
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 21.10.2013

Tidspunkt: 09:00  - 15.50  

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Bjarne Kvistad AP Ingrid Alstad 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
Ingrid Melhus SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Berit Slåttnes Aune KRF

Merknader

Før møtets start var hovedutvalget på befaring i.f.m. behandling av sakene 70/13 og 71/13.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Kristin Volden

Rådmann
Planlegger

Underskrifter:



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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Aners Iversen Mads Skaugen Berit S. Aune
leder

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 66/13 Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig 
høring

PS 67/13 Temaplan vann og avløp. Målsettinger og prioriteringer for 
perioden 2013 til 2018

PS 68/13 Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling etter høring.

PS 69/13 Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - høringsutkast

PS 70/13 Søknad om dispensasjon for å anlegge massedeponi på gnr. 
gnr. 164/1

PS 71/13 Siljestrøm Birgit Borgsø - 189/9 - naust Ålbergsveien - klage på 
vedtak

PS 72/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 193/13 Hembre Fredrik - 187/1 - søknad om tillatelse i ett trinn -
driftsbygning - Vikan 45A - godkjennes

RS 194/13 Purring, frist for innlevering av tiltaksanalyse 15. november 
2013 - Vannregion

RS 195/13 Hilda Stavran, Innvilgning av søknad om fradeling boligtomt på 
Haugan gnr. 40/4

RS 196/13 Søknad fra Røra Grunneierlag om økning i tildelt elgkvote for 
2013

RS 197/13 Harevegen 10-Block Watne. Godkjent oppføring av 
tomannsbolig og carport i 197/036

RS 198/13 Framverranvegen 1960  -Karlsen. Godkjent tilbygg til 
driftsbygning 356/001

RS 199/13 Vistventrøa 23 -Skjevik. Ferdigattest for fritidsbolig, 081/032

RS 200/13 Eilertsen Lillian og Roger - 39/10 - Bolig - Utøyvegen 1031 B -
godkjennes

RS 201/13 Søknad om fellingstillatelse på Ærfugl i Verrasundet.

RS 202/13 Bye Alf Magne -  83/45 - nybygg bolig - Kjelvikvegen 113 -



godkjennes

RS 203/13 Reitan Astrid og Bjarne - 135/50 - Tilbygg - Røsetvegen 9

RS 204/13 John O. Stokke, Innvilgning av dispensasjon på omdisponering 
av landbruksareal.

RS 205/13 Gundersen Alf Magnar - 194/111 - utvidelse av altan -
Åsvvegen 34 - godkjennes

RS 206/13 Solveig Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling av 
festetomt på gnr. 36/1/12

RS 207/13 Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling 
av tomt på gnr. 36/1

RS 208/13 Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av fradeling av festetomt 
på gnr. 36/1.

RS 209/13 Skogset Per Annar - 122/1 - tilbygg til driftsbygning -
Sandvollanvegen 440/438 - godkejnnes

RS 210/13 Orientering om Kartlegging av rik sumpskog i Nord-Trøndelag

RS 211/13 Neergård Hallvard - 162/1 - tilbygg låve/fjøs - Grandmarka 290 
- godkjennes

RS 212/13 Haugen Johnny - 302/4 - Oppføring av redskapsbu -
Åsbygdvegen 945

RS 213/13 Tangstad Terje - gnr 318 bnr 168 - Redskapsbu -
Øverbygdvegen 81 - godkjennes

RS 214/13 Berg Jostein og Liv Berit - gnr 208 bnr 018 - Bolig - Bergsbakkan 
72 - godkjennes

RS 215/13 Praktisering av utvidet jakt i Inderøy kommune

RS 216/13 Sundfær Erik - 1/42 - bruksendring fra sokkel til 2 hybler -
Einhaugen 20 - godkjennes

RS 217/13 Stordrilen 9 -Solberg. Godkjent  fritidsbolig og utslippstillatelse 
for gråvann- 355/001/3

RS 218/13 Madsen Nils Ole - 11/11 - Utøyveien 356 -  garasje -
godkjennes

RS 219/13 Wheeler Victoria - 115/5 - Søknad om tillatelse til tiltak -
Vudduvegen 203

RS 220/13 Karlsen Eivind - 357/66 - Fritidsbolig - Mosvik - godkjennes

RS 221/13 Indgjerd Frank - 81/33 - garasje og stall - Vistvenvegen 90 -
godkjennes

PS 73/13 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 66/13 Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til kommuneplanens arealdel for 2014- 2025 blir lagt ut til offentlig ettersyn jfr. plan og 
bygningslovens § 11- 14. Planutkastet består av kart, planbeskrivelse med planbestemmelser. 
Planen omfatter både land og sjøareal i 1756 Inderøy kommune og inneholder mellom annet nye 
områder for bolig- og fritidsbebyggelse samt byggegrenser mot sjø i deler av kommunen. 
Planforslaget viser også hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen. 

Arealplanen sendes på offentlig høring med frist på minst seks uker for å gi uttalelse og fremme 
innsigelser. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører:  Steinar Klev

Ole Anders Iversen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes

Avstemming

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Saken utsettes

PS 67/13 Temaplan vann og avløp. Målsettinger og priorieteringer for perioden 2013 til 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Temaplan vann og avløp legges til grunn for arbeidet med de årlige investeringsplaner, 
jfr. budsjett og økonomiplan.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Temaplan vann og avløp legges til grunn for arbeidet med de årlige investeringsplaner, jfr. 
budsjett og økonomiplan.



PS 68/13 Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haugen slik 
den er vedlagt, med følgende endringer:

- Plassering av utsiktsoner endres og angis i samsvar med innspill fra eiere av gnr. 141/12 (Vogt)
- Maksimal mønehøyde for ny bebyggelse settes til 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng og 

skal ikke overstige kote 17
- Bestemmelse om inntil 1 m avvik på høydebegrensning tas ut. 
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører: Øyvind Treider Olsen

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haugen slik 
den er vedlagt, med følgende endringer:

- Plassering av utsiktsoner endres og angis i samsvar med innspill fra eiere av gnr. 141/12 (Vogt)
- Maksimal mønehøyde for ny bebyggelse settes til 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng og 

skal ikke overstige kote 17
- Bestemmelse om inntil 1 m avvik på høydebegrensning tas ut. 
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

PS 69/13 Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - høringsutkast

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune har ingen merknader til forslag til handlingsplan for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag neste fire år.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører: Bjarne Kvistad
Rådmannen trakk sitt forslag.
Det ble fremmet følgende omforente forslag:



Inderøy kommune er positiv til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag og 
har følgende merknader:

1. Inderøy kommune ønsker å endre søknadsperiode på trafikksikkerhetsmidler til hvert 4 
år med ramme 8 mill. kroner. (2 mill. kr pr år)

2. Vilttiltak styrkes med kjemisk behandling av stubber langs veg.

Avstemming

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Inderøy kommune er positiv til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag og 
har følgende merknader:

1. Inderøy kommune ønsker å endre søknadsperiode på trafikksikkerhetsmidler til hvert 4 
år med ramme 8 mill. kroner. (2 mill. kr pr år)

2. Vilttiltak styrkes med kjemisk behandling av stubber langs veg.

PS 70/13 Søknad om dispensasjon for å anlegge massedeponi på gnr. gnr. 164/1

Rådmannens forslag til vedtak

Det innvilges dispensasjon til å anlegge vei og massedeponi på Røiskje søndre gnr. 164/1.  Det 
omsøkte arealet omfatter ca. 30 dekar skogsmark.

Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtaket med 
bakgrunn i plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen, og jordlovens § 9, 
omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 
 Fyllingsfoten trekkes opp 60 m mot sørvest i forhold til opphavelig søknad, og den skal sikres 

med sprengt stein som er utlagt på faste masser eller berg. 

 Ved sprenging av ny vei, må stabiliteten i tunellen sikres med de forslag som Multiconsult 
anbefaler. Dette må være avklart i byggesøknaden for tiltaket. 

 Oppfyllingsmassene skal være rene masser

 Det må være nødvendig drenering av overflatevann i anleggsperioden og ved etterbruk. Det må 
også påses at det er tilstrekkelig kapasitet på de lukkede avløpene videre. 

 Det bør utarbeides en avtale mellom tiltakshaver og kommunen på ansvarsfordeling og 
oppjustering av Loråsveien mellom E6 og avkjørsel deponi. Avtalen legges ved byggesøknad av 
tiltaket. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører:  Ingrid Melhus

Hovedutvalget var på befaring før behandling av denne saken.



Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Det innvilges dispensasjon til å anlegge vei og massedeponi på Røiskje søndre gnr. 164/1.  Det 
omsøkte arealet omfatter ca. 30 dekar skogsmark.

Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningslovens § 19-2, dispensasjonsvedtaket med 
bakgrunn i plan og bygningslovens § 11-6, rettsvirkning av kommuneplanen, og jordlovens § 9, 
omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. 

Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 
 Fyllingsfoten trekkes opp 60 m mot sørvest i forhold til opphavelig søknad, og den skal sikres 

med sprengt stein som er utlagt på faste masser eller berg. 

 Ved sprenging av ny vei, må stabiliteten i tunellen sikres med de forslag som Multiconsult 
anbefaler. Dette må være avklart i byggesøknaden for tiltaket. 

 Oppfyllingsmassene skal være rene masser

 Det må være nødvendig drenering av overflatevann i anleggsperioden og ved etterbruk. Det må 
også påses at det er tilstrekkelig kapasitet på de lukkede avløpene videre. 

 Det bør utarbeides en avtale mellom tiltakshaver og kommunen på ansvarsfordeling og 
oppjustering av Loråsveien mellom E6 og avkjørsel deponi. Avtalen legges ved byggesøknad av 
tiltaket. 

PS 71/13 Siljestrøm Birgit Borgsø - 189/9 - naust Ålbergsveien - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak

Klage på vedtak på vedtak av 27.05.2013 tas ikke til følge. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for riving av eksisterende og «flytting» for oppføring av nytt naust.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Saksordfører:  Mads Skaugen
Hovedutvalget var på befaring før behandling av denne saken.

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Klage på vedtak på vedtak av 27.05.2013 tas ikke til følge. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for rivning av eksisterende og «flytting» for oppføring av nytt naust.



Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 72/13 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Rådmannens skriftlige orientering til hovedutvalg og formannskap oktober 2013 ble lagt på
PDF Expert og kommunens hjemmeside før møtet.

Rådmannen orienterte om:
 Budsjett og økonomi

 Gjenbrukstorg.  Rådmannen anser at Tømteområdet innen en rimelig omkrets er det eneste 
aktuelle alternativ for lokalisering.

 Fjernvarme Straumen.  Rådmannen orienterte om forberedelsene av konkurransegrunnlaget.

 Inderøy oppvekst og kultursenter.

Kantklipping langs kommunale veger. Kvalitet.  Orientering i neste møte.
Kommunale veger – trafikktelling.  Saken kommer.
Fjerning av trær langs Børgin.  Kommer tilbake i neste møterunde.

Avstemming

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Referater og redegjørelse tas til orientering.



RS 193/13 Hembre Fredrik - 187/1 - søknad om tillatelse i ett trinn -driftsbygning - Vikan 45A 
- godkjennes

RS 194/13 Purring, frist for innlevering av tiltaksanalyse 15. november 2013 - Vannregion

RS 195/13 Hilda Stavran, Innvilgning av søknad om fradeling boligtomt på Haugan gnr. 40/4

RS 196/13 Søknad fra Røra Grunneierlag om økning i tildelt elgkvote for 2013

RS 197/13 Harevegen 10-Block Watne. Godkjent oppføring av tomannsbolig og carport i 
197/036

RS 198/13 Framverranvegen 1960  -Karlsen. Godkjent tilbygg til driftsbygning 356/001

RS 199/13 Vistventrøa 23 -Skjevik. Ferdigattest for fritidsbolig, 081/032

RS 200/13 Eilertsen Lillian og Roger - 39/10 - Bolig - Utøyvegen 1031 B - godkjennes

RS 201/13 Søknad om fellingstillatelse på Ærfugl i Verrasundet.

RS 202/13 Bye Alf Magne -  83/45 - nybygg bolig - Kjelvikvegen 113 - godkjennes

RS 203/13 Reitan Astrid og Bjarne - 135/50 - Tilbygg - Røsetvegen 9

RS 204/13 John O. Stokke, Innvilgning av dispensasjon på omdisponering av landbruksareal.

RS 205/13 Gundersen Alf Magnar - 194/111 - utvidelse av altan - Åsvvegen 34 - godkjennes

RS 206/13 Solveig Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling av festetomt på gnr. 
36/1/12

RS 207/13 Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av søknad om fradeling av tomt på gnr. 36/1

RS 208/13 Solveig Bosnes Pedersen, Innvilgning av fradeling av festetomt på gnr. 36/1.

RS 209/13 Skogset Per Annar - 122/1 - tilbygg til driftsbygning - Sandvollanvegen 440/438 -
godkejnnes

RS 210/13 Orientering om Kartlegging av rik sumpskog i Nord-Trøndelag

RS 211/13 Neergård Hallvard - 162/1 - tilbygg låve/fjøs - Grandmarka 290 - godkjennes

RS 212/13 Haugen Johnny - 302/4 - Oppføring av redskapsbu - Åsbygdvegen 945

RS 213/13 Tangstad Terje - gnr 318 bnr 168 - Redskapsbu - Øverbygdvegen 81 - godkjennes

RS 214/13 Berg Jostein og Liv Berit - gnr 208 bnr 018 - Bolig - Bergsbakkan 72 - godkjennes

RS 215/13 Praktisering av utvidet jakt i Inderøy kommune

RS 216/13 Sundfær Erik - 1/42 - bruksendring fra sokkel til 2 hybler - Einhaugen 20 -
godkjennes



RS 217/13 Stordrilen 9 -Solberg. Godkjent  fritidsbolig og utslippstillatelse for gråvann-
355/001/3

RS 218/13 Madsen Nils Ole - 11/11 - Utøyveien 356 -  garasje - godkjennes

RS 219/13 Wheeler Victoria - 115/5 - Søknad om tillatelse til tiltak - Vudduvegen 203

RS 220/13 Karlsen Eivind - 357/66 - Fritidsbolig - Mosvik - godkjennes

RS 221/13 Indgjerd Frank - 81/33 - garasje og stall - Vistvenvegen 90 - godkjennes



Saker til behandling

PS 73/13 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013 

Ordfører orienterte om:
 Nødnett i regi av Innherred Interkommunale Legevakt

 Krisesenteretablering – utsatt

 Inn-Trøndelag Brannvesen:  Representantskap og behandling av budsjett.

 Inderøy oppvekst og kultursenter

 Politi og politianalysen

 Forbrukerrådets undersøkelse ble kommentert etter spørsmål

 Kick-off-samling:  Saman for ein betre kommune

 Livsglede for eldre: Prosjekt mot bistand og omsorg.

 TV-aksjonen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 21.10.2013

Redegjørelsen tas til orientering


