
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 04.03.2013

Tidspunkt: 09:00  -  12.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Ida Lise Letnes SP Ingrid Melhus SP
Bjarne Kvistad AP Edel Johanne Aaland Brøndbo AP
Ingrid Alstad AP Bente Kvam AP
Izabela Vang H Øyvind Treider Olsen V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Mads Skaugen SV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Tore Huseth SV

Merknader
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste
Ingrid Melhus og Edel Brøndbo ble valgt til å underskrive møteprotokollen

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Ida Stuberg
Brit A. Haugan

Rådmann
Ordfører
Byggesaksbehandler



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Edel Brøndbo Ingrid Melhus
Leder

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 7/13 Temasak: Innherred Renovasjon

PS 8/13 Reguleringsplan for Nessjordet, vedtak etter mekling på 
småbåthavn og utfylling.

PS 9/13 Haugan Stein - gnr 037 bnr 013 - vei til fritidsbolig-
Skarnsundvegen 13

PS 10/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 55/13 Karlsen Randi og Asle - 328/2 - nybygg bolig - Myrland -
midlertidig brukstillatelse

RS 56/13 Holmen Målfrid - 197/132 - Støttemur av naturstein -
Gangstadmarka 51 - godkjennes

RS 57/13 Kjerringvika - Øverdal. Godkjent fritidsbolig 339/001.

RS 58/13 Gjørv gård. Godkjent påbygg til korntørke, 203/001.

RS 59/13 Behandling av klage på byggetillatelse for garasje på 
eiendommen gnr. 222/bnr. 024 - kommunens vedtak 
oppheves

RS 60/13 Aas Johnny - 48/1 - Tilbygg bolig - Stokkanvegen 167 -
godkjennes

PS 11/13 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 7/13 Temasak: Innherred Renovasjon

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013 

Geir Tore Leira, direktør i Innherred Renovasjon, ga en presentasjon av selskapet.
 Plassering/utforming av nytt gjenbrukstorg i kommunen ble diskutert.  Det tas sikte på at dette 

blir sak i maimøtet.

 Landbruksplast: Går ikke inn i husholdningsavfallet. Landbruket må selv initiativ til å få avlevert 
dette.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Redegjørelsen tas til orientering

PS 8/13 Reguleringsplan for Nessjordet, vedtak etter mekling på småbåthavn og utfylling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 
og lagt inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av 
meklingsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling:

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere båttrafikken i 
Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på ærfuglen 

av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Saksordfører: Steinar Klev

Avstemming

Enstemmig



Innstilling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Ikke planlagt område i reguleringsplanen for Ness vedtas etter plan og bygningslovens § 12- 12 
og lagt inn med formål småbåthavn og badeområde.

Inderøy kommune aksepterer følgende forutsetninger for denne regulering, jfr. resultat av 
meklingsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling:

1. I den grad det er lovlig hjemmel i plan og bygningsloven, vil kommunen regulere 
båttrafikken i Straumen i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen.

2. Kommunen vil oppfordre de som har båter på svai om å bruke småbåthavna.
3. Det lages en rapport etter noen år, antagelig av NINA, som klarlegger virkningene på 

ærfuglen av båttrafikken gjennom Straumen. 

Kart og bestemmelser vedtatt den 21.06.10, blir endret i tråd med dette vedtaket.  

PS 9/13 Haugan Stein - gnr 037 bnr 013 - vei til fritidsbolig- Skarnsundvegen 13

Rådmannens forslag til vedtak

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg anbefales at det gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for opparbeidelse av vei til 
fritidseiendommen gbnr. 37/13.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukes klagefrist underretning av 
dette vedtaket.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013 

Saksordfører: Edel Brøndbo

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg anbefales at det gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 for opparbeidelse av vei til 
fritidseiendommen gbnr. 37/13.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukes klagefrist underretning av 
dette vedtaket.



PS 10/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013 

Rådmannen gjennomgikk utsendt orientering og svarte på spørsmål. 

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Redegjørelsen og referatene tas til orientering.

RS 55/13 Karlsen Randi og Asle - 328/2 - nybygg bolig - Myrland - midlertidig brukstillatelse

RS 56/13 Holmen Målfrid - 197/132 - Støttemur av naturstein - Gangstadmarka 51 -
godkjennes

RS 57/13 Kjerringvika - Øverdal. Godkjent fritidsbolig 339/001.

RS 58/13 Gjørv gård. Godkjent påbygg til korntørke, 203/001.

RS 59/13 Behandling av klage på byggetillatelse for garasje på eiendommen gnr. 222/bnr. 
024 - kommunens vedtak oppheves

RS 60/13 Aas Johnny - 48/1 - Tilbygg bolig - Stokkanvegen 167 - godkjennes



Saker til behandling

PS 11/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013 

Ordfører orienterte om:
 Inderøy videregående skole 

 Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS)

 Flyndra as og Kroa produkter

 Velkomsttreff for nye inderøyninger

 Battlefield

 100-års stemmerettsjubileum

 VM-arrangement i Mosvik

 Åpning ny utstilling Nils Aas kultursenter

 Grendemøter vedr. Kommuneplanens samfunnsdel 

 Folkevalgtsamling 7. og 8. november

 Eierstyring

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 04.03.2013

Redegjørelsen tas til orientering.


