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Strategisk næringsplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak

Strategisk næringsplan er en tematisk kommunedelplan og skal behandles i tråd med plan og 
bygningslovens kap. 11.

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 legges ut til 1. gangs offentlig høring etter plan og 
bygningslovens § 11-14 og det settes en høringsfrist på minst 6 uker fra annonsering.

Vedlegg
1 Strategisk næringsplan 2013 - 2025 utkast mai

Bakgrunn

Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi for Inderøy kommune.

Gamle Inderøy kommune vedtok sin næringsplan i 2005. Det har vært en gjennomgående forutsetning i 
arbeidet med samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan. 
Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i Inderøy 
med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.04.2012 oppstart og planprogram for strategisk 
næringsplan 2013-2025.

I planprogrammet for Strategisk næringsplan er det presisert at Strategisk næringsplan skal omfatte alt 
næringsliv i Inderøy kommune. Planen skal være konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og 
strategier. Næringsplanen skal inneholde en egen handlingsdel som rulleres årlig.
Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet – Best i lag, har vært 
hovedstrategi for planarbeidet



Prosessen knytta til utviklingen av høringsutkastet har skjedd i tett samarbeid med næringslivet i 
kommunen.  Styret for Inderøy Næringsforening bidro med et skriftlig innspill tidlig i prosessen. 
Kommunen orienterte om arbeidet med næringsplanen på næringsforeningens miniseminar 12. februar 
og det ble arrangert et åpent møte 29. april. Næringsforeninga og landbrukets organisasjoner har også 
hatt mulighet til å komme med innspill i andre sammenhenger. Det har også kommet innspill fra 
bedrifter og enkeltpersoner.

Formannskapet har som styringsgruppe fulgt prosessen fortløpende og kommet med mange konkrete 
innspill til planen underveis.

Vurdering

Strategisk næringsplan er en kommunaldelplan. Arbeidet med Strategisk næringsplan har delvis gått 
parallelt med utarbeidelsen av samfunnsdelen i kommuneplanen. Dette er i tråd med de tidsplaner for 
planlegging i kommunestyreperioden som ble vedtatt i gjeldende planstrategi. Opprinnelig ble det satt 
en frist for samfunnsdel og næringsplan til november 2012, men for å få bred medvirkning blir 
samfunnsdelen vedtatt våren 2013.  Hovedmål og delmål for området verdiskapning og næringsliv i 
kommuneplanens samfunnsdel gjenspeiles direkte i strategisk næringsplan.

Ved utvikling av planen er det lagt vekt på at planen skal være et strategisk dokument – en overordnet 
plan som er konkret og egnet til bruk. 

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og planprosess 
Gamle Inderøy kommune vedtok sin siste næringsplan i 2005. Mosvik kommune hadde ikke 

en egen næringsplan. Det har vært en gjennomgående forutsetning i arbeidet med 

samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020 at Inderøy skulle revidere sin næringsplan, et 

arbeid som ble satt på vent på grunn av sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner. 

Med ny kommune på plass er det en prioritert oppgave å se på utviklingen av næringslivet i 

Inderøy med et strategisk blikk, og Formannskapet vedtok 18.4.2012 oppstart og planprogram 

for Strategisk næringsplan 2013 – 2025. 

 

Sysselsetting blant innbyggere i 1756 Inderøy: 

1756 Inderøy Sysselsatte 

Jordbruk, skogbruk og fiske 323 

Bergverksdrift og utvinning 41 

Industri 360 

Elektrisitet, vann og renovasjon 45 

Bygge og anleggsvirksomhet 313 

Varehandel, motorvognreparasjoner 385 

Transport og lagring 149 

Overnatting og serveringsvirksomhet 55 

Informasjon og kommunikasjon 42 

Finansiering og forsikring 37 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118 

Forretningsmessige tjenesteyting 96 

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 225 

Undervisning 347 

Helse og sosialforsikring 699 

Personlig tjenesteyting 108 

ikke oppgitt 19 

SUM 3362 
Kilde: SSB 4. kvartal 2011. 

1.2. Forankring 

1.2.1. Kommunal forankring 

Arbeidet med Strategisk næringsplan har gått delvis parallelt med utarbeidelsen av 

samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette er i tråd med de tidsplaner for planlegging i 

kommunestyreperioden som ble vedtatt i gjeldende planstrategi. Hovedmål og delmål for 

området verdiskaping og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel (kap. 3.2.) gjenspeiles 
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direkte i strategisk næringsplan. Kommunen skal ved hjelp av kommunalt næringsfond bidra 

til næringsutvikling i tidligfase av nyetableringer og utvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet inklusiv Landbruk. Kommunen har også en rolle i forhold til rådgiving i 

tidligfase, samt et forvaltningsansvar for landbruk 

 

1.2.2. Regional forankring 

Regional planstrategi, Regionalt utviklingsprogram og Strategi for landbruksbasert 

næringsutvikling i Nord-Trøndelag utgjør det regionale planfundamentet i Strategisk 

næringsplan for Inderøy. I tillegg har Inderøy kommune selv gjort aktive valg i forhold 

samarbeid på næringsområdet, både gjennom samarbeidet med Steinkjer og Verran om 

Inntrøndelag regionalt næringsfond og en fortsatt aktiv satsing på et felles destinasjonsselskap 

for reisemålsutviklingen på Innherred. 

 Regionalt næringsprogram for Nord Trøndelag 2013 - 2016 

1.2.3 Nasjonal forankring 

Det er fra nasjonale myndigheter lagt et bredt sett av både føringer og insentiver på 

næringsområdet. Det er likevel to stortingsmeldinger som har spesiell betydning for det 

kommunale næringsarbeidet: 

 St.meld. nr. 22 (2011-2012). Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF 

 Meld. St. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og matpolitikken  

 

Innovasjon Norge har spisset sitt innovasjonsfokus ytterligere, og de er også tydelige på at det 

er bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt markedsfokus som de skal løfte fram. St. meld. 

nr 22 sier videre at SIVA i fremtiden kan bidra til utvikling av flere store eiendomsprosjekter 

av lokal, regional og nasjonal betydning. 

 

2. Status og utfordringer 

2.1 Landbruket i Inderøy 
Inderøy har tradisjonelt vært sterke på landbruk og næringsmiddelproduksjon. De generelle 

strukturendringene i landbruket har også gjort seg gjeldende i vår kommune, men Inderøy har 

for flere produksjoner styrket sin relative posisjon i forhold til kommuner som det er naturlig 

å sammenlikne seg med. De større næringsmiddelbedriftene har også klart seg bra innenfor en 
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bransje med tøft prispress og små marginer. ”Mulighetens landbruk” har vært gjennomført 

som et av de sentrale prosjektene innenfor samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020. 

 

Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000-tallet er den posisjonen 

kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne Omvei har 

blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er medlemmer 

øker fra år til år. Den Gyldne Omvei har på den måten blitt en omdømmeskaper med en 

betydning for kommunen som går langt ut over den omsetningen og sysselsettingseffekten 

som medlemsbedriftene også skaper.  

 

Hoved utfordringer 

 Opprettholde melk og kjøttproduksjonen  

 Rekruttering til gårdbrukeryrket. 

 Kompetanse utvikling  

 Fokus på avvirkning, ungskogpleie og bioenergitiltak 

 Utvikle kulturlandskapet 

 Økte miljøkrav  

 

2.2 Øvrige Næringsliv 
Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv. Kommunen er ikke 

avhengig av utviklingen i noen få hjørnesteinsbedrifter, og Inderøy kommune er selv den klart 

største arbeidsgiveren i kommunen med rundt 600 ansatte. Med en utpendling på om lag 

halvparten av de yrkesaktive, er det også slik at endringer utenfor kommunen vil ha like stor 

betydning for sysselsettingen som utviklingen for næringslivet internt i kommunen. 

 

Et annet karaktertrekk ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har 

eierskap og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god 

lønnsomhet. Med et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, ser det ut til å være 

gode utsikter for ei fortsatt positiv utvikling i bygge- og anleggsbransjen. 

 

Inderøy kommune ligger lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr innbygger, og 

pilen har pekt svakt nedover de siste årene. Dette har å gjøre med det relativt begrensede 
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antallet handelsbedrifter innefor kommunens grenser, men kanskje enda mer med den massive 

satsingen på handel i nabokommuner som Steinkjer.    

 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre 

aktivitet innenfor kommunens grenser. Det arbeides med å klarlegge om det kan være 

økonomisk bærekraftig å opparbeide og utvikle et større område i tilknytning til de 

eksisterende næringsarealene på Lensmyra, Røra. I kommunesenteret er det lagt ut arealer for 

handelsaktivitet på Nessjordet, og COOP har også planer om å flytte ut av gamle Straumen. 

For å motvirke at det gamle sentrumet blir liggende med lite handels- og serviceaktivitet, er 

det gjennomført et sentrumsutviklingsprosjekt. 

  

Hoved utfordringer: 

 Attraktive arealer regulert til næringsformål  

 Opprettholde og utvikle eksisterende næringsliv 

 Utvikle opplevelse- og reiselivet i kommunen 

 Sentrumsutvikling i Straumen og i grendesentrene 

 Skape arbeidsplasser 

 Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift i kommunen  

 

3. Overordnet strategi og mål 
Formannskapet har vedtatt planprogram for strategisk næringsplan og sagt at planen skal være 

konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og strategier. Denne sentrale føringen er fulgt 

i planprosessen. Dette innebærer at det er gjort en tydelig prioritering når det gjelder de mål 

og tiltak som er med i planen, der hovedkriteriet er at alle tiltak skal være mulige å 

gjennomføre innenfor rammen av det kommunale næringsarbeidet, i samarbeid med 

næringslivet og regionalt virkemiddelapparat. 

  

3.1. Overordnet strategi 
Strategisk næringsplan bygger på mottoet for Inderøy kommune som ble formulert ved 

etableringen av ny kommune. Dette passer også godt med den grunnleggende tanken om at 

effektiv næringsutvikling bare kan skje i et tett samarbeid mellom næringslivet og kommunen. 
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Den overordnede strategien for arbeidet med næringsplanen er med basis i dette formulert 

slik: 

 

Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune i tråd med mottoet – Best i lag – 

 

3.2. Hovedmål for næringsarbeidet 
 Inderøy kommune skal være en attraktiv kommune for etablert næringsliv og 

nyetablerere. 

 Gjennom aktiv veiledning og bruk av næringsfond, bidra til økt verdiskaping med 

vekt på lokale ressurser. 

 Oppfølging av sentrale og regionale mål for utvikling av landbruket. 

 

3.3. Delmål for næringsarbeidet 
 

 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets 

behov 

 Legge til rette for at alle næringer som går godt fortsatt skal få videreutvikle seg  

 Inderøy - et tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser i Midt-Norge 

 Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og nasjonalt 

perspektiv 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 

 Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet 

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv 

 Utvikle vei og annen infrastruktur (bredbånd) 
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4. Innsatsområder for næringsarbeidet i Inderøy 
 

4.1. Samhandling kommune/næringsliv 

4.1.1 Effektiv og høy serviceevne i kommunale tjenester 

 

 Inderøy kommune har fra 1.1.2013 organisert næringsarbeidet i en ny næringsenhet. 

 Direkte utadrettet arbeid overfor næringslivet skal tilsvare minimum 1000 timer pr 

år. Dette skal skje som en kombinasjon av økt utadrettet innsats fra kommunens 

næringsenhet, og ved kjøp av førstelinjetjenester for minimum kr 200.000 pr år fra 

aktuelle utviklingsmiljø. 

 Kommunen skal aktivt og på eget initiativ trekke næringslivet tidlig inn i både 

planprosesser og utviklingsprosjekter som angår næringslivet. 

 Det skal settes ytre grenser for saksbehandlingstiden i saker som berører næringslivet 

(både for næring, plan og byggesak).  

 Kommunen skal hjelpe gründere og andre næringsaktører videre til det regionale 

virkemiddelapparatet dersom dette gir best effekt. 

 Kommunen skal tilby miljøfyrtårn sertifisering 

 

 

4.1.2 Inderøy som næringsmessig knutepunkt 

 Inderøy kommune skal være en aktiv deltaker i Inntrøndelagssamarbeidet 

 Samarbeidsrelasjonene både sørover på Innherred og på Fosen skal videreutvikles. 

 Knytte seg til Trainee- ordningen og videreutvikle Ungt entreprenørskap  

 

4.2. Inderøy som tyngdepunkt for natur- og kulturbaserte opplevelser 

4.2.1. Den Gyldne Omvei som kommunens viktigste merkevare og 

omdømmebygger 

 

Inderøy kommune skal ha to faste møter i året med Den Gyldne Omvei. Markedsstrategier og 

potensielle utviklingsprosjekter skal være hovedfokuset i disse møtene.  
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4.2.2. Bygge videre på Inderøy som kulturkommune i et næringsperspektiv 

Kultur og næring er et eget innsatsområde i Kulturplan for Inderøy kommune 2013 – 2025, 

der det er satt som egen målformulering at ”kunst og kultur skal bidra positivt til 

næringsutviklingen i Inderøy”.  

 Det skal gis rådgivning innenfor kulturbasert næringsliv til kulturgründere. 

 Det skal satses videre på festivaler og folkelivsarrangement som har sitt 

hovedfundament i lokalt kulturliv. 

 

4.2.3. Inderøy som en spydspiss innenfor reiselivsutvikling 

Opplevelse og reiseliv er et eget satsingsområde under samfunnsutviklingsprogrammet 

”Inderøy 2020”. Proneo og Innherred Reiseliv har gjennomført et forprosjekt for kommunen 

for å avklare grunnlaget for et hovedprosjekt. 

 Det skal gjennomføres et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor 

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020. 

 Inderøy skal utvikles som bærekraftig destinasjon og vertskapskommune. 

 

4.3. Styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt 

og nasjonalt perspektiv 
 

4.3.1. Stimulere til vekstkraft innenfor det tradisjonelle landbruket 

 Det arrangeres minimum to møter pr år i Inderøy landbruksråd som er det formelle 

møtepunktet mellom landbrukets organisasjoner og kommunen. 

 Kommunen skal styrke fokuset på utviklingsprosesser og langsiktige planer for det 

enkelte gårdsbruk i sin rådgivning overfor landbruket. Kommunalt næringsfond skal 

brukes aktivt ved kjøp av tjenester til denne typen prosesser. 

 Innovasjon Norge skal trekkes direkte inn ved utviklingen av investeringsprosjekter 

innenfor det tradisjonelle landbruket. 

  Sikre god rådgiving ved bruk av eksisterende rådgivingsinstitusjoner.  

 Stimulere til økt avvirking.  

 Øke landbruksproduksjonen i tråd med de regionale målene, minimum 1,5 %. 
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4.3.2. Inderøy skal ha en ledende posisjon på nye næringer i landbruket 

 Utvikling av nye reiselivs- og opplevelsesprodukt fra landbruket skal være en viktig 

del av et hovedprosjekt med tema opplevelse og reiseliv innenfor 

samfunnsutviklingsprogrammet Inderøy 2020. 

 Det skal arbeides for å utvikle og komplettere tilbudet av gårdbaserte matprodukter 

fra Inderøy. Dette inkluderer også utviklingen av lokal drikke. 

 Inderøy kommune skal stimulere til utviklingen av nye velferdsprodukter fra 

landbruket. 

 

4.4. Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i Inderøy 

4.4.1. Bygge på Straumen som kommunens handels- og servicesentrum 

 Det skal gjennom plan- og byggesaksvedtak stimuleres til etablering av nye handels- 

og servicetilbud i Inderøy, spesielt i kommunesenteret Straumen. 

 Det skal utvikles smidige veiløsninger og gode parkeringsmuligheter i sentrum. 

 Utviklingen av gamle Straumen skal skje i et aktivt partnerskap mellom Inderøy 

kommune, næringslivet, frivilligheten gjennom velforeningene og fylkeskommunen. 

 

4.5. Forsterke samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet 

4.5.1. Skape flere møteplasser mellom næringslivet og skolen 

 Den årlige bedriftsmessa skal videreføres og styrkes som både læringsarena og som 

virkemiddel for å styrke rekrutteringen til fagopplæring som er nødvendig for lokalt 

næringsliv. 

 Styrket næringslivskunnskap innenfor skolen skal være et fast tema i dialogen mellom 

Inderøy kommune og næringslivets organisasjoner 

  Inderøy kommune knytter seg til traineeordning – gjennom medlemskap i Intro 

Innherred  Trainee. 

4.5.2. Satse på entreprenørskap i skolen 

 Entreprenørskap i skolen skal styrkes som pedagogisk virkemiddel, blant annet 

gjennom medlemskap i Ungt entreprenørskap.  

 Det skal satses aktivt på NærUng og samarbeidet med Leksvik og Steinkjer, også 

etter utløpet av prosjektperioden.  

 Evaluering gjennomføres i etterkant av NærUng-prosjektet. 
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4.6. Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv 

4.6.1. Satse på Lensmyra som regionalt næringsområde 

 Det skal realiseres et hovedprosjekt innenfor InnTrøndelagssamarbeidet med 

målsetting om å utvikle Lensmyra som et regionalt næringsområde. 

 Det skal etableres en intensjonsavtale mellom Inderøy kommune og de private 

interessenter som følges opp av et forprosjekt.  

4.6.2. Utvikling av andre næringsområder. 

5. Handlingsplan 2013 – 2017 
 

Innsatsområder Tiltak Status og 
økonomi 

Samarbeid Prioritering Ansvar Resul
tat 

Næringsliv Fortsatt satsing på 
infrastruktur tiltak i 
form av bredbånd 
utbygging, veier, gang 
og sykkelvei m.m. 
 
Bedre samarbeid 
mellom kommune og 
næringsliv. Lokal 
Landbruks 
Informasjon (LLI) og 
Inderøy 
Næringsforening(INF) 
 
Videreutvikle 
Straumen som 
kommunens handels 
og service sentrum. 
 
Gi rådgiving innen 
kulturbasert 
næringsliv til 
kulturgrundere 
 

Arbeid 
startet, 
Delvis 
finansiert
. 
 
Pågår 
 
 
 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
Pågår 

Statens 
vegvesen, 
kommune, 
FK, NTE 
m.fl. 
 
Kommune, 
LLI og INF 
 
 
 
 
 
 
Inderøy 
2020,  
 
 
 
Steinkjer 
næringssels
kap, 
Proneo 
m.fl. 

Høst 2012 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2015 
 
 
 
 
Kontinuerlig 

KomTek, 
Plan og 
Næring. 
 
 
 
Næring 
 
 
 
 
 
 
 
Næring, 
Plan og 
KomTek. 
 
 
Næring 
og kultur 

 

Landbruk og 
småskala 
matproduksjon 

Kommunen skal 
stimulere til økt 
rekruttering og 
kompetanseutvikling 
 
 
 

Pågår 
 
 
 
 
 
 

LLI, 
bondelag, 
småbrukerl
ag og 
skogeierlag 
m.fl. 
 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 

Næring 
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Inderøy kommune skal 
heve 
produksjonsnivået 
med 1,5% i tråd med 
regionale mål. 
Inderøy kommune skal 
styrke jordvernet i 
tråd med nasjonale 
retningslinjer og mål. 
 
Økt avvirkning i 
skogbruket og fokus 
på ungskogpleie. 
 
Legge til rette for økt 
satsing på bioenergi. 
 
 
Øke interessen for 
ordningen «Spesielle 
miljøtiltak i 
jordbruket» - SMIL  
 
Inderøy kommune skal 
ha to faste møter i 
året med Den Gyldne 
Omvei (DGO). 
 

Pågår 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
 

LLI, 
Bondelag, 
Småbrukerl
ag m.fl. 
 
Planavdelin
ga, FM, FK, 
LLI 
 
 
Skogeierlag
et. 
 
 
Skogeiere, 
kommune, 
næringsliv 
 
Kommune, 
LLI 
 
 
 
Kommune,
DGO 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Starter 
2013 

Næring 
 
 
 
 
Næring 
og Plan 
 
 
 
Næring 
 
 
 
Næring, 
Plan og 
KomTek 
 
Næring 
 
 
 
 
Næring 

Næringsarealer 
og lokaler 

Legge til rette for 
attraktive 
næringsarealer i alle 
grender. 
 
Legge til rette for 
utbygging av Lensmyra 
som regionalt 
næringsområde. 
 
 
Legge til rette for at 
nyetablerere og 
næringsdrivende i en 
utviklingsfase kan gis 
mulighet til leie av 
rimelige lokaler. 
 

Pågår 
 
 
 
 
Ikke 
finansiert 
 
 
 
 
Ikke 
finansiert 

Kommune 
og 
næringsliv 
 
 
Kommune, 
Inntrøndela
gsregion, 
næringslive
t 
 
Kommune 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
Høst 2013 
 
 
 
 
 
Høst 2013 

Næring, 
Plan og 
KomTek 
 
 
Næring 
og Plan 
 
 
 
 
Må 
avklares  

 

Reiseliv  Inderøy skal utvikles 
som bærekraftig 
destinasjon og 
vertskapskommune. 
 

 
 
 
 
 

DGO , INF, 
LLI, 
Kommune 
m.fl. 
 

Høsten 
2013 
 
 
 

Næring 
og Kultur 
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Utvikling av enhetlig 
informasjon for 
reiselivet. (merking av 
turstier/tavler/brosjyr
er/ kart m.m) 
 
 
Opprettholde og 
utvikle 
kulturlandskapet i tråd 
med målet om å 
utvikle Inderøy som en 
landbruks, reiselivs og 
kulturkommune.   
 
Stedsutvikling i 
grendesentrene. 
 
 
 

Ikke 
finansiert 
 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
 
 
 
Pågår 

Kommunen
, Visit 
Innherred, 
DGO, 
næringslive
t m.fl. 
 
Kommune, 
LLI, DGO, 
INF, Visit 
Innherred 
m.fl. 
 
 
 
Kommune, 
næringsliv 
og 
frivillighet.  

2014 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 

Må 
avklares 
 
 
 
 
 
Næring 
og Plan 
 
 
 
 
 
 
Næring 
og Plan 

Nyetablering 
og ungdom 

Kommunen skal hvert 
år gjennomføre 
bedriftsmesse for 
ungdomskolen  
 
Satse videre på ungt 
entreprenørskap og 
NærUng. 
 
 
 
 
Kommunen skal 
stimulere til at alle 
nyetablerere 
gjennomfører 
etablereropplæring. 
 
Inderøy kommune 
knytter seg til 
traineeordningen - 
gjennom medlemskap 
i Intro Innherred 
Trainee.  
 
 
 

Pågår 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
 
Finansier
t over 
budsjett 

INF, LLI, 
Inderøy u. 
skole, IVGS 
m.fl.  
 
FK, FM, 
Steinkjer 
næringssels
kap, 
kommune 
m.fl. 
 
Kommune 
 
 
 
 
 
kommune 

Årlig 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
Høst 2013 
 
 
 
 
 
2013 

Næring 
og 
Oppvekst 
 
 
Næring 
og 
Oppvekst 
 
 
 
 
Næring 
 
 
 
 
 
Næring 
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Næringsfond Aktivt bruk av 
næringsfond til 
utviklingstiltak, 
kompetanseheving og 
mindre investeringer. 
 
Næringsfond kan 
brukes til veivalgs- 
vurderinger i 
landbruket. 
 
Det skal årlig 
utarbeides budsjett 
for bruk av 
næringsfond. 

Pågår 
 
 
 
 
 
Pågår 

Kommune 
 
 
 
 
 
Kommune 
 
 
 
 
Kommune                                   

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Høst 2013 

Næring 
 
 
 
 
 
Næring 
 
 
 
 
Næring 

 

       

 



Arkivsak. Nr.:

2012/4074-11

Saksbehandler:

Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 29/13 03.06.2013

Hovedutvalg Folk 32/13 04.06.2013

Formannskapet 35/13 05.06.2013

Kommunestyret

Regnskap med beretning 2012 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap med beretning for 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3,162 mill. disponeres slik:
Disposisjonsfond 3,162 mill.

Budsjett for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for år 2012 økes med kr. 301.757,-.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Vedlegg: Årsregnskap 2012
2 Vedlegg: Årsberetning 2012
3 Revisjonsnotat - Årsregnskapet 2012 for Inderøy kommune
4 Revisors beretning for 2012 - Uttalelse om årsregnskapet
5 Kontrollutvalgets saksprotokoll
6 Kontrollutvalgets uttalelse

Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt rådmannens årsberetning som omhandler de vesentlige 
momenter knyttet til fjorårets regnskap og resultat. Se spesielt beretningens sammenfatning.



Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk – eller regnskapsmeesig overskudd -
på kr. 3.161.586,-. 
Som det fremgår av beretningen er forklaringen til det positive regnskapsresultatet i all hovedsak 
knyttet til merinntekter/mindreutgifter fra skatt og rammetilskudd, renter, pensjonskostnader og 
reserverte tilleggsbevilgninger. Besparelser/merinntekter kompenserer for et netto merforbruk på 
driftsområdene på 5,5 mill. 

Netto driftsresultat - dvs. disponibelt etter at driftsutgifter samt renter og avdrag er betalt – er på 
19,86 mill. kroner, inkl. mva-refusjon til investeringer. Eksklusive mva-refusjon investering utgjør netto 
driftsresultat 15,0 mill. kroner. Til sammenligning utgjør inntekter fra inntektsgarantiordningen (Ingar) 
15,5 mill. kroner. Vi ville altså hatt et negativ netto driftsresultat i 2012 uten Ingar-midlene. 

Nærværstallet for 2012 er 90,5 %, tilsvarende et sykefravær på 9,5 %. Dette er klart dårligere enn 
fjorårets resultat (for de to kommunene) på 92 % og tilsvarende svakere enn målsettingen for 2012.

Aktivitetsmål er i all hovedsak nådd.

Det vises for øvrig til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget tilrår 
regnskapet for år 2012 godkjent. 

Vurdering

Rådmannen vil tilrå at overskuddet disponeres mest mulig nøytralt og uansett ikke benyttes på en måte 
som bidrar til å øke det faste driftskostnadsnivået. 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager – etterkalkyle. 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager jfr. 
§ 8 sier; dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det 
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter §§ 4 og 5, skal kommunen i forbindelse med 
kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 

I 2012 er det foretatt budsjettjustering (bl.a. konsekvens av lønnsoppgjøret) i de kommunale 
barnehager.

I henhold til § 8 i ovenfor nevnte forskrift gir dette et økt tilskudd til ikke kommunale barnehager på kr. 
301.757,- for år 2012.

Disposisjonsfond. Mindreforbruket i 2012 - kr. 3.161.586,- foreslås avsatt til disposisjonsfond. Dette er 
nøytral plassering og midlene kan i neste omgang disponeres til drift eller/og investering. Det er naturlig 
å ta standpunkt til formålsprioritering i forbindelse med revisjon av budsjett og økonomiplan.

Konklusjon
Se innstilling.



Vedlegg:  Regnskap 2012

Legges ved som separat dokument



Vedlegg:  Årsberetning 2012

Legges ved som separat dokument
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REVISJONSNOTAT - ÅRSREGNSKAPET 2012 FOR INDERØY KOMMUNE.

Vi viser til revisjonsberetning for Inderøy kommunes regnskap for 2012, datert 15.04.13

Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som vil følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalget, formannskap og kommunestyret. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering
og eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av dette notatet vil bli oversendt til
kontrollutvalget.

Original revisjonsberetning er i samsvar med forskrift om årsregnskap oversendt direkte til ordfører
for framleggelse i kommunestyret. Kopi av revisjonsberetningen er oversendt til formannskap og
kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal etter det vi kjenner til behandle regnskapssaken den 14. mai
2013.

Årsaken til at vi skriver dette revisjonsnotatet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi
enkelte kommentarer og vurderinger til kommunens årsregnskap som etter vår oppfatning ikke er av
så stor betydning at de medfører omtale i revisjonsberetningen.

Presentasjonsformfor regnskapet
Inderøy kommune har avlagt regnskapet etter Forskrift om kommunale årsregnskap og årsberetning.
Forskriften stiller krav til obligatoriske regnskapsskjema med noter samt økonomiske oversikter.
Disse kravene er etter vår vurdering blitt oppfylt for regnskapet 2012.

Spesielle fokusområder ogfunn i 2012

1. Finansforvaltning

I følge forskrift for finansforvaltning skal det utarbeides og etableres rutiner for vurdering og
håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.
Vi er kjent med at rutiner for finansforvaltning nå er under utarbeiding, og planen er å fremme et
nytt forslag til finansreglement og økonomireglement i vår.

KomRev Trøndelag IKS • Postboks 2565 • 7735 STEINKJER • Telefon: 74 11 14 80 • Telefaks: 74 11 14 85 • Org.nr: 987 123 842 MVA
e-post: post@krt.no • www.krt.no • Hovedkontor: Steinkjer • Avdelingskontor: Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland



Lønnsområdet

Revisors underskrif t på skjema RF-1022
Alle som utbetaler oppgavepliktige ytelser og som plikter å føre regnskap, skal fylle ut skjemaet RF-
1022 (Lønns- og pensjonskostnader 2012, ofte kalt kontrolloppstilling). Hensikten med dette
skjemaet er å avstemme de innberettede og utbetalte beløpene mot regnskapsført lønn, og skal bidra
til å sikre at alle oppgavepliktige ytelser er korrekt innberettet og regnskapsført. Skjemaet gir en
kontroll av innsendte lønns- og trekkeoppgaver og av beregnet arbeidsgiveravgift. Revisor skal
kontrollere og skrive under på skjemaet. Dersom revisor ikke finner å kunne underskrive skjemaet,
plikter revisor å redegjøre for dette i nummerert brev til kontrollutvalget.

Vår gjennomgang av kontrolloppstillingen har avdekket manglende avstemming av refusjon
sykepenger fra NAV. Lønnsart 1799 "Refusjon av sykelønn" var ikke avstemt ved avleggelse av
årsregnskapet. Det er dermed pr 31.12 en differanse mellom RF1025b og RF1022 på kr. 696.567.
Denne differansen medfører at revisor ikke kan underskrive RF1022 for Inderøy kommune for 2012.
Differansen medfører at grunnlag for arbeidsgiveravgift for 2012 er kr 696 567 for høyt.

Vi vil presisere at manglende avstemming og dokumentasjon av vesentlige balanseposter ikke er i
henhold til bokføringslovens krav i § 11.1.1edd, og heller ikke prinsippet om god intern kontroll.

Tilskudd til ikke-kommunale barnhager - etterkalkyle

Kommunen har foretatt en etterkalkyle når det gjelder tilskudd til private barnehager. I forbindelse
med denne beregningen ble det i 2011 utarbeidet en veileder med regneark mal utgitt av KS og
private barnehagers landsforbund(PBL), som skal dokumentere denne beregningen. Vi kan ikke se at
kommunen har benyttet seg av denne, og vi vil derfor be om at kommunen følger opp og tilpasser
seg denne malen for 2013.

Investeringsregnskapet

Det er betydelig avvik mellom regnskap og budsjett når det gjelder investering i anleggsmidler. I
henhold til regnskapsskjema 2A er regnskapsført 67,9 mill, mens regulert budsjett er på 85,3 mill, et
avvik 17,4 mill
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-
budsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet (KL § 47 nr 2 og
nr 3).
Krav til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider
de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av
investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. skjema 2B), må dette
innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.
Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i
årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med
budsjettregulering. Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens
krav å legge til grunn at investeringsprosjekter er vedtatt i henhold til økonomiplan eller tidligere års
budsjettvedtak.
Vi har blitt gjort kjent med at kommunen arbeider med et nytt økonomireglement, og vi har i
forbindelse med dette anbefalt at kommunen avklarer rekkefølgen for valg av finansiering av
investeringer og for strykninger.
Kommunen må følge opp og tilpasse seg den nye forskriften for budsjettering og regnskapsføring av
investeringer i 2013.
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Dokumentasjon av regulert budsjettfor investeringsregnskapet
Årsregnskapet (hovedoversiktene) inneholder informasjon om regulert budsjett på det nivå
kommunestyret har vedtatt i årets budsjett. Kommunen har dokumentert dette for driftsregnskapet i
henhold til skjema i regnskapsmappen. Vi vil anbefale at det gjøres tilsvarende for
investeringsregnskapet i 2013, jf. kravet til årlige budsjett.

Noter

Note 3. Garantier
Mosvik Vannverk AL har et kausjonsansvar overfor KLP kreditt AS på kr 270.000. Dette gjelder
opprinnelig lånebeløp på kr 540.000, hvor saldo pr 31.12.12 er på kr 270.000 med innfrielse
01.03.14. Vi kan ikke se at dette kausjonsansvaret fremgår av note 3. Kommunen må påse at dette
blir med som note opplysninger for regnskapet 2013.

Note 7.Kapitalkonto
Balansekonti underkapitalkonto bør kunne stemmes av med andre konti i regnskapet. For eksempel
bør aktivering og avskrivning underkapitalkonto (f.eks 25990015- 25990016 og 25990020 -
25990021) kunne avstemmes mot konto 224* og 227*
Etter vår mening kan kommunen ved å organisere kapitalkontoen mot tilsvarende konti i balansen
brukes som avstemming og som ledd i den interne kontroll.

Note 12. Anleggsmidler
Etter vår vurdering kunne anleggsmidlet tomter fremgå som egen kolonne i denne noten. Dette vil
bidra til å øke regnskapsbrukernes forståelse og vurdering av regnskapet.

Årsberetningen

Likestilling
Kommunen har etter vår vurdering gjort rede for tiltak som er iverksatt for å sikre en høy etisk
standard i kommunen. Men etter vår vurdering kunne det i større grad også vært redegjort for tiltak
som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven og diskriminerings og likestillingsloven, jf. Koml. § 48 nr. 5 og
Likestillingsloven § la

Det er ønskelig med tilbakemelding på nevnte forhold innen 01.06.13

rtUxsL, AQ,
Grethe Haugan Aasch

Med vennlig hilsen

Oppdragsansvarlig revisor
akon K lberg

Hovedrev or

Vedlegg: Kopi av Revisj onsberetning 2012

Kopi: Kontrollutvalget
Enhetsleder økonomi Marit Følstad Iversen
Fagansvarlig regnskap Jon Lyng
Controller Kirsten Letnes
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Til kommunestyret i Inderøy Kommune

REVISORS BERETNING FOR 2012

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Inderøy kommune, som består av balanse per 31. desember
2012, driftsregnskap som viser kr 318 632 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 3 161 000, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god konununal regnskapsskikk i Norge, og for slik
intem kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende
fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene
er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Inderøy kommune per 31. desember
2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk fmansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskikk i Norge .

Steinkjer, 15. april 2013

TtÅll.,AtietlItN)
Grethe Haugan A n
Oppdragsansvarlig revisor

J,

åkon olberg
Hoved evisor
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SAK012/13 KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE—INDERØY
KOMMUNESÅRSREGNSKAPFOR 2012

Saks an Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv
Kontrollutvalget 14.05.2013 Per Helge Genberg 012/13 431-1751-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:

Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.



SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling: 

Kontrollutvalget stilte spørsmål til administrasjonen om endelige kostnader —i forho1d til
budsjett og anbud —på tre konkrete investeringsprosjekt, og forutsetter at utvalget får skriftlig
svar på dette.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2012.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning/års-
melding. Sammen utgjør disse de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48.

Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:

firsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikkeforeligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsre nska et for 2012
Inderøy kommunes årsregnskap for 2012 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 3.161.000.



Brutto driftsresultat for 2012 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 25.715.000,
og netto driftsresultat viser et overskudd ("negativt beløp") på kr. 19.859.000.

Driftsregnskapet for 2012 —nøkkeltall i 1000 kr.
Re nska 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011

Til fordeling drift 318.632 308.181 241.451
Netto driftsresultat 19.859 22.075 9.050
Bruk av tidligere års avsetninger 19.297 19.224 17.363
Årets avsetninger 35.994 41.299 23.106
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 3.162 0 3.307

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å
forstå regnskapet.

Kontrollutval ets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at regn-
skapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn. Inderøy kommunes
årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller
de kravene som er stilt i lov og forskrift.

I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.

Nummerertbrev
I brev nr 2 viser revisjonen til at det er avdekket manglende avstemming av refusjon
sykepenger fra NAV. Revisjonen kan derfor ikke underskrive skjemaet for lønns- og
pensjonskostnader; RF-1022.

Revis'onsberetnin en
Revisor har avgitt beretning 15.04.2013. I revisjonsberetningen er det ingen forbehold.

Årsberetnin /årsmeldin for 2012
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde finnes i Kommunelovens § 48 nr.
5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når det gjelder like-
stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om likestilling, anti-
diskriminering og tilgjengefighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Mange kommuner bruker årsberetningen til å gi informasjon utover lovkravet, dvs, at
dokumentet også viser mål og måloppnåelse for kommunens ulike avdelinger/ virksomheter
og sier noe om spesielle forhold/tiltak i året. En slik utvidet beretning blir til vanlig kalt
årsmelding.

Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.



Vurdering
Sjøl om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet, er det viktig å merke seg de
forhold som revisjonen tar opp i Revisjonsnotat (til rådmannen) om årsregnskapet for 2012.

Inderøy kommune har avgitt årsberetning for 2012, og beretningen oppfyller de lovpålagte
krav til innhold. Kontrollutvalget kan ta den til orientering.



Til
Inderøy kommunestyre

II
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INDERØY KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Kontrollutvalget har i møte 14. mai 2013 sak 012/13 behandlet Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2012 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.

Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2012.

Inderøy 14. mai 2013

Laila Roel
(leder)

Karin Kjølm en
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Arkivsak. Nr.:
2013/1054-1

Saksbehandler:
Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 30/13 03.06.2013

Hovedutvalg Folk 33/13 04.06.2013

Formannskapet 36/13 05.06.2013

Kommunestyret

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapport pr. 30.04 tas til orientering.

Vedlegg
1 Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr 30.04.2013.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres tertialvis til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutviklingen. Rapporten skal være avviksfokusert, dvs. det skal rapporteres dersom utviklingen i 
økonomi og aktivitet avviker vesentlig fra forutsetningene lagt i budsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av første tertial.

Vurdering
Det vises til vedlagte rapport. Aktivitetsutviklingen er i all hovedsak i samsvar med 
budsjettforutsetningene. 

Det er noe forsinkelse i gjennomføringen av enkelte investeringsprosjekter mens andre prosjekter snart er 
fullført.

I driftsregnskapet prognoseres negativt avvik på fellesområdene med til sammen kr. 0,28 mill. I 
hovedsak viser bildet svikt i skatteinntekter, investeringskompensasjon og svikt i internoverføringer på 



området for avskrivninger. Reduserte renteutgifter og et lønnsoppgjør som genererte mindre kostnad enn 
budsjettert gjør at vi kan prognosere et samlet negativt avvik på fellesområdene på kr. 0,28 mill.

På driftsområdene prognoseres negativt avvik på til sammen ca. kr. 4,3 mill. I hovedsak gjelder dette økt 
utgifter på området for helse og sosial med kr. 3,55 mill., oppvekstområdet med kr. 0,5 mill. og 
kommunalteknikk med kr. 0,5 mill. Noen mindre avvik på området for politikk, næring og miljø kommer 
i tillegg. På området for vann ble det opparbeidet fond i 2012 og det blir ikke nødvendig å låne av 
ordinær drift i 2013 som budsjettert. 

Samlet for driftsregnskapet prognoseres et netto negativt avvik på 4,54 mill. ved gjeldende aktivitets og 
tiltaksforutsetninger. Rådmannen anslår et en usikkerhet på +/- to mill. kroner, dvs at avviket kan komme 
ut mellom 2,5 og 6,5 mill. kroner.  Det vises til egen sak om budsjettrevisjon hvor årsprognosen settes i 
et mer langsiktig perspektiv.

Situasjonen krever stram økonomistyring. Den underliggende tendensen til ubalanse i driftsregnskapene 
varsler et krevende budsjett- og økonomiplanarbeid.

Når det gjelder likviditet anser vi den for å være tilfredsstillende – eller i alle fall uproblematisk. 

Nærværsprosenten i første kvartal er på 88 %. Målsetting for 2013 er 93 % .    

Konklusjon

Se innstilling.



Tertialrapport - Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2013.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskaps- og 
aktivitetsutvikling pr 30.04. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering 
og likviditet. 
En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er tatt inn i 
rapporten. 

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer 
avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten – se nedenfor - omfatter fire kolonner:

1. Opprinnelig netto driftsbudsjett
2. Revidert netto driftsbudsjett 
3. Vurdert avvik på årsbasis
4. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen ”Vurdert avvik på årsbasis” så innebærer det at

1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til 
årsbudsjett
2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til 

godkjenning. 

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av 
- forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk)

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 30.04.13. En prognose.

Aktivitetsutviklingen er grovt sett i samsvar med revidert budsjett og plan ved 1. tertial, men det er
utfordringer på flere enkeltområder spesielt innenfor helse og sosialområdet. Utfordringene skyldes i 
hovedsak økt kostnad ved eksisterende tilbud og utvidet aktivitet. En del omstillingsarbeid som skal 
gjennomføres har ikke skjedd så raskt som vi la opp til ved budsjettbehandling. 

Sentrale områder. Kss nylig oppdaterte prognosemodell for beregning av rammetilskudd og skatt
viser at vi kan forvente en samlet inntekt på kr. 359,1 mill. Ser en dette opp mot budsjetterte 
inntekter fra rammetilskudd og skatt gir det en svikt i disse inntektene på ca. 1,1 mill.

Det prognoseres svikt i rentekompensasjon fra Husbanken på ca. 0,42 mill. da kompensasjon for 
utbygging Sandvollan skole først utbetales fra 2014. 



Det forventes at netto renteutgift vil bli noe lavere enn budsjettert, anslagsvis ca. 1,0 mill. Dette 
avhenger imidlertid av bl.a. rentenivå, tidspunkt for låneopptak og investeringstakt resten av året. 

Når det gjelder området for avskrivninger prognoseres en svikt i inntekter på ca. 1,16 mill. Dette 
skyldes i sin helhet overføringer fra selvkostområdet VAR. Det ble på tampen av år 2012 gjort
korrigeringer i selvkostregnskap og dette påvirker budsjettet som er lagt for år 2013. 

På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene på 4 % fra 
2012 til 2013 og antatt årseffekt i 2013 på 1,1 %. Gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette er årsaken 
til at det prognoseres et positivt avvik på ca. kr. 1,4 mill. i 2013.

Våre inntekter og utgifter påvirkes av eksterne forhold, men våre prognoser antas likevel å være 
realistisk anslag.

Samlet for de sentrale områder prognoseres et negativt netto avvik på 0,28 mill. på årsbasis. 

Når det gjelder driftsområdene er ca. 0,1 mill. for lite budsjettert til politisk virksomhet. Dette 
skyldes økte utgifter til godtgjørelse samt en mindre økning i kostnad til overformynderiet i 
forbindelse med avlevering til fylkesmannen. 

Heving av båt i Skarnsundet genererte kostnad på ca. 0,2 mill. Dette var ikke budsjettert. 
Det søkes om ekstern støtte til prosjektet.  

På oppvekstområdet prognoseres et samlet avvik på ca. kr. 0,5 mill. Det prognoserte avviket er et 
noe usikkert anslag og avhenger av hvor raskt vi får tatt ned driftsnivået på enkeltområder.       

Samlet for området helse og sosial prognoseres et avvik på ca. kr. 3,55 mill. 
Helse, rehab og barnevern genererer ca. kr. 1,15 mill. som skyldes økt kostnad fastlege og 
kommuneoverlege samt økt aktivitet på barnevernsområdet. NAV prognoserer ca. kr. 0,4 mill. som 
knyttes til økonomisk sosialhjelp. For bistand og omsorg prognoseres avvik på ca. kr. 2,0 mill.
I hovedsak knyttes dette til samhandlingsreform/kommunal medfinansiering og bruk av vikarer på 
enkeltområder. Praksis har vært og ikke justere vikarbudsjetter for lønnsoppgjør. Dette har på 
bistand og omsorg etter hvert skapt en utfordring. 

Når det gjelder Kommunalteknikk prognoseres negativt avvik på 0,5 mill. Dette skyldes økte 
kostnader til vintervedlikehold, kostnad i forbindelse med vannskade og bilskader.  Aktiviteten går 
som forutsatt. 

På VAR-området prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. Det er budsjettert med «lån» av 
ordinære driftsmidler til finansiering av VAR-området i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å li 
nødvendig. 

Samlet avvik på driftsområdene i kommunen utgjør ca. kr. 4,3 mill. 

For 2013 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93 %. Nærværsprosent i første kvartal 2013 
har vært på 88 %.

Når det gjelder investeringsområdene vil det være noen forsinkelser i forhold til plan og forventning. 
Noe utrednings- og planarbeid tar lengre tid enn lagt til grunn.



Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene og de viktigste 
fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.

(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
pr. 30.04.

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -1520 0,4

- herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 -1100 0,3

- herav naturressursskatt -800 -800 0 0,0

- herav eiendomsskatt -1672 -1672 0 0,0

- herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 0 0,0

Fellesområde diverse 43504 43504 1000 2,3

- herav renter og avdrag 29804 29804 1000 3,4

- herav netto avsetning 11960 11960 0 0,0

Avskrivninger -5013 -5013 -1160 23,1

Mva.komp. investering 0 0 0 0,0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -1680 0,5

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1400 35,4

- herav lønnsreserver 5975 2541 1400 55,1

Politisk virksomhet 3639 3659 -100 -2,7

Fellesadministrasjon* 22109 22733 0 0,0

Tidligere næring og plan** 3241 3424 -200 -5,8

Oppvekst 117823 118509 -500 -0,4

Helse og sosial 127511 129218 -3550 -2,7

Kultur 14180 14359 0 0,0

Kommunalteknikk 30890 31015 -500 -1,6

Vann og avløp 587 587 587 100,0

Diverse fond 0 0 0 0,0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

Sum 0 0 -4543

*Består av enhet "sentraladministrasjon" samt enhet "service, støtte og IKT"

** Består av enhet "plan, byggesak og oppmåling" samt enhet "næring og miljø"



Kommentarer

Fellesområde inntekter.
KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et 
samlet anslag på 359,1 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert 13. mai er laget av KS i 
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2014 og RNB 2013. 
Det er nedjustering av skatteanslaget for år 2013 som er hovedårsak til at prognosemodellen viser en 
nedjustering av samlet inntektsanslag.   

Vi har i vårt opprinnelige budsjett lagt til grunn en samlet inntekt på 360,2 mill. (inkl. 
naturressursskatt). Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre 
inntekter på dette området. 

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert 
prognose at kan får en svik på ca. 0,42 mill. i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett.
Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før i 2014.
Rentenivået resten av året vil delvis være avgjørende for resultat ved årsslutt.

Fellesområde diverse.
Pensjon.
Basert på siste prognose fra pensjonsleverandører skal vårt budsjett holde. 
Det kommer nye oppdaterte prognoser fra våre leverandører medio september som tar opp i seg 
konsekvenser av lønnsoppgjør m.m.       

Renter og avdrag.
Netto ramme renter kan justeres ned med ca. 1 mill. Vi la til grunn en gjennomsnittlig høyere 
rentesats enn hva det har vært så langt i år, samtidig som vi har – i perioder - fått bedre avkastning 
på deler av vår likviditet enn forutsatt. Tidspunkt for låneopptak, investeringstakt og rentenivå resten 
av året vil være avgjørende for resten av året. 
  
Budsjettert kostnad avdrag er vesentlig høgere enn minsteavdraget på kr 12,6 mill. Mulig budsjettet 
må justeres ned for og «ta av» for noe av den økte kostnaden som kommer på driftsområdene.

Avskrivninger.
Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområdet og skal i utg.pkt.
komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet.  
Likevel er det slik at i tillegg til avskrivninger på ordinær drift posteres kapitalkostnad fra VAR-
området på ansvar for avskrivninger.  Det ble på tampen av år 2012 gjort korrigeringer i 
selvkostregnskapet og dette påvirker budsjettet for år 2013. Det prognoseres en svikt i inntekter på 
ca. 1,16 mill. 
Avskrivninger for år 2013 kjøres til høsten. 
      
Mva.komp. investering.
Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. 

Disponibelt netto drift.
Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(bygger på revidert budsjett pr. 30.04.13)



Diverse fond og INVEST økonomi og lønn er ikke tatt inn i diagrammet da de har en netto ramme på kr. 0,-.

Kort om de enkelte driftsområdene.
Det kommenteres kun hvor det konstateres avvik og/eller hvor det er vesentlig risiko for avvik.

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.
Tilleggsbevilgninger lønn.
På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene på 4 % fra 
2012 til 2013 og antatt årseffekt av lønnsoppgjør 2013 på 1,1 %. Årets lønnsoppgjør er ferdig og 
gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette bidrar til at vi kan prognosere et positivt avvik på ca. kr. 1,4 
mill. for 2013. 

Tilleggsbevilgninger til FSK disp.
Det gjenstår ca. 0,46 mill. til FSKs disposisjon.

Politisk virksomhet.
Det prognoseres negativt avvik på kr. 0,1 mill. ved årets utløp. Dette skyldes økte utgifter til 
godtgjørelse samt en mindre økning i kostnad i forbindelse med avlevering av overformynderiet til 
fylkesmannen. 

Fellesadministrasjon.
Aktiviteten er i hovedsak i samsvar med plan. Det gjenstår fortsatt noe omstillingsarbeid. 
Det er et stramt budsjett og ekstrakostnader har kommet på. 
Imidlertid er det fokus på innsparing samt at vi har vakanse i stilling.  Dette gjør at en ikke velger å 
prognosere avvik ved årets utløp.  
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Plan, byggesak og oppmåling.
Det forventes ikke avvik i økonomi ved årets utløp. 
I hovedsak er aktivitet i rute.
Ny oppmålingsleder ble ansatt i 2012. 

Næring og miljø
Heving av båt i Skarnsundet genererte kostnad på ca. 0,2 mill. og er ikke budsjettert.  
Det søkes om ekstern støtte til finansiering.
Aktivitet er ellers i rute.   

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

830
Fellesområde 

tilleggsbevilgninger
7475 3951 1400 35,4

110 Politisk virksomhet 3639 3659 -100 -2,7

120 Sentraladministrasjon 11648 12124 0 0,0

121 Service, støtte og IKT 10461 10609 0 0,0

130 Plan, byggesak og oppmåling* 3241 1309 0 0,0

131 Næring og miljø 0 2115 -200 -9,5

    Sum 36464 33767 1100 3,3

* Tidligere enhet "næring og plan" er delt mellom "plan, byggesak og oppmåling samt næring og miljø 

Oppvekst.
Det prognoseres ca. kr. 0,5 mill. i negativt avvik ved årets utløp samlet sett for skoler og barnehager.     
Noen delområder har for høgt forbruk og tiltak er satt inn. Omstillingsarbeid for å ta ned drift pågår
og hastigheten på gjennomføringen av dette arbeidet vil være med å påvirke endelig resultat på 
oppvekstområdet. Det er også gjort et par budsjetteringsfeil på fellesområdet for skole og bhg. som 
bidrar i negativ retning.

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

200 Fellesadm. skole og barnehage 21874 22389 -500 -2,2
210 Sakshaug skole 13855 13714 0 0,0
211 Sakshaug barnehage 7004 7803 0 0,0
212 Røra skole og barnehage 14586 14758 0 0,0
213 Utøy skole og barnehage 7791 7660 0 0,0
214 Mosvik skole og barnehage 8285 7351 0 0,0
215 Lyngstad skole og barnehage 7384 7468 0 0,0
216 Sandvollan skole og barnehage 13686 13998 0 0,0
217 Inderøy Ungdomsskole 23358 23483 0 0,0

    Sum 117823 118624 -500 -0,4



Helse og sosial.
Samlet for området helse og sosial prognoseres negativt avvik på ca. kr. 3,55 mill. 

Bistand og omsorg
For bistand og omsorg prognoseres et negativt avvik på ca. kr. 2 mill.
I hovedsak knyttes dette til samhandlingsreform/kommunal medfinansiering og bruk av vikarer på 
enkeltområder. Praksis har vært og ikke justere vikarbudsjetter for lønnsoppgjør. Dette har på 
området for bistand og omsorg etter hvert skapt en utfordring. Samtidig har nærværsprosenten gått 
ned. I tillegg gjenstår noe omstillingsarbeid som ikke har gått så fort som forutsatt i budsjett. Dette vil 
bli fullført så fort det lar seg gjøre. 
Det kan forventes økte inntekter når det gjelder vederlagsbetaling - anslås til ca. 0,5 mill. kr. 

Helse, rehabilitering og barnevern
Det prognoseres et samlet overforbruk på ca. kr. 1,15 mill. Dette skyldes økt kostnad fastlege med kr. 
0,4 mill. og kr. 0,25 mill. til kommuneoverlege. I tillegg kommer økt aktivitet på barnevernsområdet 
med ca. 0,5 mill.  

NAV
Det prognoseres et negativt avvik på ca. 0,4 mill. ved årets utløp. Det er området for økonomisk 
sosialhjelp som genererer økte kostnader. Det jobbes aktivt og godt, men utfordringen ligger i tettere 
og raskere oppfølging.     

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

310 Bistand og omsorg 89361 90526 2000 2,2

320
Helse, rehabilitering og 

barnevern
31617 32103 1150 3,6

321 Flyktningetjenesten 0 0 0 0,0
330 NAV 6533 6589 400 6,1

    Sum 127511 129218 3550 2,7

Kultur.
Det forventes ikke økonomiske avvik ved årets utløp. I hovedsak foregår aktivitet etter planen. 

Kommunalteknikk.
Det prognoseres et negativt avvik på kr. 0,5 mill. Det er økte kostnader til vintervedlikehold, kostnad i 
forbindelse med vannskade og bilskader. Det er vakanser på området og dette bidrar i riktig retning.   
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter oppsatte mål for 2013. 

Vann og avløp.
På VAR-området prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. Det er budsjettert med «lån» av 
ordinære driftsmidler til finansiering av VAR-området i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å bli 
nødvendig. Aktivitet er som forutsatt.

Diverse fond.
Her føres regnskap for Næringsfond, fiskefond, viltfond og Inderøy 2020.
Ingen prognoserte avvik å rapportere.



INVEST regnskap og lønn.
Når det gjelder økonomi forventes ikke negativt avvik ved årets utløp. 
Aktivitet gjennomføres i hovedsak etter det som er planlagt. 

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.
(Alle tall i 1000 kr.)

Ansvar Enhet
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett

Vurdert 
avvik på 
årsbasis

Avvik i % på 
årsbasis

410 Kultur 14180 14359 0 0,0
510 Kommunalteknikk 30890 31015 500 1,6

520/521 Vann og avløp 587 587 -587 -100,0
600 Diverse fond 0 0 0 0,0
700 INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

    Sum 45657 45961 -87 -0,2

Finansiering og likviditet.
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil
finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til
enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. 

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede 
målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i 
kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne 
prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes - samtidig som en forsvarlig 
avkastning oppnås. 

Langsiktig finansiering.

Låneporteføljen.
Kommunens låneportefølje er ved utløpet av 1. tertial 2013 på ca. 395 mill. kroner. Det er pr. i dag 

ikke tatt opp lån i 2013. 

Saldo ubrukt startlån er pr. utgangen av april ca. kr. 5,76 mill. 

Ved utløpet av første tertial (pr. mai mnd.) har låneporteføljen en sammensetning slik: 

18 % av lånemassen har fastrenteposisjon og 82 % har flytende rente. 

Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum på 160 millioner.

Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende låneporteføljen er kjent for 2013.



Her er en oversikt (pr. mai ) over vår lånemasse og sammensetning hos Kommunalbanken hvor vi i all 

hovedsak har vår lånemasse. 

Sammendrag 
låneportefølje Lånebeløp Restgjeld

Sammen-
setning 

(%)

Snitt-
kredittid 

(år)

Snittrente-
binding 

(år) Snittrente

Fast rente 57791050              54 489 760 
               

16 
          

23,46 
            

1,31 5,06 %

Flytende rente 310733997            285 439 993 
               

84 
          

19,03 
            

0,10 2,14 %

TOTALT            368 525 047            339 929 753 
             

100 
          

19,73 
            

0,29 2,61 %

Likviditet.
Driften går normalt og det er ikke tegn til ”avvik” av ekstraordinær karakter som kan påvirke 
likviditeten på en ugunstig måte på kort sikt. Det er fortsatt en del forsinkelser i 
investeringsutbetalinger (ubrukte lån) og dette bidrar til likviditeten på kort sikt. 

Likviditeten på lengre sikt er avhengig av i hvilken grad kommunen makter å ta hensyn til behovet for 
en rimelig likviditet i den løpende økonomiske prioritering.

Omfanget av ubrukte lånemidler har fortsatt vesentlig betydning for vår likviditet.
Jfr. nye forskrifter for budsjettering og regnskapsføring skal kun den del av utgift til 
investeringsprosjekter som forventes i det aktuelle budsjettår bevilges i året og dette vil i stor grad 
redusere omfanget av ubrukte lånemidler i fremtiden. 

Investeringsstatus
I tabellen nedenfor er definerte investeringsprosjekter beskrevet. Det vises til korte kommentarer 
under hvert enkelt prosjekt.

Budsjettendringene er forsøksvis synliggjort som:
 Tekniske korrigeringer: Skyldes at endret framdrift/forutsetninger i 2012 ikke er fanget opp ved 

budsjettering for 2013
 Budsjettjusteringer: Skyldes forsinket framdrift i 2013 eller endrede forutsetninger med 

tilhørende omprioriteringer i 2013, dog innenfor totalrammen for prosjektet
 Rammejusteringer: Forventede endringer i kostnadsbildet som krever endringer i totalrammen 

for prosjektet
 Nytt prosjekt: Prosjekt vedtatt ved politisk behandling i 2013

Foreslåtte budsjettjusteringer 1.tertial medfører på dette tidspunkt en brutto økning i samlet 
investering på ca. 1,8 mill. kr. sammenlignet med opprinnelig budsjett 2013. 

Prosjekter hvor det prognoseres avvik i den økonomiske rammen vil bli nærmere beskrevet og
behandlet i egne saker eller i sak om budsjettrevidering.

Sluttrapport på prosjekter hvor oppstart og fullførelse skjer våren/høsten 2013, vil bli fremlagt ved 2.
tertial.



Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 1.tertial 2013

Økonomi Status / Avvik 15.04.13

Tall i 1000 kr
Prosj.nr. 

2012

Ansv.nr
Total 

kostnads 
ramme

Regnskap
Rev 

budsj
Regnskap Budsjett Regnskap Endring Rev Rev Kommentarer

budsjett
tom 
2011

2012 2012 2013
pr 

150413
budsj-

13
budsj-

13
kostnadsra Økonomi og framdrift

Administrasjon m.v.

«Kommune på nett» 5002 121 300 0 150 181 150 57

Fagprogram for meldingsutveksling 5005 121 850 0 250 100 450 21

Utskiftning av IKT-verktøy 5004 121 4180 0 530 577 600 129

Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 130 1200 100 0

Vurderes nærmere i samarbeid 
med arkiv

Økonomisystem - nye moduler 5010 120 400 200 75

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 5103 510 4900 0 4900 3908 795 1292 1292 5200

Rammejustering- framdrift 
betydelig forsinket - innflytting mai 
2013

Oppvekst og kultur

Inderøy oppvekst- og kultursenter 8001 510 141000 500 5 10000 9 -8000 2000

Prosjektet forskjøvet i ca. 6 mnd. -
politisk behandling forventes i des. 
2013

Klubbhus - Skianlegg Gran 8003 110 3100 0 0 0 3100 0 -3100 0 0

Rammejustering - K-sak 3/13 
Prosjekt avsluttet - avventer 
endelig avklaring 
forsikringsoppgjør

Inderøy skipark 8007 410 4350 4350

Nytt prosjekt K-sak 4/13 Lån 3750' 
- tilskudd 600'

Mosvik skole - oppgradering 6001 510 23250 1300 7250 2367 18950 3416 600 19550 *

*Tilleggsarbeider kominasjonsbygg 
- egen politisk sak 

Sakshaug kirke - orgel 8005 410 6600 500 0 0 0 8800

Rammejustering - K-sak 6/13 
Tilskudd 7,5 mill, lån 1,3 mill

Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 510 750 250 42 500 0 200 700

Teknisk korrigering - første skisse 
er behandlet av brukere 

Bygdabok - allmenn del 8006 410 1000 200 0 Oppstartes høsten 2013



Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 510 400 400 0

Prosjektering foregår, løsning må 
behandles av Riksantikvaren

Framverran Skole 6002 510 -2000 -2000 0 0 -2000 -2000

Teknisk korrigering - ny 
annonsering mai 2013

Helse og omsorg

Bofellesskap Nessjordet 7001 510 25000 500 311 18000 8 *

* Omfang av prosjekt usikkert -
egen politisk sak i juni

Kommunale utleiboliger - opprustn 7003 510 3000 0 550 0 1000 0

Tilstandsvurdering gjennomføres 
vår/sommer 2013

Eiendom - opprustn. generelt

Driftsovervåkningsanlegg 9300 510 1750 0 550 423 150 68 300 450

Budsjettjustering - prioriterer 
oppgradering Mosvik sykeheim i 
2013 

Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 510 550 0 350 0 200 0 350 550 *

* Prosjektet foreslås utvidet fra 3 
til 7 rom - kostnadsoverslag vår 
2013 - egen politisk sak i juni

Røra skole - renovering av dusjer 6012 510 400 400 0 Oppstartet - ferdig april 2013

Sandvollan bhg. - oppgr. Helios 6013 510 150 150 0

Tilstandsvurdering vår/sommer 
2013

Sandv. bhage-nytt vent.anlegg - Helios 6014 510 400 400 0 -400 0

Budsjettjustering - midlertidig 
utbedret - utsettes i påvente av 
tilstandsrapport

U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 510 500 350 0 -350 0

Budsjettjustering - prosjektet 
utsettes i påvente av vedtak IOKS

Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 510 250 250 0

Gjelder avfallshåndtering rådhuset 
- planlegging vår 2013

Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  7008 510 150 150 0 Ikke oppstartet

Ombygging NAV 5104 510 300 150 0

Planlegging høst 2013 -
konsulentbistand innhentet

Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 510 2200 100 0 150 250

Budsjettjustering - omprioritering 
av tiltak - energistyring i alle kirker i 
2013

Energimerking bygg(krav) 6017 510 400 200 0 Ikke oppstartet

Utbygging/boligtomter



Sandvollan - trinn 3 (Langåsen boligfelt) 9109 510 2400 400 0 1500 0

Ikke oppstartet

Røra - Åsen boligfelt 9102 510 16500 440 1560 841 14500 3200 720 15220

Teknisk korrigering - sluttdato 
forskjøvet til oktober 2013

Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 510 33000 12800 15000 17356 2800 1027

Rammejustering - totalramme økes 
med 1,0 mill. jf. pr. 9113 

Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 510 734 1000 1000 1000

Kostnader som skal dekkes av NTFK

Kjerknesvågen 

Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 510 1000 380 305 620 0

Ikke oppstartet

Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 131 20000 250 0 500 0

Forprosjekt Lensmyra - ingen tilbud 
innkommet i første anbudsrunde

Inderøy 2020 - stedsutvikling

Straumen - sentrumsutvikling 9105 130 6000 1000 575 1900 0 425 2325

Teknisk korrigering - omfatter 
brannstasjon/banktomta med 
tilpasninger av gangveg 

Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 131 2510 1160 500 0 850 0 500 1350

Teknisk korrigering - tiltak Mosvik 
sentrum bl.a belysning 

Bygdefiber 8503 131 1600 800 0

Utbetaling til Kjerknesvågen 
forventes i 2013 jf. vedtak i 2012 -
to nye bygdafiberprosjekter på 
gang

Vei

Forsterkning/dekkelegging 9002 510 16000 2000 0

Planleggingsbistand innhentet -
gjennomføres som planlagt

Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 510 490 210 130 37 150 0 90 240

Teknisk korrigering - innhold 
infotavle under arbeid - plassen 
planlegges ferdig før 
sommerferien.

Straumen - vegomlegging Venna 9004 510 11000 1900 4600 9517 1200 559 *

* Prosjektet betydelig overskredet i 
2012 - sluttrapport som politisk sak 
i juni eller aug.



Traktor-utskifting 9003 510 840 840 0

Tilbudsgrunnlag utarbeides april 
2013

Sakshaugvegen 9006 510 5800 0 5800 1512 352 4290 4290

Teknisk korrigering -
Sakshaugvegen for det meste 
sluttført - forenklet utbedring av 
Vennalivegen 

VAR-tjenester

Vann

Utskiftning ledningsnett vann - 2012 9201 520 2000 1800 1316 52 1885 1885 3200

Rammejustering - Heggstad-
Gangstad oppstartet i 2012 (115') 
videreføres på 9201, 
kostnadsramme 2,0 mill. 

Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 520 2500 450 0 Ikke oppstartet

Røra stasjon - Austadlia 9212 520 250 250 0 Ikke oppstartet

Diverse anlegg utskiftning 9211 520 3550 500 0 Ikke oppstartet

Ny varebil 9206 520 250 250 0 Ikke oppstartet

Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann
9202 520 12000 2214 11500 7837

0

Mangler festekontrakt -
sluttrapport kan skrives

Avløp 

Avløpsrensing Røra - oppgradering -
2012 9204 521 800 47 399 750 750

Teknisk korrigering -
ventilasjonsanlegg påbegynt 2012 
og videreføres på 9204

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 521 500 500 0 Ikke oppstartet

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 521 2500 2000 0 Ikke oppstartet

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 521 800 100 0 Ikke oppstartet

Ny varebil 9206 521 250 250 0 Ikke oppstartet

Kommuneveier 9002 510 14750 3500 3500

Annet

Fjernvarmesentral Venna 8504 510 3000 1000 138

Prosjektledelse  og 
prosjekteringsbistand innleid -
prosjektet forskutterer varmerør 
forbi bankbygget og til Nessjordet



Inderøy-Mosvik. Breiband 8502 120 2180 2180 938 1022 1242 1242

Teknisk korrigering - mangler 
sluttfaktura fra NTE, søkt om 
ytterligere 150' i bredbåndsmidler 
fra NTFK

Biobasert sentralvarme 
Straumen/Venna 8501 510 3100 767 2330 1422 0

Sluttrapport sammen med pr. 9004



Nærvær: For 2013 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93 %. 

Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten) hvor blå er 2012, rød 
er 2013, grønn er snitt siste 12 mnd regnet fra 1.1.12 – 1756 Inderøy kommune. Tabell 
nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodul – oppdatert 23.04.12 

Samlet sykefravær 1. kvartal 2012 og 2. kvartal 2013. Tabell nr. 2 – kilde Agresso 

fraværsmodul – oppdatert 23.03.2013

Sentrale nærværsaktiviteter 1. tertial: Nærvær var hovedfokus på ledermøte i med 
drøftinger i forhold til hvilke aktiviteter som bør inngå i handlingsplan for HMS. 
Medarbeiderkartlegging er gjennomført med en svarprosent på 62 % og egen handlingsplan er 
nå under utarbeidelse.

Heltid – reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 1. tertial viser følgende utvikling knyttet 

til heltid – reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer med id.nr 127 til og med id.nr 157 
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inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas med.  

Stillingsutvidelser 1. tertial: 1 fast medarbeidere har fått stillingsutvidelse. Ledige stillinger

1. tertial – gruppert i følgende intervallene:

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell
0 - 24,9 10 -
25 - 49,9 2 -
50 - 74,9 5 -
75 - 99,1 - -

100 2 -



Arkivsak. Nr.:
2013/923-3

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 31/13 03.06.2013

Søknad fra Kristina Eigås Nelvik og Terje Bragstad om konsesjon fore erverv 

av Utøyvegen 901, gnr 33 bnr 2 i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak
Terje Bragstad og Kristina Eigås Nelvik gis konsesjon for erverv av Utøyveien 901 gnr 33 bnr 2 i Inderøy i 
medhold av § 9, jfr. § 1 i konsesjonsloven på vilkår at de tilflytter eiendommen innen 1 år fra det 
tidspunkt konsesjon er gitt. Det påhviler boplikt i 5 år fra den dato eiendommen tilflyttes.

Bakgrunn:
Terje Bragstad og Kristina Eigås Nelvik, heretter kalt kjøper, har inngått kjøpekontrakt med Anbjørg 
Verdal Norum for erverv av eiendommen Utøyvegen 901, gnr 33 bnr 2 i Inderøy. Eiendommen ligger på 
Utøy, ca 10 km fra Straumen sentrum og har et totalareal på 199 dekar, derav 29 dekar dyrket, 150 
dekar skog og 19 dekar annet areal. Jordbruksarealet er bortleid. Bygningsmassen på bruket er 
våningshus og garasje i god forfatning. Eldre driftsbygningen er ikke i bruk. 

Vurdering:
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, jfr § 
9 i konsesjonsloven legges det vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig utvikling:
Eiendommen har med sin beliggenhet høy boverdi og prisen vurderes som forsvarlig.

Hensynet til bosetting i området:
Det er satt som vilkår for at konsesjon blir gitt at kjøper bosetter seg på bruket og får boplikt i 5 år. 
Ervervet sikrer derfor bosetting i området.

Driftsmessig god løsning:
Jordbruksarealet leies i dag av nabobruk og det er også sannsynlig løsning etter 
eiendomsoverdragelsen.



Erververs skikkethet:
Ut fra ressursene på bruket ansees kjøpere som skikket.

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Det er av betydning at boligen er i bruk som helårsbolig. Ellers har ikke ervervet betydning for disse 
forhold.

Konklusjon:
Ervervet er i tråd med formålet i konsesjonsloven under forutsetning av at kjøper tar bopel på 
eiendommen og ivaretar bosettingshensynet.



Arkivsak. Nr.:
2013/832-2

Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 32/13 03.06.2013

Søknad om fradeling av tun på By, gnr. 81, bnr. 2
Søker: Olav Tronstad dødsbo ved Knut Tronstad.

Rådmannens forslag til vedtak

Det gis tillatelse til fradeling av tun med tilhørende skogsareal tilsvarende et samlet areal på 25 dekar på 
By gnr. 81og bnr. 2. 

Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 og jordlovens § 12. Fradeling av omsøkt 
areal har en naturlig arrondering og vil ikke medføre drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i 
området. 

Henvisning:
Plan og bygningslovens § 20-1, m deling av grunneiendom 
Jordlovens § 12, deling
Rundskriv M- 4/ 2003, Omdisponering og deling etter Lov om jord. 

Vedlegg
1 Søknad om deling/justering av grunneiendom

Bakgrunn
Inderøy kommune har mottatt søknad om fradeling av tun på By, gnr. 81/2. Søknaden er innsendt av 
advokat Larhammer Aarseth AS på vegne av Olav Tronstad dødsbo. Kommunen har også mottatt 
søknad om konsesjon på restarealet som skal selges som tilleggsareal til naboeiendom Tronstad østre 
gnr. 80/2.
Søknadene blir sett i sammenheng og behandlet samlet i hovedutvalg Natur. 

Gården By ligger sentralt til på Kjerknesvågen sør for Lyngstad skole. Eiendommen har et samlet areal 
på 133, 4 dekar som består av 47 dekar dyrka jord, 78 dekar produktiv skog og 7 dekar annet areal. 
Eiendommen er delt i flere teiger der tun med noe skogareal grenser til fylkesvei i vest og naboeiendom 
gnr. 81/3 mot nord og øst. Mot sør vil tunet grense mot dyrka arealet på gården. Erverver av restarealet 



er naboeiendom som grenser i en snipp til dyrka areal og har en lengre grense mot skogteigen på gnr. 
81/2. 
Tunet består av et eldre våningshus som er en trønderlån fra 1844 og restaurert gjennom 1970-80-
tallet. I tillegg har tunet ei masstu som er benyttet til garasje samt eldre fjøs fra 1936 som har stått tomt 
i mange år. 

Omsøkt areal til fradeling er målt til 24, 4 dekar og består av 6, 4 dekar åpen fastmark og 18 dekar 
produktiv skog. Skogsarealet er delvis bratt og det er registrert et kulturminne på toppen av omsøkt 
areal. 
I søknaden er bolig/tunareal oppgitt til 10 dekar, men omsøkt areal er på 24, 4 dekar. Det er avklart 
med advokatfirmaet Larhammer Aarseth at arealet kan endres etter de offisielle tallene i 
Skogoglandskap. 

Søknad om fradeling skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, bokstav m som gjelder 
opprettelse av grunneiendom, og etter jordlovens § 12 som gjelder deling av landbrukseiendommer.
Siden fradelingen medfører å legge ned en landbrukseiendom, er det jordloven som vil ha størst 
betydning ved behandlingen av søknaden. 

Vurdering
Ved behandling av søknaden etter plan og bygningslovens § 20-1, m, skal følgende vurderes:
Gjeldende plan: Søknaden gjelder fradeling til uendret bruk og vil således ikke komme i konflikt med 
kommuneplanens arealdel der området ligg under LNF- formålet. 

Nabovarsel: Det er levert inn nabovarsel i samsvar med pbl.§ 21-3.

Infrastruktur: Siden det gjelder fradeling til uendret bruk, vil ikke tiltaket medføre endringer i 
infrastrukturen eller vedrøre samfunnssikkerhet. 

Et tun på gårdsbruk med våningshus og driftsbygninger er en del av driftsenheten på gården og inngår i 
landbruksformålet i kommuneplanens arealdel. Innenfor LNF-formålet gjelder også særlovene som 
jordloven.

Jordloven sitt formål er å legge forholdene til rette slik at landbruket drives på den måten som er mest 
gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt her. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en 
tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området der en skal legge vekt på busetting, 
arbeid og driftsmessige gode løsninger. 

Med bakgrunn i jordloven og rundskriv M- 4/2003 som omtaler omdisponering og deling i jordloven, er 
følgende vurdert: 

Samfunnsinteresse av stor vekt: Fradelingen vil ikke ha noen særlig samfunnsmessig betydning, men kan 
være med å gi en god bruksrasjonalisering i tråd med jordloven. 

Hensynet til avkastning eiendommen kan gi: Det sentrale spørsmålet ved fradelingen, er om By gnr. 81/2 
har en framtid som egen driftsenhet. Dyrka arealet har vært bortleid til nabo over svært mange år og har 
ikke vært inntektskilde til eier av gården. Siden det ikke har vært selvstendig drift på mange år, er ikke
behovet for våningshus like sort. Når det gjelder driftsbygningene, har ikke disse vært brukt i driften på 
mange år og blir i dag nyttet til garasje/lagringsplass.

Omsøkt areal til tun er på hele 24, 4 dekar og ligg langt over det som har vært praksis å fradele med tun 
på tidligere gårdsbruk. Omsøkt areal er imidlertid et hjørne av eiendommen med klare nabogrenser. Det 
er ikke behov for dette arealet for adkomst og drift av restarealet, siden dette ligger inntil både offentlig 
og privat vei. 



Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Siden søknaden gjelder fradeling av tun til 
uendret bruk, er det vanskelig å se at fradelingen vil medføre noen drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 

Kulturlandskapet: En fradeling av tun vil ikke medføre endringer i kulturlandskapet, siden 
landbruksarealet vil bli drevet som tidligere, og det er ikke søkt oppført av nye tiltak på arealet. 

Konklusjon
Med bakgrunn i dagens drift og bygningsmasse på By, gnr. 81/2, anbefaler rådmannen at det kan deles 
fra tun med omkringliggende areal tilsvarende ca. 25 dekar. Arealet er mye større enn det som vanligvis 
fradeles med tun, men ut fra områdets beliggenhet og drifts- og miljømessige hensyn, vil dette bli en 
naturlig avgrensing i forhold til resten av eiendommen. 



IIIIIIIISøknad om deling/justering av grunneiendom
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av plan- og bygningslovens (pb1)§ 93, 1. ledc
-jf. pblkapittel Xl og XII og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7

Alle relevante punkter fra 1 —7 må være utfylt. Hvis plassmangel kan eget vedlegg benyttes.

II
035756

Søknad sendes til Kommunens stempel

Inderøy kommune

1 Søknaden/rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer).
Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) med blokkbokstaver og underskrift(er)

81 2 OlavTronstadsarvinger
Eiendommens adresse

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) med blokkbokstaver og underskrift(er)

Eiendommens adresse

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) med blokkbokstaver og underskrift(er)

Eiendommens adresse

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) med blokkbokstaver og underskrift(er)

Eiendommens adresse

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver(e) med blokkbokstaver og underskrift(er)

Eiendommens adresse

2 Det søkes om.

2a Søknaden gjelder:

Fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning.

Fradeling av anleggseiendom med oppmålingsforretning.

Fradeling av tilleggsparsell, arealoverløring eller grensejustering med
oppmålingsforretning.

Fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning.

2b Parsellen(e) skal brukes til:

Legg ved kopi av gjeldende
reguleringskart som viser hvilket
areal/grense det søkes om.

Areal ca

10000 m2

125000 m2

m2

rrt
2

m2

m2

Formål

Bolig/tunormåde

Jord- og skogbruk

Selvstendig
bruksenhet Tille s arsel Tille s arsell til nr./bnr.

Gnr. Bnr.

Gnr. 80 Bnr. 2

Gnr. Bnr.

Gnr. Bnr.

Gnr. Bnr.

Gnr. Bnr.

Parsell nr.

1

2

3

4

5

6

3 Dispensasjonssøknad. Det søkes om dispensasjon fra:

Tomtens tillatte utnyttelse iht. reguleringsplanen.

Minste tomtestørrelse iht. reguleringsplanen.

Reguleringsplanens forutsatte arealbruk.

Avstandsbestemmelser i vegloven eller plan- og bygningsloven.

Veiopparbeidelseskravet i pbl § 67 nr. 1.

Annet. Spesifiser nærmere i følgebrev.

Dispensasjonssøknader skal
begrunnes særskilt, jf. pb1§ 19-2
av 27.06.2008, jf.
overgangsforskrift § 13.

Begrunnelse for dispensasjonen
skal gis på eget ark.
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4 Arealdisponering og grad av utnyttelse.

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Antall bruksenheter (NS 3940)

Eksisterende bebyggelseNy bebyggelseSum

se vedlegg

	

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5) m 2
2

m2

2

	

Bebygd areal (NS 3940) m2 1112

Vis beregnet grad av utnytting etter gjeldende regulering for ny parsell

Vis beregnet grad av utnytting etter gjeldende regulering for restparsell

5 Parsell(er) det er søkt fradeling for.

5a Minsteavstander.
Høyspent Offlprivat vann- og

	

Minste avstand fra den Nabogrense Midt regulert vei Annen bygning kraftlinje/kabel avløpsledning

	

planlagte bygning til: 111 111 111 110 ITI

5b Adkomst —jf. pbl § 66 nr. 1 og vegloven §§ 40 —43.

Ny parsell vil ha adkomst fra:

Riksvei

Kommunal vei

Privat vei

5c Vannforsyning —jf. pbl § 65.

6 Opplisting av vedlegg.

Ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel?

 Ny avkjørsel fra offentlig vei (plan må vedlegges)

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

	

Er avkjørselstillatelse gitt? Ja

	

Offentlig vannverk Ja

	

Offentlig avløpsanlegg Ja

Hvis avkjørselstillatelse
tidligere er gitt,
må dokumentasjon
vedlegges.

Nei

Nei

Nei

Vedlegg nr. Beskrivelse Vedlegg nr. Beskrivelse

1 Situasjonsplan 8

2 Gjenpart nabovarsel 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

7 Opplysninger om søker og søkers underskrift.
Dato Søkers navn (med blokkbokstaver) økers un rs

0 . Zo13 KNUT TRONSTAD
Adresse Postnummer Poststed

TUKS- H"I (.1rik ISY O

Telefon E-post adresse

	

+ klo

Faktura sendes til:
Navn

Co vvI

Adresse Postnummer Poststed

SF-0125B 04.2010 SignForm AS www.sicinform.no



Gnr81 bnr2 i Inderøy.Vedleggtil søknadom delingav grunneiendom

Eksisterendebebyggelsepå eiendommen:

Driftsbygning
Eldre tjøs oppført 1936, stått tomt i lengre tid. Fremstår som lager- og verkstedbygg.
Grunnflate ca 225 m2.

Masstu som garasjebygg

Våningshus
Trønderlån oppført 1844, restaurert 1970-80. Grunnflate 78 m2 i 2 etasjer.

Arrondering
Grensene for det tunområdet med tilhørende areal som selgerne vil beholde fremgår av
vedlagte situasjonskart.

Ved driftsbygningen vil det være naturlig at eiendomsgrensen har en avstand fra eksisterende
bebyggelse på 4 m.



á



á



Arkivsak. Nr.:
2013/854-2

Saksbehandler:
John Northug

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 33/13 03.06.2013

Søknad fra Ole Tronstad om konsesjon for fradelt areal på eiendommen gnr 

81 bnr 2 i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Ole Tronstad gis konsesjon for erverv av fradelt parsell på eiendommen gnr 81 bnr 2 i
Inderøy til avtalt kjøpesum kr 310.000,-, i henhold av § 9, jfr §1 i konsesjonsloven. Det blir satt som 
vilkår i medhold av konsesjonslovens § 11 at konsesjonssøkerne tar bopel på den utvidete driftsenheten 
og får boplikt i 5 år fra konsesjon er gitt.

Bakgrunn
Ole Tronstad søker konsesjon for erverv av fraskilt areal fra eiendommen gnr 81 bnr 2 i Inderøy. Arealet 
som søkes ervervet er oppmålt 47 dekar dyrket mark og 109 dekar skogsmark. Avtalt kjøpesum er kr 
310.000,-.  Eiendommen er drevet som tilleggsareal til søkers eiendom i 3 generasjoner. Drifta på 
erververs eiendom er kornproduksjon.

Vurdering
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, jfr § 
9 i konsesjonsloven legges det vekt på:

Avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig utvikling:
Avtalt kjøpesum, kr 310.000,-, er forsvarlig.

Hensynet til bosetting i området:
Ervervet utløser 5 års boplikt for erverver på den utvidete driftsenheten.

Driftsmessig god løsning:



Eiendommen som søkes ervervet er drevet som tilleggsareal til erververs eiendom i 3 generasjoner og 
er en god driftsmessig løsning.

Erververs skikkethet:
Erverver er sivilagronom og meget godt skikket 

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet:
Omsøkt areal går fra leiejord til eierjord som sikrer helhetlig ressursforvaltning. Ervervet har ingen 
betydning for kulturlandskapet i området.

Konklusjon:
Ole Tronstad gis konsesjon for erverv av fradelt parsell på eiendommen gnr 81 bnr 2 i
Inderøy på vilkår av at de tar bopel på den utvidete driftsenheten og har boplikt i 5 år fra tidspunktet
konsesjon er gitt.



PS�34/13�Rådmannens�orienterer.�Referatsaker�og�delegerte�saker



Vår dato Vår referanse

10.05.2013 2012/1815-38

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Hylla Velforening 
v/Roger Austad
Hyllavegen 72
7670  INDERØY

Røra Velforening - gnr 182 bnr 009 - utvidelse av kai 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
182/9

Adresse:
Haugavegen 2, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Røra Velforening v/Roger Austad                      

Tiltakets art:
Utvidelse av eksisterende kai, støping av slipp                                                

Bruksareal i m2:

4,5 + 9            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 11.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:

Det gis tillatelse til utvidelse av kai i samsvar med søknad – støping av eksisterende slipp – samt 
forlenger av eksisterende flyteelement for gjestebrygge.

Tegninger og dokumentasjon i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Tiltaket omfatter breddeutvidelse av eksisterende kai, det bygges samtidig rampe for 
tilgjengelighet til forlenger ned mot småbåtanlegget. Samtidig planlegges det en endring 
av gjestebrygge i at dette elementet forlenges.
Det søkes om støping av slipp. 

Planstatus: Reguleringsplan for Hylla småbåthavn, vedtatt 15.12.2010. 

Planformål: Privat småbåtanlegg i sjø, samt privat småbåtanlegg på land.

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

Tiltaket er ikke pålagt byggesaksgebyr, dette i samsvar med praksis for tiltak til allmenhetens benyttelse i 
regi av velforeninger.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Røra småbåtforening v/Ole Morten Sand Bålhaugvegen 31 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

21.05.2013 2013/886-2

Saksbehandler Deres referanse

Kristin Volden, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Per Arne Ingjerd
Granaveien 13
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Innvilgning av festegrunn vedrørende skianlegg på Ingjerd gnr. 91/1.

Søker: Per Arne Ingjerd, Granaveien 13.
Fester: Inderøy kommune. 

Bakgrunn:
Inderøy idrettslag ved skigruppa har tidligere fått innvilget dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for å bygge nytt skianlegg på Ingjerd gnr. 92/1. På areal med faste anlegg er det søkt om 
å få opprette festegrunn med eget gnr/bnr.
Området er i byggesøknaden sett til ca. 40 dekar og deriblant 1 dekar dyrka jord. Arealet er 
regnet ut fra innkommet byggesøknad som gjelder område til skistadion med faste anlegg.
I behandlingen av søknaden om festegrunn, er det tatt ut dyrka arealet fordi kommunen ikke har 
gitt dispensasjon til å ta i bruk dyrka og dyrkbar mark. 

Søknaden om festegrunn skal behandles etter plan og bygningslovens § 20-1, m som gjelder 
opprettelse av festegrunn.

Vurdering: 
Ved behandling av opprettelse av festegrunn, skal følgende vurderes: 
Forhold til gjeldende plan: 
Det er tidligere søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknaden ble innvilget av 
hovedutvalg Natur i møte den 04.02.13. Opprettelse av festegrunn på det aktuelle arealet er i 
samsvar med gjeldende kommuneplan.

Nabovarsel: 
Omsøkt område ligger i et utmarksområde midt inne i Per Arne Ingjerd sin eiendom og har ingen 
naboer eller gjenboere som blir berørt av tiltaket, og det gis fritak etter plan og bygningslovens § 
21-3 for krav om nabovarsel. 

Infrastruktur: 
Når det gjelder adkomst/parkering, er dette søkt og avklart i byggesøknaden for anlegget. I 
tillegg er det søkt for sanitærbygg/tidtakerbu der omsøkt vann og avløp er godkjent. 
Opprettelse av festepunkt vil derfor ikke medføre endringer som berører vassforsyning etter PBL. 
§ 27-1, avløp etter PBL. § 27-2 eller atkomst etter PBL. § 27-4. Skiskytteranlegget har de 
nødvendige godkjenningene og medfører ikke noen fare etter § 28-1. 
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Vedtak:
Det gis tillatelse til å opprette festenummer på ca. 40 dekar til skianlegg på Ingjerd gnr. 
92/1. Vedtaket gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 20 -1, m i samsvar med 
Inderøy kommunes delegasjonsreglement. 
Festegrunnen skal ikke omfatte dyrka areal, se vedlagt kart med grense for opprettet 
festetomt. 

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 
Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

Inderøy kommune ved oppmåling vil opprette festegrunn ut fra dette vedtaket. 

Det blir ikke sendt krav om saksbehandlingsgebyr siden formålet med søknaden gjelder frivillig 
tiltak.

Med hilsen

Kristin Volden
Planlegger

Vedlegg
1 Kart over omsøkt areal

Kopi til:
Arnstein Lyngstad Vågavegen 422 7670 INDERØY





Vår dato Vår referanse

29.04.2013 2013/658-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Stian Lund
Steinvegen 2
7670  INDERØY

182/003 - Godkjent endring av bolig - tilbygg og skifte av vinder - Steinvegen 2

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
182/003

Adresse:
Steinvegen 2, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Stian Lund                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²                                                

Bruksareal i m2:
6 + 9,6           

Det vises til søknad om tilbygg – stue og terrasse - registrert mottatt her 3.4.2013.
Siste dokument til saken er situasjonsplan mottatt 20.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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Saksopplysninger:

Tiltak:
Karnapp 6 m2

Tak over veranda 9,6 m2

Ny veranda 53 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Røra /Hylla 8.3.2010
Planformål: Eksisterende sentrumsområde (bevaring)
Tegningsliste:

 Situasjonsplan mottatt 20.4.213
 Fasadetegninger revidert 15.04.13

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Søknaden ble i første runde vurdert å komme i konflikt med bestemmelser i Kommunedelplanen. Etter 
en revidering av tegningsmaterialet vurderes den nå å være i samsvar med gjeldende plan for området. 
Selv om bygningen skifter karakter ved ombyggingen vil den opprinnelige bygningskroppen være synlig 
og gjennom god detaljering vil tiltaket framstå som vesentlig bedre enn det som framgår av tegningene. 
Det er blant annet avklart at vindusomrammingen i andre etasje ikke berøres ved etablering av taket 
over karnappet. Omsøkte veranda senkes 17 centimeter.
Nærmeste avstand fra veranda til nabogrense blir 3 meter og avstand til veg 4 meter, eier er kommunen.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

16.05.2013 2013/475-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Opheim utbygging as v/ Frode Opheim
Blåbærveien 21
7712  STEINKJER

Opheim utbygging as v/ Opheim Frode - 85/98 - Hytte - Fjordsyn hyttegrend -
godkjennes

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/098

Adresse:
     Fjordsyn hyttefelt                    

Tiltakshaver:
Opheim utbygging as v/ Frode Opheim                      

Ansvarlig søker:
Spar- bygg as                   

Tiltakets art:
  Oppføring av fritidsbolig                                              

Bruksareal i m2:
84 m2            

Det vises til søknad om oppføring av ny fritidsbolig, dette i samsvar med søknad registrert mottatt her
14.02.2013.
Siste dokument til saken 08.05.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring 
av fritidsbolig med bruksareal på 84 m2, dispensasjon gis fra reguleringsplan for Skjemstadaunet.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 godkjennes oppføring av fritidsbolig i henhold til søknad, 
tillatelsen er gitt under følgende forutsetninger:

 Tegninger i henhold søknad av 11.04.2013 legges til grunn for tillatelsen.
                
Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Spar-bygg as, org.nr.935540704, gis ansvarsrett for følgende funksjoner: ansvarlig søker for hele tiltaket, 
samt ansvarlig for prosjektering av tiltaket.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tiltaket omfatter oppføring av fritidsbolig på «ny hyttetomt» i Skjemstadaunet hyttefelt. 
Fritidsboligen har i henhold til tegninger av 21.06.2011 et bebygd areal BYA på 94,5 m2.

Planstatus: Skjemstadaunet hyttefelt, sist revidert av 19.03.2013.
Planformål: Fritidsbebyggelse

Plan:
I henhold til reguleringsbestemmelsene §2 står følgende: 

«Den enkelte hyttetomt kan bebygges med inntil tre bygninger.

Hovedhytta kan ikke overstige BYA=80 m2. For eventuelt flere bygninger på tomta gjelder forskrift til 
plan- og bygningsloven § 4-1. 

I tillegg til maksimalt tre bygninger, kan det bygges uoverbygd anlegg og parkering inntil BYA=20 m2.»

Reguleringsbestemmelsene er siste gang revidert av 19.03.2013. Det ble i denne endringen åpnet for at 
hver hytteeiendom kunne oppføre to mindre boder i samsvar med Forskrift til plan- og bygningsloven 
SAK 4-1, dette vil si 2 stk boder hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være 
over 15 m2. 
Det ble ved denne revidering samtidig gjort endringer av arealbestemmelsene hvor maksimal størrelse 
av fritidsboligen ble endret fra T-BRA 80 m2 til BYA=80 m2

. 

Dispensasjonssøknad:
Det foreligger søknad om dispensasjon til tiltaket av 08.05.2013:
«I forbindelse med at eg holder på med søknadsprosessen på ei hytte på Skjemstadaunet. Søker eg om å 
få sette opp ei hytte på 94 kvm. Det er utvendig mål på tegningen.

Eg begrunner dette med at det står oppført hytter der som ligger på ca 100 kvm.»

Tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i henhold til plan- og bygningsloven § 19 -1.
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 har kommunen adgang til å gi varig dispensasjon fastsatt i 
medhold av denne loven. Utgangspunktet er dermed at kommunen kan gi dispensasjon fra
bestemmelser i gjeldende plan under visse vilkår som at «hensynet bak bestemmelsen det dispenseres
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene er vesentlig større enn ulempene etter en samlet
vurdering».

Saksvurdering:
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Dispensasjonsvurdering
De fleste fritidsboliger i Skjemstadaunet hyttefelt er bygd etter reguleringsbestemmelsene av 2008. I 
henhold til denne bestemmelsen er størrelsen av fritidsboligen satt ut fra T-BRA. 
I samsvar med NS 3400 vil det si at arealet er arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. 
For åpne overbygde areal skal følgende legges til bruksarealet: areal under takutstikk som er mer enn 1,0 
m innenfor ytterkant av takutstikk. 
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I henhold til nåværende bestemmelser skal arealet beregnes ut fra BYA som i samsvar med NS 3400 er 
følgende:
«Det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har 
betydning for bruken av underliggende terreng.»

Det vil si at for en fritidsbolig på ett plan, vil dette kunne betraktes som en reduksjon av arealstørrelsen i 
forhold til tidligere beregningsmåter.

Ved vurderingen av dispensasjonen har kommunen sett på den eksisterende bebyggelsen opp mot den 
foreliggende dispensasjonssøknaden. Vi har også vært på befaring og målt de eksakte utvendige areal av 
en del av den eksisterende bebyggelsen i feltet.

Ved vurdering av om det bør gies dispensasjon er følgende momenter vurdert:
Momenter som kan tale mot at det gis dispensasjon fra bestemmelsen for arealet:

 Det er tidligere ikke gitt dispensasjoner for arealbestemmelsene i feltet. Inderøy kommune har 
vært restriktiv til dispensasjoner fra arealkravene da dette vil skape presedens for senere 
byggesøknader.

Momenter som taler for at det gis dispensasjon:

 I revideringen av arealet var det ikke intensjonen å begrense størrelsen av fritidsbebyggelsen i 
Skjemsatdaunet hyttefelt, ny bebyggelse skal ikke behandlet strengere enn den tidligere 
fritidsbebyggelsen i feltet.

 Ved befaring er det registrert at den omsøkte fritidsboligen er i samsvar med den eksisterende 
bebyggelsen ved beregning av bruksareal BRA.

 Tiltaket er innenfor de bestemmelser som gjelder for hyttefelt i nærmeste regulerte hyttefelt i 
området.

 Denne fritidsboligen skiller seg ikke ut fra den eksisterende bebyggelsen i hyttefeltet.

Ved en befaring hvor det ble gjort målinger av den eksisterende fritidsbebyggelsen ble det registrert at 
ca 5 av 9 fritidsboliger hadde et bebygd areal som var i samme størrelse som den omsøkte fritidsboligen.
Reguleringsbestemmelsene for det nærmeste hytteområdet er i justering i april i år gitt bestemmelser til 
et bebygd areal hvor alle den eksisterende fritidsbebyggelsen i Skjemstadaunet også ligger godt innenfor 
bestemmelsene. 

Bygningsmyndigheten ser det uheldige i å gi dispensasjon fra så nye bestemmelser som foreligger for 
Skjemsatdaunet. Men ut fra en vurdering opp mot de forventede endringer for å gi en mer enhetlig 
bestemmelsen innenfor et område kan det virke naturlig å gi dispensasjon.

Konklusjon:
Fordelene for en dispensasjon er vurdert til å være større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Bygningsmyndigheten mener at forutsetningene for planen dermed er ivaretatt da bygningsmiljø ikke
blir vesentlig endret ved at nytt bygg tilpasset eksisterende bebyggelse i samsvar med begrunnelsen og 
vurderingene gitt ovenfor.
Det gis dermed dispensasjon for et bebygd areal på BYA 94,5 m2 for ny fritidsbolig, jfr. plan- og 
bygningsloven § 19-2.

Kommunen vil påpeke at reguleringsplanen bør revideres slik at denne samt den øvrige 
fritidsbebyggelsen i feltet faller innenfor reguleringsbestemmelsene. 

Øvrige opplysninger:
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Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme 
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Når bygget er utsatt skal det snarest innsendes stikningsrapport som viser eksakt plassering og høyde. 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr.pbl.§ 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi:
Lorns Skjemstad, Konstknektveien 21, 7374 Røros



Vår dato Vår referanse

14.05.2013 2013/939-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Per Morten Følstad
Nedre  Stokkanveg 20
7500  STJØRDAL

085/007 - Godkjent oppføring av regulert naust i Henjafjæra, Skjemstadaunet

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
085/007

Adresse:
Henjafjæra, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Per Morten Følstad                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
23            

Det vises til søknad om oppføring av naust registrert mottatt her.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av naust på i Henjafjæra, eiendom 085/007

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Det forutsettes at tiltakshaver har rettigheter til oppføring av naust på eindommen
Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av naust 7 m x 3,5 m BYA 24,5 m2/BRA ca 23 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Skjemstadaunet 17.10.2005, sist endret 24.11.2009
Planformål: Fritidsbebyggelse naust
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Omsøkte naust er vist plassert på område N-1 i gjeldende reguleringsplan.

Det er ikke framlagt kvittering for at tiltaket er nabovarslet eller avtale med grunneier om oppføring 
av naust. Det forutsettes at de privatrettslige forhold er avklart da naustet oppføres på eiendommen 
til Lorns Olav Skjemstad.
Kopi av vedtaket sendes partene og nabo for å sikre klageadgang til vedtaket.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
Lorns Olav Skjemstad Konstknektveien 21 7374 RØROS
Anne Lise Bye Øvre Møllenberg gate 35 7014 TRONDHEIM
Gerd Vold Symrevegen 42 7654 VERDAL



Vår dato Vår referanse

13.05.2013 2013/875-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Rolf Håkon Vennes
Valstad Nedre
7327  SVORKMO

343/023 - Godkjent oppføring av fritidsbolig, Framverranvegen 530

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
343/023

Adresse:
Framverranvegen 530, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Rolf Håkon Vennes                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
63+12            

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig registrert mottatt her 19.4.2013.
Siste dokument til saken er attest fra AG tre mottatt 12.5.2013.

Det er oppgitt gårds- og bruksnummer 043/023 for eiendommen. Vi gjør oppmerksom på at dette i 
forbindelse med kommunesammenslåinga er endret til 343/023

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendommen 343/023, Framverranvegen 530

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Rolf Håkon Vennes gis ansvar for alle funksjoner som selvbygger etter SAK § 6-8               

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av fritidsbolig BYA 85 m2 /BRA 63 m2 + 12 m2 (overbygd terrasse)= 75 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Framverran 27.06.08
Planformål: LNF- område med bestemmelser om spredt utbygging, fritidsbebyggelse
Ansvarsoppgaver:
Rolf Håkon Vennes gis ansvar som selvbygger etter SAK § 6-8

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Ny fritidsbolig søkes oppført på tidligere fradelt tomt. Frititdsboligen oppføres i laft med saltak, 
møneretning vinkelrett på koteretningen, og med stue/oppholdsrom vendt mot  utsikten i nord.

Det er søkt ansvar som selvbygger etter SAK § 6-8
Dette med bakgrunn i en kombinasjon av at det vil bli benyttet innleid kompetanse, tiltakshavers 
erfaring og kompetanse samt at det dreier seg om et byggesett fra LH Bygg Hytter AS som skal være 
prosjektert i henhold til byggeforskriftene. 

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.
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Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

13.05.2013 2013/932-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Leif Mjøsund
Gangstadmarka 57
7670  INDERØY

205/023 - Godkjent tilbygg til bolig, Gangstadmarka 57

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
205/023

Adresse:
Gangstadmarka 57, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Leif Mjøsund                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²                                                

Bruksareal i m2:
24            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 29.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg til eiendom 205/023, Gangstadmarka 57

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg BYA 30 m2/ BRA 24 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Gangstadhaugen II sist endret 29.08.06
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Det søkes om tilbygg til boligrnd sørøstlige hjørne. Tilbygget etableres med saltak vinkelrett på møne og 
anslagsvis en meter lavere enn dette.
Tilbygget vil inneholde vaskerom og soverom. Inngangspartiet flyttes til nordøstlige gavl. Det er ikke vist 
utnyttelse av loftet i andre etasje på tilbygget. Tilbygget forskyves noe mot nordøst slik at det stikker 1,5 
meeter ut fra hjørnet av den opprinnelige bygningskroppen. Taket trekkes langs eksisterende gavl til 
midt på denne for å danne tak over inngangspartiet.
Bygningsmyndigheten ser at tiltaket medfører at bygningen vil framstå som noe kompleks - da den fra 
før både har to karnapp og ark mot nordvest - uten at dette gir grunnlag for å avslå tilbygget.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

18.04.2013 2013/636-2

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Stian Vist
Vudduvegen 558
7670  INDERØY

Vist Stian -  105/2 - tilbygg bolig samt nytt uthus - Vudduvegen 558

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
105/002

Adresse:
  Vudduvegen 558                       

Tiltakshaver:
Stian Vist                      

Ansvarlig søker:
Stian Vist                   

Tiltakets art:
Tilbygg til bolighus, oppføring av uthus                                                

Bruksareal i m2:
Tilbygg 31 m2. Uthus 134 m2             

Det vises til søknad om tilbygg til bolighus samt oppføring av separat uthus, dette i samsvar med søknad 
registrert mottatt her 15.03.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

I samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1 (søknad om tillatelse til tiltak) gis tillatelse til oppføring av 
tilbygg bolighus samt nytt uthus på eiendommen, tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse: 1.

Tegninger i henhold til tegninger samt situasjonsplan av 15.03.2012 legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

Stian Vist gis ansvarsrett på eget tiltak i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 6.8, 
ansvarsretten gis for funksjonene, søker, prosjekterende og utførende for tiltaket.  

Saksopplysninger:
Tiltaket omfatter søknad om oppføring av tilbygg med bebygdareal BYA på 35 m2.
Samt oppføring av nytt separat uthus med bebygd areal på BYA 84 m2.
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Saksvurdering
Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Tiltaket er i samsvar med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Øvrige opplysninger:
Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og
vernemyndighetene varsles. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og
teknisk forskrift. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr.pbl.§ 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jfr. pbl. § 21-10. 
Når tiltaket er ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig kontrollerende skal ved 
kontrollerklæring bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende 
bestemmelser. Kontrollerklæringen er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på senere tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom
fram. Klageinstans er fylkesmannen - Evt. klage sendes via kommunen.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

                



Vår dato Vår referanse

07.05.2013 2013/911-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Sverre Dahl
Kastvollvegen 4
7670  INDERØY

194/035 - Godkjent oppføring av garasje - Kastvollvegen 4

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/035

Adresse:
Kastvollvegen 4, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Sverre Dahl                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
45            

Det vises til søknad om oppføring av garasje registrert mottatt her 24.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje med carport på eiendommen 194/035, Kastvollvegen 4

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje med carport mot vest.
Planstatus: Reguleringsplan for Småland fra 1973, Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Ny garasje med carport søkes oppført mot nabogrenser i tomtas vestlige hjørne. Nærmeste avstand til 
nabogrense blir hhv 1 og 1,5 meter. Det er vedlagt erklæringer fra naboene med samtykke til dette.

Bygningsmyndigheten har ingen innvendinger mot omsøkte tiltak. 
Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

30.04.2013 2013/740-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Morten Stavrum
Bergvegen 2
7670  INDERØY

045/041 - Godkjent tilbygg til bolig med dispensasjon fra byggegrense mot veg.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
045/041

Adresse:
Bergvegen 2, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Morten Stavrum                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²                                                

Bruksareal i m2:
25            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig – bad og soverom - registrert mottatt her 3.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av eiendommen 045/041, Bergvegen 2. Det gis dispensasjon fra 
Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt 17.11.2006, byggegrense.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:

 Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør for funksjonene PRO/UTF bad kl.1

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til bolig BYA 25 m2 Utvidelse av bad og nytt soverom
Planstatus: Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt 17.11.2006
Planformål: Bolig
Ansvarsoppgaver: Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør har søkt ansvar for sanitæranlegg-bad. Foretaket 
har sentral godkjenning for funksjonen. Øvrige ansvarsretter betraktes som unødvendig jf. Pbl § 20-2

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.
Skriftlig søknad om dispensasjon er ikke mottatt da bygningsmyndigheten i første omgang var usikker på 
hvorvidt tiltaket ville komme i konflikt med byggegrensen. Søknaden behandles likevel som en søknad 
om dispensasjon da det viser seg å være behov for dette. Nabo er ikke varslet om dispensasjonsbehovet 
i saken, kopi av vedtaket sendes nabo for å gjøre oppmerksom på dette og sikre klageadgang til 
vedtaket.

Dispensasjon
Tiltaket betinger dispensasjon fra Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt 17.11.2006 – byggegrense som 
blant annet sier følgende:

2.1 Byggegrenser 
Byggegrensen mot kommunal veg og regulert privat veg er som vist i planen (10 meter fra 
senterlinje). Garasje kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 meter fra vegkant. Garasje 
plassert parallelt med vegen kan plasseres inntil 2 m fra vegkant. 
(…).

Her søkes om tilbygg til bolighus som medfører at ca. 1 m2 kommer over byggegrensen og at nærmeste 
avstand til nabogrense (kommunal veg) blir 3 meter.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre avstand mellom bebyggelsen med hensyn på brannspredning, lys 
og utsyn. Her er det kun hensynet til avstand til regulert veg som er relevant da annen bebyggelse ikke 
blir berørt. Vegen er regulert vesentlig bredere enn det som i dag er opparbeidet og planen åpner i 
tillegg for plassering av garasjer inntil 2 meter fra vegkant. Tiltaket kommer 3 meter fra regulert vegkant 
og 5 meter fra dagens vegkant. Det dreier seg også om en svært liten del av bygningen - ca. 1 m2 - og vi 
kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med de hensyn planens skal ivareta. Videre vurderes det at 
tilbygget plasseres tilforlatelig på boligen og at det er begrenset med andre muligheter for en 
hensiktsmessig tilbygging på eiendommen.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart større 
enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.
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Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Coop Inn-Trøndelag avd. S-rør Russerv. 5 7650 VERDAL
Per Gunnar Tønne Bergvegen 9 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

06.05.2013 2013/667-6

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Bjørg Johanne Halseth
Gamle Kongeveg 21
7725  STEINKJER

087/003 - Godkjent riving og gjennoppføring av uthus. Dispensasjon.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
087/003

Adresse:
Naustvollan 82, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Bjørg Johanne Halseth                      

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
ca 123            

Det vises til søknad om riving og oppføring av uthus/anneks registrert mottatt her 21.3.2013.
Siste dokument til saken er revidert søknad mottatt 6.5.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til riving og gjennoppføring av uthus. Det gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 
14.05.07 vedrørende grad av utnytting.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Eksisterende uthus rives innen nytt uthus tas i bruk.
Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-2 og 29-4 b).
                

Saksopplysninger:

Tiltak:
Riving av eksisterende uthus/anneks BYA 16 m2

Oppføring av nytt uthus/anneks BYA 15 m2

Planstatus: Kommuneplanens arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område
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Tegningsliste:

 Tegninger etter revidert søknad av 6.5.2013

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Bygning som søkes revet har saltak og ligger ca. 1,5 meter fra nabogrense og 24 meter fra sjø.
Nytt uthus/anneks oppføres med pulttak og nærmeste avstand til nabogrense på 2,5 meter og med en 
avstand til sjø på 30 meter.

Søknaden er revidert den 6.5.2013 slik at arealet som søkes oppført ikke er større enn det areal som 
rives. Tiltaket krever imidlertid fortsatt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 14.05.07 vedrørende 
grad av utnytting da eiendommen samlet sett får et bebygd areal som ligger over planens begrensning
og tiltaket ligger i 100-metersbeltet langs sjøen.

Dispensasjon
Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Kommuneplanens arealdel, bestemmelsenes pkt. 1-2 sier blant annet følgende:
Det kan byggjast hytter/uthus inntil eit samla T-BYA=80m2. I tillegg kan det byggjast
uoverbygd anlegg og parkering inntil T-BYA=20m2. Hyttene kan ha ei gesimshøgd
inntil 3,5m og mønehøgd inntil 5,5m.

Plan- og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag sier blant annet følgende:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Anslått bebygd areal på eiendommen i dag:
Hytte inkl. tak over veranda (jf. tegninger i byggesaken fra 2004): 8,65 m x 8,4 m = 72,66 m2

Tilbygg øst ca. 2,5 m2

Uthus 16 m2

Til sammen utgjør dette et bebygd areal på 91 m2

Da bygget som søkes revet er 1 m2 større enn det som settes opp vil eiendommen ha et bebygd areal på 
90 m2 etter gjennomføring av tiltaket.
Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at arealet er beregnet på grunnlag av kart, tegningsmaterialet og 
opplysninger fra søker, det ikke er foretatt noen oppmåling i sakens anledning.

Søknaden om dispensasjon er begrunnet med at eksisterende bygning er i dårlig forfatning og at 
grunnen under er ustabil.
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Hensynet bak bestemmelsen i både plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel er blant annet 
å hindre privatisering av strandsonen for å sikre friluftsliv og biologiske interesser.
Inderøy kommune har som praksis å godkjenne gjenoppbygging av areal som samtidig søkes revet 
innenfor LNF - område og strandsone og det er ikke ansett nødvendig å sende tiltaket på høring til 
sektormyndighetene.
Tiltaket medfører at uthus/anneks kommer 5-6 meter lenger vekk fra sjøen enn tidligere slik at 
avstanden blir anslagsvis 30 meter.
Tiltaket vurderes utelukkende å ha positive konsekvenser for allmenne interesser både på bakgrunn av 
ny plassering og redusert areal.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

Nabo er ikke varslet om dispensasjonsbehovet, kopi av vedtaket sendes for å sikre at saken er godt nok 
opplyst og klageadgang til vedtaket.

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler
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Kopi til:
Tor Magnus Naustvoll Naustvollan 25 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

06.05.2013 2013/782-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Anne Persson Hager
Øvre Torvgate 38 c
2821  GJØVIK

346/005 - Godkjent tilbygg til våningshus, Framverranvegen 761

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
346/005

Adresse:
Framverranvegen 761, 7690 MOSVIK                         

Tiltakshaver:
Anne Persson Hager                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²                                                

Bruksareal i m2:
27            

Det vises til søknad om tilbygg til våningshus benyttet som fritidsbolig registrert mottatt her 8.4.2013.
Siste dokument til saken er tegninger mottatt 3.5.2013

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygging av eldre våningshus på eiendommen 346/005

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Avløpsløsning skal være i henhold til forurensningsforskriften kapittel 12

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygg til Våningshus, forlengelse 3 meter i to etasjer. BYA 14,7 m2
/BRA 27 m2

Etablering av platting med rekkverk 19,5 m2

Planstatus: Kommunedelplan for Framverran 27.06.08
Planformål: LNF-området

Kommunedelplanen sier at eksisterende bolig- og fritidseiendommer innenfor LNF-området kan 
gjenoppbygges og gis tilbygg.
Da det her dreier seg om en tidligere husmannsplass behandles den etter reglene for bolig i LNF-
området.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Våningshuset tilbygges med 3 meter i lengderetningen med samme uttrykk. Takhøyder og veggtykkelser 
blir som på eksisterende bygning – jf. TEK 10 § 14-1, fjerde ledd.

Det opplyses at det er en eksisterende gråvannskum som vil bli oppdatert dersom kapasiteten på denne 
ikke vurderes som tilstrekkelig etter utbygging. Bygningsmyndigheten setter vilkår om oppfyllelse av 
rensegrad i henhold til forurensningsforskriften kapittel 12.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.
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For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Stig Harald Dahl Pb. 123 7566 VIKHAMMER



Vår dato Vår referanse

07.05.2013 2013/954-4

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Bjørn Kleven
Nordre Hallset vei 35 b
7023  TRONDHEIM

Kleven Bjørn - 85/88 - Uthus / Bod - Skjemstadmarka 38 - godkjennes

Viser til deres søknad om oppføring av separat bod med BYA på 15 m2. Boden er planlagt som separat 
uthus til eksisterende fritidseiendom i Skjemstadmarka. 
I henhold til vedlegg foreligger godkjenning fra grunneier Olav Susegg for plassering av boden inntil 1m 
fra felles grense mellom gbnr. 85/88 og gbnr. 85/77.

I henhold til reguleringsbestemmelsene for Skjemstadaunet hyttefelt sies følgende i pkt.2.1:
«Den enkelte hyttetomt kan bebygges med inntil tre bygninger. Hovedhytta kan ikke overstige BYA=80 
m2. For eventuelt flere bygninger på tomta gjelder forskrift til plan- og bygningsloven § 4-1.»

I henhold til forskrift til plan- og bygningsloven SAK § 4.1 kan mindre frittliggende bygning på bebygd 
eiendom som ikke nyttes til varig opphold og har en størrelsen hvor bebygd areal eller bruksareal mindre 
enn 15 m2, samt mønehøyde inntil 3,0m og gesimshøyde inntil 2,5m oppføre uten krav til søknadsplikt.

Konklusjon:
I henhold til søknad av 25.04.2013 godkjenner bygningsmyndigheten tiltaket i samsvar med 
reguleringsbestemmelsen for Skjemstadaunet hyttefelt og forskrift til plan- og  bygningsloven § 4.1. 

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

07.05.2013 2013/892-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Arne Kirknes
Letnesvegen 56
7670  INDERØY

083/001 - Godkjent påbygg til bolig, Letnesvegen 56

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
083/001

Adresse:
Letnesvegen 56, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Arne Kirknes                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg -  påbygg                                                

Bruksareal i m2:
5            

Det vises til søknad om påbygg registrert mottatt her 22.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til påbygg – bad - til enebolig i Letnaesvegen 56

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

- Søknad om ansvarsrett for prosjektering av tiltak ettersendes og godkjennes av kommunen før 
igangsetting av tiltak

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-1.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Påygg BYA 5 m2/BRA 5 m2

Planstatus: Kommuneplanes arealdel 14.05.07
Planformål: LNF-område med spredt boligbebyggelse
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Eksisterende bolig påbygges med nytt bad over inngangsparti

Da det dreier seg om et påbygg er det krav om ansvar i byggesaken. Med bakgrunn i tiltakets beskjedne 
størrelse vurderer bygningsmyndigheten at det er tilstrekkelig med ansvar for prosjektering av tiltaket.
Vi anbefaler imidlertid at det benyttes kvalifiserte fagfolk til utførelsen for å unngå feil eller mangler ved 
denne.
Det er satt som vilkår for tillatelsen at søknad om ansvar for prosjektering ettersendes. 

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

06.05.2013 2013/799-4

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Tore Bruem
Hauganvegen 2
7670  INDERØY

194/130 - Godkjent tilbygg - inngangsparti og tak over veranda- Haugavegen 2

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/130

Adresse:
Haugavegen 2, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Tore Bruem                      

Ansvarlig søker:
                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²                                                

Bruksareal i m2:

4,5 + 9            

Det vises til søknad om tilbygg til bolig registrert mottatt her 10.4.2013.
Siste dokument til saken er fasadetegning av 2.5.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til tilbygg – vindfang og tak over veranda – på eiendommen 194/130, Haugavegen 2.

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Tilbygging av nytt vindfang BYA 6 m2/ BRA 4,5 m2

Tak over deler av terrasse BRA 9 m2

Planstatus: Reguleringsplan for Småland 3.8.1973 med endring av 1981.
Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune 14.05.07
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Planformål: Bolig

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Søknaden gjelder etablering av tak 3 m x 3 m over eksisterende veranda mot sørvest og tilbygg vindfang 
2 m x 2,5 m mot gårdsplass i sør.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler





Fra: Voll Dag [mailto:Dag.Voll@sweco.no] 

Sendt: 23. april 2013 08:13
Til: Trine Berg Fines
Emne: VS: Henvendelse vedrørende regulering av ny E6 mellom Verdal og Inderøy.

Videresender 

Please consider the environment before printing this e-mail.

Fra: Voll Dag 
Sendt: 23. april 2013 08:10
Til: ida.stuberg@inderoy.kommune.no; Bjørn Iversen (bjorn.iversen@verdal.kommune.no)
Kopi: Rudolf Holmvik (rudolf.holmvik@verdalnf.no); unni.storstad@cit.coop.no; ashild@vangs.no; 

jon.arve.hollekim@inderoy.kommune.no; Jostein Grimstad (jostein.grimstad@verdal.kommune.no); 
'oivind.holand@innherred-samkommune.no'; 'aage.isaksen@innherred-samkommune.no'
Emne: Henvendelse vedrørende regulering av ny E6 mellom Verdal og Inderøy.

Oversender brev vedrørende regulering av ny tunnel mellom Koa og Semslia.

Ber om at brev videreformidles til planansvarlig for Inderøy kommune for informasjon.

Please consider the environment before printing this e-mail.

Dag Voll / sign.

Med vennlig hilsen

Dag Voll / sign.
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1111111111111111,13111.1114111111111111111Statens vegvesen

Nord-Trøndelag politidistrikt
Postboks 2620
7734 STEINKJER

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region midt Gunnar Johnsen - 74122547 2010/076753-008 13/00230-18 26.042013

Vedtak V20-NT-2013
Sterskilt fartsgrense på fv. 221 i Inderøy kommune

Vi viser til forslag av 18. mars 2013, om endring i fartsgrensen på fv. 221 i Inderøy
kommune.

Inderøy kommune motsetter seg ikke at fartsgrensen settes ned som beskrevet i sitt brev av
3. april 2013
Fylkeskommunen har i sitt brev av 4. april 2013 ingen merknader til forslaget.
Politiet har ikke hatt innvendinger til forslaget.

Ut fra dette fattes følgende vedtak:

Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26, vedtar Statens vegvesen med dette at det på fv. 221
skal gjelde følgende fartsgense:

60 km/t fra hp 01, km 4,700 til hp 01, km 5,630
40 km/t fra hp 01, km 5,630 til hp 01, km 5,900
60 km/t fra hp 01, km 5,900 til hp 01, km 6,573

Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og avdekket.

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak V68-NT-2012.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

e Sæterm
s ksjonsleder Cgemtetti.44,x1(4,4

Gunn ohnsen

Kopi: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Inderøy kommune, 7670 Inderøy

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 48 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap

Fylkeshuset




Båtsfjordveien 18

6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52
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Statens vegvesen

Nord-Trøndelag politidistrikt
Postboks 2620
7734 STEINKJER

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region midt Gunnar Johnsen - 74122547 2013/015615-004 13/00230-19 26.04.2013

Vedtak V21-NT-2013
Saerskilt fartsgrense på E6 I Inderøy og Steinkjer kommune

Vi viser til forslag av 11. februar 2013, om endring av særskilt fartsgrense på E6 gjennom
Sparbu sentrum i Steinkjer kommune.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ingen merknader til forslaget i sitt brev av 4. april 2013.
Steinkjer kommune har ikke hatt innvendinger til forslaget.
Nord-Trøndelag politidistrikt har ikke hatt innvendinger til forslaget.

Ut fra dette fattes følgende vedtak:

Med hjemmel i skiltforskriftenes § 26, vedtar Statens vegvesen med dette at det på E6 skal
gjelde følgende fartsgrense:

70 km/t fra hp 15, km 0,252 til hp 15, km 7,180
50 km/t fra hp 15, km 7,180 til hp 15, km 8,212.

Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene blir satt opp og avdekket.

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak V2-95 og V25-NT-2011.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

CUttiGunnarohns1,14(>41.1.(44_
en

s k • nsleder

Kopi: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Inderøy kommune, 7670 Inderøy
Steinkjer kommune, Serviceboks 2530, 7729 Steinkjer

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Byavegen 48 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7737 STEINKJER Regnskap

Fylkeshuset




Båtsfjordveien 18

6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50





Telefaks: 78 95 33 52



Vår dato Vår referanse

29.04.2013 2012/2706-4

Saksbehandler Deres referanse

Pål Gauteplass, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Fredrik Hembre
Vikan 45A
7670  INDERØY

Delegert vedtak

Endring av reguleringsbestemmelsene til Vikan hyttefelt.

Bakgrunn.
Grunneier på gnr. 187 bnr 1, Fredrik Hembre, har søkt om å få hevet tillat utnyttelsesgrad for 
tomtene i Vikan hytteområde. Det søkes om innføring av samme bestemmelse som kommunen 
har vedtatt for By/Vistven hytteområde.

Den foreslåtte endring vil øke tillat byggeareal for hver hytte fra 80 m2 til 100 m2 bebygd areal.

Hytte + eventuelle uthus kan til sammen utgjøre 120 m2 bebygd areal.

Målbar terrasse/altan (det vil si. takoverbygd terrasse – eller altan som ligger mer enn 50 cm 
over terreng) kan bygges inntil 30 m2 bebygd areal.

Vurdering:
Foreslåtte regler er i samsvar det som Hovedutvalg natur har vedtatt for tilsvarende 
hytteområder. Rådmannen vurderer derfor at vedtak med bebyggelse på samme nivå kan 
gjøres i medhold av gjeldende delegasjonsreglement. 

Tomtene i Vikan hytteområde ligger nærmere sjøen enn By/Vistven, men ligger avskjermet og 
er lite eksponert. Det vurderes derfor at økt størrelse på bebyggelsen ikke har større
konsekvenser her enn i By/Vistven hytteområde.

I følge søker er samtlige berørte tomteeiere informert og stiller seg bak søknaden. Det er ikke 
vedlagt kvittering eller dokumentasjon for utsendt varsel, men endringen ansees å være til 
fordel for alle de involverte. 

Vedtaket oversendes alle berørte for å ivareta plan- og bygningslovens krav til informasjon. 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt brev.
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Vedtak: 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd vedtas følgende endring av 
reguleringsbestemmelsene for Vikan hyttefelt:

Størrelse, utnytting

Maks tillatt bebygd areal pr hyttetomt er 120m2 BYA, hvorav hovedhytta kan utgjøre 100 
m2 BYA.  

Følgende deler av bebyggelsen regnes ikke inn i utnyttelsesgraden:

- Overbygd areal inntil 2,5 m fra vegg.
- Terrasse eller veranda med samlet areal inntil 30 m2 BYA.
- Parkeringsplasser.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne 
det vedtaket det klages over. Klages sendes Inderøy kommune.

Med hilsen

Pål Gauteplass
Leder Plan, byggesak og oppmåling

Kopi til:
Roger Mogstad Ellefsens vei 5B 7020 TRONDHEIM
Trine Binde Bratberg Bindesvegen 15 7717 STEINKJER
Lars Johan Sommervold Skuruvegen 2 7517 HELL
Ann Margrethe Rønne Malmo og Jørgen Malmo Bogasvingen 20A 7725 STEINKJER
May Helen Næss Sigridsveg 21 7725 STEINKJER
Gunn Helene Waadal og Knut Jarle Hembre Enganvegen 18 7670 INDERØY
Terje Asbjørn Bjørken Kløvervegen 15 7654 VERDAL



Vår dato Vår referanse

29.04.2013 2012/4064-8

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Johan og Geir Myhre
Ludvik Bremersveg 2
7600  LEVANGER

081/035 - Godkjent oppføring av fritidsbolig. Dispensasjon.

  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
081/035

Adresse:
Vistventrøa 25, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Johan og Geir Myhre                      

Ansvarlig søker:
KVERNMO AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - boligformål - over 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
        80    

Det vises til søknad om oppføring av fritidsbolig med dispensasjon for mønehøyde registrert mottatt her
20.12.2012.
Siste dokument til saken er terrengsnitt mottatt 14.3.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendommen 081/035, Vestventrøa 25. Det gis 
dispensasjon for mønehøyde 4,8 meter.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
- Ny situasjonsplan - som viser et vesentlig mindre areal for parkering (ett kjøretøy)–

ettersendes før igangsetting av tiltaket
- Erklæring fra berørt nabo med samtykke til terrasse 3 meter fra nabogrense ettersendes før 

igangsetting av tiltaket
- Snitt A-A som vier bearbeiding av terreng ettersendes før igangsetting

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Følgende foretak gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsoppgaver:
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 KVERNMO AS, org.nr: 983049052, alle funksjoner

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 samt Reguleringsplan for By-/Vistveen 
hytteområde (sist endret 21.5.2012) §§ 2.1 og 5.2
                

Saksopplysninger:

Tiltak:
Oppføring av fritidsbolig BYA 100 m2 / BRA ikke oppgitt – anslått til 80 m2

Terrasse/platting – areal ikke oppgitt, anslått til ca 45 m2

Planstatus: Reguleringsplan for By-/Vistveen hytteområde sist endret 21.05.2012

Planformål: Fritidsbebyggelse

Ansvarsoppgaver: KVERNMO AS – alle funksjoner

Tegningsliste:

 Situasjonsplan
 Fasadetegninger med terreng
 Plan- og fasadetegninger

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Adkomst
Det er vist opparbeidet veg med tilhørende parkeringsplass. Areal avsatt til parkering er vist til ca. 84 m2

Dette er et meget stort areal og kommer i konflikt med reguleringsplanens bestemmelser pkt. 2.1 og 5.2:

2.1. Vegetasjon 
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende 
vegetasjon kan ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygningene og opparbeidet 
atkomstveger og parkeringsplasser. 
Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal reetableres med stedegen 
vegetasjon.

5.2. Parkering
Parkeringen er felles for hytte 1-21.
For hyttene 1-11, samt 14-20 kan det parkeres ett kjøretøy på tomta. Hyttene 12, 13 og 14 skal ha sin 
parkering på P2.
For gjesteparkering eller hytteeiernes øvrige kjøretøy skal parkeringsplassene P1, P2, P3 og P4 benyttes.
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For at parkeringen ikke skal komme i konflikt med planbestemmelsene forutsettes det at ny 
situasjonsplan - som viser at et vesentlig mindre areal blir opparbeidet for parkering til ett kjøretøy –
ettersendes før igangsetting av tiltaket

Saksbehandler har forsøkt å få tegninger som viser både eksisterende og nytt terreng uten at 
tilfredsstillende tegninger mottatt. Dette gjelder spesielt forholdet mellom bygningens vestlige gavl og 
terreng mot nabo. Det framgår at terrenget senkes 90 cm men overgangen mellom ny platting og 
terreng er ikke vist. Vi forutsetter at overgangen her gjøres på en måte som får terrenget til å virke mest 
mulig naturlig til tross for at den er brå.

Terrasser
Det er vist et stort areal med terrasse/platting rundt bygningen da terrassen i sin helhet ligger nærmere 
bakken enn 0,5 meter har denne ikke målbart BYA.
Nærmeste avstand til nabogrense blir 3 meter. Det er ikke vedlagt erklæring fra berørt nabo med 
samtykke til dette. 
Slik erklæring må ettersendes før igangsetting, alternativt må terrassen ikke komme nærmere 
nabogrense enn 4 meter.

Dispensasjon
Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanen, bestemmelsens pkt. 3.3, for en mønehøyde på 4,8 meter 
Dette er 30 cm over det planen tillater.
Søknaden om dispensasjon er begrunnet med et personlig behov for hems.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Det er i første rekke tale om areal- og ressursdisponeringshensyn, søkers personlige grunner gir sjelden 
grunnlag for en dispensasjon.

Bestemmelsen i planen har til hensikt å sikre en enhetlig og harmonisk bebyggelse som ikke ruver i
terrenget eller er til sjenanse for naboens lys- eller utsiktsforhold.

Ulempene ved en dispensasjon er knyttet til faren for presedens og en uthuling av planens intensjoner.
Hver sak skal imidlertid vurderes selvstendig og individuelt.
Vi kan ikke se at en mønehøyde som omsøkt, 30 cm over det planen tillater, medfører ulemper for 
naboene eller gjør at bygningen vil framstå som ruvende. Dette understrekes av at hytta plasseres godt 
ned i terrenget ved at dette senkes opp til 90 cm i det vestlige hjørnet av bygningen. 

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon.

Søknaden er for øvrig i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til 
godkjente ansvarsprofiler. 
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Tillatelsen
taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i
lengre tid enn 2 år, jfr.pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket er 
ferdig skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Ansvarlig foretak skal, ved nødvendig
sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, bekrefte overfor kommunen at tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Dette er grunnlaget for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
KVERNMO AS Industrivegen 8 7650 VERDAL



Vår dato Vår referanse

29.04.2013 2013/878-2

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Magnar Kjølstad
Skoglivegen 7
7670  INDERØY

194/145 - Godkjent endring av bolig - vinterhage ombygd til stue - Skoglivegen 7

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
194/145

Adresse:
Skoglivegen 7, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Magnar Kjølstad                      

                    

Tiltakets art:
Endring av bygg - annet                                                

Bruksareal i m2:
Ingen endring            

Det vises til søknad om ombygging registrert mottatt her 19.4.2013.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til ombygging fra vinterhage til stue i Skoglivegen 7

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

Tegninger i henhold til søknad legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 20-2.
                

Saksopplysninger:

Tiltak: Eksisterende vinterhage inkluderes i stue. Endring av vinduer og mindre heving av tak.
Planstatus: Reguleringsplan for Ferstad 22.08.95
Planformål: Bolig
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Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente 
ansvarsprofiler. 

Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler



Vår dato Vår referanse

14.05.2013 2012/3845-7

Saksbehandler Deres referanse

Inger Johanne Todal Morset, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Margrete Næss Carlson
Nergata 7
7670  INDERØY

135/005 - Godkjent oppføring av garasje med dispensasjon fra byggegrense, 
Nergata 7.

Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 
135/005

Adresse:
Nergata 7, 7670 INDERØY                         

Tiltakshaver:
Margrete Næss Carlson                      

Ansvarlig søker:
Brødrene Sundli AS                    

Tiltakets art:
Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²                                                

Bruksareal i m2:
42            

Det vises til søknad om fasadeendring og oppføring av garasje registrert mottatt her 13.11.2012.
Siste dokument til saken er søknad om dispensasjon 3.4.2013.

Da vi avventer revidering av søknaden om fasadeendring behandles tiltakene hver for seg og kun 
søknad om dispensasjon for oppføring av garasje behandles i dette vedtaket.

Bygningsmyndigheten har fattet følgende

Vedtak:
               

Det gis tillatelse til oppføring av garasje på eiendom 135/005, det gis dispensasjon fra Reguleringsplan 
for Straumen sentrum 04.05.09, byggegrense.

Tegninger i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 19-2 og 20-2.
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Saksopplysninger:

Tiltak: Oppføring av garasje BYA 46 m2/BRA 42 m2

Planstatus: Kommunedelplan Straumen 25.06.12 og Reguleringsplan for Straumen sentrum 04.05.09
Planformål: Spesialområde for bevaring av bygningsmiljø og Bolig/Forretning/Kontor
Tegningsliste:

 Vedlegg E-2, garasje. Motttatt 3.4.2013

Brødrene Sundli AS er oppgitt som ansvarlig søker for begge tiltakene vi har imidlertid ikke mottatt 
søknad om ansvarsrett for tiltakene. Da garasje kan unntas ansvarsrett og behandles etter reglene i Pbl § 
20-2 er dette gjort her for å unngå forsinkelser i behandlingen.

Saksvurdering:

Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig 
til å foreta behandlingen.

Garasjen søkes oppført 3 meter fra nabogrense, utenfor byggegrense mot friområde der byggegrensen 
går i en avstand på 9 meter fra nabogrensen.

Garasjen er søkt plassert utenfor byggegrensene markert i planen og betinger dispensasjon fra 
Reguleringsplan for Straumen sentrum bestemmelsenes pkt. 1.6. Byggegrenser, som blant annet sier at:

Byggegrense mot friområde eller sjø gjelder for større bygninger som kan virke privatiserende 
eller skjemmende på det nærliggende offentlige arealet. Mindre bygg under 15 m2 grunnflate og 
3 m mønehøyde som redskapsbod, lekestue og lignende tillates.

Dispensasjon kan gis etter plan- og bygningslovens § 19 dersom ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om dispensasjon for plassering av garasje er begrunnet slik:
Vi mener at plassering av garasje ikke vil være til sjenanse for 1000-årsstedet pga
høydeforskjellen og beplanting av busker og trær i grensen, garasjen vil ligge en del lavere i
terrenget en 1000- årsstedet og vil i den forbindelse ikke være til sjenanse, avstand til grense
vil være 3,0 m og i den forbindelse ligge et godt stykke fra grensen. Plasseringen av garasjen vil få en 
mer naturlig innkjøring fra kommunal vei ved denne plasseringen.

Bygningsmyndigheten ser at de momenter tiltakshaver her trekker fram er relevante for vurdering av 
plasseringen i tillegg vil vi tilføye at plasseringen også vil være med på skille det private og det offentlige 
arealet på en god måte. Garasjens er godt tilpasset bygningsmiljøet og vi kan ikke se at det er ulemper 
knyttet til plasseringen av garasjen.

Etter en samlet vurdering kan bygningsmyndighetene se at fordelene ved dispensasjonen er klart 
større enn ulempene. Det foreligger grunnlag for dispensasjon for plassering av garasje.

Søknaden er for øvrig i samsvar med gjeldende plan for området
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Øvrige opplysninger:

Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og 
vernemyndighetene varsles. 

Tiltaket skal gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for riktig prosjektering og utførelse av tiltaket.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis 
arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 21-9.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Når tiltaket
er ferdig skal den tiltakshaver bekrefte at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende
bestemmelser. Dette gir grunnlag for kommunens ferdigattest.

For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling og evt. tilknytning for vann og 
avløp jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Beløpet bes innbetalt til Inderøy 
kommune på tilsendt giroblankett.

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom 
fram. Klageinstans er kommunen, ved opprettholdelse av vedtak videresendes klagen til fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Saken refereres i førstkommende møte i Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Med hilsen

Inger Johanne Todal Morset
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Brødrene Sundli AS Vennalivegen 2 7670 INDERØY



Vår dato Vår referanse

16.04.2013 2012/3933-14

Saksbehandler Deres referanse

Brit Alvhild Haugan, 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto
Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Inderøy Rådhus 74 12 42 00 4202.37.15338
E-post Vennalivegen 7 Telefaks Org.nr
postmottak@inderoy.kommune.no www.inderoy.kommune.no 74 12 42 19 NO 997 391 853

Stein Haugan
Jotunvegen 1
7712  STEINKJER

Haugan Stein - 37/13 - ang. vedtak i Hovedutvalg Natur av 04.03.2013

Det vises til gitte tillatelse til opparbeidelse av vei til fritidsbolig på Vangshylla, gbnr. 37/13, dette i 
henhold til gitte vedtak i Hovedutvalg Natur, sak 9/13 av 04.03.2013. 
Kommunen har siden mottatt klage på vedtaket fra grunneiere Berit Storli og Rune Wold Storli, gbnr. 
37/1, dette i brev av 09.04.2013. 

Klagen er gjort kjent for tiltakshaver og oversendt tiltakshaver fra Inderøy kommune på epost den 
12.04.2013.

Bygningsmyndigheten er i dag gjort kjent med at byggearbeidene for utføring av vei til fritidsbolig er 
igangsatt og tiltaket er vurdert i forhold om klagen skal gis oppsettende virkning.

Vurdering om å gi klagen oppsettende virkning:
Utgangspunktet er at vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven, kan iverksettes straks de er 
truffet og meddelt partene. Når et vedtak er påklaget, kan imidlertid underinstansen beslutte at et 
vedtak ikke kan iverksettes før klagen er endelig avgjort, dette i henhold til forvaltningsloven § 42.

Denne avgjørelsen vil være en helhetsvurdering basert på skjønn etter en foreløpig vurdering av klagens 
innhold og de virkninger iverksettingen av tiltaket vil gi. Det sentrale for vurderingen er i hvor stor grad 
tiltaket i seg selv vil kunne være reversibelt, og en avveining av de fordeler og ulemper en beslutning om 
utsatt iverksetting vil gi. 

I dette tilfellet vil tiltaket medføre inngrep i terrenget. Bygningsmyndigheten vurderer likevel 
terrenginngrepet til å være i den grad at området kan tilbakeføres til tilnærmet dagens forhold. 
Bygningsmyndigheten vurderer dermed at vedtaket ikke er gitt oppsettelig virkning til klagen er 
endelig behandlet. Denne avgjørelsen etter Forvaltningsloven § 42 er en prosessledende beslutning og 
kan ikke påklages.

Bygningsmyndigheten vil allikevel påpeke at klagen ikke er endelig politisk behandlet i kommunen, samt 
at en kan anta at den endelige stadfesting av det kommunale vedtak i kommunen vil kunne bli avgjort av 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. De øvrige overinstanser som skal behandle klagen vil på eget grunnlag 
vurdere saken og klagen for endelig behandling.

Bygningsmyndigheten vil ut ifra dette henstille til at tiltakshaver tar hensyn til momenter i klagen ved de 
arbeidene som er igangsatt, og vi vil spesielt henstille til at anmerkninger og vurderinger for høyden og 
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fylling for vei blir utført mest mulig skånsomt, dette som en estetisk utforming av veien i terrenget samt 
for klagers eiendom eiendommen gbnr. 37/1.

Med hilsen

Brit Alvhild Haugan
Byggesaksbehandler

Kopi til:
Berit Storli og Rune Wold Storli Vangshylla 132 7670 INDERØY
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Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 36/13 03.06.2013

Utvidelse av detaljreguleringsplan for Vikan Hyttefelt - offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 fremmes forslag til reguleringsplan for Vikan hyttefelt II. 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens 
krav.

Vedlegg:

1 Planbeskrivelse - bestemmelser
2 Plankart 1:3000
3 Utsnitt av plankart 1:1000
4 Geoteknisk rapport
5 Uttalelser til forhåndsvarsling, 6 stk.

Bakgrunn

Reguleringsplan for Vikan hyttefelt ble vedtatt i august 2010. Den inneholder opprinnelig sju
hyttetomter, veg og et område avsatt for småbåthavn.

Grunneier Fredrik Hembre ønsker å utvide eksisterende felt med 4 nye tomter for å bedre utnytte den 
etablerte infrastrukturen med veger, strøm og vann.

Tomtene foreslås plassert i bakkant av feltet, ca. 150 m fra sjøen, innenfor grensene av eksisterende 
reguleringsplan. Samtidig foreslås det at anleggsveien som ble etablert for bygging av de 3 øverste 
hyttene nå reguleres inn som en permanent veg til disse 3 tomtene og de eventuelt fire nye. 

De nye tomtene ligger innenfor det som er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel, og 
er – bortsett fra antallet hytter - i samsvar med overordna plan.



Hyttene skal tilknyttes kommunal vannforsyning og ha privat løsning for avløp i form av infiltrasjon, 
minirenseanlegg eller lignende. 

Det har i forbindelse med tidligere planprosess vært gjennomført registrering av ordinære kulturminner 
fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og fra Sametinget i forhold til samiske kulturminner.

Hyttestørrelser foreslås uforandret etter siste planendring, og samsvarer med hovedutvalg Naturs 
vedtak for By /Vistven hyttefelt. 

Vurdering

De nye tomtene blir liggende inn mot en bratt skråning og blir lite synlig i terrenget. Så langt har 
rådmannen vurdert at dette forslaget er lite kontroversielt. Det ansees å være en fornuftig utvidelse av 
et allerede eksisterende hyttefelt som gir bedre utnyttelse av de investeringene og naturinngrep som 
allerede er utført.

Ut fra uttalelsene til forhåndsvarslingen er det forhold til sikkerhet for steinsprang det eneste som er 
noe uavklart. Planfremmer har derfor gjennomført en utredning fra Multiconsult vedrørende dette. 
Etter anbefaling i denne utredningen er det tatt inn en rekkefølgebestemmelse vedrørende tiltak for 
rensk og sikring av det bratte terrenget bak de nye tomtene. 

Vurdering av generelle utredningskrav etter plan- og bygningsloven: 

§ 4-1 Planprogram.
Planforslaget er en detaljering av tidligere godkjent kommuneplan og utvidelse av tidligere godkjent 
reguleringsplan. Denne utvidelsen vurderes ikke å ha slike konsekvenser for miljø og samfunn at det 
kommer inn under krav om planprogram.

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning.
Planbeskrivelse er utarbeidet og ligger som vedlegg til saksutredningen.
Utvidelse av eksisterende hyttefelt med 4 tomter lengre unna sjøen, vurderes ikke å ha slike virkninger 
for miljø og samfunn at det kommer inn under krav om konsekvensutredning.

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- sårbarhetsanalyse. 
Veileder for vurdering av risiko og sårbarhetsforhold er gjennomgått sammen med sjekkliste.

Det er påvist mulig risiko for steinsprang fra bakenforliggende terreng, og det er utarbeidet en egen 
geoteknisk rapport, og beskrevet avbøtende tiltak i forhold til dette.

§ 5-1 Medvirkning
Overordna myndigheter, naboer, berørte grunneiere er varslet skriftlig om planarbeidet. 

§12-8 Kunngjøring av planarbeid 
Reguleringsendringen er varslet med annonse i Trønderavisa og kommunens nettside. 

Vurdering i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser (§§8-12): 
I nedkant av hytteområdet finnes en registrering av en dam med tilhold av liten salamander. Dammen 
ble ikke lokalisert første gang området ble regulert og antatt at var feilplassert i kartet. Uansett vil ikke 
aktuell utvidelse komme i konflikt med denne registreringen. 

Det vurderes ikke at tiltakene vil utgjøre noen samlet belastning for økosystemet. Rådmannen vurderer 
at reguleringsforslaget ikke er i strid med retningslinjene i naturmangfoldloven.



Barn og unges interesser antas ikke å være særlig berørt i forslaget. Barn og unges representant i 
plansaker vil uansett få planen på høring. 

Konklusjon

Planforslaget vurderes å oppfylle de gjeldende formelle krav til en detaljreguleringsplan. 

Planforslaget synes å gi en fornuftig utnytting av allerede etablert infrastruktur, uten at det så langt 
framgår spesielle negative konsekvenser som følge av forslaget. 

Når forholdet til sikkerhet nå blir ivaretatt gjennom de tiltakene som er beskrevet i den geotekniske 
rapporten fra Multiconsult, anbefaler rådmannen at Inderøy kommune fremmer planforslaget og 
sender det på høring. 



Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms 
 

Adresse:   Sentralbord: 815 59 980 Bankgiro: 8601.05.53735 
Ingvald Ystgaards veg 13A, Telefaks:  73 80 12 01 Org.nr: 980 486 990 

N-7047 Trondheim E-post: firmapost@nord.skog.no Internett: www.sn.no 
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1. REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

1.1 Bebyggelse og anlegg 
 

Bestemmelsene gjelder for ny bebyggelse innenfor området. 

 

1.1.1. Fritidsbebyggelse, konsentrert 
 

a) Det kan bare oppføres ei hytte med tilhørende uthus på hver tomt. Maks tillatt 

bebygd areal pr hyttetomt er 120m2 BYA, hvorav hovedhytta kan utgjøre 100 m2 

BYA.   

Følgende deler av bebyggelsen regnes ikke inn i utnyttelsesgraden: 
 

- Overbygd areal inntil 2,5 m fra vegg. 

- Terrasse eller veranda med samlet areal inntil 30 m2 BYA. 

- Parkeringsplasser. 

 

b) Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på 

tomta. 

c) Det tillates ikke planering ut over det som er nødvendig for en hensiktsmessig 

plassering av hytte og uthus/anneks. 

d) Største tillatte mur - eller pilarhøyde er maksimalt 40cm i flatt terreng og 

maksimalt 70cm i skrånende terreng. Avstanden måles over gjennomsnittlige 

terreng. 

e) Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets plassering 

i terrenget. 

f) Terrasse skal tilpasses terrenget og avstand mellom terrasse og terreng skal 

maksimalt være 80 cm. Rekkverket skal ha jordfarger som harmonerer med øvrig 

bebyggelse på tomta. 

g) Bygningene skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 25° og 35°. 

h) Hovedmøneretning skal følge kotene i terrenget. 

i) Største tillatte mønehøyde skal ikke overstige 5,5m. for hytte målt fra overkant 

møne, til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. 

j) Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes 

materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelser (tre, naturstein, 

skifer etc.). 

k) Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått og sort). 

l) Taktekking skal være av matt materiale.  

m) Inngjerding av tomtene tillates ikke. 

n) Flaggstenger tillates ikke. 

o) Legges strøm frem til hyttene, skal strøm legges i kabel som i størst mulig grad 

skal følge vegtrasè. 
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p) Før iverksetting av tiltakt på T8-T11 skal forholdet til et evt steinsprang være 

klarert jamfør konklusjonen fra Multiconsult jf rapport 22 april 2013.  

 

 

1.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

1.2.1 Kjøreveg, privat  

a) Veg skal tilpasses terrenget.  

b) Maks vegbredde skal være 5m inkl veggrøft.  

1.2.2  Parkeringsplass, privat 

a) Vegen skal også kunne benyttes som traktorveg.  

b) P-plass: T1-T4 skal benytte P-plass 5 

        T5-T8 skal benytte P-plass 4 

 

1.3.   Landbruks-, natur – og friluftsformål samt reindrif  

1.3.1 Landbruk 

a) Området skal benyttes til landbruksdrift, her som skogbruk.  

  
 

1.4 Småbåtanlegg 

1.4.1 Småbåtanlegg 

a) Småbåthavna skal ha flytende konstruksjoner 

b) Det skal tilrettelegges for maks 12 småbåtplasser 
 

 
 

 

 

  

Utarbeidet:   22.05.2013 

 

Reguleringsplan godkjent: 

 

K-styrets vedtak:   
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1. PLANBESKRIVELSE 
 

3.1 Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill 
 

a) Bakgrunn for planarbeidet 

Detaljplanen for Vikan hyttefelt ble godkjent den 18/2/2012. Alle tomtene er solgt og 

det er etterspørsel etter nye. På bakgrunn av dette ønsker grunneier å legge til rette 

for fire nye tomter innenfor allerede godkjent plan. I tillegg skal det reguleres inn 

adkomstveg til eksisterende og nye tomter i feltet.  

 

b) Plansart og medvirkning:  

Planstart er meldt igangsatt i Trønder-Avisa og på Inderøy kommune sine hjemmesider. 

Naboer og eksisterende hytteeiere i feltet er tilskrevet med brev.  

 

3.2 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon 
a) Beliggenhet:  

Planområdet ligger i som en del av arealet på eiendommen 187/1 mellom Sandvollan og 

Kirkenesvågen i Inderøy kommune. Avstanden til Straumen er 1.6 mil, til Steinkjer 2 mil 

og til Trondheim ca 11 mil. 

b) Landskap og vegetasjon:   

Innenfor planområdet det både gran, bjørk og furu.  

 

c) Eksisterende bebyggelse:  

Det er to hytter mellom planområdet og sjøen. 

 

d) Infrastruktur: 

Det går en traktorveg gjennom området.   

 

e) Friluftsliv:   

Strandområdene er relativt lite brukt i friluftssammenheng. Det er gode 

fiskemuligheter i sjøen. 
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3.3 Beskrivelse av reguleringsplanen 
 

a) Område for fritidsbebyggelse:  

 

Tomtene vender mot nord-vest, med gode solforhold, spesielt om sommeren. Det er 

flott utsikt mot sjøen.  

 

Hyttene skal tilpasses terrenget og hovedmøneretning skal som nevnt tidligere følge 

hovedretning på terrenget. Tomtene bør ikke planeres, verken for å tilpasse hytta, eller 

for å oppnå et flatt uteområde. Det skal etterstrebes å beholde tomtenes naturlige 

vegetasjon. Der terrenget er skrått, skal hytta evt. bygges i nivåer for å tilpasses 

terrenget. 

 

For å få et helhetlig preg på feltet, skal hyttene og en fargesetting som holder seg til 

jordfarger (svart, brunt og grått).  For å utnytte utsikt og solforhold, bør hyttene ha 

større vindusflater mot sør og nord-vest. Her bør også stue og kjøkken lokaliseres.  

 

b) Landskapstilpasning: 

Planforsalget har kommet frem til at de foreslåtte tomtene vil medføre minst 

terrenginngrep i området.  For å unngå bratte tomter, går dette på bekostning av 

nærhet til sjøen. Det er derimot både ei hytte og naust i nedkant av de foreslåtte 

tomtene, samt ei hytte ved sjøen i vest, så strandsonen er i så måte allerede berørt.  

 

Under oppføring av hytta, må terrenget søkes å behandles på en skånsom måte. Løvtrær 

og tuntrær på tomtene skal søkes bevart. Formålet med dette er å oppnå skjerming 

mellom hyttene, redusere innsyn og bedre lokalklimaet på tomta. Videre har trærne en 

viktig landskapsestetisk verdi.  

 

c) Skogbruk: 

Det skal fortsatt kunne drives skogbruk i området. 

 

d) Friluftsliv: 

Langs sjøen er det flotte strandområder med svaberg. Et fint område for fiske, bading 

og annen rekreasjon og området vil være et naturlig friluftsvalg for hyttefolket.  

 

e) Kulturminner:  
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, men skulle det dukke opp noe 

som kan være av arkeologisk interesse, skal Nord-Trøndelag fylke kontaktes.  

 
f) Infrastruktur: 

Dagens traktorveg som går fra Vikan og nordover langs sjøen, benyttes i dag som 

adkomstveg til eksisterende hytter. Denne vegen skal også benyttes av nye hytteeiere i 

området. Vegen skal ikke utvides eller opparbeides ut over vanlig vedlikehold, og  

eksisterende kulturminne ved vegen vil ikke bli berørt. Fra 187/1-6 er vegen i dag ikke 
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kjørbar for bil, men den skal oppgraderes til enkel kjøreveg. Vegen skal ikke kunne 

benyttes av tømmerbil. Inn i hyttefeltet blir det ikke opparbeidet veg, da terrenget er 

for bratt. Parkering skal skje som vist på plankartet, på P-plass 4 og 5. 

 

Det skal legges opp til miljøvennlig privetløsninger som ikke medfører forurensende 

utslipp.  På markedet i dag finnes det flere gode og funksjonelle privetløsninger, for 

eksempel Bio-do og El-do som ikke krever utslippstillatelse og heller ikke en omfattende 

og kostbar utbygging av ledningsnett og inngrep i terrenget.   

 

Det tas sikte på at vann kan legges inn i hyttene. Markedet kan i dag tilby renseanlegg 

for gråvann, anlegg med slamfilter, pumpekum og biofilter, hvor slamfilteret tømmes i 

kompostholder. Dette vil være en egnet løsning i området, men en installasjon av 

renseanlegg krever utslippstillatelse og renseløsningen må også installeres av godkjent 

håndverker iht. plan- og bygningsloven.  
 

g) Geologi/steinsprang:  

Multiconsult ble engasjert for å foreta en ingeniørgeologisk vurdering av området med 

tanke på fare for steinsprang/steinskred. Skråningen øst for utbyggingsområdet er et 

potensielt løsneområde for steinsprang og/eller steinskred da helningsgradienten for 

deler av skråningen er over 35gr.  

 

Konklusjonen etter befaring var følgende: ” Foliasjonen i deler av området (mot nord) av 

østre skråning mot øst har fall ut av skråning mot vest. Dette gjør at det er sannsynlig 

med utglidninger langs dette planet. Sprekkeavstanden (fra få cm til opp til 1,5m) for 

enkelte av sprekkene gjør at sprekkeavløste blokker vil får relativt stor størrelse. 

Blokkene vil i verste fall kunne rulle ned mot planområdet sel om de mest sannsynlig vil 

bremses opp og stoppe i urmassene i skråningsfoten. For å tilfredsstille kravet i Plan – 

og bygningslovens §28 vil vi anbefale at det iverksettes tiltak som forhindrer 

steinsprang ned mot planlagt bebyggelse og tilkomstveger. Tiltakene vil førs og fremst 

bestå av grundig rensk av skråningen etterfulgt av evt. Fjellboring.”  

 

Før det iverksettes tiltak på T8-T11, skal forholdet til et evt steinsprang være klarert 

jamfør konklusjonen fra Multiconsult.  
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Oppstart detaljplan Vikan hyttefelt, Inderøy kommune 

Vi viser til oversendelse datert 10.12.2012. 
 
Generelt: 
Det meldes om oppstart av arbeidet med revidering av reguleringsplanen for Vikan 
hyttefelt. Det ønskes å legge til rette for utvidelse av feltet og regulere inn adkomster 
til eksisterende og nye hytter. Det opplyses at de nye tomtene legges øst for 
eksisterende hytter. 
 
Vi har i utgangspunkter ingen merknad til økt hytteantall og avventer nærmere 
vurderinger til høring av endringsforslaget. 
 
Kulturminner: 
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne 
uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, 
askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, 
jfr også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. 
 
Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende 
markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og 
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner 
under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget 
må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. 
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske 
kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk 
kulturminnevern.  
 
Det oppfordres til bruk av askeladden; http://askeladden.ra.no og mittkulturminne; 
http://www.mittkulturminne.no for informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag. 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
 
7670 INDERØY 
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Kommunestyret

Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, 2. gangs behandling og 

ferdiggodkjenning.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15. 

De punkter som er listet opp under konklusjonsdelen i saken innarbeides i planen. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i formuleringer som ikke har betydning for 
innhold.

Planen kunngjøres og sendes berørte statlige myndigheter i samsvar med plan- og bygningslovens krav. 



Vedlegg

1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

2 Statens vegvesen - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, offentlig høring

3 Innspill til høring på Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 - Inderøy kommune

4 Kommuneplanens samfunnsdel 2013

5 kommentarer kommuneplanens samfunnsdel

6 Høringsuttalelse kommuneplanens samfunndel

7 Inderøy - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2015

8 Fylkesmannens uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 Indeøry kommune

Henvisning:	
 Plan og bygningslovens § 11- 2, kommuneplanens samfunnsdel.

 Kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025, 1. gangs behandling i formannskapet den 06.02.13.

Bakgrunn

Formannskapet vedtok i møte den 06.02.13 å sende kommuneplanens samfunnsdel til offentlig 

høring etter plan og bygningslovens § 11-14. Utkast til plan er sendt til alle aktuelle offentlige 

sektorer samt kommunen egne enheter.

Planen legges fram til 2. gangs behandling i hovedutvalgene og vedtak i kommunestyret. 

Vedtaket ligger omtrent et halvt år etter den tidsrammen som er sett i planstrategien der 

samfunnsdelen var tenkt vedtatt november 2012. 

Kommuneplanens samfunnsdel er ingen juridisk bindende plan. Samfunnsdelen skal gi 

retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal 

virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organ og private. 

Samfunnsdelen skal videre følges opp gjennom kommunedelplaner og temaplaner som skal ha 

en handlingsdel hvorledes målene skal følges opp i kommunestyreperioden. Handlingsdelen 

revideres årlig.

Vurdering

Det er kommet inn 8 uttalelser til kommuneplanens samfunnsdel. Noen av uttalelsene berører 
mer areal - og trafikksikkerhetsplaner og vil bli vurdert i disse prosessene. Under vurdering er 
det valgt å ta en generell gjennomgang av hver enkel uttalelse.

1. Statens vegvesen: datert den 26. februar 2013. 

Statens vegvesen mener at samferdsel er lite berørt, og mener at planen bør omtale 

følgende utfordringer: 



 Generell samferdsel. 

Dette er omtalt under punkt 3.1. Befolkning og levekår, der et av delmålene er å utvikle 

Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud. I tillegg er det omtalt under 3.9 

Inderøy som samarbeidspartner der samferdsel er omtalt både under status og 

utfordringer, og lagt inn som et delmål med å videreutvikle gode og tidsriktige 

samferdselstilbud i regionen. 

 Trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er lagt inn som et delmål i langsiktig arealplanlegging under punkt 

3.5.2. I tillegg vil planlagte gang/sykkelveier bli synliggjort i arealplanen og 

trafikksikkerhetsplanen. 

 Miljøperspektivet.

I planstrategien er det nevnt at politikeren vil ha fokus på kollektivtransport og spesielt 

på utvikling av tilbringertjenesten. Det bør også omtales i samfunnsdelen under klima 

og miljø, og det foreslås at det legges inn et delmål som følger: «Inderøy skal arbeide 

for fremtidige miljøvennlige alternativer innenfor samferdsel og infrastruktur.» Dette 

punktet tas inn under 3.4.2.

2. Oppvekst ved Heidi Henriksen

Tjenesteområdet oppvekst har levert inn en uttalelse til samfunnsdelen sitt avsnitt 

under 3.7 «Kommunale tjenester», der de ønsker utskifting av eksisterende tekst med 

innlevert. Siden innlevert tekst ikke avviker vesentlig fra den som står i utkastet samt at 

eksisterende er mer komprimert og legger vekt på utfordringer, anbefales gjeldende 

tekst å stå, men at det tilføyes opplysninger om oppvekstprogrammet og kvalitetsplan. 

I uttalelsen er det forslag til nye delmål som er mye likt de eksiterende i utkastet. Det er 

lagt inn noen nye delmål som supplerer eksisterende delmål. Det foreslås nye punkt 

3.7.1 og 3.7.2. som vist under konklusjon. 

3. Sametinget.

Sametinget ønsker at Inderøy bruker Sametingets planveileder i det videre arbeidet 

med langsiktig arealplanlegging og tett dialog med reindriften i områder der reindriften 

blir berørt. De ber videre om at samiske kulturminner konkretiseres i kommuneplanens 

arealdel og at naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv blir 

vektlagt ved utvidelse av fritidsområder. 

4. Naturvernforbundet i Inderøy

Naturvernforbundet ønsker at formuleringen om verdiene fra den eksisterende 

samfunnsdel med at «kommunen skal være en landbruks- og kulturkommune med 

innbydende kulturlandskap, biologisk mangfold og miljøverdier i bred forstand» bør inn 

i planen. 



De mener videre at den fysiske planleggingen skal ta størst mulig hensyn til 

naturverdier og kulturlandskap slik at landskapet og kulturmiljøet ikke forringes og er 

usikre på om delmålene i utkastet under langsiktig arealplanlegging ivaretar dette 

tilstrekkelig. 

De mener at det skal føres en streng politikk i strandsonen både i Mosvik som i gamle 

Inderøy og ønsker ikke nye områder i strandsonen tas i bruk.

Det er ikke gjort forslag om endringer i delmålene. Når det gjelder forhold til 

kulturlandskap og naturmangfold, vil alle nye tiltak i arealplanen bli konsekvensvurdert i 

forhold til miljø og samfunn. 

5. Nordøy grendelag v/ Ole Tronstad. 

Nordøy grendelag peker på breddemobilisering for å få eierforhold til kommuneplanen 

og ønsker egne møter for å gi større engasjement i det videre planarbeidet med 

handlingsplanene. I tillegg savner de et eget delmål på satsing av grendene. Det er et 

delmål i kapittel 3 om befolkning og levekår under punkt 3.1.2 som heter «Utarbeide 

gode boligtilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte til 

Inderøy.» Punktet kan forsterkes med å skrive « Grendestrukturen skal opprettholdes 

med å utarbeide gode botilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som 

ønsker å flytte til Inderøy.» Endringen foreslås lagt inn i punkt 3.1.2.

Nordøy grendelag stiller spørsmål med målet for innbyggertallet, da de ønsker å bevare 

målsettingen fra intensjonsavtalen ved kommunesammenslutningen. 

Innenfor målsettinger ønsker de et delmål om at det skal være kort vei fra ord til 

handling. De enkelte delmålene skal være grunnlag for videre handlingsdel med tiltak, 

fremdrift og økonomi noe som vil være mer konkret enn et generelt mål som her 

foreslås.

Nordøy grendelag ønsker et punkt inn i planen om at samfunnshusene er fortsatt 

viktige kulturarenaer. I planstrategien er det lagt opp til oppstart med temaplan 

kommunale bygg våren 2013, og kommunens ansvar og oppfølging av samfunnshusa vil 

bli tatt opp her. 

Det pekes på prioritering av skoleveier på gang og sykkelveier under langsiktig 

arealplanlegging. Skoleveiene har alltid og vil være viktige for prioritering i 

trafikksikkerhetsplanen.  

6. Flata velforening v Anita Axelsson

Uttalelsene fra Flata velforening omhandlet stort sett traffikale spørsmål i Røra 

sentrum. Med bakgrunn i at det ikke direkte vedrører kommuneplanen samfunnsdel 



men heller trafikksikkerhetsplanen og kommunedelplan Røra, så er denne uttalelsen 

overført til innspill i trafikksikkerhetsplanen. 

7. Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ RUA.

Nord- Trøndelag har i sin uttalelse kommentert generelt de ulike temaene. Når det 

gjelder innbyggerundersøkelsen, er det i planen lagt inn nye delmål på de områdene 

som befolkningen ønsket forbedringer slik som tilgang på forskjellige boliger, 

kollektivtransport og servicetilbudet. 

Kommentarer som går på delmål og strategier kan ofte være vanskelig å synliggjøre ut 

fra politiske ønsker og valg, men tanken bak arbeidet med dette i planprosessen er at 

delmålene skal fungere som hovedmål for hver temaplan/handlingsdel. 

Under Befolkning og levekår ønskes målsetting for folkehelse. Ordet folkehelse er ikke 

brukt, men ligger i delmål innenfor helse og omsorgstjenester og utvikle fritidstilbud. 

Når det gjelder å utvikle Straumen som kommunesenter, ligger dette i hovedmålene. 

Ingen spesielle kommentarer til verdiskaping og næringsliv. Når det gjelder kultur og 

nærmiljø, mener rådmannen at nærmiljø er med i planen under punkt status og 

utfordringer 3.3.1. der frivillighetskulturen er omtalt i de to siste avsnittene samt at 

dette også ligger i flere delmål. Inderøy har lite samisk befolkning og ikke egen samisk 

kultur, men har et ansvar for å ta vare på samiske kulturminner og reinbeite gjennom 

langsiktig arealplanlegging. Dette er også noe sametinget påpeker.  

Når det gjelder langsiktig arealplanlegging, er det ingen spesielle kommentarer men en 

ønsker tilrettelegging av næringsareal som et eget delmål. Tilrettelegging av fremtidig 

næringsområder hører hjemme i næringsplan og arealplan, og vil bli konkretisert der. 

Fylkeskommunen er positiv til at Inderøy søker samarbeid for å bidra til utvikling på 

samferdselsområdet, og kommunen har satt opp et delmål under 3.9.2 som går på å 

videreutvikle gode og tidsriktige samferdselstilbud i regionen. 

8. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen, 

kommunalavdelingen, oppvekst- og utdanningsavdelingen og sosial-, helse- og 

barnevernsavdelingen.

Landbruksavdelingen støtter kommunen sine hovedmål og delmål i planen men ønsker 

en presisering av at kommunen ønsker å utvikle nære sentrumsfunksjoner uten å ta i 

bruk gode jordbruksarealer. Dette kan klargjøres i punkt 3.5.1.

Miljøvernavdelingen mener at utkast til samfunnsdel er et godt utgangspunkt for videre 

planlegging og er positive til at kommunen legger opp til rullering /revidering av 

miljøplanen og kommuneplanens arealdel i 2013. 



Kommunalavdelingen viser til en godt strukturert samfunnsdel med konkrete mål. De 

ønsker et delmål som henviser til samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Det foreslås at 

samfunnssikkerhet legges inn i delmålet om bruk av areal som skal nyttes på en klima-

og miljøvennlig måte og vurderes i forhold til samfunnssikkerhet. Alle nye formål vil bli 

konsekvensvurdert med tanke på samfunnssikkerhet i arealplanen. 

Sosial, helse og barnevernsavdelingen er positiv til at planprosessen har bred 

medvirkning fra politikerne og innbyggerne, men skulle gjerne hatt en tydeligere 

drøfting rundt folkehelse. Når det gjelder data og bakgrunnsstoff, vil dette bli tydeligere 

drøftet i kommunedelplan for folkehelse da denne planen vil ha tilgang på de nyeste 

Hunt-dataene samt andre aktuelle data.  

Oppvekst- og utdanningsavdelingen mener at Inderøy har en godt strukturert 

samfunnsdel, og de ønsker at det settes spesielt fokus på et godt psykososialt 

læringsmiljø. Dette er alt et delmål for oppvekst i planen og vil bli arbeidd videre med i 

kommunedelplan for Oppvekst og Kvalitetsplanene. Det pekes videre på noen områder 

som kommunen bør synliggjøres i kommunedelplan Oppvekst sin 

tiltaksdel/handlingsdel.  Viktige områder er elevtallsutvikling i kommunen og 

kompetanse innenfor barnehage og skole. 

Rådmannens sammenfattende vurderinger.

Planutkastet er etter hvert rimelig godt gjennomarbeidet. Det er likevel behov for noe 

oppretting av formuleringer og språk på noen punkter. Jeg legger til grunn at rådmannen har 

fullmakt til å gjøre de siste redaksjonelle endringer før kunngjøring.

Hovedvisjonen formuleres med «Best – I lag». Denne har sin gode begrunnelse og er allerede i 

faktisk bruk.  Som fremgår av utkastet brukes ikke «best» i hovedmålsformuleringer. F.eks 

brukes «god kvalitet» som hovedmål for tjenester. Det bør drøftes nærmere hvordan dette 

skal fortolkes eventuelt skjerpe ambisjonene i hovedmålformuleringer.

Verdiene. Det refereres i utkastet til  vedtatt arbeidsgiverpolitikk.  Denne er ikke vedtatt og 

dette er et avsnitt som bør bearbeides (også av formuleringsmessige årsaker) Når det gjelder 

verdisettet er det grunn til å se litt nærmere på de underliggende fortolkninger og gjøre noen 

justeringer.  Verdisettet Åpenhet, Raushet og Respekt bør suppleres med verdier eller 

egenskaper som understøtter vår visjon om å bli Best – I lag.  Jeg foreslår konkret at begrepene 

«Engasjement» og «Forbedringsvilje» tas inn i verdisettet, i  fortolkningen av verdiene eller 

som et supplement på annen måte.

Om mål og målformuleringer. Det er nok fortsatt slik at en del målformuleringer teknisk og 

innholdsmessig ikke fullt ut tilfredsstiller krav til gode målformuleringer. Dette er det naturlig å

gjøre en sluttvurdering av.



Konklusjon

Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, anbefaler rådmannen følgende endringer i

kommuneplanens samfunnsdel:

 3.1.2. Nytt delmål: «Grendestrukturen skal søkes opprettholdt gjennom tilrettelegging 

for gode botilbud – spesielt for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte til Inderøy.»

 3.4.2. Nytt delmål: «Inderøy skal arbeide for fremtidige miljøvennlige alternativer 

innenfor samferdsel og infrastruktur.»

 3.5.1. ny tekst andre avsnitt, Utvikle nære sentrumsfunksjoner uten å ta i bruk gode 

jordbruksarealer. 

 3.5.2. Nytt delmål: «Bruk av areal skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte og 

vurderes i forhold til samfunnssikkerhet.»

 3.7.1. Oppvekst, ny tekst siste avsnitt, «Gjennom «oppvekstprogrammet» med 

fylkeskommunen har kommunen forpliktet seg til samarbeid om hele oppvekstområdet 

0- 18 år. I tillegg skal temaplanene «Kvalitetsplaner for barnehage og grunnskole i 

Inderøy» ivareta de områdene som kommunen satser spesielt på for å oppnå resultater 

innenfor oppvekstområdet. 

 3.7.2. Nytt delmål: «Barnehage og skole skal følge vedtatt «Handlingsplan mot 

mobbing»

Punktet «Barnehage og skole skal ha gode resultater på nasjonale prøver og 

eksamener» erstatter punktet om «Elevene skal være over kritisk grense, nivå 1 med 

unntak av elever som har store til rette leggingsbehov og egen IOP.»
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1. Innledning.
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlig planlegging. Gjennom 

planprosessen skal kommunen vektlegge utfordringer i samfunnsutvikling og kommunens 

prioriteringer. Planen skal synliggjøre kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

Etter kommunesammenslåing av Mosvik og Inderøy til en ny kommune, følger kommuneplanen opp 

visjonen med å være best i lag, og utvikle en helt ny kommunen med å legge verdibegrepene 

åpenhet, raushet og respekt til grunn i fremtidig samfunnsutvikling og kommunens 

forvaltningsoppgaver. 

De viktigste innsatsområdene for Inderøy kommune frem mot 2025 er fokus på kommunens 

befolkning og deres levekår, skape grobotn for et solid næringsliv, levende kulturliv, reduksjon på 

energibruk, en bærekraftig arealplanlegging, trygt beredskap samt ha et godt og fremtidsretta 

tjenestetilbud. 

Det skal være en tydelig sammenheng fra kommunens vedtatte planstrategi der status og 

utfordringer samt planbehov i kommunen er presentert, til overordna mål med delmål/strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel, og til slutt skal handlingsdel med tiltak og behov for ressurser 

synliggjøres i temaplaner og budsjett/økonomiplan.

Inderøy kommune sin samfunnsdel har lagt vekt på å være enkel og lesbart. Alle gjeldende planer 

skal være oppdatert og lett tilgjengelig med linker på kommunens hjemmeside. 
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1.1. Presentasjon	av	1756	Inderøy.

Kilde: Inderoy.kommune.no/kart                                     

1.1.1. Areal.	

Landareal Sjøareal Kystlinje Total areal

1756 Inderøy 364000 da 195000 da 175 km 559000 da

1.1.2. Befolkning.	

2012 2013 2014 2015 2020 2025

0 år 62 69 68 68 69 70

1-5 år 367 363 370 356 367 380

6-12 år 648 626 604 589 544 558

13-15 år 294 288 289 301 253 232

16-19 år 416 418 413 394 367 326

20-66 år 3905 3889 3828 3804 3634 3526

67-79 år 675 691 745 779 967 1056

80 år og eldre 315 308 311 319 347 432

Sum 6682 6652 6628 6610 6548 6580

Kilde: Befolkningsframskriving 4. kvartal 2012 (høy vekst) fra SSB.
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1.1.3. Sysselsetting	

1756 Inderøy Sysselsatte

Jordbruk, skogbruk og fiske 323

Bergverksdrift og utvinning 41

Industri 360

Elektrisitet, vann og renovasjon 45

Bygge og anleggsvirksomhet 313

Varehandel, motorvognreparasjoner 385

Transport og lagring 149

Overnatting og serveringsvirksomhet 55

Informasjon og kommunikasjon 42

Finansiering og forsikring 37

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 118

Forretningsmessige tjenesteyting 96

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 225

Undervisning 347

Helse og sosialforsikring 699

Personlig tjenesteyting 108

ikke oppgitt 19

SUM 3362
Kilde: SSB 4. kvartal 2011. 

1.1.4. Bebyggelse	

1756 Inderøy                                                 Antall

Helårsboliger                                                  2560 hus

Fritidsboliger                                                     789 hytter

Sum registrerte bygg i kommunen                                                   8757 bygg
Kilde: Matrikkelrapport, Statens kartverk

1.2. Kommuneplanens	samfunnsdel,	bakgrunn	og	oppgave.	

1.2.1. Nasjonale	retningslinjer	

Kommuneplanens samfunnsdel er lovpålagt kommunene og hjemlet i Plan og bygningslovens § 11-2 

der det heter at kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal videre være grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommunedelplaner innenfor temaer eller 

virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende årene og skal revideres årlig. 

I PBL.§ 11-3 der virkningen av kommuneplanens samfunnsdel er omtalt med at den legges til grunn 

for all virksomhet i kommunen og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av resurser innenfor 

kommunens økonomiske rammer. 



7

I PBL.§ 11-4 er revisjon av gjeldende planer. For revidering av selve kommuneplanen gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi jfr. PBL § 10-1 og de tematiske handlingsdelene skal 

revideres årlig. 

1.2.2. Fylkesplanens	satsingsområder.

Regional planstrategi for Nord- Trøndelag 2012- 2016 er vedtatt av fylkestinget i møte den 14.06.12. I 

del I er det felles planstrategi for hele Trøndelagsregionen. 

I del II som er regional planstrategi for Nord- Trøndelag, er det lagt vekt på følgende tema som gir 

grunnlag for prioritering av planer og strategidokumenter: 

Tema Prioriterte planar

Barn og unges oppvekstsvilkår 1. Regional plan for folkehelse

Folkehelse 2. Regional plan for barn og unges 
oppvekstsvilkår

Næringsliv 3. Regional plan for arealbruk

Fornybar energi 4. Regional utviklingsprogram- strategisk 
del

Arealbruk 5. Regional klima og energistrategier

1.2.3. Kommunal	planstrategi	og	planprogram

Inderøy kommune vedtok kommunal planstrategi den 19.03.12. Den kommunale planstrategien 

fungerte også som planprogram for kommuneplanens samfunnsdel samt at planstrategien innehold 

et eget kapittel om planprogram for kommuneplanens arealdel. De strategiene og utfordringene 

som ligger i den kommunale planstrategien ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. I 

planstrategien er det lagt vekt på utfordringer i de enkelte enhetene og det er spesielt lagt vekt på:
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 Generell samfunnsutvikling med bolyst, livskvalitet og næringsutvikling. 

 Langsiktig arealbruk

 Klima og miljø

 Universell utforming. 

I planstrategien er det lagt opp til følgende prioriteringer på overordna planer i 

kommunestyreperioden 2012-2016. 

Prioritering Oppstart Vedtak

1. Kommuneplan, samf.del Februar 2012 November 2012

2. Kommuneplan, arealdel Februar 2012 Mars 2013

3. Kulturplan Er oppstarta November 2012

4. Næringsplan Januar 2012 November 2012

5. Miljøplan Oktober 2012 Oktober 2013

6. Folkehelseplan September 2012 November 2013

7. Oppvekstplan April 2013 April 2014

8. Overordna beredskapsplan Mars 2012 Oktober 2012

1.3	Planprosess

1.3.1.	Organisering.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for å styre kommunen som en helhet og som 

en organisasjon. Derfor har det politiske nivået vært sterkt involvert i prosessen, og formannskapet 

er styringsgruppe for planarbeidet. 

Rådmannen har oppnevnt en administrativ gruppe – planforum som har ansvar for at prioriteringene 

innenfor planstrategien blir gjennomført.

1.3.2.	Medvirkning.	

Planprosessen følger plan og bygningslovens kapittel 5 samt §§ 11- 12 og 11-14 med hensyn til 

innspill, samarbeid og offentlig høring.

I forkant av planprosessen med kommuneplanens samfunnsdel, ble det kjørt et 

breddemobiliseringsprosjekt innenfor Inderøy 2020 som omtales i punkt 2.3.

I tillegg er det lagt opp til grendemøter der både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel blir 

presentert.

1.3.3.	Innbyggerundersøkelsen.

Under planprosessen med samfunnsdelen, ble det høsten 2012 sendt ut en standard 

innbyggerundersøkelsen til 2464 husstander. Det kom inn 910 svar med svarprosent på 37 %. Tanken 

med undersøkelsen var å få innspill til videre planarbeid og ikke minst få frem forbedringspotensialet 

innenfor tjenesteområdene. 



Generelt kommer Inderøy kommune posi

forhold til kommunen som bosted og tillit til kommunen. 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

arbeides videre med innenfor de forskjellige fagområdene. Dette går særlig på 

og ut av kommunen, et bedre butikktilbud i kommunen, tilgang på rekkehus/

grender, og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

Kommentarene i merknadsrubrikken går også mye på samme fago

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

men bør jobbes mer med i tiltaksdelen i de enkelte tema og driftsplaner. 

Nedenfor er tatt med tabellen som viser gjennomsnitt ti

de ulike hovedbolkene i innbyggerundersøkelsen. 

relt kommer Inderøy kommune positiv ut i forhold til landsgjennomsnittet, dette er særlig i 

forhold til kommunen som bosted og tillit til kommunen. 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

arbeides videre med innenfor de forskjellige fagområdene. Dette går særlig på kol

og ut av kommunen, et bedre butikktilbud i kommunen, tilgang på rekkehus/leiligheter i

og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

Kommentarene i merknadsrubrikken går også mye på samme fagområdene alt etter de 

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

men bør jobbes mer med i tiltaksdelen i de enkelte tema og driftsplaner. 

tabellen som viser gjennomsnitt tilfredshet i forhold til landsgjennomsnitt på 

de ulike hovedbolkene i innbyggerundersøkelsen. 

9

, dette er særlig i 

Når en går ned på de forskjellige tjenestetilbudene, er det noen gjengangere som bør forbedres og 

kollektivtransport inn 

leiligheter i enkelte 

og det kan gå på serviceinnstilling innenfor noen tjenester i kommunen. 

mrådene alt etter de erfaringer

enkelte gjør med kommunen. Dette er områder som ligger innenfor overordna mål i samfunnsdelen 

lfredshet i forhold til landsgjennomsnitt på 
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2. Visjoner,	verdier	og	overordna	mål.

2.1. Visjon
BEST- I LAG

Kommuneplanens overordnede og gjennomgående visjon skal være «Best - i lag». Den skal følge 

arbeidet både intern i organisasjonen og i samhandling med omgivelsene. Ved samarbeid skal det 

være lov å ha høye mål, og det skal være lov å lykkes. Inderøysamfunnet har lykkes med dette

mellom annet gjennom ildsjeler og samarbeid i organisasjoner som « Den Gyldne Omvei» og 

gjennom et aktivt kultur- og idrettsliv der navn som Nils Aas og Petter Northug forbindes med 

kommunen vår.

2.2. Verdier																
Åpenhet                                  Raushet Respekt

Åpenhet for nye ideer Vise omsorg Utføre gode tjenester til alle

og samarbeid Utvikle frivillighet Likhet for alle 

Åpenhet for andre kulturer og 
folk

Vise toleranse med hverandre Være gode lyttere både utad 
og innad i organisasjonen

Gode aktører for 
omdømmebygging

Ta godt imot nye innbyggere Følge opp politiske mål og 
vedtak. 

Det skal ligge noen grunnverdier i bunn for å vise hvorledes Inderøysamfunnet ønsker å fremstå, og 

derfor er det tatt utgangspunkt i de samme verdiene som ligger til grunn for kommunens 

arbeidsgiverpolitikk. Åpenhet, raushet og respekt skal vise vei i kommunens omdømmebygging og 

tjenesteproduksjon, slik at alle innbyggerne skal føle både trygghet og ønsker å bosette seg i 

kommunen.

2.3. Overordna	
målsettinger

 Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv 
kommune i hjertet av Trøndelag

 Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til 
innbyggerne.

Delmål:	

 Ha en sterk politisk styring i kommunen

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7200 innen 2025.

 Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud

 Det skal til enhver tid være de beste oppvekstvilkår med et godt nærmiljø og et rikt kulturliv.

 Fremme god næringsutvikling. 
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 Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte. 

 Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen. 

 Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og 

Trøndelag. 

2.4. Inderøy	2020
Samfunnsutviklingsprosjekt 2009-2014.

Inderøy 2020 ble sett i gang for å trekke til seg flere innbyggere og utvikle næringslivet i kommunen. 

Prosjektet skal være et mobiliseringsprosjekt av hele kommunen med følgende delprosjekt:

 Næringsutvikling

 Mulighetenes landbruk

 Sentrumsutvikling Straumen

 Kulturløft Inderøy

 Omdømmebygging

 Opplevelser/reiseliv

 Stedsutvikling Mosvik

 Annen stedsutvikling

 Infrastruktur og fibersatsing. 

                                                                                  Inderøy 2020 – Breddemobiliseringsprosjektet 2011
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3. Innsatsområder	- utvikling	av	lokalsamfunnet.

3.1. Befolkning	og	levekår

3.1.1. Status	og	utfordringer

SSB sine tall om befolkningsframskriving for Inderøy kommune viser en stabil og svak økning i antall 
innbyggere frem mot 2020. Tallene viser også en klar utvikling med større befolkningsgruppe av
eldre innbyggere, og en klar tilbakegang med yngre folk. Størst befolkningstetthet er det rundt 
Sakshaug, Sandvollan og Røra. Det er stadig flere eldre som etablerer seg i Straumen sentrum, og
ungdommen er ofte henvist til boligkjøp utenom sentrum.

Utfordringene fremover er å sikre befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen, og skape 
attraktive områder for den yngre befolkningen med gode levevilkår rundt i grendene.  

3.1.2. Hovedmål

 Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7200 innen år 2025. 

 Videreutvikle levende og attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen.

 Styrke Straumen som kommunesenter. 

Delmål:		
 Utarbeide gode boligtilbud i alle skolekretser for å trekke til seg ungdom som ønsker å flytte 

til Inderøy. 

 Utvikle Inderøy som bokommune med gode samferdselstilbud innad i kommunen og i en 
regional sammenheng

 Skape trygge og forutsigbare rammer innenfor helse og omsorgstjenestene. 

 Inderøy skal fremstå som en allsidig og aktiv skolekommune

 Utvikle fritidstilbud og dugnadsånd.

 Ha en helhetlig næringsstrategi for Inderøy med vekt på god kompetanse.

3.1.3. Handlingsdel:	

 Kommuneplanens arealdel - 2013

 Kommunedelplan for helse og omsorgs 2012-2019  

 Kommunedelplan for nærings - 2013

 Kommunedelplan for kultur - 2013

 Kommunedelplan for oppvekst 2014                                 

                                                         
                                                          Best i lag



3.2. Verdiskaping	og	næringsliv	

3.2.1. Status	og	utfordringer.

Inderøy preges av et stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 
bransjer.

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som h
landbruket. Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000
den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat
Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og be
medlemmer øker fra år til år. 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. M
et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 
utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for bygge
Inderøy kommune ligger relativt lavt på statistikken når
pilen har pekt svakt nedover de siste årene. 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 
innenfor kommunens grenser. 

3.2.2. Hovedmål.

 Inderøy kommune skal fremstå som en attrak

bedrifter.

 Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser. 

Delmål:
 God samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

 Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for 

 Videreutvikle Inderøy som et 
sammenheng.

 Styrke Inderøy sin posisjon 

 Styrke handels- og servicenæringenes posisjon i In

 Forsterke samhandlingen mellom skole/

 Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 

 Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt

3.2.3. Handlingsdel

 Kommunedelplan for næring

                                                                                                           
                                                                                                               

Verdiskaping	og	næringsliv	

inger.

stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som h
landbruket. Et av de mest markante trekkene ved Inderøy siden starten av 2000-
den posisjonen kommunen har opparbeidet seg som en mat- og opplevelseskommune. Den Gyldne 
Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang, og besøkstallene for bedriftene som er 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. M
et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 
utsikter for ei fortsatt positiv utvikling for bygge- og anleggsbransjen. 
Inderøy kommune ligger relativt lavt på statistikken når det gjelder detaljhandel pr. i
pilen har pekt svakt nedover de siste årene. 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 

Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye 

Bidra til verdiskaping med vekt på lokale ressurser. 

samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

Kommunen skal ha en viktig rolle innen rådgiving for styrke og utvikle næringslivet.

kle Inderøy som et reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelse

sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt perspektiv

og servicenæringenes posisjon i Inderøy

e samhandlingen mellom skole/ungdom og næringslivet.

Utvikle næringsarealer som er attraktive i et regionalt perspektiv. 

Styrke Inderøy som base for entreprenører i Midt- Norge.

Kommunedelplan for næring – 2013                                                       

                                                                                                           
                                                                                                               Inderøy slakteri- gammel
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stabilt og økonomisk bærekraftig næringsliv innenfor et bredt spekter av 

Kommunen har tradisjonelt vært sterk på landbruk og næringsmiddelproduksjon, og Inderøy har 
beholdt sin relative posisjon regionalt også gjennom de strukturendringene som har skjedd i 

- tallet er for øvrig 
og opplevelseskommune. Den Gyldne 

søkstallene for bedriftene som er 

Et annet kjennetegn ved Inderøy er de mange bedriftene innenfor bygg og anlegg som har eierskap 
og tilhold i kommunen. Dette er bedrifter med høy grad av profesjonalitet og god lønnsomhet. Med 
et fortsatt høyt investeringsnivå både offentlig og privat, bør det på mellomlang sikt være gode 

pr. innbygger, og 

Når det gjelder tilgang på næringsarealer, er det i liten grad tilrettelagte arealer for tyngre aktivitet 

tiv kommune for etablert næringsliv og nye 

samhandling mellom Inderøy kommune og næringslivet bygd på næringslivets behov.

styrke og utvikle næringslivet.

og kulturbaserte opplevelser i Nasjonal 

som landbrukskommune i et regionalt perspektiv

tradisjonsbedrift                                                                              
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3.3. Kultur	og	nærmiljø

3.3.1. Status	og	utfordringer

Visjonen «Jordnært og himmelhøyt» skal synliggjøre en holdning og en ambisjon, som skal være 
ledende for kulturarbeid og kulturutvikling i Inderøy. Den skal, sammen med Stavhopperen av Nils 
Aas, inspirere til innsats for å videreutvikle Inderøy som kulturkommune.  Kulturen skal ha 
forankring i folks hverdag, og romme det som kalles grasrotkultur, der alle kan være aktive. Kunst og 
kultur skal også kunne løfte oss ut av det hverdagslige og tilføre noe som er annerledes og 
grensesprengende.  

Alle har i følge kulturloven rett på et tilbud om både kulturopplevelse og kulturdeltakelse. En 
hovedutfordring for kommunen er å bidra til å sikre alle innbyggere et godt og mangfoldig 
kulturtilbud, uavhengig av alder, helsetilstand, etnisitet, religion, sosial tilhørighet osv. Utviklingen 
av et framtidig kulturtilbud må ta hensyn til befolkningsutviklingen i kommunen. 

Viktige basistilbud i kommunens kultursatsing er bibliotek og kulturskolen. Begge institusjonene har 
behov for utvidet og mer hensiktsmessig areal. Åpningstidene på biblioteket er utvidet for å 
imøtekomme et moderne publikums behov, og tida er inne for å gi alle barn og unge som ønsker det 
et undervisningstilbud i kulturskolen. 

I tillegg til drift av egne kulturinstitusjoner, har kommunen også medansvar for utvikling av 
frivillighetskulturen inkludert idretten og det øvrige profesjonelle kulturtilbudet. En positiv 
kulturutvikling i Inderøy er avhengig av at mange aktører spiller på lag: kommunen, frivillige aktører 
og organisasjoner, frivillighetssentralene, arrangører, formidlere og utøvere innen ulike kunst- og 
kulturområder. Kommunens oppgave er å bidra til gode rammevilkår, bl.a. når det gjelder økonomi, 
egnede arenaer og tilgjengelighet.

Kulturtilbudet har betydning for innbyggernes trivsel og tilhørighet, den enkeltes vekst og utvikling, 
mentale og fysiske helse.  Kulturen er en vesentlig faktor i samfunns-utviklingen, og kan blant annet 
bidra til å oppnå målsettingen om attraktivitet og økt bosetting i kommunen

3.3.2. Hovedmål:	

 Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av 
profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet. 

 Legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både 
fastboende og tilreisende. 

Delmål:	
 Inderøy kommune skal ha en regional og nasjonal posisjon innen visuell kunst med vekt på 

Nils Aas, kunstverkstedet og hans verk i Muustrøparken og Straumen- området.

 Inderøy kommune skal styrke fritidskulturlivet, legge til rette for positive helsevalg og sunn 
livsstil og sikre god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og kulturaktivitet

 Inderøy kommune skal legge til rette for og fremme profesjonell produksjon, formidling og 
opplæring innen et mangfold at kunst- og kulturuttrykk
- Inderøy kulturhus skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena. 
- Inderøy kommune skal innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i 



15

regionen. 
- Innbyggerne og tilreisende skal ha et musikktilbud på høyt nivå
- Gi alle kommunens innbyggere et godt bibliotektilbud 
- Gi kulturskoletilbud til alle som ønsker det.

 Sørge for rusfrie tilbud og egnede møteplasser for ungdom. Videreutvikle ungdommens 
kulturmønstring

 En bevisst kultursatsing skal bidra til positiv næringsutvikling i Inderøy, bl.a. med vekt på 
fjordkultur

 Kommunen skal bidra til å ta vare på trøndersk byggeskikk. Kulturarven skal sikres gjennom 
bruk, vern og formidling.

 Inderøyfest skal utvikles som arrangement for hele kommunen.

 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med MINT (musikk i Nord- Trøndelag)

3.3.3. Handlingsdel

 Kommunedelplan for kultur 2013  
                                                                                    

                                                                                                                    

            
                                                                                                              Sykkelløp med start i Mosvik sentrum
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3.4. Klima	og	miljø

3.4.1. Status	og	utfordringer

På miljøområdet har Inderøy kommune håndterbare utfordringer siden det i svært liten grad finnes 
virksomheter i kommunen med forurensingspotensiale. I deler av Inderøy er det tidligere kartlagt 
biologisk mangfold. Det er imidlertid behov for en betydelig oppgradering av biologisk 
mangfoldkartleggingen for den nye kommunen. 

Tidligere Inderøy kommune har en miljøplan fra 2003 med en revisjon av delkapittel 10 gjennom 
vedtak av klima- og energiplanen i 2010. Denne ble gjort gjeldende også for tidligere Mosvik 
kommune i 2011. Tiltaksdelen i klima- og energiplanen har to hovedfokus når det gjelder tiltak for 
reduksjon av klimautslipp og energibruk:
A Tiltak innen kommunal virksomhet
B Tiltak for bedrifter og husholdninger
            
En del enkle pedagogiske tiltak, som energimerking av kommunale bygg og Grønt flagg i skolen bør 
få større fokus i miljøplanen. Det samme gjelder mer generelt informasjonsarbeid om klima og miljø 
rettet mot innbyggerne i kommunen.

3.4.2. Hovedmål		

 Inderøy kommune skal bidra til en mer bærekraftig energibruk. 

 Bidra til redusert utslipp av klimagasser i tråd med nasjonale målsettinger og 
forpliktelser.

Delmål:	

 Inderøy skal være ledende innen miljøriktig energibruk 

 Økt bruk av lokale fornybare energibærere 

 Elektrisitet skal ikke brukes til oppvarming når gode alternativ finnes 

 20 % redusert energiforbruk i kommunale bygg 

3.4.3. Handlingsdel.

 Miljøplan, oppstart revidering i løpet av 2013. 

                                                                                                                        
                                                                                                                    Vinje bruk – biobrenselanlegg på hele gården                                                                                             
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3.5. Langsiktig	arealplanlegging

3.5.1. Status	og	utfordringer.

Inderøy kommune har i dag følgende arealdata:
Landarealet er på 364000 dekar, og sjøarealet er på 195000 dekar med sum 559000 dekar.
Kystlinjen er på hele 175km. 
Dyrka arealet er på 55000 dekar
Produktiv skog er på 259000 dekar. 

Når det gjelder utforinger, er det to områder som vil berøre langsiktig arealplanlegging.
Utvikle nære sentrumsfunksjoner på bekostning av gode jordbruksareal. 
Få til en god strandsonepolitikk i forhold til plan og bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot 
tiltak innenfor 100-metersbelte, og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen der Inderøy ligger i streng sone og Mosvik i minst streng sone. 

3.5.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle 
arealene både på land og sjø for kommunens innbyggere. 

 Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke gjennom aktiv bruk.

Delmål:	

 Kulturlandskapet skal utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling. 

 Arealet skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå 

nedbygging av dyrka jord.

 Allmennheten skal tilgodeses i strandsonen.

 Inderøy er positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte fritidsområde og nye område med god infrastruktur.  

 Utbyggingsområder skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med tilrettelegging 

for barn og unge.

 Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grender.

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte.

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier. 

 Bygg og anlegg skal legges til rette for universell utforming. 

3.5.3. Handlingsdel

 Kommuneplanens arealdel- 2013
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 Kommunedelplan Straumen - 2012

 Kommunedelplan Røra - 2010

 Kommunedelplan Framverran - 2008

                                                                                
                                                                                              Deler av Mosvik sentrum                    

3.6. Samfunnsberedskap.

3.6.1. Status	og	utfordringer
Det er et sterkt nasjonalt og regionalt fokus på samfunnssikkerhet.  Aktuelle hendelser, sentrale 
sikkerhetsanalyser og dokumenterte endringer i klimasituasjonen har bidratt til å forsterke behovet 
for oppdaterte, funksjonelle og virksomme planer knyttet til sikkerhet og beredskap i kommunene.

Etter kommunesammenslåingen er det en del nye forutsetninger som har betydning for overordnet 
beredskapsplan og ROS- analyse. Dette gjelder mellom annet utvidelse av organisasjonen og 
tjenesteenhetene, kommunale bygg og mer infrastruktur.

Hovedutfordringen blir å få øvd inn systemene og planverket som totalt sett nå er helt nytt.  Dette 
vil bli gitt prioritet i første del av planperioden.
Videre er det besluttet at Inderøy kommune skal benytte DSB-CIM som operativt logg – og 
ressursfordelingsverktøy.  Opplæring på dette har startet, men vil bli videreført.

INVEST-samarbeidet er og blir viktig i kommunal forvaltning – og vil også spille en rolle i 
beredskapsarbeidet.  Både ved at deler av kommunenes beredskapsplaner samkjøres, men også ved 
at det opprettes kontaktpunkt i de angjeldende kommuner og at det arbeides for bredere 
samarbeid.

Innføring av EQS (kvalitetssystem og dokumenthåndtering) vil ha stor betydning for 
beredskapsarbeidet i Inderøy.  Her vil alt av dokumentasjon, rutiner og referanser bli plassert i et 
enkelt system som kan revideres, er etterrettelig og oppdatert digitalt.

3.6.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal ha en oppdatert beredskapsplan som skal ivareta og sørge for 
akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse. 

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens 
innbyggere. 
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Delmål:	
 Inderøy kommune skal ha en operativ beredskapsplan med vekt på kriseledelse samt 

utarbeide fagplaner innenfor hver sektor som helse, skole, vannforsyning osv.

 Kommunen skal ha gode varslingsrutiner både for store og små kriser med hurtig og presis 
informasjon til involverte parter og mediene. 

 Alle gjennomførte kriser og øvelser skal evalueres med tanke på forbedringer. 

3.6.3.	Handlingsdel

 Overordna beredskapsplan med ROS- analyse – 2012                                                                                                                             

                                                                                                
                                                                                                                                   Granaelven ved Muusøra                                                                      

3.7. Kommunale	tjenester	

3.7.1. Status	og	utfordringer

Helse	og	omsorg:
Legedekningen er oppfylt med fem fastleger. Det er kommunen som skal inngå forpliktene avtaler
slik at det er nok fastleger til befolkningen i kommunen. 

Kommunen har god dekningen av psykiatrisk sykepleier, men bruker lite på forebyggende tjenester. 
Dette gjelder både voksne og barn. For å oppfylle plikten til helsefremmende og forebyggende 
tjenester må kommunen opprette en Frisklivssentral.

Antall innleggelser i sykehus er langt under gjennomsnittet. 
Kommunen har en høy andel fagutdannet personell i pleie og omsorg, men står overfor en 
utfordring i forhold til at mange oppnår pensjonsalder i løpet av en 5 årsperiode.
Stikkord utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet er:

Samhandlingsreformen sine intensjoner er at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der 
pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialisert oppfølgning. Det innebærer at ansvar og 
oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette medfører store 
utfordringer i forhold til manglende kompetanse og personellressurs.

Nye brukergrupper – stadig flere yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et annet spekter av 
helsemessige og sosiale problem, vil kreve større fokus på livsløpsperspektivet i omsorgstilbudet og 
vil øke behovet for avlastningstilbud og tilgang til egnet boligmasse, dette gjelder boliger, i alle nivå i 
omsorgspyramiden.

Livsstilssykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, overvekt (både hos 
unge og eldre) er en stadig voksende utfordring for helse- og omsorgssektoren. 
Ny medisinsk kunnskap og teknologi vil medføre forbedring for overlevelsesprosent.  I mange 
tilfeller vil imidlertid dette innebære en tilværelse med omfattende funksjonssvikt og stort behov 
for bistand.
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Tverrfaglige til bud. I kommunen skal ulike enheter samarbeide om å legge til rette for at 
innbyggerne tar ansvar for sin egen helse. Kunnskap om egen helse på forebyggende aktivitet og 
hva som påvirker egen helse kan forbedres.

Frisklivssentral– Inderøy kommune har ikke frisklivssentral i dag. Frisklivssentral skal være en del av 
kommunehelsetjenesten og ha tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner ved hjelp av 
helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt. For å 
oppfylle ansvaret etter § 3 – 1 i helse- og omsorgstjenesteloven må Inderøy kommune etablere 
denne tjenesten.

Oppvekst
Barnehagene og skolene skal være en sentral aktøren når det gjelder å gi barn og unge i Inderøy en 
trygg og god oppvekst. Samhandling barn og voksne i barnehage og skole skal føre til gode leke – og 
læringsmiljøer. Det skal oppleves som meningsfullt og godt å være i barnehagen eller på skolen. 
Samhandling med lokalmiljøet er en viktig premiss for å lykkes.
Kvaliteten i skoler og barnehager, definert som omgivelsenes oppfatning, påvirker barnefamiliers
valg av bostedskommune. Inderøy har en netto tilflytting av både førskolebarn og barn i 
grunnskolealder. Det foreldre oppgir som grunn for å bosette seg i Inderøy, er at de har hørt mye 
positivt om skoler og barnehager, og fått anbefalinger om å flytte til Inderøy.

Elevtallsutviklingen er negativ. Det påvirker i neste omgang kommunens inntektsgrunnlag og 
presser våre muligheter for å opprettholde gode tjenester på alle tjenesteområder.  Å framstå som 
en attraktiv bokommune for familier vil være et sentralt grep for å møte nedgang i fødselstall. 

Tilgjengelige offentlige data viser at det er god kvalitet. På Kommunal Rapports 
kommunebarometer kommer Inderøy svært godt ut for grunnskole, og godt ut, men noe nærmere 
gjennomsnittlig for barnehager ut fra valgte kriterier.

For ressursbruk til personell og materiell, er Inderøy kommune i absolutt nedre sjikt i fylket, og 
under nasjonalt. Når resultatene i skolen likevel er til dels svært gode, viser det at kommunen har 
en høgt kompetent og ansvarsbevisst stab med lærere og fagarbeidere som skal krediteres den 
kvaliteten vi som kommune nyter godt på omdømme. Vår ambisjon er å være på og over nasjonalt 
nivå på områdene resultater, læringsmiljø og gjennomføring.

Teknisk	drift:	
Inderøy kommune har et etterslep på kommunale bygg og veier. Det bør vurderes om m2 bygg kan
reduseres og mindre viktige veier nedlegges. 
Inderøy kommune har i dag en vannkilde som har en del begroing og dersom forbruket er stadig 
voksende, bør det vurderes nye kilder. 
Med økende fokus på klima og nedbørsmengder, bør det kommunale overvannsystemet vurderes 
oppdimensjonert i reguleringsplanprosesser.
Viktigste utfordringene frem mot 2025 er oppsummert som følger:

 Areal effektiv bygningsmasse

 Riktig dimensjonert overvannshåndtering

 Tilstrekkelig vannkilder i egen kommune. 
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3.7.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere.

 Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig og i takt med samfunnsutviklingen for 
kommunens befolkning og næringsliv.

 Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir 
selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.

Delmål	for	helse	og	omsorg:
 Tilrettelegge tilbud til alle med behov for bistand fra helse og omsorg

 Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge.

 Rekruttering av tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidstakere innen helsesektoren

 Tverrfaglig fokus på rehabilitering

 Bidra til aktiv mottak av tjenester for lengst mulig selvhjelp

 Legge til rette for og bevisstgjøre innbyggerne til fysisk aktivitet

 Ha tilgjengelige omsorgsboliger for de med behov.

 Utvide samarbeidet med andre aktører for å øke kvaliteten på tjenester.

 Styrke faglig samarbeid innad i kommunen og helseforetaket for å sikre helhetlige tjenester

Delmål	for	oppvekst	(skole	/barnehage):
 Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta 

bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.

 Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar
               i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.

 God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne.

 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring

 Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med 
andre.

 Elevene skal være godt over nasjonalt nivå ved Nasjonale Prøver i lesing, skriving og regning. 
Alle elever skal være over kritisk grense, nivå 1, med unntak av elever som har store 
tilretteleggingsbehov og egen IOP.

 Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv 
og andre deler av lokalsamfunnet.

Delmål	for	teknisk	drift:

VEG:

 Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen 
har i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner.

 Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter

VANN:

 Alle kommunale vannanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at innbyggere og 
næringsliv får tilbud om tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet og mengde.
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3.7.3.	Handlingsdel.

 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012- 2019

 Kommunedelplan for oppvekst – 2014

 Temaplan veg – 2012

 Temaplan vann og avløp – 2013

 Temaplan kommunale bygg - 2013

                                             
                                                                                                                  Pensjonisttreff Inderøy rådhus.                                                                                

3.8. Kommunen	som	organisasjon

3.8.1. Status	og	utfordringer

I følge sentrale målinger er Inderøy kommune en veldrevet kommune – med gjennomgående høyt 
tjenestenivå til relativt lave kostnader.  Det såkalte Kommunebarometeret som omfatter et 
betydelig antall målekriterier, har rangert Inderøy kommune blant de 20 mest veldrevne 
kommunene her til lands.

Vi har ikke indikasjoner på at noen områder produserer spesielt dårlige tjenester der det bør settes 
inn spesiell innsats. Målsettingene for samfunnsplanperioden må derfor være å gjøre det gode 
bedre – med visjon om å bli best. 
Inderøy kommune er med sine 6700 innbyggere blant de 170 største norske kommuner – en 
middels norsk kommune. Ut fra kommunens beliggenhet og infrastruktur vil vi være i stand til å 
konkurrere med de fleste andre kommuner.

Inderøy kommunes utfordringer i forhold til ambisjonen om å levere de gode tjenester vil naturlig 
nok reflektere gjennomgående utfordringer i KommuneNorge:

- Økende konkurranse om kompetent arbeidskraft. Kompetent arbeidskraft er en 
forutsetning for god kvalitet på tjenester

- Et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold av realkapitalen – i form av bygg og veger. 
Dette hemmer naturlig nok tjenesteytingen.

- Utfordringer med å sikre optimale oppvekstsvilkår for utsatte barn og unge
- En langsiktig omstillingsutfordring i forhold til veksten i antall eldre – en vekst som for øvrig 

først slår inn for alvor i slutten av samfunnsplanperioden.
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3.8.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i 
tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som 
styrende i arbeidsgiverpolitikken.

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og 
langsiktige tjenester.

Delmål	for	personalpolitikken:	
I Inderøy kommune er det 580 ansatte med ca. 430 årsverk. Alderssammensetningen viser at en har 
100 årsverk i aldersgruppen 60-67 år. Det gir kommunen utfordringer i forhold til å utforme en 
arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å beholde og rekruttere medarbeidere.

En stor oppgave er å organisere våre stillinger slik at det skapes grunnlag for flere heltidsstillinger. 
Spesielt gjelder dette tjenester som gir 24 timer i 7 dager (turnusstillinger). Inderøy kommune har 
lykkes i høy grad med heltid innenfor undervisningsstillinger, men i mindre grad innenfor pleie og 
omsorg.

Når det gjelder nærvær, er kommunen fortsatt ikke i mål med å ha et nivå med kommunal sektor i 
Norge, og dette blir et sentralt fokusområde i planperioden. 

Det skal i løpet av 2013 utarbeides en strategisk arbeidsgiverpolitikk der visjon, verdier og 
fokusområder skal endelig vedtas av kommunestyret. Det legges vekt på kommunens evne til 
utvikling og nyskaping med vekt på verdiene åpenhet, raushet og respekt. I planen blir det lagt vekt 
på følgende fokusområder: 

 Utvikling av identitet og omdømme.

 Strategisk kompetanseutvikling

 Etikk og etisk refleksjon

 Kvalitetsvurdering

 Flere på heltid – og færre på deltid

 Nærvær

 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk

Delmål	for	økonomisk	styring	av	kommunen:	
Over tid skal Inderøy kommunen være i stand til å produsere dagens tjenester til en kostnad som 
ligger 16 mill. kroner under gjeldende kostnadsnivå – dette tilsvarer ca. 5 %.  Kommuneplanens 
samfunnsdel har perspektiv fram til 2025. Nedtrappingen av inndelingstilskuddet starter i 2027 og 
fullføres i 2032.
Nedtrappingen av inndelingstilskuddet skjer samtidig med et ønsket behov om befolkningsøkning og 
en sannsynlig sterk vekst i bistands- og omsorgsbehovene. Denne utfordringen krever en bevisst 
strategi med det siktemål og lette omstillingsbyrden frem i tid. 

I planperioden må dette løses ved å ta ut besparelsespotensialet ved kommunesammenslåingen så 
raskt som mulig. Frigjorte midler disponeres til 

 Betale ned gjeld for å redusere fremtidige kapitalkostnader 

 Finansiere samfunnstiltak med en positiv befolkningsutvikling.

 Investere i infrastruktur, kompetanse, løsninger som kan redusere fremtidige 
driftskostnadsbehov
. 
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3.8.3.			Handlingsdel

 Budsjett og økonomiplan 2012- 2015

 Strategisk arbeidsgiverpolitikk 2013

 Handlingsplan for HMS/nærvær 2012- 2015

 Strategisk kompetanseplan 2012- 2015

 Handlingsplan for heltid 2012-2015.
  

                                                                                                                         Ordfører ved servicetorget i Inderøy rådhus                                                                                                   

3.9. Inderøy	som	samarbeidspartner

3.9.1. Status	og	utfordringer

Inderøy ønsker å videreutvikle god kommunikasjon og samarbeidet med nabokommunene og 
regionen Trøndelag. Det må være et godt samspill mellom kommunene for å oppnå resultater 
innenfor transportutbygging, næringsutvikling og kulturaktiviteter. For å oppnå resultater, bør det 
satses på samarbeid både med fylkeskommune og regionen Trondheim / Midt- Norge og ikke minst 
gjennom felles prosjekt på Innherred og gjennom INVEST- samarbeidet. 
INVEST ble startet i 2003 og er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for å samordne 
tjenesteyting på utvalgte områder. Samarbeidet er først og fremst driftsrettet, men kan også 
omfatte utviklingsoppgaver. 
Inderøy er også en naturlig del av Innherredsregionen som strekker seg fra Snåsa og til og med 
Levanger. Dette området har i realiteten et felles arbeidsmarked og har utstrakt samarbeid både 
innenfor næringsliv og offentlige tjenester. Inderøy er en bokommune med en forholdsvis stor 
dagpendling ut av kommunen.
Det regionale samarbeidet har stor betydning for vår kommune å videreutvikle gode 
samferdselstilbud innenfor jernbane og veinettet samt å holde en høy profil på utdanningstilbudet 
innenfor videregående skole og høyere utdanning. 
Utfordringen fremover er å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å øke folketallet og 
sysselsetting så det blir oppnådd resultater istedenfor ha rivalisering mellom kommunene som kan 
hindre utvikling.  

3.9.2. Hovedmål

 Inderøy kommune skal styrke samarbeidet med INVEST- kommunene for å utvikle 
tjenestetilbudet.

 Inderøy skal arbeide foren sterk Innherredsregionen og felles utvikling av 
Trøndelagsregionen.

Delmål	for	samarbeidet:
 Videreutvikle gode og tidsriktige samferdselstilbud i regionen
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 Fremme felles næringspolitikk og lokalisere nye virksomheter i regionen.

 Utvikle trygge helsetilbud

 Utvikle regionen som en sterk utdannings- og kulturregion. 

 Fremme felles regionale fritids- og aktivitetesanlegg.

3.9.3. Handlingsdel

 Budsjett og økonomiplan 2013- 2016

 Kommunedelplan næring 2013- 2025

 Kommunedelplan kultur 2013- 2025
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Røra sentrum mot Trondheimsfjorden
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4. Vedlegg.

4.1. Elevtallsutvikling i	Inderøy	kommune

Sakshaug skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 30    24 27 31 22 15 37 21 32 12

2.årstrinn    33 25 25 30 24    22 15 37 21 32

3. årstrinn 26 35 24 33 34 24 22 15 37 21

4. årstrinn 41 21 26 27 31 34 24 22 15 37

5. årstrinn 31 33 35 25 34 31 34 24 22 15

6. årstrinn 42 42 21 24 25 34 31 34 24 22

7. årstrinn 37 31 31 27 25 25 34 31 34 24

Elevtall 240 211 189 197 195 185 197 184 185 163

Sandvollan skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 21 14 18 12 17 9 15 15 12 10

2.årstrinn    20 22 20 15 18 17 9 15 15 12

3. årstrinn 16 14 17 15 11 18 17 9 15 15

4. årstrinn 21 25 22 18 15 11 18 17 9 15

5. årstrinn 19 21 15 24 13 15 11 18 17 9

6. årstrinn 17 20 25 17 19 13 15 11 18 17

7. årstrinn 23 17 24 23 25 19 13 15 11 18

Elevtall 137 133 141 124 118 102 98 100 97 96

Røra skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 18 19 18 17 10 19 18 12 16 19

2.årstrinn 19 18 16 19 25 10 19 18 12 16

3. årstrinn 15 15 21 19 15 25 10 19 18 12

4. årstrinn 17 24 18 18 22 15 25 10 19 18

5. årstrinn 19 16 14 16 20 22 15 25 10 19

6. årstrinn 16 16 25 18 21 20 22 15 25 10

7. årstrinn 22 14 19 15 16 21    20 22 15 25

Elevtall 126 122 131 122 129 132 129 121 115 119
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Utøy skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 13 16 12 5 11      6 13 15 10 10

2.årstrinn 13 6 7 6 10 11      6 13 15 10

3. årstrinn 8 11 15 11 6 10 11 6 13 15

4. årstrinn 15 16 6 12 7      6 10 11 6 13

5. årstrinn 9 14 10 8 11 7   6 10 11 6

6. årstrinn 15 11 17 16 12 11   7 6 10 11

7. årstrinn 9 10 13 8 9 12 11 7 6 10

Elevtall 82 84 80 66 66 63 64 68 71 75

Lyngstad skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 7 6 12 7 7 4 6 9 6 8

2.årstrinn 11 8 4 7 8 7 4 6 9 6

3. årstrinn 7 9 6 11 7 8 7 4 6 9

4. årstrinn 10 4 7 13 7 7 8 7 4 6

5. årstrinn 9 10 8 2 11     7 7 8 7 4

6. årstrinn 9 10 3 8 13 11 7 7 8 7

7. årstrinn 9 9 9 7 3 13 11 7 7 8

Elevtall 62 56 49 55 56 57 50 48 48 48

Mosvik skole

2001 2005 2007 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. årstrinn 7 13 12 10 8 15 3 6 5 2

2.årstrinn 10 7 18 7 4 8 15 3 6 5

3. årstrinn 18 16 13 9 11 4 8 15 3 6

4. årstrinn 11    11 6 11 6 11 4 8 15 3

5. årstrinn 12 8 16 17 5      6 11 4 8 15

6. årstrinn 12 10 10 14 11 5 6 11 4 8

7. årstrinn 12    17 8 8 17 11 5 6 11 4

8. årstrinn 16 8 10

9. årstrinn 13 12 17

10.årstrinn 14 12 9

Elevtall 125 114 119 76 62 60 52 53 52 43

Ungdomsskole elevene ved Mosvik skole gikk høst 2010 over på Inderøy ungdomsskole.



4.2.	 Bruk	av	areal	i	skole	og	institusjonerBruk	av	areal	i	skole	og	institusjoner
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Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025 for Inderøy kommune -
offentlig høring

Viser til brev datert 15. februar der Statens vegvesen inviteres til å avgi høringsuttalelse til
forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Inderøy kommune.

Etter hva vi kan se er utviklingstrekk, visjoner og ambisjoner knyttet til samferdsel lite berørt
i planforslaget.
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Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

AAMHTSREERUE/SAKSBEHANDLER DU VUESIEHT./DERESREF. MIJ VUESIEHTIVÄRREF. BIEJJIE/DATO

Elina Hakala. +47 78 47 40 24 13/909 - 2 19.04.2013

elina.hakala@samediggi.no

Innspill til høring på Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 -
Inderøy kommune

Sametinget viser til deres brev datert 15.2.2012 (deres ref. 2012/666-40) og vårt innspill til kommunal
planstrategi (vår ref. 11/5891-2).

Sametingets rolle i planlegging

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut i fra et helhetlig perspektiv ved
planlegging etter Plan- og bygningsloven. Et viktig hensyn som skal i varetas i planlegging etter loven
er å sikrenaturgrunnlagetfor samiskkultur,næringsutviklingogsamlunnsliv(jf. § 3-1). Denne bestemmelsen
utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved tolkning av lovens øvrige
bestemmelser.

Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i planleggingen etter Plan-
og bygningsloven, når den berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og
samfunnsliv. Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer også en rett til innsigelse til
arealplaner og en rett til å bringe regionale planer inn for departementet dersom saker ved vesentlig
betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkeligivaretatt (jf §§ 5-4 og 8-4).

For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor planmyndighetene, har
Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven(plandelen)".
Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i forbindelse med kommunal
planlegging. Sametinget anmoder Inderøy kommune å ta hjelp i Sametingets planveideler.
Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets nettsider sametinget.no/dokumenter, under
overskriften "Veiledere og retningslinjer".

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

3.5 Lan sikti areal lanle 'n

Et av hovedmålene for kommunes langsiktigarealplanlegginger at "Kulturlandskapetskalværekommunens
varemerkegiennomaktivbruk".

IIIIIIIIII



Kulturminner

Samiske kulturminner er en del av kulturlandskapet i Inderøy kommune. Sametinget er ansvarlig
kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner, og dersom kommunen ønsker en
orientering om samiske kulturminner i kommunen, kan vi derfor bistå med dette.

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge L0V1978-06-09 nr 50: Lov
om kulturminner (Kulturminneloven) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulmrminnet, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 6.
Ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at
dette kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, jf Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9.

I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven, vil vi presisere at
forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold
til FOR 2009-06-26 NR 855: Forskrift om konsekvensutredninger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2
andre ledd. Forholdet til kulturminner i planlagte byggeområder kan avklares endelig på
kommuneplannivå, kommuneplanens arealdel, men det er ikke noe krav i lovverket om dette. Det er
derfor opp til kommunen om man ønsker dette. Detaljer i forhold til en slik fremgangmåte må
avklares med kulturminneforvaltningen. Hvis ikke denne avklaringen blir gjennomført på
kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på reguleringsplannivå ved at
undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 da oppfylles. Forslagsstiller er pliktig til å
dekke kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen foretar ved
en oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 10.

I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller hvor
det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen
som sorger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak i områdene, jf.
kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-områder.

Kulturminneverdiene i all hovedsak er dårlig kartlagt. Mangel på kjente kulturminner innenfor et
område betyr ikke at man uten videre kan dra noen konklusjoner om at tiltak i området ikke har
negative konsekvenser for kulturminner. Vi ber derfor om at man i konsekvensutredningen for
kommuneplanens arealdel presiserer at verdi- og konsekvensvurderingene for samiske kulturminner
bare gjelder kjente kulturminne og at man ikke gjør noen verdivurderinger på grunnlag av mangel på
kjente kulturminner, såfremt det ikke dokumenteres at området/ områdene det er snakk om er godt
nok undersøkt fra før av.

Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner konkretiseres i det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Vi ber om at det gjøres en sammenstilling av kjente samiske kulturminner
og kulturmiljø og at det gjøres en verdivurdering, konsekvensbeskrivelse samt en potensialvurdering
for ukjente kulturminner. En slik oversikt, eventuelt i kombinasjon med et eget temakart for
kulturminner og kulturmiljø vil styrke arealdelen og utredningsarbeidet, og gjøre
kulturminneinteressene mer synlige.

Reindn:ft

Deler av Inderøy kommune, spesielt Mosvik, er reinbeiteområde og brukt som vinterbeite. Sametinget

ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at reinbeiting bidrar til å skape egenartet kulturlandskap på lik

linje med landbruk. I de områdene av kommunen der reindrifta blir berort anmoder Sametinget at

reindriften involveres tidlig i arbeidet med langsiktig arealplanlegging for tett dialog og innhenting av

tradisjonell kunnskap om bruk av arealene.



Hyttebygging

Et av delmålene omhandler hyttebygging i kommunen: "Indergyerpositivtil nyfritidsbebyggelse.
Fritidseiendommerskal lokaliserestil eksisterenderegulertefritidsområdeognyeområdemedgodit?frastruktur".

Sametinget mener det er positivt at ytterlig hyttebygging skjer i tilknytning til eksisterende
fritidsbebyggelse.Dette er i tråd med Sametingets planveileder punkt 5.3. Hen.rynå ta i.forholdtil samisk
kultur.Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutovelse og samfunnsliv må vektlegges ved
etablering av nye områder for fritidsbebyggelse jf. Lov av 27.6.2008 om planleggingog
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

3. Oppsummering

Sametinget ønsker at 1756 Inderøy kommune tar hjelp i Sametingets planveideler i det videre arbeidet
med langsiktig arealplanlegging.Sametinget anmoder at kommunen har tett dialog med reindrifta i
kommunen på de områder hvor reindrifta blir berørt. Videre ber vi om at hensynet til samiske
kulturminner konkretiseres i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, og at hensynet til på
naturgrunnlaget for samisk kultur, noringsutøvelse og samfunnsliv blir vektlagt ved utvidelse av
fritidsområder.

Heelsegh /Med hilsen

)f

Pål Nilsen Elina IIakala
fågajodiheaddji/ fagleder råddeaddi/radgiver

Kopi til:
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Pb 2560 7735 S1EINKJER
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER



Kommuneplanens	samfunnsdel	2013	– 2025

(Forslag	til	endring	tekst	Oppvekst) Vi	anbefaler	at	dette	erstatter	tekst	slik	den	står.

3.7 Kommunale tjenester

3.7.1 Status og utfordringer

s. 20

Oppvekst

Barnehager og skoler er sentrale aktører for en trygg og god oppvekst.

Gjennom danning, leik og læring dannes grunnlaget for en god barndom. Barnehagen skal gi barna et 

fundament som gir grunnlag for læring i skolen. Dette skal skje gjennom tilpassa tilbud i barnehagen, 

og fokus på tidlig innsats.

Skolen har fokus på grunnleggende ferdigheter i basisfag og et godt fysisk og psykososialt skolemiljø,

elevene skal ha gode muligheter for læring og utvikling.

Alle barn og unge skal i oppveksten oppleve et trygt oppvekst og læringsmiljø. De skal møte

kompetente voksne som utviser trygghet, raushet og åpenhet. 

Omdømmebygging er viktig for tjenestene i oppvekstsektoren. Inderøy kommune legger stor vekt på 

foreldrenes medansvar. Det skal legges til rette for god informasjonsflyt, godt samarbeid og god 

samhandling med foreldrene.

Gjennom intensjonsavtalen ”Oppvekstprogrammet” med fylkeskommunen har kommunen forpliktet 

seg på et samarbeid om hele oppvekstområdet 0 – 18 år.

Inderøy kommune har som intensjon å fremstå som en attraktiv kommune å bosette seg i for 

barnefamilier.  Det er et mål å få elevtallsutviklingen i positiv retning for å opprettholde et godt 

tilbud på alle tjenesteområdene, og spesielt på oppvekstområdet.

Barnehagene og skolene skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og kulturenheten 

bidra til at barn og unge gis muligheter for å utvikle flere kompetanser.

Tilgjengelig offentlig data viser at oppvekstområdet i Inderøy har gjennomgående god kvalitet. Som 

kommune skal vi arbeide for stadig bedring gjennom evaluering og oppfølging av våre målsettinger.

Inderøy kommune har en godt utdannet og stabil arbeidsstokk på oppvekstområdet. Det vil være 

behov for rekruttering i kommuneplanens periode 2013 - 2025. Kommunen skal ha som intensjon å 

sørge for at pedagoger og fagarbeidere/assistenter i skole og barnehage fortsatt har god oppfølging 

og et godt kompetanseutviklingsprogram for å ivareta framtidens oppgaver på oppvekstområdet.

”Kvalitetsplan for barnehagen i Inderøy” og ”Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy” ivaretar de 

områdene som kommunen satser spesielt på for å nå ambisjonen om gode resultater innenfor 

oppvekstområdet.



3.7.2 Hovedmål

s. 21

Delmål for oppvekst (skole/barnehage)

 Inderøy kommune gir barn og elever et godt og utviklingsorientert dannelses- og læringsmiljø 

 Barn og elever opplever å bli sett og hørt, og opplever å ha medvirkning i sine valg.

 Samarbeidet med foreldrene i barnehage og skole er basert seg på likeverd og medansvar

 Alle skoler og barnehager har gode fysiske og psykososiale læringsmiljø ved alle skoler og 

barnehager

 Barnehage og skole har en «Handlingsplan mot mobbing». 

 Elevene skal ha gode resultater på nasjonale prøver og eksamener

Barn og unge har et helhetlig og godt tilbud i Inderøy kommune. Dette finner sted i samarbeid og 

samhandling mellom aktører som har et spesielt ansvar for barn og unge. Det legges også vekt på

samspill med aktører i kulturenheten, i næringsliv og i frivillige organisasjoner.



NATURVERNFORBUNDET I INDERØY

Kommentarer kommuneplanen

Det vises til høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel og til folkemøte på 
Røra, der også arealplanen ble drøftet og innbyggeundersøkelse presentert.
Naturvernforbundet er tilfreds med arbeidet som er utført og at befolkningen og 
organisasjoner involveres.
I samfunnsdelen savner vi noen av de visjoner og verdier for Inderøy kommune 
som var i kommuneplanens overordnede del fra 2006, og som vi mener bør 
innarbeides: Kommunen skal fortsatt være en landbruks og kulturkommune med  
” innbydende kulturlanskap, biologisk mangfold og miljøverdier i bred 
forstand.”
Med følgende grunnleggende prinsippper:”Løse alle utfordringer ut i fra et bredt 
miljø- og kulturstandpunkt” og ”at aktivitet skal skje med en bærekraftig 
utgangspunkt hvor- landbruks- og kulturverdier er grunnpillaren”
Og under arealpolitikken:” Den fysiske planleggingen skal ta størst mulig 
hensyn til naturverdier og kulturlandskap. For  å møte fremtidige behov er det 
strengt nødvendig at bruken av naturen og miljøet tilrettelegges på en slik måte 
at landskapet og kulturmiljøet ikke forringes.”
Det er etter vår mening viktig å bevare merkevaren Inderøy, som møysommelig 
er bygd opp, men som lett kan brytes ned.

Kap.3.4 Klima og energi
Vi er tilfreds med hovedmålene her, og vi støtter også  delmålene,  som kunne 
vært mer utfyllende  ut fra klima-og energiplanen.
Det er viktig at klima- og energiplanen følges opp.. Det er her en rekke foreslåtte 
tiltak som ennå ikke er gjennomført. Det planlagte  fjernvarmeanlegget må ikke 
forsinkes ytterligere for å unngå bruk av elektrisitet til oppvarming.

Kap. 3.5 Langsiktig arealplanlegging
Det vises til kommentarene ovenfor.
Vi er usikre på hva som ligger i at ”kulturlandskapet skal være kommunens 
varemerke gjennom aktiv bruk” og likedan ”Kulturlandskapet skal utvikles med 
tanke på god landskapspleie og næringsutvikling”
Vi støtter strekpunktet om at ”Allmennheten  skal tilgodesees i strandsonen” og 
legger i det at det skal føres en restriktiv strandsonepolitikk.
Naturvernforbundet mener at det bør føres en like streng politikk i Mosvik som i 
”gamle” Inderøy i en differensiert forvaltning av strandsonen. Det bør ikke 
tillates  bygging i strandsonen i nye områder, men en fortetting i eksisterende og 
eldre hytteområder.
Med hilsen
Natutvernforbundet i Inderøy





Nordøy Grendelag

www.kjerknesvaagen.no

Kjerknesvågen 29.4.2013

Høringsuttalelse	kommuneplanens	samfunnsdel	2013	-2025

Styret i Nordøy grendelag har i styremøtet 18.04 diskutert samfunnsdelen i kommuneplanen som er 

lagt ut på høring.

Samfunnsdelen omfatter de overordna langsiktige målsettingene for kommunen.  Målene synes å 

være godt begrunna og de peker ut en positiv og god retning for utviklingen i vår nye kommune.  

Planen er relativ kort og lettlest.

Ulempen med en kortfatta plan er at målene kan synes til dels selvfølgelige og lite forpliktende i noen 

tilfeller.  

Nordøy grendelag vil kommentere enkelte punkt i planen:

1.3.2 Medvirkning

Det er viktig med bred involvering av befolkningen dersom folk skal få noe eierforhold til en slik plan.  

Breddemobilisering er vanskelig, men avgjørende viktig dersom kommunen skal kunne lykkes i brede 

satsinger ut over det ordinære.  Grendene bør gis en rolle i slik mobilisering og vi ser egne 

grendemøter som et egna tiltak. Nordøykretsen ønsker egne grendemøter for kretsen. Det tror vi vil 

gi større engasjement og større eierforhold til utfordringene en slik plan peker på.

2.3 Overordna målsettinger

Vi savner et mål på et det skal satses på grendene og grendestrukturene i blant delmålene her.

Vi stiller spørsmål ved om en målsetting om et konkret innbyggertall er riktig som målformulering.  

En utvikling minst på linje med det arbeidsområde vi er en del av på Innherred kunne være en like 

relevant og realistisk målsetting.  Vi kan da også i større grad måle om Inderøy har gjort det bedre 

enn forventet på dette området.

3.2 Hovedmål og delmål.

For næringslivet er det også viktig at kommunen har handlekraft og at det er kort vei fra ord til 

handling.  Involverende og gode planprosesser innen arealforvaltning er viktig. Planprosessene må 

også ta hensyn til tid, slik at næringsutvikling og boligbygging ikke hemmes av ufullendte planer.



Delmål kan utvides med:

Det skal være kort vei fra ord til handling.

3.3 Kultur og nærmiljø

3.3.2

Grendehus og samfunnshus er fortsatt viktige og for mange den viktigste kulturarenaen.

Forslag til nytt punkt:

Inderøy kommune skal støtte og legge til rette for at samfunnshus og grendehus fortsatt er gode 

kulturarenaer i nærmiljøet.

3.5 Langsiktig arealplanlegging

3.5.2 Forslag om endring:

Gang og sykkelveier prioriteres. I valget mellom strekninger skal skolevegstrekninger prioriteres først, 

så i neste omgang trafikkgrunnlag og så andre forhold ved vegen.

Til slutt:

I Nordøy grendelag er vi spesielt opptatt av utviklingen i vår del av kommunen.  Vi vil i den 

sammenheng peke på at det er viktig for vår grend at reguleringsplanen for Kjerknesvågen blir 

ferdigstilt.  Planen har tatt lang tid og den er avgjørende for at næringsliv og boligbygging skal kunne 

utvikles i vår grend. Fortgang i planarbeidet ser vi som det viktigste tiltak.  Videre er det viktig at 

kommunen bidrar i neste omgang, slik at nye boligtomter og nytt næringsareal kan utvikles.

Infrastrukturen i grenda vil bli betydelig bedra når planlagt gang og sykkelveg og bredbåndsutbygging 

blir realisert i løpet av nærmeste framtid. Det ser vi fram til, og kommunen har sammen med andre 

bidratt til en framtidsretta utvikling av vår grend i denne sammenheng.

Vi har valgt å kommentere enkelte punkt i planen.  For øvrig støtter vi planen som helhet. Vi ønsker 

kommunen lykke til med videre planarbeid.

For Nordøy grendelag

Ole Tronstad

Leder
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Inderøy - Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2015   

Vi viser til oversendelse datert 15.02.2013. 
 
Inderøy kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. 
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn fram til 1.mai 2013. 
 
Inderøy kommune vedtok våren 2012 ny planstrategi.  I planstrategien er 
utarbeidelse av ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel prioriterte 
oppgaver.  Planstrategien omfattet også planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
 
Som bakgrunnsmateriale for prioritering av noen av  innsatsområdene er det blant 
annet henvist til en innbyggerundersøkelse foretatt i  2012.  Kommunen kommer 
godt ut i forhold til landsgjennomsnittet, men det framkommer også 
forbedringspotensiale innen kollektivtransport, butikktilbud, tilgang på 
leiligheter/rekkehus og på serviceinnstilling innenfor noen tjenesteområder. Det er 
viktig at dette gjenspeiles i valg av mål innen de ni hovedinnsatsområdene som 
beskrives.   
 
Innsatsområdene er beskrevet med status og utfordringer,  hovedmål med delmål og 
en handlingsdel.  Vi opplever at noen av de delmål som er satt heller er strategier for 
å nå hovedmåla. Det ville styrke planen om dette blir tydeliggjort og at planen i enda 
større grad omfattet strategier for å oppnå hovedmåla.  En del mål innen ulike tema 
gjelder  kommunesamfunnet som helhet, mens andre retter seg mot kommunen som 
organisasjon. Dette kan og med fordel uttrykkes tydeligere.  Handlingsdelene 
omfatter i stor grad videre planarbeid i form av kommunedelplaner eller andre 
temaplaner.  Felles for de fleste er at planarbeidet skal starte i perioden 2012-14, og 
i særlig stor grad i 2013.  Her er det nødvendig å være realistisk både i forhold til 
omfang av planer og tidsperspektiv. 

Inderøy kommune   
Vennaliveien 37 
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Befolkning og levekår. 
Her kan en oversikt over boligutviklingen i kommunen være til hjelp som grunnlag for 
å utvikle gode boligtilbud i alle skolekretser. Det må og være viktig at boligtilbudet blir 
allsidig og tilrettelegges for alle brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsevne.   
Innen levekår bør målsetting for folkehelse være med.  For å utvikle Straumen som 
kommunesenter må utvikling av handel og samling av fellesfunksjoner være viktig. 
 
Verdiskaping og næringsliv. 
Det er positivt at planen vektlegger attraktivitet både for etablert næringsliv og nye 
bedrifter og verdiskaping med vekt på lokale ressurser. Landbruket er her en viktig 
basisnæring både direkte og som grunnlag for reiseliv, matproduksjon og 
kulturbaserte opplevelser.  Dette er et av flere tema så må gjenspeiles i delmål under 
flere innsatsområder.  For landbruket gjelder det i særlig grad innen langsiktig 
arealplanlegging,  i tillegg til innen verdiskaping og næringsliv.   Det samme gjelder 
utvikling av attraktive næringsarealer i et regionalt perspektiv som en viktig strategi 
for  videre næringsutvikling.  
 
Kultur og nærmiljø 
Inderøys posisjon som kulturkommune vektlegges, og det skal legges til rette for et 
mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud.  Vi savner en tydeliggjøring av 
delmål for nærmiljø, for å sikre mulighet for fritidsaktivitet og friluftsliv i nærmiljøet i 
de ulike deler av en etter hvert stor kommune.  Med profilering som kulturkommune 
er ivaretakelse av kulturarven et viktig delmål.  Trøndersk byggeskikk er framhevet. 
Vi mener det bør tydeliggjøres at kulturarven også omfatter samisk kultur.   
 
Klima og miljø. 
Temaet har en overordna målsetting og noen konkrete delmål.   
 
Langsiktig arealplanlegging 
Regional plan for arealbruk som nå er vedtatt i Fylkestinget gir retningslinjer for 
arealbruken i kommunene. 
Samfunnsdelen peker på utfordringen med utvikling av nære sentrumsfunksjoner i 
forhold til bruk av gode jordbruksareal.  Mange prioriterte mål innen ulike 
innsatsområdene er knyttet til landbruk og kulturlandskap. Framtidig arealbruk vil 
dermed være avgjørende for gjennomføring av flere av de øvrige  innsatsområdene 
som er gjennomgått, særlig innen verdiskaping og næringsliv,  kultur og nærmiljø og 
klima og miljø.  Videreutvikling av attraktive lokalsamfunn i alle grender i kommunen 
(jfr p. 3.1.2) bør og gjenspeiles i delmål for arealplanleggingen.  Mulighet for varierte 
boformer er viktig og at prinsippet om universell utforming legges til grunn for 
planleggingen. Lokalisering og tilrettelegging for næringsareal bør og tas med her. 
Regional plan for arealbruk som nå er vedtatt i Fylkestinget gir  retningslinjer for 
arealbruken. 
 
Samferdsel - samarbeid 
Det er positivt at Inderøy søker regionalt samarbeid for å bidra til utvikling på 
samferdselsområdet. I nasjonal- og regional transportplan er det en del fokus på 
kollektivtrafikk i og inn mot de største byene, og det settes mål om økt andel av 
transportene skal avvikles til fots og med sykkel, både ut fra et miljø/klima, men også 
i et helseperspektiv.  



3 
 

 
For å møte utfordringen med transport til og fra byene på Innherred og 
Trondheimsregion kan en tenke seg at Inderøy tar noen grep for å utvikle 
knutepunkter som grunnlag for overgang til kollektivtrafikk inn mot byene på 
Innherred og kanskje særlig til Trondheimsregionen.  
 
Kommunale tjenester og kommunen som organisasjon er egne tema som er viktige 
som grunnlag for hele kommunens funksjon.  Innen delmål for oppvekst legger vi 
vekt på kvalitet i skolen,  samhandling med andre,  dialog med næringsliv  og 
entreprenørskap som viktige tema.  
 
Samla sett vil samfunnsdelen gi viktige føringer for videre plan- og utviklingsarbeid i 
kommunen. 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Karl-Heinz Cegla 
Fagansvarlig plan og miljø 
 Grete Sildnes 
 overarkitekt 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag   
Statens Vegvesen Region midt 
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Fylkesmannens uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2013 -
2025 Inderøy kommune

Fylkesmannen viser til oversendelse av 15. februar 2013.

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:

Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen vil berømme Inderøy kommune for å ha utarbeidet en lett tilgjengelig
og godt strukturert samfunnsdel som på en klar måte tydeliggjør visjoner, verdigrunnlag, mål
og utfordringer.

Av forslaget går det klart fram at landbruket og kulturlandskapet i Inderøy står sterkt i
kommunens verdigrunnlag. Det vurderes som klart positivt at kommunen er så tydelig på at
nettopp kulturlandskapet skal være kommunens varemerke, gjennom aktiv bruk. Det trekkes
spesielt fram at Den Gyldne Omvei har blitt et begrep med nasjonal gjenklang. Det er positivt
at kommunen er så tydelig på målet om å videreutvikle nettopp verdiskaping basert på lokale
ressurser og Inderøy som reisemål for mat- og kulturbaserte opplevelser, dette også i nasjonal
sammenheng.

Landbruksavdelingen støtter kommunens hovedmål og delmål knyttet til arealbruk, hvor
samfunnsdelen både er tydelig på kulturlandskapets betydning, men også mht at arealene skal
bære preg av en livskraffig landbruksnæring og at en skal unngå nedbygging av dyrka jord.
Samtidig skal det legges til rette for økt innbyggertall, bl.a. gjennom attraktive og varierte
boligtilbud i alle skolekretser. Dette skal finne sin løsning gjennom revisjon av
kommuneplanens arealdel. Landbruksavdelingen deltar gjerne i en tett dialog med kommunen
i dette planarbeidet.

Under pkt. 3.5.1 i forslaget står følgende: "Utvikle nære sentrumsfunksjoner på bekostning av
gode jordbruksareal." Ut fra den sammenheng denne setningen står i vurderer
landbruksavdelingen den slik at det trolig må være falt ut et ord eller to for at den skal ha den
betydning den nok er ment å skulle ha. Kommunens saksbehandler bekrefter også dette i
telefonsamtale. Landbruksavdelingen viser til at det er omdisponert mye dyrka jord for
sentrumsutvikling og også sentrumsnær boligbygging i tilknytning til Straumen, men også på
Røra, og vi legger til grunn at denne setningen endres slik at betydningen endres til "Utvikle
nære sentrumsfunksjoner uten å ta i bruk gode jordbruksarealer".

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74168000
Postboks 2600 Statens hus Telefax: 74168053
7734 Steinkjer Strandveien 38 Org.nr.: 974 772 108

e-post: fmntpost@ fylkesmannen.no

Internett: www. fylkesmannen.no/nt
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Landbruksavdelingen vurderer for øvrig forslaget til ny samfunnsdel i Inderøy kommune, ut
fra regionale og nasjonale landbruksinteresser, til å være en god samfunnsdel for årene
framover og for kommende planlegging i kommunen.

Miljovernavdelingen:
Regjeringen har vedtatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, jf.
rundskriv T-1497. Dette er et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene,
kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Hvordan
kommunal planlegging ivaretar hensynet til klima- og energi, bruk og vern av areal,
naturmangfold, landskap, friluftsliv og barn- og unges oppvekstvilkår, er blant sentrale tema
som det forventes at kommunen har fokus på i sine planprosesser.

I et miljøvernperspektiv gir den framlagte samfunnsdelen et godt utgangspunkt for videre
planlegging og utvikling av Inderøysamfunnet innen tema klima og miljø og arealplanlegging.
Fokus rettes mot bærekraftig energibruk, reduksjon i utslipp av klimagasser, samt ta vare på
arealer og kulturlandskap. Kommuneplanens arealdel og miljøplan er sentrale
styringsdokument i denne sammenheng, og det er positivt at kommunen legger opp til
rullering/revidering av disse planene i 2013.

Fylkesmannen ønsker å bidra, og deltar gjerne i tidlig fase av planprosessene.

Kommunalavdelingen:
Vi vil berømme Inderøy kommune for å presentere en godt strukturert samfunnsdel med
konkrete mål og delmål fulgt opp med handlingsdel.

Under samfunnssikkerhet og beredskap savner vi imidlertid en mer helhetlig tilnærming til
temaet, med mer fokus på forebyggende samfunnssikkerhet og utarbeidelse av helhetlig ROS-
analyse, jf. ny lov om beredskapsplikt som skal dekke hele kommunen. Kommunens
beredskapsplan skal videre ta utgangspunkt i denne ROS-analysen.

Det skal også gjennomføres ROS-analyse knyttet til arealbruk som del av kommuneplanens
arealdel. Dette kan gjerne spesifiseres i avsnittet om handlingsdel knyttet til arealbruk. Det
bør også formuleres et delmål som henviser til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, med
fokus på at det skal være trygge arealer, og hvor det tas hensyn til fremtidige klimaendringer
(som f.eks. havnivåstigning og mer intense nedbørsperioder).

Sosial,-helse- og barnevernsavdelingen:
Det er positivt med den brede medvirkningen fra politikerne og innbyggerne i prosessen, og at

kommunen har med at i arbeidet med bygg og anlegg skal det legges til grunn for universell

utforming. Videre er det beskrevet en flott satsing på kultur. Det er mange elementer av

folkehelse på de fleste innsatsområdene, men i innledningen i planen er det sagt at et av de

viktigste innsatsområdene for kommunen er fokus på befolkningen og deres levekår.

Utfordringsbildet for kommunen i forhold til helseutfordringer og drøftinger rundt dette

kunne vært tydeligere. I følge Folkehelseloven (FH) § 5 skal «kommunen ha oversikt over

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen og samfunnsdelen skal gi beskrivelser av

langsiktige utfordringer, mål og strategier.» og i FH loven § 6,2 er dette nærmere beskrevet.

Dette er til en viss grad i varetatt, med det savnes et tydeligere fokus. Gode bakgrunnsdata

her er bruk av kunnskapen i HUNT 3 (06-08)- undersøkelsen, egne årsrapporter og

folkehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet. I arbeidet med planstrategien var det heller ikke
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tydelig om en slik vurdering lå til grunn i arbeidet. Samfunnsdelen skal ha fokus på folkehelse

gjennom en mer sektorovergripende og helhetlig samfunnsutvikling, og dette er beskrevet i

planen, men det er vanskelig å se hvilken kunnskap som ligger til grunn for disse

vurderingene.

Utfordringsbildet i forhold til levevilkår i HUNT data og folkehelseprofiler er en indikator på
om disse utfordringen faktisk er slik de er beskrevet i kommunen, sett opp mot den
kunnskapen kommunen selv har om innbyggernes helse. Antall uførepensjonerte, overvekt og
andre livstidsykdommer (diabetes 2, muskel/skjelett plager) er beskrevet å ligge litt høyere
enn landsgjennomsnittet.

Alderssammensetning, kosthold, fysisk aktivitet, røyking, arbeidsledighet er andre indikatorer
som kan være av betydning for kommunens utfordringer. Levevaner er ikke bare et resultat av
personlige valg. De valgene det enkelte individ tar er et resultat av miljø og levekår.
Sykdomsmønstre i befolkningen kan derfor gi en indikasjon på forhold ved miljøet og
levekårene i kommunen.

Kommunen har en folkehelseplan under utarbeidelse og denne skal være ferdig i november
2013, så nærmere beskrivelse og tiltak kommer kanskje der.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen:
Ut over en godt strukturert samfunnsdel med konkrete mål og delmål fulgt opp med
handlingsdel ønsker oppvekst- og utdanningsavdelingen å gi følgende kommentarer:

Med kunnskap om tidlig innsats forventes det at kommunen i det videre planarbeidet har en
tydelig profil på forebyggende tiltak som ivaretar barn og unges rettigheter og interesser, og
som hindrer en eventuell uønsket utvikling.

Ut fra nasjonal satsing og kunnskap som Fylkesmannen har, oppfordres Inderøy kommune til
å ha et særlig fokus på tiltak som fremmer et godt psykososialt læringsmiljø i skolen og som
hindrer elever i å føle og oppleve at de blir utsatt for krenkende adferd og eller mobbing.

Tema og strategier omkring overganger i opplæringsløpet er av betydning for å nå
kommunenes målsetting om at kommunens tjenester skal bidra til at barn og unge får en trygg
oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltakelse.

På grunnlag av ovennevnte målsetting peker Oppvekst- og utdanningsavdelingen på tre
områder det anbefales å se nærmere på i arbeidet med kommunenes drøftinger, strategiske
valg og prioriteringer i det videre arbeidet.

Endring i barnetall må sees i sammenheng med kommunenes planer for barnehage og
skole. I planen pekes det på elevutviklingen i kommunen.
Kompetanse på personell i barnehage og skole.
Viktigheten av barnehagefaglig- og skolefaglig kompetanse over barne- og skolenivå.
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Spesielt med tanke på arbeidet med kommunedelplan for oppvekst, som ifølge Planstrategien
og kommuneplanens samfunnsdel (3.7.3) skal startes opp i vår og vedtas april 2014, forventes
det en mer konkret beskrivelse og tiltak som synliggjør de strategiske valgene kommunen tar.

Med hilsen

Sissel E. Slapgård (e.f.)
Fg. Kommunaldirektør
Kommunalavdelingen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 Molde

Saksbehandlere:
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Oppvekst- og utdanningsavdelingen: Margareth Halle —74 16 83 79
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Arkivsak. Nr.:
2013/1074-1

Saksbehandler:
Kirsten Letnes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 38/13 03.06.2013

Hovedutvalg Folk 42/13 04.06.2013

Formannskapet 44/13 05.06.2013

Kommunestyret

Hovedrevisjon budsjett 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift, i samsvar med spesifikasjon i
    saksframlegget.

2. Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger
    for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegg. 

3. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Bakgrunn

I henhold til gjeldende økonomireglement gjennomføres om nødvendig en hovedrevisjon av budsjett,
som behandles i kommunestyret i juni hvert år.

Det vises til sak «Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.04.2013» som er premissene 
for vurdering av behovet for budsjettrevisjoner på rammenivå. Av sak om tertialrapport fremgår 
begrunnelser for de revisjoner som foreslås her.



Vurdering

Det vises i all hovedsak til tertialrapport og de kommentarer som der er gitt - som grunnlag for
revidering i drifts- og investeringsbudsjettet.

Hovedrevisjon budsjett - drift

I tabellen nedenfor er satt opp en oversikt over poster til revidering. 
Ikke alle poster - hvor det i tertialrapport er meldt avvik, revideres.    

Merforbruk og mindreinntekt i forhold til budsjett angis med negativt fortegn.
Mindreforbruk og merinntekter angis med positivt fortegn.

(Alle tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar
Oppr. netto 

driftsbudsjett

Revidert 
netto 

driftsbudsjett 
pr. 30.04.

hovedrevisjon 
budsjett

Avvik i % på 
årsbasis

Fellesområde inntekter -365946 -365946 -420 0,1

- herav rammetilskudd og skatt -359413 -359413 0 0,0

- herav naturressursskatt -800 -800 0 0,0

- herav eiendomsskatt -1672 -1672 0 0,0

- herav hjemfallsinntekter -1173 -1173 0 0,0

Fellesområde diverse 43504 43504 1183 2,7

- herav renter og avdrag 29804 29804 1183 4,0

- herav netto avsetning 11960 11960 0 0,0

Avskrivninger -5013 -5013 -1000 19,9

Mva.kompensasjon investering 0 0 0 0,0

Disponibelt netto drift -327455 -327455 -237 0,1

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7475 3951 1400 35,4

- herav lønnsreserver 5975 2541 1400 55,1

Politisk virksomhet 3639 3659 0 0,0

Fellesadministrasjon* 22109 22733 0 0,0

Tidligere næring og plan** 3241 3424 0 0,0

Oppvekst 117823 118509 0 0,0

Helse og sosial 127511 129218 -1750 -1,4

Kultur 14180 14359 0 0,0

Kommunalteknikk 30890 31015 0 0,0

Vann og avløp 587 587 587 100,0

Diverse fond 0 0 0 0,0

INVEST regnskap og lønn 0 0 0 0,0

Sum 0 0 0

*Består av enhet "sentraladministrasjon" samt enhet "service, støtte og IKT"

** Består av enhet "plan, byggesak og oppmåling" samt enhet "næring og miljø"



Fellesområdet inntekter.

Vi har i vårt opprinnelige budsjett lagt til grunn en samlet inntekt på 360,2 mill. (inkl. naturressursskatt).

KS sin prognosemodell over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser pr i dag et 
samlet anslag på 359,1 mill. for Inderøy kommune. Prognosen, sist oppdatert 13. mai er laget av KS i 
samarbeid med regional stat, med bakgrunn i kommuneproposisjon for 2014 og RNB 2013.  Det er 
nedjustering av skatteanslaget for år 2013 som er hovedårsak til at prognosemodellen viser en 
nedjustering av samlet inntektsanslag.  

Ut fra den faktiske skatteinngangen så langt så finner jeg det likevel overveiende sannsynlig at 
inntektsbudsjettet for skatt og rammetilskudd vil holde. Det foreslås således ikke endringer her.

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser oppdatert prognose 
fra Husbanken at vi får en svikt på ca. 0,42 mill. i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett.
(Rentekompensasjon for utbygging Sandvollan skole vil ikke komme til utbetaling før i 2014). Vi 
reviderer budsjett slik at det er i tråd med prognose fra Husbanken. 

Fellesområdet diverse.

Netto ramme renter justeres ned med ca. 1,18 mill. Fallende renter og forskyvninger i 
investeringsplaner, se nedenfor, gir grunnlag for dette.

Budsjettert avdragsbetaling er vesentlig høgere enn minsteavdraget på kr 12,6 mill. Dette fremstår som 
en kortsiktig budsjettmessig reserve mot eventuelle overskridelser i driften.

Avskrivninger.

Kostnad- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme (ett) ansvarsområdet og skal i utg.pkt.
komme ut med netto lik 0,- og således ikke påvirke resultatet for kommunen.  

Likevel er det slik at i tillegg til avskrivninger på ordinær drift posteres kapitalkostnad fra VAR-området 
på ansvar for avskrivninger.  Det ble på tampen av år 2012 gjort korrigeringer i selvkostregnskapet og 
dette påvirker budsjettet for år 2013. I tertialrapporten prognoseres en svikt i inntekter på ca. 1,0 mill. 
Budsjett for avskrivninger revideres i henhold til dette. 

Fellesområdet tilleggsbevilgninger.

Lønnsoppgjør. På budsjetteringstidspunktet la vi til grunn en gjennomsnittlig vekst i lønnskostnadene 
på 4 % fra 2012 til 2013 og antatt årseffekt av lønnsoppgjør 2013 på 1,1 %. Årets lønnsoppgjør er ferdig 
og gjennomsnittlig vekst ble på 3,5 %. Dette bidrar til at vi kan prognosere et positivt avvik på ca. kr. 1,4 
mill. for 2013. Budsjett for tilleggsbevilgninger – lønn justeres i henhold til dette.  

Helse og sosial.

Budsjett justeres samlet for området helse og sosial med kr. 1,75 mill.  



Helse, rehab. og barnevern justeres med samlet kr.1,15 mill. Spesifisert slik: 
- driftskostnader for 5. legehjemmel: 0,4 mill.
- økt kostnad (stillings% og lønn) ved ansettelse av kommuneoverlege: 0,25 mill.
- økt aktivitet i barnevernet. Det er i dag 34 barn plassert i fosterhjem: 0,5 mill.

Bistand og omsorg justeres slik:
- manglende kompensasjon lønnsoppgjør (vikarutgifter) : 0,25 mill.
- budsjett for samhandlingsreform må justeres med: 0,35 mill. 

Det forutsettes at tiltak settes inn for å holde revidert budsjett. Det vises for øvrig til tertialrapport pr. 
30.04.2013.  

VAR.

I tertialrapport prognoseres et positivt avvik på ca. 0,59 mill. på området VAR. Det er budsjettert med 
«lån» av ordinære driftsmidler til finansiering av området vann i 2013, men et «lån» ser ikke ut til å bli 
nødvendig. Budsjett revideres i henhold til dette.

Andre forhold – drift

Viser til FSK sak 19/13 Sandvollan Samfunnshus – forslag til ny avtale.  

Det skal i følge ny driftsavtale ytes et årlig driftstilskudd på kr. 25.000,- til Sandvollan Samfunnshus SA. 
Det er i 2013 betalt for år 2012 og 2013 – samlet kr. 50.000,-. Beløpet på kr. 50.000,- foreslås dekket 
over formannskapets tilleggsbevilgning. Kr. 25.000,- må fra 2014 innarbeides i ordinært driftsbudsjett.   

Hovedrevisjon budsjett - investering

Investeringsbudsjettet er foreslått justert på bakgrunn av regnskapsresultat 2012 og rapport 
1.tertial 2013. Justeringen har også prøvd å fange opp endringer i forutsetninger etter 
tertialrapportering 15.04.13. 

Hovedbildet er at de fleste prosjekter ligger innenfor de vedtatte økonomiske rammer, men at 
flere prosjekter er forskjøvet noe tidsmessig. 

Opprinnelig investeringsbudsjett var brutto på 95,6 mill. kr.. Forslag til justert 
investeringsbudsjett er på 87,4 mill. kr. Forskjøvet framdrift på to store prosjekter utgjør alene 
en reduksjon på 25.mill. kr.. Regnskapet for 2012 viste et underforbruk på 17 mill.kr. i forhold 
til sist reviderte budsjett 2012. Det meste av dette skyldtes forsinket framdrift og er derfor i 
hovedsak tatt inn som teknisk korrigering i 2013 ved denne justeringen. Dette kan sammen med 
nye prosjekter i 2013, vise seg å være vel optimistisk. Dette vil vi komme tilbake til ved 
rapportering 2.tertial.   

Prosjekter med endring i kostnadsrammer

Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012): Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2012 og er ikke 
budsjettert for 2013. Rammen forslås økt med kr. 300.000 for å dekke opp uforutsette kostnader 
til bl.a. omgjøring av rom for barnevern, adgangskontroll/låssystemer, sikringsskap og 
solskjerming/innsyn. Innflytting i nye lokaler skjer i slutten av juni 2013.



Mosvik skole oppgraderinger: Ved avdekking av vegger og tak i kombinasjonsbygget er det 
påvist fuktskader i takkonstruksjonen. Det er sannsynlig av fuktproblematikken skyldes 
lekkasjer av varmluft fra bassengområdet, kombinert med kuldegjennomslag i isolasjon. Det er 
også avdekket flere mangler i forhold til dagens branntekniske krav. Etter en nærmere vurdering 
er det foreslått å rive veggen mot basseng både for å tette denne og oppfylle de branntekniske 
krav. Videre er det foreslått å rive eksisterende tak på kombinasjonsbygg og erstatte dette med et 
flatt tak. Taket har i utgangspunktet en utforming som medførte vannlekkasjer og som var 
planlagt utbedret. Vi har fortsatt ikke fått prisanslag på utbedringer av kombinasjonsbygget, men 
tidsfaktoren gjør at rådmannen foreslår en stipulert sum på 2,5 mill. kr. for bevilgning på et eget 
prosjekt kalt «Kombinasjonsbygg Mosvik». 

Inderøyheimen – oppgradering bad:

I alt 7 bad bør utbedres i henhold til dagens krav til standard. Utvidelse av bad medfører også at 
rommene blir berørt. Vi arbeider nå ut fra å få et anbudsgrunnlag for ombygging av 7 rom med 
bad. Vi har fortsatt ikke fått et prisanslag, og i denne omgang foreslås å øke kostnadsrammen fra 
kr. 550.000 til 1,5 mill. kr. tilsvarende økning fra 3 til 7 rom. En slik justering innebærer at 
rammen for opprustningstiltak/omgjøring av bygningsmasse økes fra 2,5 til 3,5 mill.kr. 

I tillegg er det etter vedtak i kommunestyret gjort endringer i rammen for Sakshaug kirke - orgel 
og Inderøy skipark.

Områder med omprioriteringer i 2013 

Administrasjon m.v: Det er foreslått omprioriteringer innenfor rammen på 1,5 mill. kr. bl.a. er 
det åpnet for oppstart av et nytt prosjekt kalt Velferdsteknologi. Prosjektet er helt i 
oppstartsfasen og omfatter bl.a. tekniske/elektroniske varslingssystemer innfor bistand og 
omsorg. 

Eiendom – opprusting generelt: I forbindelse med utbygging av Mosvik skole vil 
driftsovervåkningsanlegget (SD-anlegget) for skole og barnehage bli oppgradert. Mosvik 
sykeheim og Mosvik kommune var en del av det gamle SD-anlegget og foreslås oppgradert 
samtidig og med samme type anlegg. Tilbud på oppgradering er på ca. kr. 300.000.

Akuttproblemer med ventilasjonsanlegget i det gamle barnehagebygget på Sandvollan (Helios), 
ble løst i vinter. Eksisterende bygning Helios skal tilstandsvurderes i forhold til opprusting, evt. 
nytt bygg jf. prosjekt 6013 Oppgradering Helios. Det synes ikke fornuftig å investere i et nytt 
ventilasjonsanlegg før konklusjonene foreligger. Eventuelle investeringer på kr. 400.000 utsettes 
til 2014. 

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er forskjøvet i 6 mnd. og pålegg fra Arbeidstilsynet 
om utbedringer kr. 350.000 forskyves med eventuell oppstart i 2014.

ENØK-tiltak Sakshaug kirke var forutsatt oppstartet med en utredning i 2013, kostnad kr. 
100.000. Etter en nærmere vurdering ønsker fellesrådets administrasjon å framskynde 
driftsovervåking av alle kirker. Dette vil gi både sparte el-kostnader og ressursbruk og synes 
fornuftig. Det forslås kr. 250.000 til dette prosjektet i 2013. 

VAR-tjenester: Innenfor vann- og avløpsområdet er det to prosjekter som var i oppstartsfasen på 
slutten av 2012 (ferdig planlagt), men som ikke var budsjettert i 2013. Dette gjelder pr. 9201 
Utskifting ledningsnett Heggstad-Gangstad og pr. 9204 Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg. 



Det ble administrativt bestemt å ferdigstille disse prosjektene og samtidig sette de øvrige 
investeringer på vent. 

Selvkostregnskapet for 2012 ga et mere «positivt» resultat (større selvkostfond) enn budsjettert. 
Rådmannen foreslår derfor et høyere investeringsnivå i 2013 både på vann- og avløpsområdet 
enn opprinnelig budsjettert. Dette vil ikke få innvirkning på betalingssatsene i forhold til vedtatt 
budsjett og økonomiplan. 

Større prosjekter/budsjettendringer 2013

Inderøy oppvekst og kultursenter vil bli ca. 6 mnd. forsinket og politisk sak blir lagt fram i 
desember 2013. Kostnadsbildet vil være kjent 7.juni 2013, og totalrammen for prosjektet er 
således ikke endret ved denne justeringen. Bevilgning i 2013 er imidlertid foreslått redusert fra 
10 til 2 mill. kr., som vil dekke kommunens andel av forprosjektkostnadene.

Bofellesskap Nessjordet skal på bakgrunn av avslag på tilskudd fra Husbanken, vurderes pånytt 
i løpet av tidlig høst 2013. Totalrammen er foreløpig beholdt, men bevilgning i 2013 er redusert 
fra 18 til 1 mill. kr.. Dette anslaget er meget usikkert og avhenger av omfang og oppstart for ny 
boligløsning.

Straumen – utbygging Nessjordet: Det meste av infrastruktur er på plass med ny rundkjøring, 
bru/undergang og omlegging av vann og avløpssystemer.  Det gjenstår toppdekke på fv. 755, 
etablering av gangvegsystemer i og ved undergang, bygging av ny atkomst til Krokvegen og 
ferdigstilling av området mot banken.  

Prosjektet har en godkjent totalramme på anslått netto 37,8 mill. kroner, inkludert Inderøy 2020 
relaterte prosjekter. Prosjektrammen kan bli utfordret av mulige behov for tilleggsarbeider i 
området rundt undergang og «bankplass».  Tertialrapporten antyder en kostnadsøkning på ca. 1. 
mill. kr. som i hovedsak skyldes at oppgradering av Øvergata ble tatt innenfor prosjektet. Inntil 
anbudsprisene er klare for «bankplassen» med tilliggende områder, opprettholdes opprinnelig 
kostnadsramme. 

Veg og varme Venna:
Prosjektene er gjennomført samtidig og siste finpuss på parkeringsplassen foran rådhuset ble 
foretatt i mai. Samlet ser det ut til at prosjektene vil bli ca. 200.000 over siste justerte ramme. 
Sluttfaktura er ikke mottatt og sluttrapporten vil derfor foreligge til politisk behandling høsten 
2013. 

Det er i tillegg foreslått tekniske budsjettendringer på en del prosjekter. Dette skyldes i hovedsak 
forsinket framdrift. Alle forslag til budsjettendringer er vist i oversikten.



Revidert forslag til invest.budsjett 2013/øk.plan 2013-2016 med fremskrivning til 2020
Bevilgning økonomiplan

Prosj 
nr

Oppr. 
ramme

Rev. 
ramme

Forbruk 
pr. 

31.12.11

Rev. 
budsj. 
2012

Regnskap
Forbruk 

pr. 
15.04.13 Budsjett 

2013

Rev. 
budsj. 
2013

2012

2014 2015 2016
Sum øk-

plan

Invest. 
2017-
2020

Administrasjon m.v.
IKT-prosjekter 5001 14000 14000 282 1500 1500 1850 1500 1500 6350 7650
"Kommune på nett" 5002 300 280 0 150 181 57 150 100 100 0
Fagprogram for meldingsutveksling 5005 850 850 0 250 100 21 450 100 650 750 0
Utskiftning av IKT-verktøy 5004 4180 4180 0 530 577 129 600 700 500 900 1500 3600 0
Digitalisering av eiendomsarkiv 5009 1200 1200 0 100 100 600 500 1200 0
Økonomisystem -nye moduler 5010 400 400 75 200 200 100 100 400 0
Nytt prosjekt Velferdsteknologi 300 0 300 300 0
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012) 5103 4900 5200 0 4900 3908 795 0 1300 1300 0

Oppvekst og kultur
Inderøy oppvekst og kultursenter 8001 141000 141000 0 500 5 9 10000 2000 65500 65500 8000 141000 0
Flytting av Sakshaug barneskole 15000 15000 7000 8000 15000 0
Klubbhus skianlegg Gran (avsluttet) 8003 3100 0 3100 0
Inderøy skipark 8007 4350 4350 0 0 4350 4350 0
Mosvik skole - oppgradering 6001 23250 23250 1300 7250 2367 3416 18950 19550 19550 0
Nytt prosjekt Kombinasjonsbygg Mosvik 2500 0 2500 2500 0
Sakshaug kirke - orgel 8005 6600 8800 500 500 3000 3000 2300 8800 0
Sandvollan skole - trafikksikkerhet 6007 750 750 0 250 42 0 500 700 700 0
Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 3000 3000 3000 0
Bygdabok allmenn del 8006 1000 1000 200 200 400 400 1000 0
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg 9008 400 400 400 400 400 0
Klokkarstu- oppgradering 500 500 500 500 0
Generelt - skoleombygging 20000 20000 20000
Inderøy kulturhus - opprusting (2012) 8002 5500 5360 4500 860 725 0 0 135 135 0

Helse og omsorg
Bofellesskap Nessjordet 7001 25000 25000 0 500 311 8 18000 1000 21700 22700 0
Kommunale utleiboliger - opprustning 7003 3000 3000 0 550 0 0 1000 1000 1000 1000 3000 0
Inderøyheimen - skjermet enhet 1200 1200 1200 1200 0



Mosvik sykeheim - oppgradering rom 2300 2300 300 2000 2300 0
Annen ombygging helse og omsorg 20000 20000 20000

Eiendom - opprustn generelt
Opprustningstiltak/omgjøring 9001 14000 14000 68 2500 3500 2650 1700 650 8500 5500
Driftsovervåkningsanlegg 9300 1750 1750 0 550 423 68 150 450 150 150 750 600
Inderøyheimen - oppgr. bad 7004 550 1500 0 350 0 0 200 1500 1500 0
Riving bygg 650 650 650 650 0
Røra skole - renovering av dusjer 6012 400 400 0 400 400 400 0
Røra skole – brannisolering 350 350 350 350 0
Røra skole – Renovering 
varmesentral/fyrrom 300 300 300 300 0
Sandv. b.hg. - Oppr. Helios 6013 150 150 0 150 150 150 0
Sandv. bhage-nytt ventilasjonsanlegg-
Helios 6014 400 400 0 400 0 400 400 0
U-skolen, bygn.m.tilpassning. Må høst 
2014 700 700 700 700 0
U-skolen (pålegg arb.tilsynet) 6015 500 500 0 350 0 350 150 500 0
U-skolen, brannalarm i Ekornet og Anda 200 200 200 200 0
Sikker avfallshåndtering - HMS 6016 250 250 0 250 250 250 0
IUS- nytt tak på del av Elgen(gml) 500 500 500 500 0
Inderøyheimen-Ventilasjonssystem  ifb. 
Antibiotika beh. 7008 150 150 0 150 150 150 0
Ombygging NAV 5104 300 300 150 150 150 300 0
Sakshaug Kirke- enøk tiltak 9009 2200 2200 0 100 250 200 200 650 1550
Energimerking bygg(krav) 6017 400 400 200 200 200 400 0
Bakkely aktivitetssenter (skifte 
bordkl.+nytt tak) 400 400 350 350 50

Utbygging/boligtomter
Sandvollan - Langåsen boligfelt 9109 2400 2400 0 400 0 0 1500 1700 700 2400 0
Røra - Åsen boligfelt 9102 16500 16500 440 1560 841 3200 14500 15220 15220 0
Straumen - utbygging  Nessjordet 9104 33000 32000 12800 15000 16722 897 2800 2480 2480 0
Straumen - utbygging  Nessjordet NTFK 9113 1000 734 1000 1000 0
Kjerknesvågen 0 0
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 9111 1000 1000 0 380 305 0 620 700 700 0



Flyfoto Straumen 200 200 200 200 0
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 9108 20000 20000 250 0 0 500 500 2000 2500 17500

Inderøy 2020 - stedsutvikling
Straumen - sentrumsutvikling 9105 6000 6000 1000 575 0 1900 2325 1500 1600 5425 0
Mosvik sentrum - stedsutvikling 9106 2510 2510 1160 500 0 0 850 850 500 1350 0
Bygdefiber 8503 1600 1600 800 800 800 1600 0

Vei
Forsterkning/dekkelegging 9002 16000 16000 0 2000 2000 2000 2000 2000 8000 8000
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 9005 490 490 210 130 37 0 150 240 240 0
Straumen - vegomlegging Venna (2012) 9004 11000 12100 1900 4600 9551 559 1200 650 650 0
Traktor-utskifting 9003 840 840 840 840 840 0
Sakshaugvegen og Vennalivegen 9006 5800 5800 5800 1512 352 0 4290 4290 0

VAR-Tjenester
Vann
Utskiftning ledningsnett 14000 14000 52 1200 3085 1500 1500 1750 7835 6165
Utskiftning Heggstad - Gangstad (2012) 9201 2000 115 52 1885 1885 0

*Utskifting av 300 hoved-ledning 9210 2500 2500 0 450 450 750 750 550 2500 0

*Røra Stasjon- Austadlia 9212 250 250 0 250 250 250 0

*Lomyra – Gausamyra 200 200 200 200 0

Diverse anlegg utskiftning 9211 3550 3550 0 500 500 750 750 1000 3000 550
Ny varebil 9206 250 250 0 250 250 250 0
Driftsovervåkning grunnvannsanlegg 250 250 250 250 0

Avløp
Utskiftning ledningsnett 16000 16000 399 2500 3250 2500 2350 1850 9950 6050
Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg 
(2012) 9204 800 47 399 750 750 0

Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 9208 500 500 500 500 500 0

Renov. Renseanlegg Skjelvågen 9207 2500 2500 2000 2000 500 2500 0

Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2150 2150 800 1350 2150 0

Nytt ledningsnett Småland Nordre 2400 2400 200 500 1350 2050 350

Ledningsnett Røra 5000 5000 1000 500 500 2000 3000

Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner 9209 800 800 100 100 150 150 400 400



Ny varebil 9206 250 250 250 250 250 0

Annet
Fjernvarmesentral Venna 8504 3000 3000 1000 1000 2000 0 0 3000 0
Inderøy - Mosvik bredbånd 8502 2180 2180 2180 938 1022 0 1242 0 0 0 1242 0
Biobasert sentralv. Straumen/Venna 
(2012)

8501 3100 2200 767 2330 1422 0 0 0
0 0 0 0 0

Formidlingslån/startlån 9000 34000 34000 6000 6000 4000 4000 4000 18000 16000

Total investering/Utlån
0

474640 17810 95610 87407
11650

0
92000 34450 330357 106865

Tilbakebetaling lån 0 0 0 0 0 0
Investeringsfond 0 0
Disposisjonsfond/næringsfond -3670 -3670 -2400 -1280 -7350
Egenfinansiering -2000 -2000 -2000 -20000

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -6880
-

10515
-8190

-
37000 -55705

Dekkes av mva-komp -13962 -9016
-
21300

-
16800

-5290
-52406

-15730

Inntekter fra salg -14496 -4100 -2000 -6000 -2000 -14100 -10000
Netto lånebehov 54602 58106 82610 30920 27160 198796 61135
Lånebehov eks VAR 50302 53806 78610 26920 23160 182496 48920
Lånebehov eks Var og - annen selvfinans 13502 33406 56210 26920 23160 139696 48920

Anslag minsteavdrag 19955 19956 21500 23000 23000 107411 92000
Anslag økt lånebelastning 34647 38150 61110 7920 4160 91385 -30865

Anslag økt lånebelast eks VAR 30347 33850 57110 3920 160 75085 -43080
Anslag økt lånebel eks VAR og selvfin -6453 13450 34710 3920 160 32285 -43080

Avsetning investeringsfond -6000 -6000 -8000 -8000 -8000 -30000 -32000

Netto lånegjeldsutvikling fra 01.01.
325000

355347
35885

0
41596

0
41988

0
42004

0 420040 376960

Grunnlag beregning renter og avdrag 334174
33592

5
37765

4
40992

0
41196

0 411960 376960



Renteforutsetninger 2,9 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,0 %
Netto rentebelastning 9263 8875 9070 10261 11767 11827 12359 11309
Netto avdrag 20000 20000 22602 24533 24655 24655 22561

Sum renter og avdrag 28875 29070 32863 36300 36483 37014 33870
- belastet investeringsregnskap 500 750

Sum renter og avdrag belastet drift 28875 29070 32363 35550 36483 37014 33870



Andre forhold – drift
Det vises til sak 70/12 «Kjøp av aksjer i Reko as» vedtatt i kommunestyret 12.12.2012.
Kjøp av aksjer skjedde i 2013. Investeringsbudsjettet er ettårig og årsavhengig, derfor må beløpet på kr. 86.000,-
rebudsjetteres i 2013.
  

Konklusjon

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift og investering i samsvar med spesifikasjon 
ovenfor. Rådmannen vedtar detaljert budsjett.
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