felles gjenbrukstorg

Utredningen skal omfatte:
 synliggjøring av myndighetenes krav i forhold til gjeldende lovverk

 de økonomiske følgene for innbyggerne (avgift og transportkostnader)

 de miljø- og helsemessige konsekvensene for nærmiljøet

 miljømessige gevinster i forhold til gjenbruk, innsamlingsmengder og transport

 prinsippskisse for et tidsriktig og miljøriktig gjenbrukstorg

 peke på den mest ideelle plassering av ett felles gjenbrukstorg, samt angi inntil to alternative 
plasseringer

 avklare omfang og plassering av returpunkter herunder hvilke fraksjoner som kan leveres  

Utredningen skal leveres innen midten av april 2012.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Inderøy kommune ber Innherred Renovasjon IKS om å utrede de miljømessige, økonomiske og 
helsemessige konsekvensene av 
 dagens løsning med to gjenbrukstorg 

 ett felles gjenbrukstorg

Utredningen skal omfatte:
 synliggjøring av myndighetenes krav i forhold til gjeldende lovverk

 de økonomiske følgene for innbyggerne (avgift og transportkostnader)

 de miljø- og helsemessige konsekvensene for nærmiljøet

 miljømessige gevinster i forhold til gjenbruk, innsamlingsmengder og transport

 prinsippskisse for et tidsriktig og miljøriktig gjenbrukstorg



 peke på den mest ideelle plassering av ett felles gjenbrukstorg, samt angi inntil to alternative 
plasseringer

 avklare omfang og plassering av returpunkter herunder hvilke fraksjoner som kan leveres  

Utredningen skal leveres innen midten av april 2012.

PS 4/12 Trafikksikkerhet 2012.  Tilskuddsprosjekter.  Samlet handlingsplan.

Rådmannens forslag til vedtak

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

- Ferdigstillelse av vegbelysning ved Gangstadhaugen (Fv.229), 111.000 kr. Egenandel 
forutsettes at dekkes av Småland og Gangstadhaugen Vel. Drift av anlegget overtas av 
Inderøy kommune, jfr. tidligere formannskapsvedtak.

- Tilskudd til bygging av fartsdumper i Røsetberget kr 10 000. Egenandel dekkes over
kommunens vegbudsjett.

- Tilskudd til bygging av kommunal gang-/sykkelveg langs Bjørklivegen på Røra, kr 
750 000. Egenandel dekkes eventuelt av utbyggingsprosjektet for Åsen boligfelt. 

2. Det igangsettes arbeid med å utarbeide en ny samlet handlingsplan for trafikksikkerhet for 
Inderøy kommune.

3. Inderøy kommunes retningslinjer for fri skoleskyss skal revideres i forbindelse med 
utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

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

- Ferdigstillelse av vegbelysning ved Gangstadhaugen (Fv.229), 111.000 kr. Egenandel 
forutsettes at dekkes av Småland og Gangstadhaugen Vel. Drift av anlegget overtas av 
Inderøy kommune, jfr. tidligere formannskapsvedtak.

- Tilskudd til bygging av fartsdumper i Røsetberget kr 10 000. Egenandel dekkes over
kommunens vegbudsjett.



- Tilskudd til bygging av kommunal gang-/sykkelveg langs Bjørklivegen på Røra, kr 
750 000. Egenandel dekkes eventuelt av utbyggingsprosjektet for Åsen boligfelt. 

5. Det igangsettes arbeid med å utarbeide en ny samlet handlingsplan for trafikksikkerhet for 
Inderøy kommune.

6. Inderøy kommunes retningslinjer for fri skoleskyss skal revideres i forbindelse med 
utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan. 

PS 5/12 Vannregion Trøndelag - oppnevning av representanter til 
Vannregionutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg Natur oppnevner fast representant og vara for denne til Vannregionutvalget i 
Trøndelag.

Som fast representant til vannregionutvalget i Trøndelag oppnevnes:….

Som vararepresentant til vannregionutvalget i Trøndelag oppnevnes:….

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012

Saken utgår. 

PS 6/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Ingrid Melhus fratrådte møtet.

Ida Stuberg tiltrådte møtet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap januar/februar er sendt pr. e-post og 
lagt ut til gruppemøter.

Rådmannen supplerte den skriftlige orientering med
- Kjøkken ved Mosvik sykeheim.
- Boligfelt Åsen, status planer og økonomi.
- Lensmyra næringsområde – plan for næringsformål.
- Fv. 761 ved Sakshaug skole – alternative løsninger.
- Viltforvaltningen.
- Asfaltering av Sakshaugvegen.



Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 1/12 Inderøyvegen 665 - Myhre. Ferdigattest for tilbygg og våtrom, 181/018

RS 2/12 Letnesvegen 355 -Letnes. Godkjent platting og flytebrygge, 060/010

RS 3/12 Nessveet 58 - Fjerstad. Dispensasjon for farge på tak, 135/112

RS 4/12 027/007 - Godkjent tilbygging av carport i Rostadvegen 347

RS 5/12 Tillatelse til bruk av snøskuter - Inderøy Røde Kors

RS 6/12 Aune Magne gnr 022 bnr 001 festenr 003 - Tilbygg hytte - godkjennes

RS 7/12 Einhaugen 24 - Sundfør/Sørstrøm. Godkjent påbygg, 001/091

RS 8/12 Utøyvegen 140 -TN Vangs mekaniske Verksted. Rammetillatelse for tilbygg, 014/019

RS 9/12 Utøyvegen 410 - Letnes arkitektkontor. Lokal godkjenning 014/019

PS 7/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Ordføreren orienterte om
- Styringsgruppemøte Invest
- Representantskapsmøte Indre Tr.heimsfjord hamneråd.
- Nyttårsfeiringen – kommunesammenslåingen – takk til alle som har bidratt.
- Administrativ styringsgruppemøte INVEST.
- Styringsgruppe og næringsdrivende i Straumen – møte om sentrumsutvikling.
- Ordfører var invitert til Ørland til Grand Prix

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 30.01.2012:

Redegjørelsen tatt til orientering.


