
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 23.09.2013

Tidspunkt: 09:00  -  13:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Ingrid Melhus SP Bjarne Kvistad AP
Ingrid Alstad møtte ikke AP Bente Kvam AP
Mads Skaugen SV Izabela Vang H
Øyvind Treider Olsen V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ida Lise Letnes SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Eivind Fossum AP

Merknader

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Eivind Fossum     Ingrid Melhus

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 57/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025

PS 58/13 Endring av reguleringsplan for Vikan hyttefelt - behandling 
etter høring.

PS 59/13 Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak om tillatelse til  3 boliger i 
Blåklokkevegen .

PS 60/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 177/13 Vågavegen 320 -Nordli/Gausen. Godkjent endring av bolig -
fassaedeendring og tilbygg inngangsparti, terrasse og overdekt 
uteareal.074/003

RS 178/13 Thingstad Lars Gunnar - 169/7 - søknad om tiltak uten 
ansvarsrett - tilbygg garasje - godkjent

RS 179/13 Hembre Fredrik - 187/1 - tilleggsareal til fritidseiendom -
godkjennes

RS 180/13 Framverranvegen 2018 -Karlsen. Ferdigattest for fritdsbolig 
356/019

RS 181/13 Hyllavegen 92 - Norum. Godkjent levegg og lett tak mellom 
bolig og garasje i 151/034

RS 182/13 Trøavegen 7 -  tillatelse til bygging av garasje.

RS 183/13 Nervikvegen 92 -Tregården Eiendom AS.  Ferdigattest for 
fritidsboliger 318/023

RS 184/13 Flagvegen 528 - Hallem/Johannessen. Ferdigattest for 
ombygging av bolig 151/030

RS 185/13 Bjørklivegen 61-Holdaas/Røstvik. Godkjent tilbygg til bolig -
vinterhage - 172/096

RS 186/13 Kristin Undersaker og Kolbjørn Nybø, Innvilgning av søknad om 
fradeling av naust.



RS 187/13 Toril Jensen og Gunn Buran, Innvilgning av fradeling av 
festetomt på gnr. 307, bnr. 1.

RS 188/13 Kjelvikvegen 73 -Berfjord. Godkjent tilbygg til kårbolig,  
066/002

RS 189/13 Innvilgning om dispensasjon på omdisponering av 
jordbruksareal på Ulvinaune gnr. 27/2

RS 190/13 Skoglivegen 13 -Vist. Godkjent riving av uthus og oppføring av 
nytt, 194/024

RS 191/13 Jorid H og Helge Brattaker, Innvilgning av fradeling av 
tilleggsareal på Nymoen , gnr. 352, bnr. 11.

RS 192/13 Søknad fra Inderøy kommune om deltagelse i forsøksordning 
med etablering av snøskuterløyper

Saker til behandling

PS 61/13 Temasak: Kommuneplanens arealdel - generell orientering

PS 62/13 Ordføreren orienterer

PS 63/13 Gatelys - bygging, forvaltning og drift

PS 64/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 
31.08.2013

PS 65/13 Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny 
mekling med Fylkesmannen.



Saker til behandling

PS 57/13 Strategisk næringsplan 2013 - 2025

Rådmannens forslag til vedtak

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 
med følgende presisering:

- Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Utkast til strategisk næringsplan 2013-2025 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 
med følgende presisering:

- Kommunens vedtatte visjon, slagord og verdier refereres i et innledningskapittel. 

PS 58/13 Endring av reguleringsplan for Vikan hyttefelt - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Vikan hyttefelt 
slik den er vedlagt, med de endringer som er foreslått i saksutredningen.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Øyvind Treider Olsen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Vikan hyttefelt 
slik den er vedlagt, med de endringer som er foreslått i saksutredningen.



PS 59/13 Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak om tillatelse til  3 boliger i Blåklokkevegen .

Rådmannens forslag til vedtak

Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak fra 24.juni tas ikke til følge. Godkjenning av dispensasjon 
og byggetillatelse opprettholdes.

Vedtak i sak 41/13 opprettholdes og oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig 
avgjørelse.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Steinar Klev 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Klage på Hovedutvalg Naturs vedtak fra 24. juni tas ikke til følge. Godkjenning av dispensasjon 
og byggetillatelse opprettholdes.

Vedtak i sak 41/13 opprettholdes og oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag til endelig 
avgjørelse.  

PS 60/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap september 2013 ble lagt på 
PDF Expert og kommunens hjemmeside den 29.09.13. 

Rådmannen orienterte om 
-vegplan og vegprioriteringer i 2013 og endringer i forhold til vedtatt prioriteringsliste.
-gjenbrukstorg - status

Ole Anders Iversen ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Izabella Vang fratrådte møtet.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 177/13 Vågavegen 320 -Nordli/Gausen. Godkjent endring av bolig -fassaedeendring og 
tilbygg inngangsparti, terrasse og overdekt uteareal.074/003

RS 178/13 Thingstad Lars Gunnar - 169/7 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg garasje 
- godkjent

RS 179/13 Hembre Fredrik - 187/1 - tilleggsareal til fritidseiendom - godkjennes

RS 180/13 Framverranvegen 2018 -Karlsen. Ferdigattest for fritdsbolig 356/019

RS 181/13 Hyllavegen 92 - Norum. Godkjent levegg og lett tak mellom bolig og garasje i 
151/034

RS 182/13 Trøavegen 7 -  tillatelse til bygging av garasje.

RS 183/13 Nervikvegen 92 -Tregården Eiendom AS.  Ferdigattest for fritidsboliger 318/023

RS 184/13 Flagvegen 528 - Hallem/Johannessen. Ferdigattest for ombygging av bolig 151/030

RS 185/13 Bjørklivegen 61-Holdaas/Røstvik. Godkjent tilbygg til bolig - vinterhage - 172/096

RS 186/13 Kristin Undersaker og Kolbjørn Nybø, Innvilgning av søknad om fradeling av naust.

RS 187/13 Toril Jensen og Gunn Buran, Innvilgning av fradeling av festetomt på gnr. 307, bnr. 
1.

RS 188/13 Kjelvikvegen 73 -Berfjord. Godkjent tilbygg til kårbolig,  066/002

RS 189/13 Innvilgning om dispensasjon på omdisponering av jordbruksareal på Ulvinaune 
gnr. 27/2

RS 190/13 Skoglivegen 13 -Vist. Godkjent riving av uthus og oppføring av nytt, 194/024

RS 191/13 Jorid H og Helge Brattaker, Innvilgning av fradeling av tilleggsareal på Nymoen , 
gnr. 352, bnr. 11.

RS 192/13 Søknad fra Inderøy kommune om deltagelse i forsøksordning med etablering av 
snøskuterløyper



Saker til behandling

PS 61/13 Temasak: Kommuneplanens arealdel - generell orientering

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013 

Temasak:  Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 – generell orientering.

Planlegger Kristin Volden orienterte generelt om planen og om hva som er vektlagt i ny 
arealplan.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 62/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Ordføreren orienterte om 

- besøk i dag av statsråd Kristin Halvorsen
- Veg Venna
- Møte i Vegforum E6 bane – forprosjekt Åsen - Steinkjer
- Nils Aas Kunstverksted – utvikling av lokalene i Straumen
- Avvikling av legater
- Reguleringsplan Skjemstadaunet 
- Folkevalgtopplæring i november

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.



PS 63/13 Gatelys - bygging, forvaltning og drift

Rådmannens forslag til vedtak

 Nærmere retningslinjer for kommunens investeringer i gatebelysning fastsettes i sammenheng 

med trafikksikkerhetsplanen.

 Det prioriteres ikke  budsjettmidler til  tilskudd til private anlegg for gate- og plassbelysning. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Bente Kvam 

Izabella Vang ba om gruppemøte og møtet ble heva i 5 min.

Omforent forslag til punkt 2:
Det prioriteres ikke budsjettmidler til drift av private anlegg for gate- og plassbelysning. Det 
utredes et engangstilskudd til energiøkonomisering i forbindelse med behandlingen av 
budsjett- og økonomiplanen.

Votering:
Omforent forslag til punkt 2 i forslag til vedtak enstemmig.

Avstemming:

Rådmannens forslag pkt. 1, enstemmig.
Omforent forslag pkt. 2, enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

 Nærmere retningslinjer for kommunens investeringer i gatebelysning fastsettes i sammenheng 

med trafikksikkerhetsplanen.

 Det prioriteres ikke budsjettmidler til drift av private anlegg for gate- og plassbelysning. Det 

utredes et engangstilskudd til energiøkonomisering i forbindelse med behandlingen av 

budsjett- og økonomiplanen.

PS 64/13 Tertialrapport.  Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til etterretning.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013 

Saksordfører: Izabella Vang

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

Tertialrapporten tas til etterretning.

PS 65/13 Reguleringsplan for Skjemstadaunet - Ny behandling etter ny mekling med 
Fylkesmannen.

Rådmannens forslag til vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.

1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak opprettholdes: 

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

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

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

Behandling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013:

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 23.09.2013

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 gjøres nytt vedtak av reguleringsplan for Skjemstad 
hyttefelt.



1. Plankartet og bestemmelser justeres i samsvar med enighet mellom fylkesmannens 
miljøvernavdeling og utbygger, jfr. brev i vedlegg 1 og kartutsnitt i vedlegg 2.

2. Følgende endringspunkter til bestemmelsene fra forrige reguleringsvedtak opprettholdes: 

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

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

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


