
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 27.01.2014

Tidspunkt: 09:00  - 13.15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Anders Iversen SP Steinar Klev SP
Ingrid Melhus SP Bjarne Kvistad AP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ingrid Alstad AP
Bente Kvam AP Mads Skaugen SV
Izabela Vang H Øyvind Treider Olsen V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Ida Lise Letnes SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Kjetil Helgesen SP
Berit Aune tiltrådte under behandling av sak 5/14 KRF

Merknader

Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste
I forkant av møtet var det befaring vedr. sak 5/14.  Denne saken ble behandlet først, deretter sak 8 og 
9/14.
Edel Brøndbo og Steinar Klev ble valgt til å underskrive protokollen
Ingrid Alstad fikk permisjon fra kl. 12.00.  Hermod Løkken tiltrådte møtet i hennes sted.

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Arnfinn Tangstad Møtte for rådmannen 

etter behandling av 
sakene 5, 8 og 9/14



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Ole Anders Iversen Edel Brøndbo Steinar Klev
Leder

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/14 Skiltplan for næringsbygg - Nessjordet

PS 2/14 Bolkan Egil - 009/021 - fradeling av tilleggsareal til  009/142

PS 3/14 Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45 - oppføring bolighus og 
garasje - klagebehandling

PS 4/14 Skogselskapet i Trøndelag - gnr 171 bnr 001 - Søknad om 
konsesjon

PS 5/14 Klage på avslag av fradeling tilleggsareal fra Lekset gnr. 177/1 
for oppsetting av kårhus på Heia gnr. 177/2.

PS 6/14 Rolf Grinden, Søknad om dispensasjon for fradeling boligtomt 
på gnr. 222/3

PS 7/14 Avfall fra fritidsbebyggelse - Renovasjonsforskrift og 
harmonisert avgiftspraktisering etter kommunesammenslåing

PS 8/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 1/14 Bragstad Torun - 136/1 - Søknad om deling / rekvisisjon av 
oppmålingsforretning - godkjennes

RS 2/14 Hembre Fredrik - 187/1 - Deling / rekvisisjon av 
oppmålingsforretning - godkjennes

RS 3/14 Jule Kent R. og Meistad Anita - 194/3 - Tilbygg - Stornesvegen 
40

RS 4/14 Kvam Håkon - 133/25 - rehabilitering av skorstein - Årfallveien 
49 - godkjennes

RS 5/14 Søknad om utslippstillatelse- skianlegg til Malihaugen -
godkjennes

RS 6/14 Myrvollvegen 15- Selseth. Godkjent tilbygg til fritidsbolig, 
347/002  Dispensasjon

RS 7/14 Saksmoen boligfelt - 5/1 - opparbeidelse av veier og VA-anlegg 
ved Saksmoen boligfelt - godkjennes

RS 8/14 Nessåkeren 14 -Olsen/Myrabakk. Endring av tillatelse -



sokkelleilighet og ansvarsretter - 135/133 .

RS 9/14 Meldal Thomas - 352/5 - Fritidsbolig og anneks - Vestviknesset 
31 - godkjennes

RS 10/14 Kristmar og Karstein Kjølstad, Søknad på fradeling av tun på
gnr. 125, bnr. 1, dispensasjon

RS 11/14 Gangstadmarka 53 - Bragstad/Inderberg. Ferdigattest for 
enebolig 197/133

RS 12/14 Gartnerivegen 17 -Ystgård. Godkjent tilbygg til våningshus, 
134/002

RS 13/14 Øvergata 13 - Sundnes.  Godkjent tilbygg til bolig 001/054

RS 14/14 Brattaker Helge - 352/1 - Deling / rekvisisjon av 
oppmålingsforretning - tomt 3 i Vestvik hyttefelt - godkjennes

RS 15/14 Fossum Eiendom AS - 4/46 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta 
- Tiltaksklasse

RS 16/14 Skjemstad Lornts - gnr 085 bnr 007 - søknad om fradeling av 
tomt til balløkke - godkjennes

RS 17/14 Stene Utbygging AS - gnr 318 bnr 204 - Søknad om deling / 
rekvisisjon av oppmålingsforretning - godkjennes

RS 18/14 Lensmyra eiendom -172/142 - Fradeling - godkjennes

RS 19/14 Fossum Eiendom AS - 4/123  - Lokaler Inderøy Røde Kors -
Sundfærvegen - godkjennes

RS 20/14 Lundseng Oddvar - 347/1/1 - Giplingstranda 46 - Tilbygg -
godkjennes

RS 21/14 Giplingstranda 42 -Wekre.  Godkjent tilbygg til fritidsbolig, 
347/001/3

RS 22/14 Røra sokneråd - 179/28 - Ny kirkestue - godkjennes

RS 23/14 Nessveet 17 - Johnsen. Godkjent tilbygg til garasje -
redskapsskjul- 135/064

RS 24/14 318/199 - Endring av tillatelse - ansvarlig søker og ansvarlig for 
installsajon av heis- Mosvik skole utbygging.

RS 25/14 Elisabeth B og Trygve Eide, Avslag på søknad om fradeling 
areal fra Lekset gnr. 177/1 til nabobruk for oppsetting av 
kårhus.

Saker til behandling

PS 9/14 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 1/14 Skiltplan for næringsbygg - Nessjordet

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune godkjenner vedlagte skiltplanen for næringsbygget på Nessjordet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører: Mads Skaugen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Inderøy kommune godkjenner vedlagte skiltplan for næringsbygget på Nessjordet.

PS 2/14 Bolkan Egil - 009/021 - fradeling av tilleggsareal til  009/142

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og i Plan-
og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv lang sjø og vassdrag) avslås søknad om fradeling 
tilleggsareal fra eiendommen Østnes, gnr/bnr 9/21. Begrunnelse for avslaget er gitt i saksframlegget.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist 
fra underretning om vedtak er mottatt.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører:  Ingrid Melhus

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og i Plan-
og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv lang sjø og vassdrag) avslås søknad om fradeling 
tilleggsareal fra eiendommen Østnes, gnr/bnr 9/21. Begrunnelse for avslaget er gitt i saksframlegget.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist 
fra underretning om vedtak er mottatt.



PS 3/14 Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45 - oppføring bolighus og garasje -
klagebehandling

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunens vedtak av 09.12.2013 fra Hovedutvalg Natur, sak 81/13, opprettholdes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Vennesborg:

 Det gis dispensasjon for plassering av garasje inntil 1,0 meter fra grense til gbnr. 5/18. 

 Det gis dispensasjon for takform for bolighus og garasje.

 Det gis dispensasjon fra kravet til maksimal mønehøyde.

Dispensasjon gis med følgende forbehold:

 Tiltaket må utføres henhold til tekniskforskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) også med
brannforebyggende tiltak ved plassering av garasje nærmere enn 4 meter fra felles 
eiendomsgrense.

 Mønehøyde av bolighus må ha en maksimal kotehøyde tilsvarende bolighus i Sakshaugvene 75.  

Klagen gis utsettende virkning til klageinstansen har behandlet saken. jf. fvl § 42 for å gi nabo en reell 
klagemulighet.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører:  Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Kommunens vedtak av 09.12.2013 fra Hovedutvalg Natur, sak 81/13, opprettholdes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Vennesborg:

 Det gis dispensasjon for plassering av garasje inntil 1,0 meter fra grense til gbnr. 5/18. 

 Det gis dispensasjon for takform for bolighus og garasje.

 Det gis dispensasjon fra kravet til maksimal mønehøyde.

Dispensasjon gis med følgende forbehold:

 Tiltaket må utføres henhold til tekniskforskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) også med
brannforebyggende tiltak ved plassering av garasje nærmere enn 4 meter fra felles 
eiendomsgrense.

 Mønehøyde av bolighus må ha en maksimal kotehøyde tilsvarende bolighus i Sakshaugvene 75.  



Klagen gis utsettende virkning til klageinstansen har behandlet saken. jf. fvl § 42 for å gi nabo en reell 
klagemulighet.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 4/14 Skogselskapet i Trøndelag - gnr 171 bnr 001 - Søknad om konsesjon

Rådmannens forslag til vedtak

Skogselskapet i Trøndelag gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr.
171 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 34.000,- jfr. § 9 punkt 1 i konsesjonsloven. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører: Steinar Klev

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Skogselskapet i Trøndelag gis konsesjon for erverv av eiendommen gnr.
171 bnr. 1 i Inderøy kommune til avtalt kjøpesum kr 34.000,- jfr. § 9 punkt 1 i konsesjonsloven. 

PS 5/14 Klage på avslag av fradeling tilleggsareal fra Lekset gnr. 177/1 for oppsetting av 
kårhus på Heia gnr. 177/2.

Rådmannens forslag til vedtak

Klage fra Elisabeth og Trygve Eide, eiere av Lekset gnr. 177/1 og Berit og Kjetil Helgesen, 
grunneiere på Heia gnr. 177/2  på administrativt vedtak om avslag på fradeling av 1,5 dekar 
dyrka areal på Lekset gnr. 177/1 tas ikke til følge. Vedtaket gjøres i henhold til 
forvaltningslovens § 33. 

Det vurderes ikke å ha kommet frem nye opplysninger eller begrunnelser i klagen som gir 
grunnlag for å endre tidligere delegert vedtak i saken. Landbrukseiendommen Heia gnr. 177/2 
kan ikke tildeles kårhus ut fra begrensede ressursgrunnlag og drift av eiendommen.      

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse etter 
forvaltningslovens § 34. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører:  Edel Brøndbo
Hovedutvalget var på befaring før behandling av  saken.



Kjetil Helgesen ble erklært inhabil i denne saken – jf. fv. § 6a – og fratrådte møtet.  Berit Aune 
tiltrådte.
Det ble avholdt gruppemøter.

Izabela Vang fremmet følgende omforente forslag:

Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen til driftsenheten mener Inderøy kommune at det her 
foreligger behov for kårbolig.

Inderøy kommune anser den omsøkte tomten for å være den best lokaliserte området for å 
tjenestegjøre som kårbolig, samt at den er minst utfordrende mhp jordvern. Klagen 
etterkommes og det stilles som vilkår at arealet for øvrig drives.

Det foreligger ikke vesentlige mangler ved vedtaket eller saksforberedelse, og klagerens krav 
om dekning av saksomkostninger avvises.

Avstemming

Første og andre avsnitt vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
Tredje avsnitt enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Klagen etterkommes.

Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen til driftsenheten mener Inderøy kommune at det her 
foreligger behov for kårbolig.

Inderøy kommune anser den omsøkte tomten for å være den best lokaliserte området for å 
tjenestegjøre som kårbolig, samt at den er minst utfordrende mhp jordvern. Klagen 
etterkommes og det stilles som vilkår at arealet for øvrig drives.

Det foreligger ikke vesentlige mangler ved vedtaket eller saksforberedelse, og klagerens krav 
om dekning av saksomkostninger avvises.

PS 6/14 Rolf Grinden, Søknad om dispensasjon for fradeling boligtomt på gnr. 222/3

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det dispensasjon til fradeling av inntil 
1,5 dekar skogmark/jorddekt fastmark på Sjømarka gnr. 222/3. Begrunnelsen for dispensasjon 
framgår av saksframlegget. 

Det gis delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, m, opprettelse av grunneiendom 
og jordlovens § 12, deling av landbrukseiendom. 



Dersom tomtearealet avvikes vesentlig fra vedlagt kart (vedlegg 4), må det søkes om ny 
fradeling.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører: Øyvind Treider Olsen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det dispensasjon til fradeling av inntil 
1,5 dekar skogmark/jorddekt fastmark på Sjømarka gnr. 222/3. Begrunnelsen for dispensasjon 
framgår av saksframlegget. 

Det gis delingstillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, m, opprettelse av grunneiendom 
og jordlovens § 12, deling av landbrukseiendom. 

Dersom tomtearealet avvikes vesentlig fra vedlagt kart (vedlegg 4), må det søkes om ny 
fradeling.

PS 7/14 Avfall fra fritidsbebyggelse - Renovasjonsforskrift og harmonisert avgiftspraktisering 
etter kommunesammenslåing

Rådmannens forslag til vedtak:

For hele det geografiske området i 1756 Inderøy kommune gjennomføres fra 01.01.14 ensartet
tolkning av renovasjonsforskrifter for husholdningsavfall. All fritidsbebyggelse belastes 
renovasjonsavgift uavhengig av om eier er bosatt i kommunen eller ikke.

Tolkning av forskrift er i tråd med brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet av 27.06.13

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Saksordfører:  Bente Kvam

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

For hele det geografiske området i 1756 Inderøy kommune gjennomføres fra 01.01.14 ensartet 
tolkning av renovasjonsforskrifter for husholdningsavfall. All fritidsbebyggelse belastes 
renovasjonsavgift uavhengig av om eier er bosatt i kommunen eller ikke.

Tolkning av forskrift er i tråd med brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet av 27.06.13

PS 8/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

Rådmannen orienterte om:
 Nye lokaler for flyktningetjeneste

 IKT-situasjonen

 Tilsyn fra fylkesmannen – Sandvollan skole og Inderøy ungdomsskole

 Mint-vertskommunefunksjon

 Teknisk avklaring vedr. kommunestyrets budsjettvedtak

 Tilsetting av enhetsleder for kommunalteknikk

 Mentorordning for kvinner og menn med innvandrerbak

 Dialogmøte kommunedelplan oppvekst

 Eiermøte Flyndra A/S

 Prosjektsituasjonen

 Gang-/sykkelvei Kjerknesvågen

 Utvikling av Lensmyra

 Viltforvaltning

 Ung tiltakslyst 2013

Mulige tema tatt opp: Vegvedlikehold, vedlikeholdsplan bygg, beredskap (mulig tema i 
kommunestyre i mars)

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Redegjørelsen tas til orientering



RS 1/14 Bragstad Torun - 136/1 - Søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning -
godkjennes

RS 2/14 Hembre Fredrik - 187/1 - Deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - godkjennes

RS 3/14 Jule Kent R. og Meistad Anita - 194/3 - Tilbygg - Stornesvegen 40

RS 4/14 Kvam Håkon - 133/25 - rehabilitering av skorstein - Årfallveien 49 - godkjennes

RS 5/14 Søknad om utslippstillatelse- skianlegg til Malihaugen - godkjennes

RS 6/14 Myrvollvegen 15- Selseth. Godkjent tilbygg til fritidsbolig, 347/002  Dispensasjon

RS 7/14 Saksmoen boligfelt - 5/1 - opparbeidelse av veier og VA-anlegg ved Saksmoen 
boligfelt - godkjennes

RS 8/14 Nessåkeren 14 -Olsen/Myrabakk. Endring av tillatelse - sokkelleilighet og 
ansvarsretter - 135/133 .

RS 9/14 Meldal Thomas - 352/5 - Fritidsbolig og anneks - Vestviknesset 31 - godkjennes

RS 10/14 Kristmar og Karstein Kjølstad, Søknad på fradeling av tun på gnr. 125, bnr. 1, 
dispensasjon

RS 11/14 Gangstadmarka 53 - Bragstad/Inderberg. Ferdigattest for enebolig 197/133

RS 12/14 Gartnerivegen 17 -Ystgård. Godkjent tilbygg til våningshus, 134/002

RS 13/14 Øvergata 13 - Sundnes.  Godkjent tilbygg til bolig 001/054

RS 14/14 Brattaker Helge - 352/1 - Deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt 3 i 
Vestvik hyttefelt - godkjennes

RS 15/14 Fossum Eiendom AS - 4/46 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta - Tiltaksklasse

RS 16/14 Skjemstad Lornts - gnr 085 bnr 007 - søknad om fradeling av tomt til balløkke -
godkjennes

RS 17/14 Stene Utbygging AS - gnr 318 bnr 204 - Søknad om deling / rekvisisjon av 
oppmålingsforretning - godkjennes

RS 18/14 Lensmyra eiendom -172/142 - Fradeling - godkjennes

RS 19/14 Fossum Eiendom AS - 4/123  - Lokaler Inderøy Røde Kors - Sundfærvegen -
godkjennes

RS 20/14 Lundseng Oddvar - 347/1/1 - Giplingstranda 46 - Tilbygg - godkjennes

RS 21/14 Giplingstranda 42 -Wekre.  Godkjent tilbygg til fritidsbolig, 347/001/3

RS 22/14 Røra sokneråd - 179/28 - Ny kirkestue - godkjennes

RS 23/14 Nessveet 17 - Johnsen. Godkjent tilbygg til garasje - redskapsskjul- 135/064



RS 24/14 318/199 - Endring av tillatelse - ansvarlig søker og ansvarlig for installsajon av heis-
Mosvik skole utbygging.

RS 25/14 Elisabeth B og Trygve Eide, Avslag på søknad om fradeling areal fra Lekset gnr. 
177/1 til nabobruk for oppsetting av kårhus.



Saker til behandling

PS 9/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014 

 Ordfører orienterte om:

 Ordførers permisjon fra ultimo februar og to måneder.

 Folkemøte på Sandvollan

 Møte med Idrettslaga i uke tre. Oppstart anleggsplanarbeidet.

 VM 2021 i Trondheim. Nord-Trøndelag invitert til medengasjement.

 Politianalysen. Fellesforbundet har invitert til møte på Stiklestad
Planlegges møte med lensmennene i Innherred i nær fremtid.

 Planlagt møte med Innherred Samkommune og Inn-Trøndelagsregionen 20.02

 Ordførers deltakelse i Tankesmia Kommunereform i regi av KS-Nord-Trøndelag

 Reservasjonsretten for leger. Ordfører vil forberede en høringsuttalelse

 Inderøy oppvekst og kultursenter. Avtalestatus.

 Grûne Woche i Berlin. Ordfører har deltatt sammen med næringslivet.

 Fylkesmannens nyttårskonferanse og Trøndelagskonferansen. Ordfører deltakelse.

 Eiermøte Flyndra. Avvikles tidlig februar.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 27.01.2014

Redegjørelsen tas til orientering


