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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

PS 28/12 Søknad på fradeling av tilleggsjord fra Melvold gnr. 326, bnr. 1.

PS 29/12 Søknad fra John Berg om konsesjon for erverv av 62 dekar 
jordbruksareal og 78 dekar skog fra eiendommen Melvold gnr 
326 bnr 1 i Inderøy

PS 30/12 Søknad fra Ove Berg om konsesjon for erverv av 45 dekar 
dyrket mark fra Melvold gnr 326 bnr 1

PS 31/12 Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter 
høring.

PS 32/12 Hjelde Stig - By-/Vistven hyttefelt - Søknad om endring av 
tillatt byggeareal og omregulering til boligtomt.

PS 33/12 Sundfær, Jan Eilif. Klage på avslag, tilbygging av naust, veranda 
med notheng.

PS 34/12 Søknad fra Anton Mathias Jenssen om konsesjon for erverv av 
1850 dekar skogsmark fra eiendommen  Melvold gnr 326 bnr 1 
i Inderøy

PS 35/12 Søknader om forlengelse av bestandsplanene for hjortevilt i 
Inderøy kommune

PS 36/12 Godkjenning av nytt tellende elgareal for grunneierlagene i 
Inderøy

PS 37/12 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

PS 38/12 Temasak: Plan- og bygningsloven

PS 39/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 44/12 Nilsen Toril - gnr 142 bnr 023 - Bolig - Høbakken - godkjennes

RS 45/12 Vudduvegen 121 - Sundal. Godkjent tilbygging av bolig, 
119/005



RS 46/12 Røsetvegen 18-Ystgård. Godkjent endring av tillatelse 134/062

RS 47/12 Nessåkeren 16 -Lutnes/Sakshaug. Ferdigattest for bolig og 
garasje, 135/134

RS 48/12 Nessveet 39 -Lie/Slapgaard. Midlertidig brukstillatelse, 
135/124

RS 49/12 Klepp Søndre - Westerhus.  Godkjent riving og oppføring av 
driftsbygning,Loavegen 225, 046/001.

RS 50/12 Hellhaugan 375 - By/Flaten. Godkjent oppføring av ny bolig. 
Utslippstillatelse 192/006

RS 51/12 Sakshaug-Lysfjord/Olsen. Godkjent oppføring av ny bolig 
003/038

RS 52/12 Gangstadmarka 45-Benjaminsen. Godkjent endring av 
tillatelse. Plassering 197/129

RS 53/12 Fritak for søknadsplikt - bytte av tak på mindre bygning

RS 54/12 Innvilgning av søknad om deling av 2 parseller på gnr. 9, bnr. 
11 til boligtomter.

RS 55/12 Vangshylla 180-Næss. Godkjent oppføring av garasje,  037/003

RS 56/12 Innvilgning av ny dispensasjonssøknad på tidlegare 
omdisponert areal på Berg gnr. 7/1. Søknaden gjelder flytting 
av stabbur, oppføring av stabbur og tre hytter.

PS 40/12 Ordføreren orienterer

PS 41/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

PS 42/12 Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg

PS 28/12 Søknad på fradeling av tilleggsjord fra Melvold gnr. 326, bnr. 1.

Rådmannens forslag til vedtak

Søknad om deling etter jordlovens §§ 1 og 12 av Melvold gnr. 326, bnr. 1 innvilges med 
følgende fordeling.

 John Berg, gnr. 330/1: 62 dekar jordbruksareal og 78 dekar skog

 Ove Berg, gnr. 333/1: 45 dekar jordbruksareal

 Anton Jenssen gnr. 318/1: 31 dekar jordbruksareal, 1710 dekar skog og 54 dekar anna areal. 

Tunet på Melvold med inntil 15 dekar forblir en grunneiendom slik som vedlagt kart viser. 

Det innvilges også deling etter Plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder arealoverføring. 

Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter innvilgning, faller tillatelsen bort. 



Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Ole Anders Iversen ba om vurdering av egen habilitet da han tidligere har leid areal på Melvold. 

Ole Anders Iversen fratrådte møtet. Isabella Vang ledet møtet under behandling av habilitet. 
Møtet fant enstemmig Ole Anders Iversen habil til å behandle saken jf. forv.lovens § 6, andre 
ledd.

Leder Ole Anders Iversen fremmet følgende tilleggsforslag: Endelig areal blir avgjort av 
jordskifteretten.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Søknad om deling etter jordlovens §§ 1 og 12 av Melvold gnr. 326, bnr. 1 innvilges med 
følgende fordeling.

 John Berg, gnr. 330/1: 62 dekar jordbruksareal og 78 dekar skog

 Ove Berg, gnr. 333/1: 45 dekar jordbruksareal

 Anton Jenssen gnr. 318/1: 31 dekar jordbruksareal, 1710 dekar skog og 54 dekar anna 
areal. 

Tunet på Melvold med inntil 15 dekar forblir en grunneiendom slik som vedlagt kart viser. 

Det innvilges også deling etter Plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder arealoverføring. 

Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter innvilgning, faller tillatelsen bort. 

Endelig areal blir avgjort av jordskifteretten.

PS 29/12 Søknad fra John Berg om konsesjon for erverv av 62 dekar 
jordbruksareal og 78 dekar skog fra eiendommen Melvold gnr 326 bnr 1 i 
Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

John Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 
bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at 
konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt i 5 år fra konsesjon blir 
gitt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Leder Ole Anders Iversen fremmet følgende tilleggsforslag: Endelig areal blir avgjort av 
jordskifteretten.



Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

John Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 
bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at
konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt i 5 år fra konsesjon blir 
gitt.

Endelig areal blir avgjort av jordskifteretten.

PS 30/12 Søknad fra Ove Berg om konsesjon for erverv av 45 dekar dyrket mark 
fra Melvold gnr 326 bnr 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Ove Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 
bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at 
konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra konsesjon blir 
gitt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Leder Ole Anders Iversen fremmet følgende tilleggsforslag: Endelig areal blir avgjort av 
jordskifteretten.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Ove Berg gis konsesjon for erverv av 45 dekar fulldyrka jord fra eiendommen Melvold gnr 326 
bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som vilkår at 
konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra konsesjon blir 
gitt.

Endelig areal blir avgjort av jordskifteretten.



PS 31/12 Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

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

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

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

- Regulert faresone langs høyspentledning utvides til 30 m slik at det er samsvar mellom kart og 
bestemmelser. 

- Vegetasjonsskjerm mot fylkesveg 231 settes til 10 m bredde og reguleres til kombinert 
grøntstruktur/steinbrudd. Kart og bestemmelser oppdateres i forhold til dette. 

- Det settes et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at arkeologisk registrering i samsvar med krav 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføres før anleggsarbeid igangsettes. 

PS 32/12 Hjelde Stig - By-/Vistven hyttefelt - Søknad om endring av tillatt 
byggeareal og omregulering til boligtomt.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas følgende mindre endringer av 
reguleringsplan for By-/Vistven hytteområde: 

- Tomt nr. 15 og 16 slås sammen til en tomt, reguleringsformål og avgrensing endres i samsvar 
med kart vist i vedlegg 4. Maksimal tillat mønehøyde settes til 7,5 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Oppmålt tomt skal ikke overstige 2 daa.



- Tillat bebygd areal for hyttene endres til 120 m2 BYA, hvorav hoved-hytta kan være inntil 100 
m2 BYA. Terrasse på inntil 30 m2 BYA og parkeringsareal regnes ikke inn i begrensningen på 120 
m2.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag vedtatt mot en stemme.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas følgende mindre endringer av 
reguleringsplan for By-/Vistven hytteområde: 

- Tomt nr. 15 og 16 slås sammen til en tomt, reguleringsformål og avgrensing endres i 
samsvar med kart vist i vedlegg 4. Maksimal tillat mønehøyde settes til 7,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Oppmålt tomt skal ikke overstige 2 daa.

- Tillat bebygd areal for hyttene endres til 120 m2 BYA, hvorav hoved-hytta kan være 
inntil 100 m2 BYA. Terrasse på inntil 30 m2 BYA og parkeringsareal regnes ikke inn i 
begrensningen på 120 m2.

PS 33/12 Sundfær, Jan Eilif. Klage på avslag, tilbygging av naust, veranda med 
notheng.

Rådmannens forslag til vedtak

Avslag på søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust  001/152, datert 
13.12.11,  opprettholdes.

Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum og pbl § 1-8
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2,søknad, og § 19-2, dispensasjon, samt 
Reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09              

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avslag på søknad om oppføring av veranda og notheng til eksisterende naust 001/152, datert 
13.12.11, opprettholdes.

Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Straumen sentrum og pbl § 1-8
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2,søknad, og § 19-2, dispensasjon, samt 
Reguleringsplan for Straumen sentrum 14.05.09   

PS 34/12 Søknad fra Anton Mathias Jenssen om konsesjon for erverv av 1850 
dekar skogsmark fra eiendommen  Melvold gnr 326 bnr 1 i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Anton Mathias Jenssen gis konsesjon for erverv av 1850 dekar skogsmark fra eiendommen 
Melvold gnr 326 bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som 
vilkår at konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra 
konsesjon blir gitt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Leder Ole Anders Iversen fremmet følgende tilleggsforslag: Endelig areal blir avgjort av 
jordskifteretten.

Avstemming

Rådmannens forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Anton Mathias Jenssen gis konsesjon for erverv av 1850 dekar skogsmark fra eiendommen 
Melvold gnr 326 bnr 1 i Inderøy i medhold av § 9, jfr § 1 i konsesjonsloven. Det blir satt som 
vilkår at konsesjonssøker har bopel på den utvidete driftsenheten og får boplikt 5 år fra 
konsesjon blir gitt.

Endelig areal blir avgjort av jordskifteretten.

PS 35/12 Søknader om forlengelse av bestandsplanene for hjortevilt i Inderøy 
kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Samtlige grunneierlag i Inderøy kommune får planperioden for de eksisterende bestandsplanene 
for elg og hjort utvidet til også å gjelde 2012. 

2. Det anmodes om at grunneierlagene legger Nord-Trøndelag Fylkeskommunes bestandsprognoser 
og anbefalinger til grunn for tildelingen av jaktkvoter for 2012.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

1. Samtlige grunneierlag i Inderøy kommune får planperioden for de eksisterende bestandsplanene 
for elg og hjort utvidet til også å gjelde 2012. 

2. Det anmodes om at grunneierlagene legger Nord-Trøndelag Fylkeskommunes bestandsprognoser 
og anbefalinger til grunn for tildelingen av jaktkvoter for 2012.

PS 36/12 Godkjenning av nytt tellende elgareal for grunneierlagene i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Det tellende elgarealet knyttet til Inderøy Grunneierlag, Røra Grunneierlag og Sandvollan 
Grunneigarlag utvides med 50 % av innmarka. Dette gir følgende nye tellende elgareal:

1. Røra Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 3500 da (dekar) innmark til 21500 da
2. Sandvollan Grunneigarlag sitt bestandsplanområde utvides med 5600 da innmark til 21600 da 
3. Inderøy Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 15800 da innmark til 70800 da

Alle områdene godkjennes som arealgrunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg 
og rådyr.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Det tellende elgarealet knyttet til Inderøy Grunneierlag, Røra Grunneierlag og Sandvollan 
Grunneigarlag utvides med 50 % av innmarka. Dette gir følgende nye tellende elgareal:

1. Røra Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 3500 da (dekar) innmark til 21500 da
2. Sandvollan Grunneigarlag sitt bestandsplanområde utvides med 5600 da innmark til 21600 da 
3. Inderøy Grunneierlag sitt bestandsplanområde utvides med 15800 da innmark til 70800 da



Alle områdene godkjennes som arealgrunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elg 
og rådyr.

PS 37/12 Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 - uttalelse

Ordførerens forslag til vedtak

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte belyser 
relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å 
legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) 

Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at 

jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges 

med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til 

grunn for langsiktig utvikling på aksen. Det er svært viktig sett opp mot 

regionforstørring, og dermed en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. 

For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha en økning på minst 45 %.

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må 

prioriteres på kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det 

mangler omkjøring så vel som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim –

Steinkjer 1 time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for 

elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering 

av elektrifisering er en klar milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet 

materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet 

kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og 

fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse 

for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre 

næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som 

næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i 

internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil 

lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som den beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av 

det ovennevnte.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Ordføreres innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Inderøy kommune mener forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 på en god måte 
belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det 
viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Inderøy kommune vil spesielt peke på:

1. Det vises til Inderøy kommune sin uttalelse til konseptvalgutredningen (KVU) Trondheim – Steinkjer 

for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold 

til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, 

og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. Det er svært viktig 

sett opp mot regionforstørring, og dermed en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion i Trøndelag. 

For å nå denne målsetningen må rammen for NTP ha en økning på minst 45 %. 

2. Inderøy kommune mener utbygging / ombygging av E6 i Bjørga inkludert tunnel må prioriteres på 

kort sikt. Ved Koabjørga mellom Verdal og Røra er tunnelen smal, og det mangler omkjøring så vel 

som gang- og sykkeltilbud.

3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om «Trondheim – Steinkjer 1 

time». Viktige milepæler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette 

må følges opp med ytterligere investeringer. En snarlig realisering av elektrifisering er en klar 

milepæl for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige 

klimaeffekter.

4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et 

midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). 

Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting 

mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer 

konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og 

logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir 

sjødelen, og dess større regional betydning vil lokalisering ha. Hell – Muruvik framstår som den 

beste løsningen.

5. Det er politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av det 

ovennevnte.



PS 38/12 Temasak: Plan- og bygningsloven

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Rådmannen ved enheten Næring, plan og miljø orienterte om plan- og bygningsloven med vekt 
på:
 Kommuneplanens arealdel – planprosess og innhold
 Reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering 

Avstemming

Redegjørelsen tas til orientering, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Redegjørelsen tas til orientering.

PS 39/12 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Rådmannen viste til utsendte notat.

Rådmannen orienterte nærmere om Inderøy oppvekst og kultursenter. 

Avstemming

Rådmannens redegjørelse tas til orientering, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.



RS 44/12 Nilsen Toril - gnr 142 bnr 023 - Bolig - Høbakken - godkjennes

RS 45/12 Vudduvegen 121 - Sundal. Godkjent tilbygging av bolig, 119/005

RS 46/12 Røsetvegen 18-Ystgård. Godkjent endring av tillatelse 134/062

RS 47/12 Nessåkeren 16 -Lutnes/Sakshaug. Ferdigattest for bolig og garasje, 135/134

RS 48/12 Nessveet 39 -Lie/Slapgaard. Midlertidig brukstillatelse, 135/124

RS 49/12 Klepp Søndre - Westerhus.  Godkjent riving og oppføring av driftsbygning,Loavegen 
225, 046/001.

RS 50/12 Hellhaugan 375 - By/Flaten. Godkjent oppføring av ny bolig. Utslippstillatelse 
192/006

RS 51/12 Sakshaug-Lysfjord/Olsen. Godkjent oppføring av ny bolig 003/038

RS 52/12 Gangstadmarka 45-Benjaminsen. Godkjent endring av tillatelse. Plassering 197/129

RS 53/12 Fritak for søknadsplikt - bytte av tak på mindre bygning

RS 54/12 Innvilgning av søknad om deling av 2 parseller på gnr. 9, bnr. 11 til boligtomter.

RS 55/12 Vangshylla 180-Næss. Godkjent oppføring av garasje,  037/003

RS 56/12 Innvilgning av ny dispensasjonssøknad på tidlegare omdisponert areal på Berg gnr. 
7/1. Søknaden gjelder flytting av stabbur, oppføring av stabbur og tre hytter.

PS 40/12 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Ordfører var ikke til stede og saken ble utsatt.

Avstemming

Saken utsatt, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Saken utsatt.

PS 41/12 Programmet Inderøy 2020 - Utvikling og forankring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.



2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014.

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides 

tilsvarende.

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og 

rapporteringslinjer følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker 

en representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, 

Sentrumsutvikling Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og 

reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, Annen stedsutvikling.

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Avstemming

Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

1. Notatet «Inderøy 2020 – utredningsnotat mai 2012» tas til orientering.

2. Prosjektperioden for programmet Inderøy 2020 utvides til å gjelde fram til 31.12.2014. 

Funksjonstiden for de politisk valgte medlemmene i styringsgruppen utvides tilsvarende.

3. Formannskapet er politisk styringsgruppe.  Ansvar, oppgaver og styrings og rapporteringslinjer 

følger vedlagte beskrivelse i utredning av mai 2012. 

4. Programstyret utvides med en representant for frivilligheten. Formannskapet utpeker en 

representant på grunnlag av forslag fra frivillige lag og foreninger.

5. Satsningsområdene defineres som:  Næringsutvikling, Mulighetenes landbruk, Sentrumsutvikling 

Straumen,  Kulturløft Inderøy, Omdømmebygging, Opplevelse og reiseliv, Stedsutvikling Mosvik, 

Annen stedsutvikling.

6. Rammen for programmet er p.t. 11,2 mill. kroner. 



PS 42/12 Fjernvarme til Straumen og Venna - strategiske valg

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Møtet ble hevet i 10 min. for gruppemøte. Bjarne Kvistad fikk fritak fra møtet etter gruppemøtet

Izabela Vang fremmet følgende forslag:

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.

Avstemming

Som forslag fremmet i møtet, enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.05.2012

Rapporten «Lokalisering av flisfyrt varmesentral» tas til orientering.

Rådmannen bes utrede saken videre på følgende punkter:
1. Plassering bør legges til Solstadtomta men videre utbygging i området bør hensyntas
2. Flisbasert anlegg foretrekkes
3. Private pålegges ikke tilknytning til fjernvarmenettet
4. Kapasitetsbehov for fjernvarme utredes i forhold til blant annet muligheter for videre påkopling og 

kartlegging av reelle kostnader.


