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Merknader

Før møtets start var det befaring i forbindelse med behandling av sakene 11/14 og 12/14.  Eivind 
Fossum møtte for Bjarne Kvistad under behandling av sak 12/14.

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 Hermod Løkken Kjetil Klepp
leder

Sakliste
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saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 10/14 Temasak: 1. Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2. Status 
miljøplan

PS 11/14 Nytt gjenbrukstorg i Inderøy - tomtevalg

PS 12/14 Kari og Per Sakshaug, Søknad om dispensasjon på omlegging 
av vei på Sundnæshavn, gnr. 9, bnr 4

PS 13/14 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - behandling etter 
offentlig ettersyn.

PS 14/14 Regulerlingsplan Bergsli boligfelt

PS 15/14 Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling av klage på 
vedtak.

PS 16/14 Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen - gnr 033 bnr 002 - Søknad 
om konsesjon

PS 17/14 Kvam Endre - gnr 015 bnr 006 - Søknad om konsesjon

PS 18/14 Hovedplan veg- prioriteringer 2014

PS 19/14 Grunneieravtale for legging av vannledning m.m over 
landbrukseiendom

PS 20/14 Sakshaug gamle skole - videre planler for bygget

PS 21/14 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. Stadfesting 
av nasjonal forskrift

PS 22/14 Lokal forskrift for fartsregulering av båttrafikken i Straumen -
Høring

PS 23/14 Gate-/plassbelysning - tilskudd til energiøkonomisering

PS 24/14 Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle 
områder i kommunen

PS 25/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 26/14 Pop Dan Calin - gnr 222 bnr 024 - Sandvollanvegen 630 - Uthus



RS 27/14 Fossum Eiendom AS - 4/123 - Søknad om fradeling av 
festetomt til Røde Kors-huset

RS 28/14 Fossum Eiendom AS - 4/46 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta -  
Utøyvegen 4 - rivingstillatelse

RS 29/14 Trygve og Elisabeth Eide, Innvilgning av fradeling av 
tilleggsareal på Lekset, gnr. 177/1.

RS 30/14 Tunset Bernt Tore - 134/4 - Søknad om tillatelse til tiltak -
garasje med utleieleilighet - godkjennes

RS 31/14 Bekkevold Terje - 57/7 - tilbygg og oppussing - Noremsvegen 
266 - godkjennes

RS 32/14 Klagebehandling - byggesak - 136/140 Inderøy - stadfesting av 
kommunens vedtak

RS 33/14 Dahl Audhild og Tor - gnr 003 bnr 008 - tilbygg til bolighus -
bruksendring av uthus - godkjennes

RS 34/14 Fossum Eiendom AS - gnr 004 bnr 046 - Nytt Coop bygg på 
Fossumtomta - Prixbutikk - Utøyvegen 4

RS 35/14 Haugan Svein - gnr 037 bnr 013 festenr 18 - Basseng -
Vangshylla

Saker til behandling

PS 26/14 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 10/14 Temasaker: 

1. Vedlikeholdsplan kommunale bygg 

2. Status miljøplan

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

1. Vedlikeholdsplan kommunale bygg:
     Rådmannen v/enhetsleder Jan Haugen gjennomgikk hovedstatus for kommunens   
     eiendommer.
2. Status miljøplan utsettes til neste møte

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Gjennomgangen tas til orientering

PS 11/14 Nytt gjenbrukstorg i Inderøy - tomtevalg

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for «Nytt gjenbrukstorg på Inderøy – detaljert reguleringsplan», jfr. 
vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Izabela Vang
Hovedutvalget var på befaring før behandling av saken. 

Izabela Vang tok opp spørsmålet om sin habilitet. 

Enstemmig vedtak:  Izabela Vang anses habil til å behandle saken.

Det ble fremmet omforent forslag om følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Hovedutvalget legger til grunn at kun alternativ 1 og alternativ 3 utredes videre.

Avstemming

Rådmannens innstilling med foreslått tillegg enstemmig vedtatt

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Forslag til planprogram for «Nytt gjenbrukstorg på Inderøy – detaljert reguleringsplan», jfr. 
vedlegg, legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 



Hovedutvalget legger til grunn at kun alternativ 1 og alternativ 3 utredes videre.

PS 12/14 Kari og Per Sakshaug, Søknad om dispensasjon på omlegging av vei på 
Sundnæshavn, gnr. 9, bnr 4

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om ny vei på Sundnæshamn gnr. 9, bnr. 4 blir ikke innvilget. Avslaget begrunnes med at 
tiltaket tar i bruk dyrka jord samt avskjærer et sammenhengende jordbrukslandskap. I tillegg vil 
tiltaket skape ulemper for tilgrensende eiendommer.

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

Det anbefales å se på alternative løsninger.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører:  Øyvin Treider Olsen
Bjarne Kvistad ba om å få vurdert sin habilitet og fratrådte møtet.  Møtet erklærte Bjarne 
Kvistad inhabil – jf fv. §6 andre avsnitt. I hans sted tiltrådte Eivind Fossum

Hovedutvalget var på befaring før behandling av saken.

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Søknad om ny vei på Sundnæshamn gnr. 9, bnr. 4 blir ikke innvilget. Avslaget begrunnes med at 
tiltaket tar i bruk dyrka jord samt avskjærer et sammenhengende jordbrukslandskap. I tillegg vil 
tiltaket skape ulemper for tilgrensende eiendommer.

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

Det anbefales å se på alternative løsninger.  

PS 13/14 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - behandling etter offentlig 
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Strandaplassan med følgende endringer i plankartet:



- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Strandaplassan med følgende endringer i plankartet:

- Byggegrense mot sjøen trekkes 5 m lengre øst – inn mot skissert bebyggelse
- Tekst i tegnforklaringen; «Kombinert bebyggelse og anleggsformål» endres til «Kombinert 

bolig og næringsformål»

Reviderte reguleringsbestemmelsene vedtas slik de er vedlagt til saken

PS 14/14 Reguleringsplan Bergsli boligfelt

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Bergsli 
boligfelt med revidert plankart og bestemmelser som vedlagt.

Kommunen vil ikke overta ytterligere ansvar for drift og vedlikehold av veg som følge av 
utbyggingen. Kvistadvegen overtas ikke som kommunal veg. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Hermod Løkken

Avstemming

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Bergsli 
boligfelt med revidert plankart og bestemmelser som vedlagt.



Kommunen vil ikke overta ytterligere ansvar for drift og vedlikehold av veg som følge av 
utbyggingen. Kvistadvegen overtas ikke som kommunal veg. 

PS 15/14 Detaljreguleringsplan for Haugen - behandling av klage på vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg natur opprettholder sitt vedtak av 21.10.2013: 

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

- Plassering av utsiktssoner 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 fra høydebegrensning tas ut.
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Hovedutvalg natur opprettholder sitt vedtak av 21.10.2013: 

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

- Plassering av utsiktssoner 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 fra høydebegrensning tas ut.
- Takvinkel for ny bebyggelse settes til mellom 15 og 45 grader.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.



PS 16/14 Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen - gnr 033 bnr 002 - Søknad om 
konsesjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen gis konsesjon for erverv av eiendommen Leira Nordre 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.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Kjetil Helgesen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Kim og Charlotte Gråwe Kristiansen gis konsesjon for erverv av eiendommen Leira Nordre 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.

PS 17/14 Kvam Endre - gnr 015 bnr 006 - Søknad om konsesjon

Rådmannens forslag til vedtak

Endre Kvam gis medhold av konsesjonslovens §9 pkt. 2,4 og 5 konsesjon for erverv av 
eiendommen Kvamsholmen gnr.15 bnr.6 i Inderøy. Søker pålegges upersonlig boplikt på 
eiendommen i 3 år. Etter den tid gjøres boplikten personlig. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Endre Kvam gis medhold av konsesjonslovens §9 pkt. 2,4 og 5 konsesjon for erverv av 
eiendommen Kvamsholmen gnr.15 bnr.6 i Inderøy. Søker pålegges upersonlig boplikt på 
eiendommen i 3 år. Etter den tid gjøres boplikten personlig. 



PS 18/14 Hovedplan veg- prioriteringer 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Prioriteringene i hovedplan veg vedtatt av Inderøy kommunestyre sak 66/12, jfr. vedlagte 
spesifikasjon, følges som grunnlag for disponeringen av bevilget ramme for 2014 og 2015, jfr. 
kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak 2014-2017.

Rådmannen legger fram et forslag til hensiktsmessig opplegg for gjennomføring av relevante 
trafikktellinger til neste møte.

Rådmannen gis fullmakt til og gjøre mindre endringer i prioriteringer på «marginallista» dersom 
dette har betydning for framdrift og eller investeringsøkonomi.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Izabela Vang fremmet følgende forslag til tillegg:

Rådmannen orienterer Hovedutvalg natur fortløpende om «mindre endringer» i 
prioriteringene.

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Prioriteringene i hovedplan veg vedtatt av Inderøy kommunestyre sak 66/12, jfr. vedlagte 
spesifikasjon, følges som grunnlag for disponeringen av bevilget ramme for 2014 og 2015, jfr. 
kommunestyrets budsjett- og økonomiplanvedtak 2014-2017.

Rådmannen legger fram et forslag til hensiktsmessig opplegg for gjennomføring av relevante 
trafikktellinger til neste møte.

Rådmannen gis fullmakt til og gjøre mindre endringer i prioriteringer på «marginallista» 
dersom dette har betydning for framdrift og eller investeringsøkonomi.

Rådmannen orienterer Hovedutvalg natur fortløpende om «mindre endringer» i 
prioriteringene.



PS 19/14 Grunneieravtale for legging av vannledning m.m over 
landbrukseiendom

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy 
kommune fra og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er 
behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort 
gjeldende for 1756 Inderøy kommune. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Izabela Vang

Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Hovedutvalg Natur godkjenner forslag til ny standard grunneieravtale for bruk i Inderøy 
kommune fra og med 1. januar 2014. Den nye avtalen tas i bruk på alle anlegg der det er 
behov.

Avtalen skal erstatte den gamle fra 1982 fra 1729 Inderøy som så langt også har vært gjort 
gjeldende for 1756 Inderøy kommune. 

PS 20/14 Sakshaug gamle skole - videre planler for bygget

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Bente Kvam

Øyvind Treider Olsen fremmet følgende forslag:

Sakshaug gamle skole bevares på sin nåværende plass. Inderøy kommune utreder hvordan 
bygget på best mulig måte kan bevares til minst mulig kostnad for Inderøy kommune.

Avstemming

Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Vedtak i sak 26/13 opprettholdes.

Sakshaug gamle skole selges for flytting – eventuelt saneres.

Eventuelle kostnader knyttet til prosjektet søkes innarbeidet ved kommende budsjettrevisjon 
eller budsjett- og økonomiplan 2015-18.

Kommunen skal sørge for aktiv og bred markedsføring av salget gjennom ulike media.

PS 21/14 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper. Stadfesting av 
nasjonal forskrift

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med 
hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 
Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1 april 2014.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

1. Inderøy kommune vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper, fastsatt med 
hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.



2. Forskriften oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og 
Miljøverndepartementet for godkjenning innen 1 april 2014.

PS 22/14 Lokal forskrift for fartsregulering av båttrafikken i Straumen - Høring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i 
tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Kjetil Helgesen

Avstemming

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

1. Inderøy kommune fremmer med dette forslag til forskrift om fartsbegrensning for båttrafikken i 
tidevannsstrømmen gjennom Straumen.

2. Forslaget til forskrift sendes ut på høring til berørte parter med 3 måneders høringsfrist

PS 23/14 Gate-/plassbelysning - tilskudd til energiøkonomisering

Rådmannens forslag til vedtak:

Bevilget beløp kr. 400.000,-  brukes til energiøkonomiserende tiltak til privat gate-og 
plassbelysning langs kommunal veg. Dette gjelder både støtte til nye lyskilder og nye 
styringssystemer.

Tilskudd settes til fra 2000 kroner til kr. 3000,- pr. lyspunkt primært avhengig av dokumentert 
energibesparelse. Rådmannen beslutter tilskudd ut fra en konkret vurdering. 

Tilskuddet gjelder ikke utbygging av nye belysningspunkt.

Det ytes ikke tilskudd til drift.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ingrid Melhus



Avstemming

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Bevilget beløp kr. 400.000,-  brukes til energiøkonomiserende tiltak til privat gate-og 
plassbelysning langs kommunal veg. Dette gjelder både støtte til nye lyskilder og nye 
styringssystemer.

Tilskudd settes til fra 2000 kroner til kr. 3000,- pr. lyspunkt primært avhengig av dokumentert 
energibesparelse. Rådmannen beslutter tilskudd ut fra en konkret vurdering. 

Tilskuddet gjelder ikke utbygging av nye belysningspunkt.

Det ytes ikke tilskudd til drift.

PS 24/14 Gjennomføring av økonomi- og kvalitetsutredning på alle områder i 
kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse budsjett og økonomiplan 2014-2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i 
kommunen.
Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det engasjeres ekstern bistand 
ved behov.

Det skal utarbeides forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte inntekter på 
minimum 15 mill. kroner på helårsbasis. Kvalitetsvurderinger gjøres på de områder som er 
gjenstand for eventuelle forslag om innsparinger.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres til formannskapet, men også til 
hovedutvalgene for sine områder, fortløpende.  Utredning av tiltak som innebærer endringer 
av skolestruktur, sykehjemsstruktur eller lignende utredes etter formannskapets nærmere 
bestemmelse.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Saksordfører: Ole Anders Iversen

Omforent forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.



Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

Avstemming

Omforent forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2014 – 2017 
gjennomføres en samlet utredning vedrørende omfang, organisering, kvalitet og økonomi på 
alle områdene i kommunen. Utredningen igangsettes primo 2014 og sluttføres våren 2015. Det 
engasjeres ekstern bistand ved behov.

Utredningen skal synliggjøre hvordan endring i kvalitet påvirker økonomien, og hvordan 
endringer i økonomi påvirker kvaliteten av tjenesten som tilbys.

Det skal utarbeides en liste med forslag til gjennomførbare økonomiske innsparinger eller økte 
inntekter på minimum 15 millioner kroner pr. år.

Formannskapet er ansvarlig politisk organ. Det rapporteres fortløpende til formannskapet og til 
hovedutvalgene.

PS 25/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Rådmannen orienterte om:
 Regnskap 2013

 Møte mellom Innherredskommunene

 Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen

 Miljøplanen

 Sentrumsbygget i Mosvik

 Flyktningeboliger

 PU-boliger – utvidet kapasitet

 Miljøtilstanden i Børgin

 Inderøy oppvekst og kultursenter

 Nærværet

 Høringer

 Beredskap – oppfølging

 IKT Inn-Trøndelag



 Rapportering på investeringsprosjekter
Rådmannen orienterte særskilt om Vennaprosjektet

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Referater og redegjørelse tas til orientering.

RS 26/14 Pop Dan Calin - gnr 222 bnr 024 - Sandvollanvegen 630 - Uthus

RS 27/14 Fossum Eiendom AS - 4/123 - Søknad om fradeling av festetomt til Røde Kors-huset

RS 28/14 Fossum Eiendom AS - 4/46 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta -  Utøyvegen 4 -
rivingstillatelse

RS 29/14 Trygve og Elisabeth Eide, Innvilgning av fradeling av tilleggsareal på Lekset, gnr. 
177/1.

RS 30/14 Tunset Bernt Tore - 134/4 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje med 
utleieleilighet - godkjennes

RS 31/14 Bekkevold Terje - 57/7 - tilbygg og oppussing - Noremsvegen 266 - godkjennes

RS 32/14 Klagebehandling - byggesak - 136/140 Inderøy - stadfesting av kommunens vedtak

RS 33/14 Dahl Audhild og Tor - gnr 003 bnr 008 - tilbygg til bolighus - bruksendring av uthus -
godkjennes

RS 34/14 Fossum Eiendom AS - gnr 004 bnr 046 - Nytt Coop bygg på Fossumtomta -
Prixbutikk - Utøyvegen 4

RS 35/14 Haugan Svein - gnr 037 bnr 013 festenr 18 - Basseng - Vangshylla



PS 26/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014 

Ordfører orienterte om:
 Ordførers permisjon i to måneder. 

 Møte med Jan Tore Sanner denne uka

 Ungt entreprenørskaps og våre lokalsamfunn i skolene.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 03.03.2014

Redegjørelsen tas til orientering


