
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 06.05.2013

Tidspunkt: 09:00  -  13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Bjarne Kvistad AP Edel Johanne Aaland Brøndbo AP
Izabella Vang H Bente Kvam AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ida Lise Letnes SP Ingrid Melhus SP
Mads Skaugen
Ingrid Alstad

SV
AP

Øyvind Treider Olsen V

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Liv Elin Olsen SP
Tore Huseth SV
Berit Aune KRF

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Pål Gauteplass

Rådmann
Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Liv Elin Olsen   Tore Huseth

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 22/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling 
etter mekling.

PS 23/13 Gjenbrukstorg i Inderøy - alternative tomter som bør utredes

PS 24/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og 
utredningstiltak

PS 25/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 69/13 Snerting Ranch. Innvilgning av søknad om oppsetting 
næringsbygg på Snerting østre gnr. 63/1, dispensasjon

RS 70/13 Bjørn Karle Melting. Innvilgning av fradeling av eksisterende 
festetomt på gnr. 322, bnr. 1

RS 71/13 Jan Snerting/ Tore Sundfær - 8/81 - Søknad om fradeling -
godkjennes

RS 72/13 Utøyvegen 140-TN Vangs Mekaniske Verksted AS. Ferdigattest 
for tilbygg kantine og tekniske rom, 014/019.

RS 73/13 Lillefjell Roar - 357/3/9 - Ferdigattest

RS 74/13 Bratberg Åsmund - 187/ 9 - fritidsbolig Vikan hyttefelt -
ferdigattest

RS 75/13 Storhaug Tor Arne - 357/7/16 - ferdigattest

RS 76/13 Nervikvegen 90 og 92-Tregården Eiendom AS. Dispensasjon fra  
byggegrense mot uteoppholdsareal , reguleringsplan for 
Vinjesjøen 318/023

RS 77/13 Fylkesmannens behandling  av klage på småbåthavn ved Hylla-
kommunens vedtak stadfestes

RS 78/13 Direktoratet for mineralforvaltning - Invilget driftskonsejon til 
Stokkan Stein og Pukk



RS 79/13 Flasnes John Einar - 85/44 - bygging avuthus - Skippervegen 12 
- godkjennes

RS 80/13 Meieribakken 4 -Gaus Invest AS. Godkjent tilbygg - avfallsrom 
og butikkinngang - 135/011

RS 81/13 Winje Odd Arne - 45/5 - Hagestue på terrasse - Utøyvegen 740 
- godkjennes

RS 82/13 Næss Atle - 35/1 - Hagestue - Utøyvegen 1040 A - godkjennes

RS 83/13 Hembre Fredrik gnr 187 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak 
båter, Vikan 45A

RS 84/13 Einhaugen 16 -Sundfær. Godkjent endring av bolig, 001/046

RS 85/13 Snerting Jan - 8/81 - enebolig - Kvistadbakkan 84 - godkjennes

RS 86/13 Lillefjell Roar - 357/3 - Nytt uthus/anneks - godkjennes

RS 87/13 Søknad om varme- og tidtakerhus - nytt skianlegg til 
Malihaugen - godkjennes

RS 88/13 Vudduvegen 844 -Kjelvik. Godkjent tilbygging av enebolig, 
090/005

PS 26/13 Temasak: Kommuneplanens arealdel

PS 27/13 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 22/13 Detaljreguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - behandling etter mekling.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik 
den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P2 tas ut, mens parkeringsplass P1 i stedet utvides mot sør og 
øst.

3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:

 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt slik 
den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende endringer: 

1. Plankartet og bestemmelser justeres slik at det er samsvar mellom reguleringsplan og vedlagte 
skisser for småbåthavn og redskapsboder datert 07.04.2013.

2. Parkeringsplass for allmenheten P2 tas ut, mens parkeringsplass P1 i stedet utvides mot sør og 
øst.

3. Det tas inn følgende nye punkter i reguleringsbestemmelsene:



 «Før nye fritidsbygg kan tas i bruk skal oppgradert adkomstveg og nytt vegkryss mot fv. 229 
være etablert.»

 «Dersom det påtreffes uregistrert kulturminner på land eller i sjøen som er vernet i henhold 
til kulturminneloven, skal arbeide straks stanses og aktuell kulturminnemyndighet varsles.»

 «Området som ligger innenfor regulert frisiktsone skal være fri for vegetasjon og andre 
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over planet i vegkrysset.»

Reguleringsplanen oversendes til Miljøverndepartementet for sluttbehandling. 

PS 23/13 Gjenbrukstorg i Inderøy - alternative tomter som bør utredes

Gjenbrukstorg i Inderøy – alternative tomter som bør utredes

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy kommune med utvidede returpunkt i Mosvik og 
eventuelt andre grender med lang transportavstand.

2. Gjenbrukstorget lokaliseres til området Straumen – Tømte - Utøy.

3. Rådmannen legger fram forslag til endelig lokalisering i septembermøtet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Edel J. Brøndbo

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

1. Det etableres ett gjenbrukstorg i Inderøy kommune med utvidede returpunkt i Mosvik og 
eventuelt andre grender med lang transportavstand.

2. Gjenbrukstorget lokaliseres til området Straumen – Tømte - Utøy.

3. Rådmannen legger fram forslag til endelig lokalisering i septembermøtet.

PS 24/13 Bruk av fond for tjenesteutvikling til diverse utviklings- og utredningstiltak

Rådmannens forslag til vedtak:



Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Saksordfører: Steinar Klev 

Tore Huseth ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 1.000.000,- av fond for tjenesteutvikling til 
ulike utrednings-, utviklings og forbedringstiltak innenfor tjenesteproduksjonen, jfr. 
spesifikasjon i sak.

Hovedutvalg og formannskap orienteres underveis.

PS 25/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap mai ble lagt ut på PDF 
Expert og kommunens hjemmeside den 02.05.13.

Rådmannen supplerte sin orientering med:
- regnskapet 2013 og budsjettrammene
- Innherred Renovasjon – felles gebyrer
- åpenhet og tilgjengelighet til kommunale tjenester
- lønnsoppgjøret
- Inderøy kultur- og oppvekstsenter

Bjarne Kvistad stilte spørsmål om
- fylkesvegen Meltingen – Verrabotn – prioritering av utbedring da det er økning i trafikken.
  Administrasjonen oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen om utbedring av vegen.
- Båttrafikken gjennom Straumen – hastighet. 
  
Tore Huseth stilte spørsmål om:
- bofellesskapet på Nessjordet
- Sakshaug gamle skole – klage fra fortidsminneforeningen, har de klagerett?
- Vudduvegen – utbedringer



Bente Kvam stilte spørsmål om
- utbyggingen av Gangstadhaugen 2, Gangstadmarka, reguleringsplan og dispensasjoner –
oppklaringer. Administrasjonen vil invitere til møte for gjennomgang og oppklaringer.
- Planlagte utbyggingsprosjekt i Gangstadhaugen – ev. kjøp av areal.

Ole Anders Iversen stilte spørsmål om:
- Vegplan og prosjekter – er vi i rute?

Rådmannen svarte.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 69/13 Snerting Ranch. Innvilgning av søknad om oppsetting næringsbygg på Snerting 
østre gnr. 63/1, dispensasjon

RS 70/13 Bjørn Karle Melting. Innvilgning av fradeling av eksisterende festetomt på gnr. 322, 
bnr. 1

RS 71/13 Jan Snerting/ Tore Sundfær - 8/81 - Søknad om fradeling - godkjennes

RS 72/13 Utøyvegen 140-TN Vangs Mekaniske Verksted AS. Ferdigattest for tilbygg kantine 
og tekniske rom, 014/019.

RS 73/13 Lillefjell Roar - 357/3/9 - Ferdigattest

RS 74/13 Bratberg Åsmund - 187/ 9 - fritidsbolig Vikan hyttefelt - ferdigattest

RS 75/13 Storhaug Tor Arne - 357/7/16 - ferdigattest

RS 76/13 Nervikvegen 90 og 92-Tregården Eiendom AS. Dispensasjon fra  byggegrense mot 
uteoppholdsareal , reguleringsplan for Vinjesjøen 318/023

RS 77/13 Fylkesmannens behandling  av klage på småbåthavn ved Hylla- kommunens vedtak 
stadfestes

RS 78/13 Direktoratet for mineralforvaltning - Invilget driftskonsejon til Stokkan Stein og 
Pukk

RS 79/13 Flasnes John Einar - 85/44 - bygging avuthus - Skippervegen 12 - godkjennes

RS 80/13 Meieribakken 4 -Gaus Invest AS. Godkjent tilbygg - avfallsrom og butikkinngang -
135/011

RS 81/13 Winje Odd Arne - 45/5 - Hagestue på terrasse - Utøyvegen 740 - godkjennes

RS 82/13 Næss Atle - 35/1 - Hagestue - Utøyvegen 1040 A - godkjennes

RS 83/13 Hembre Fredrik gnr 187 bnr 001 - Søknad om tillatelse til tiltak båter, Vikan 45A

RS 84/13 Einhaugen 16 -Sundfær. Godkjent endring av bolig, 001/046

RS 85/13 Snerting Jan - 8/81 - enebolig - Kvistadbakkan 84 - godkjennes

RS 86/13 Lillefjell Roar - 357/3 - Nytt uthus/anneks - godkjennes

RS 87/13 Søknad om varme- og tidtakerhus - nytt skianlegg til Malihaugen - godkjennes

RS 88/13 Vudduvegen 844 -Kjelvik. Godkjent tilbygging av enebolig, 090/005



PS 26/13 Temasak: Kommuneplanens arealdel

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013 

Temasak: Kommuneplanens arealdel.

Enhetsleder Pål Gauteplass orienterte om
-Kommunal planstrategi – oversiktskart ble vist.
- Gjeldende kommuneplaner og fremtidige planer
- Arbeidet med kommuneplanens arealdel - planprosessen underveis; 
   -Planoppstart og planprogram – gjennomført
   -Utredninger og planløsninger - under arbeid
   -Planforslag og planbehandling – politisk behandling i august
   -Sluttbehandling muligens før jul
- Utfordringer underveis
- Spredt boligbygging

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 27/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013 

Ordføreren orienterte om
- Helsing fra kommunestyret til ordfører Ida Stuberg i forbindelse med fødsel 
- Ungdomsrådet – arrangement av rus(s)fri kveld på Kulturhuset 30.04.13
- Madam Brix og Nils Aas Kunstverksted – åpning av kunstutstillinger
- Åpent møte i Rådhuset – næringsplan
- Stemmerettsjubileet – besøk av statsråd Ola Borten Moe Inderøy v.g. skole
- Inderøy oppvekst- og kultursenter
- Kortnebbgåsa
- Toppolitikermøte i regi av KS i Oslo

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 06.05.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.




