
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 08.04.2013

Tidspunkt: 09:00  -  15:00

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
Mads Skaugen SV Izabela Vang H
Øyvind Treider Olsen V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Lise Letnes SP Bente Kvam AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Hermod Løkken AP

Merknader: Til sakene 12, 15 og 21/13 var det befaring før behandling.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Pål Gauteplass

Rådmann
Planlegger



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Ingrid Melhus Bjarne Kvistad

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 12/13 Detaljreguleringsplan for Hellemslia - Offentlig ettersyn.

PS 13/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017. Uttalelse til høringsforslag.

PS 14/13 Prisfastsetting i kommunale boligfelt

PS 15/13 Ole Morten Sand - 181/86 - påbygg til bolighus

PS 16/13 Gamle Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?

PS 17/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 61/13 Jule Asbjørn - 153/029 - Fradeling av areal - godkjennes

RS 62/13 Løseth Ola - 159/16 - utbygging garasje - Grandmarka 70 -
godkjennes

RS 63/13 Værdal Per Magnus - gnr 007 bnr 001 - Overnatting / Møterom 
- godkjennes

RS 64/13 Bye Alf Magne - gnr 083 bnr 045 - Ny garasje med leilighet -
Kjelvikvegen 111 - godkjennes

RS 65/13 Hogstad Stig - 20/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - riving - godkjennes

RS 66/13 Nervik Tor - 318/14 - Tilbygg - Nervikvegen 56 - godkjennes

RS 67/13 Revkroken 10 - Våset. Godkjent oppføring av enebolig 
197/116. Dispensasjon for gesimshøyde.

RS 68/13 Kvam Jarle P - 347/1/10 - tilbygg fritidsbolig - Giplingfeltet -
godkjennes

PS 18/13 Ordføreren orienterer

PS 19/13 Temasak: Innherred Renovasjon - gjenbrukstorg

PS 20/13 Meldeplikt ved hogst av yngre barskog

PS 21/13 Klage på byggetillatelse med dispensasjon i Revkroken 10





Saker til behandling

PS 12/13 Detaljreguleringsplan for Hellemslia - Offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til 
detaljreguleringsplan for Hellemslia ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

2. Før saken sendes på høring tas det inn i bestemmelsene de endringer som rådmannen 
har anbefalt i saksutredningen.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges vedlagt forslag til detaljreguleringsplan 
for Hellemslia ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

4. Før saken sendes på høring tas det inn i bestemmelsene de endringer som rådmannen har 
anbefalt i saksutredningen.

PS 13/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017. Uttalelse til høringsforslag.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune oversender følgende innspill til foreslått Fylkesvegplan: 

1. Inderøy kommune er meget positiv til at det settes av 50 millioner til å utbedre forfall på fv. 755 
og forutsetter at dette medfører utbedring av vegstrekningen mellom Skarnsundbrua og 
Mosvik.

2. Inderøy kommune er svært kritisk til at midlene til «skoleprosjektet» ved Sakshaug foreslås 
redusert fra 25 til 22 millioner. Det vises til tidligere forutsetninger om bygging av kulvert for å 
skape et sammenhengende skoleområde. Dette vil i følge Vegvesenets egne beregninger kunne 
koste opp til 75 mill. kroner. Uansett må gang-/sykkelveg fra Sakshaug Skole til Li prestegård 
prioriteres som opprinnelig forutsatt og uavhengig av løsningen for skoleområdet.

3. For gang-/sykkelvegprosjektet fra Lyngstad Skole til Kjerknesvågen opprettholder Inderøy 
kommune sitt tidligere forslag om at dette utvides med 400 til fram Kjerknesvågen sentrum. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Saksordfører:  Ole Anders Iversen

Izabella Vang foreslo slikt nytt pkt. 4:



Det tas opp med fylkeskommunen om en mulig forskuddtering av gang- og sykkelveg Fv. 755, 
strekningen Kvistadbakkan – Tømte.

Votering:
Nytt forslag til pkt. 4 tas opp til behandling.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med forslag om nytt pkt. 4, enstemmig. 

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Inderøy kommune oversender følgende innspill til foreslått Fylkesvegplan: 

1. Inderøy kommune er meget positiv til at det settes av 50 millioner til å utbedre forfall på fv. 755 
og forutsetter at dette medfører utbedring av vegstrekningen mellom Skarnsundbrua og 
Mosvik.

2. Inderøy kommune er svært kritisk til at midlene til «skoleprosjektet» ved Sakshaug foreslås 
redusert fra 25 til 22 millioner. Det vises til tidligere forutsetninger om bygging av kulvert for å 
skape et sammenhengende skoleområde. Dette vil i følge Vegvesenets egne beregninger kunne 
koste opp til 75 mill. kroner. Uansett må gang-/sykkelveg fra Sakshaug Skole til Li prestegård 
prioriteres som opprinnelig forutsatt og uavhengig av løsningen for skoleområdet.

3. For gang-/sykkelvegprosjektet fra Lyngstad Skole til Kjerknesvågen opprettholder Inderøy 
kommune sitt tidligere forslag om at dette utvides med 400 til fram Kjerknesvågen sentrum.

4. Det tas opp med fylkeskommunen om en mulig forskuddtering av gang- og sykkelveg Fv. 755, 
strekningen Kvistadbakkan – Tømte.

PS 14/13 Prisfastsetting i kommunale boligfelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligfelt/tomter.

Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte felt. 
For å sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til tomtetilrettelegging over 
tid,  kan markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting fastlegges for hver enkelt 
utbygging.

Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er 
naturlig. Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det kan 
åpnes for budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter.



Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne ajourføres 
årlig ut fra eventuelle endrede forutsetninger.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Saksordfører:  Ingrid Alstad 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Som hovedprinsipp skal tomteprisfastsettingen over tid gjenspeile kommunens totale 
kostnader til etablering av boligfelt/tomter. 

Tomteprisene beregnes som hovedregel ut fra opparbeidelseskostnadene for det enkelte felt. 
For å sikre balanse mellom samlede inntekter og kostnader knyttet til tomtetilrettelegging over 
tid, kan markedsverdier vektlegges. Prinsipper for prisfastsetting fastlegges for hver enkelt 
utbygging.

Det benyttes megler – eller annen ekstern bistand - for gjennomføring av salg hvor dette er 
naturlig. Salget gjennomføres ut fra en forhåndsfastsatt prisstruktur. («først til mølla») Det kan 
åpnes for budrunder hvor det åpenbart er spesielt attraktive tomter.

Det etableres en lett tilgjengelig prisliste for tilgjengelige kommunale tomter. Denne ajourføres 
årlig ut fra eventuelle endrede forutsetninger.

PS 15/13 Ole Morten Sand - 181/86 - påbygg til bolighus

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke dispensasjon fra Kommunedelplanen for 
Røra/Hylla, pkt 1-2, for påbygg til bolighus i samsvar med vedlagte tegninger.

Vedtaket kan påklages i samsvar med Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra 
mottatt dato av dette vedtaket.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Saksordfører: Izabella Vang 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis ikke dispensasjon fra Kommunedelplanen for 
Røra/Hylla, pkt 1-2, for påbygg til bolighus i samsvar med vedlagte tegninger.

Vedtaket kan påklages i samsvar med Forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra 
mottatt dato av dette vedtaket.

PS 16/13 Gamle Sakshaug skole - bevaring, salg eller riving ?

Rådmannens forslag til vedtak:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller  budsjett- og økonomiplan 2014-17.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Saksordfører: Øyvind Treider Olsen

Øyvind T. Olsen ba om gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 5 min.

Mads Skaugen ba om nytt gruppemøte og møtet ble heva og satt igjen etter 5 min.

Izabella Vang foreslo slikt tillegg i forslag til vedtak:
Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

SV v/Mads Skaugen foreslo slikt forslag til vedtak:
Hovedutvalg Natur ber om nærmere utredning av alternativ bruk og finansiering. Ved eventuell 
avgjørelse om bevaring/salg/sanering vil det være formålstjenlig å vite utfallet av "Oppvekst og 
kultursenter".

Votering:
Mads Skaugen sitt forslag: 2 stemmer

Rådmannens forslag: 9 stemmer.

Avstemming:

Rådmannens forslag, med Izabella Vang sitt tilleggsforslag, enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon
eller budsjett- og økonomiplan 2014-17.



Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

PS 17/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap for april ble lagt på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside den 04.04.13. 

Rådmannen supplerte orienteringen med
- Regnskapet for 2012

Det ble stilt spørsmål om bl.a. klagebehandlingen hyttefelt Skjemstadaunet, 
legevaktsamarbeid, rapport kortnebbgåsa, bredbåndsutbyggingen, motorferdsel i utmark –
prøveordning med 40 kommuner.
Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 61/13 Jule Asbjørn - 153/029 - Fradeling av areal - godkjennes

RS 62/13 Løseth Ola - 159/16 - utbygging garasje - Grandmarka 70 - godkjennes

RS 63/13 Værdal Per Magnus - gnr 007 bnr 001 - Overnatting / Møterom - godkjennes

RS 64/13 Bye Alf Magne - gnr 083 bnr 045 - Ny garasje med leilighet - Kjelvikvegen 111 -
godkjennes

RS 65/13 Hogstad Stig - 20/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving -
godkjennes

RS 66/13 Nervik Tor - 318/14 - Tilbygg - Nervikvegen 56 - godkjennes

RS 67/13 Revkroken 10 - Våset. Godkjent oppføring av enebolig 197/116. Dispensasjon for 
gesimshøyde.

RS 68/13 Kvam Jarle P - 347/1/10 - tilbygg fritidsbolig - Giplingfeltet - godkjennes



PS 18/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013 

Ordføreren orienterte om
- Formannskapet og Programstyret i Inderøy 2020, besøk i Leksvik industrielle vekst («LIV) og   
   Fosen Næringshage, Ørlandet.
- RUP-møte i Steinkjer.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 19/13 Temasak: Innherred Renovasjon - gjenbrukstorg

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013:

Temasak:  Innherred Renovasjon – gjenbrukstorg. 

Hovedutvalget tok turen til Innherred Renovasjon og til Ørin gjenbrukstorg på omvisning og 
orientering.  Direktør Geir Olav Leira orienterte.

Avstemming:
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Redegjørelsen tatt til orientering

PS 20/13 Meldeplikt ved hogst av yngre barskog

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune går inn for at det innføres pålegg om meldeplikt på sluttavvirkning av yngre 
produksjonsskog, h.kl. II og III.

2. Pålegget om meldeplikt innføres som lokal forskrift med hjemmel i §11 i Lov om Skogbruk.

3. Saken sendes ut på høring til landbruksorganisasjonene i kommunen, med høringsfrist 15. mai 
2013.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013 

Saksordfører:  Steinar Klev



Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

1. Inderøy kommune går inn for at det innføres pålegg om meldeplikt på sluttavvirkning av yngre 
produksjonsskog, h.kl. II og III.

2. Pålegget om meldeplikt innføres som lokal forskrift med hjemmel i §11 i Lov om Skogbruk.

3. Saken sendes ut på høring til landbruksorganisasjonene i kommunen, med høringsfrist 15. mai 
2013.

PS 21/13 Klage på byggetillatelse med dispensasjon i Revkroken 10

Rådmannens forslag til vedtak

Byggetillatelsen av 26.2.2013 for oppføring av enebolig på eiendom 197/116, Revkroken 10, 
opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013 

Saksordfører: Edel J. Brøndbo

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 08.04.2013

Byggetillatelsen av 26.2.2013 for oppføring av enebolig på eiendom 197/116, Revkroken 10, 
opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.


