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Kl. 11.00:  Befaring Sundsøya Eiendom AS 
Kl. 12.00:  Besøk på Flyktningetjenesten 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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Ordfører Åse G. Solem 
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 Saker til behandling  

PS 19/14 Temasak: Sundsøya Eiendom AS - Kommunens engasjement  

PS 20/14 Klage på avslag på søknad om kjøp av nausttomt på 

eiendommen gnr. 182 bnr 10 

 



PS 21/14 Høring ny folkehelseplan  

PS 22/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker  

PS 23/14 Ordføreren orienterer  

PS 24/14 Tante Pose Mosvik AS - Søknad om serverings- og 

skjenkebevilling 

 

PS 25/14 Nils Aas kunstverksted - sikring av nye lokaler x 

 

 

  



 

  

Arkivsak. Nr.: 

2012/2825-13  

 
  Saksbehandler: 

 
  Berit Slåttnes Aune 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskapet 20/14 09.04.2014 

 

Klage på avslag på søknad om kjøp av nausttomt på eiendommen gnr. 182  
bnr 10 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage fra Torunn Sem Green, Erling Sem og Ivar Kalseth, eiere av naust på eiendommen 
182/10, på administrativt vedtak om avslag på søknad om kjøp av tomt til naustet tas ikke til 
følge.  
 

Vedlegg 

1 Naust på eiendommen gnr 182 bnr 010 

2 Søknad om kjøp av nausttomt på gnr 182 bnr 010 Hylla kai 

3 Avslag på søknad om kjøp av nausttomt på gnr 182 bnr 010 Hylla kai 

4 Klage på avslag på søknad om kjøp av nausttomt gnr 182 bnr. 010 Hylla 

kai 

5 Juridisk vurdering av saken 

 

Henvisning 

1 Sak 59/13 i Formannskapet 25.09.2013 

 

Bakgrunn 

 
På kommunens eiendom 182/10 på Hylla står et privat naust. Historien til dette naustet går 
tilbake til 1949 da Iver K. Austad måtte flytte naustet sitt pga. «omlegging av fylkesveg 
gjennom tettbebyggelsen ved Hylla i Røra» og Røra kommune ga fri tomt til naustet på 
kommunens eiendom i Austads levetid.  
 
Odd Sem tok i 1981 over naustet og i 1985 inngikk kommunen avtale om leie av tomt til naust 
med Erling Sem, Odd Sem og Ivar Kalseth. Leieavtalen sier at tomta leies bort på åremål og at 
oppsigelsesfristen er et år.  



 
På bakgrunn av søknad fra Hylla Velforening om kjøp av den kommunale eiendommen på Hylla 
vedtok formannskapet i september å selge eiendommen til velforeningen.  
 
Etter at saksframlegget til formannskapet ble kjent tok en av nausteierne kontakt angående  
tomt til naustet. Saksbehandler oppfordret nausteierne om eventuelt å sende søknad om å 
kjøpe tomt, samtidig som det ble orientert om rådmannens holdning til dette, jfr. rådmannens 
innstilling. Det forelå ikke noen ny henvendelse med bekreftelse på ønske om kjøp til 
formannskapets møte.  
 
Etter vedtak i formannskapet om salg av eiendommen ble eierne av naustet tilskrevet og 
orientert om vedtaket. 
 
Eierne av naustet søkte etter dette om å få kjøpe tomt til naustet. Rådmannen avslo søknaden i 
brev av 26.11.2013 og nausteierne påklaget dette avslaget i brev av 19.12.2013. 
 

Vurdering 

 
Rådmannen er etter delegeringsreglementets 5.3 delegert myndighet for bl.a. tomtesalg. Salg 
av eiendom er i utgangspunktet ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er derfor ikke 
klageadgang etter forvaltningsloven.   
 
Rådmannen legger likevel saken fram for Klageutvalget.  Jeg er i ettertid i tvil om rådmannen 
muntlig fikk orientert formannskapet om henvendelsen fra nausteierne og hvor ønsket om 
kjøp av den aktuelle nausttomten ble varslet.  Selv om denne kunnskapen ikke ville hatt 
betydning for rådmannens innstilling, så kan det ikke utelukkes å ha hatt betydning for 
behandlingen. 
 
Inderøy kommune ønsker å bidra til at strandsonen i kommunen kan benyttes av flest mulig. 
Dette er spesielt viktig i tettsteder som for eksempel på Hylla, hvor det er begrenset med 
arealer til allmenn bruk. Det må samtidig nevnes at kommunen over tid har solgt flere naust 
med festeavtaler, f.eks i Straumen.  
 
Hylla Vel søkte om å kjøpe hele eiendommen 182/10. Det ble kjent at nabo til eiendommen 
ønsket et lite areal inntil sin eiendom og dette ble administrativt vedtatt solgt. Resten av 
eiendommen kunne da selges til Hylla Vel og salg av eiendommen ble vedtatt i formannskapet i 
september 2013.  
 
Selv om nausteierne fikk tilbud om å kjøpe tomt til naustet i 1991 og 2004 så rådmannen det 
som uaktuelt å selge tomta til private i denne omgang, jfr. også saksframlegget. 
 
Når eiendommen selges til Hylla Vel vil gjeldende leieavtale mellom Inderøy kommune og 
nausteierne bli overført til ny eier og legges inn som opplysning på eiendommen.  

 

Konklusjon 

 



Rådmannen tilrår at klagen ikke etterkommes. 
 

  



  

Arkivsak. Nr.: 

2013/1003-6  

 
  Saksbehandler: 

 
  Randi Tessem 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg Folk 21/14 08.04.2014 

Formannskapet 21/14 09.04.2014 

 

Høring ny folkehelseplan for Inderøy kommune 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Utkast til ny folkehelseplan for Inderøy kommune, 2014-2025, legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker.  

Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014  

Saksordfører: Trond Bjørken 

Avstemming 

Enstemmig 

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014 

Utkast til ny folkehelseplan for Inderøy kommune, 2014-2025, legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker.  
 
Vedlegg 

1 Folkehelseplan for Inderøy kommune 2014-

2025 

 

Bakgrunn 

Ny folkehelselov (2012) og kommunesammenslåing fra 01.01.12, aktualiserte arbeidet med ny 
kommunedelplan for folkehelse i Inderøy kommune.  
 



Kommunen har, som et klart politisk mål, å endre fokus fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv 
til et forebygging- og påvirkningsperspektiv. Dette skal vi få til ved å kartlegge hvilke faktorer 
som har betydning for våre innbyggeres helse - og ut fra denne kunnskapen - jobbe aktivt 
forebyggende mot hele befolkningen.  Fokus skal være «Helse i alt vi gjør». 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra helsestasjonen, psykisk helse og rus, 
oppvekstsektoren, kultursektoren og kommuneoverlegen, har utarbeidet et utkast til 
folkehelseplan for perioden 2014-2025 som nå framlegges til behandling i Hovedutvalg Folk og 
Formannskapet.  
Planen skal vedtas endelig i juni 2014.  
 

Vurdering 

Det er viktig med en bred involvering for å lykkes i folkehelsearbeidet. Dette er et 
tverrsektorielt arbeid som skal involvere alle enheter og berøre alle ansatte.   
 
Det legges det opp til en høringsrunde på 6 uker slik at alle interessenter – det være seg 
politikere, alle kommunale enheter, frivillige lag og organisasjoner, bedrifter/næringslivet og 
kommunens befolkning for øvrig – får anledning til å komme med innspill og kommentarer på 
utkastet til plan slik den nå foreligger. 
 
Det tas også høyde for å invitere til et folkemøte/informasjonsmøte i løpet av våren 2014. 
 

Konklusjon 

 

Det anbefales at utkast til ny folkehelseplan sendes ut på høring med en frist for 
tilbakemelding. 

  



PS 22/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker 

  



 

  

Arkivsak. Nr.: 

2014/652-5  

 
  Saksbehandler: 

 
  Tove Johnson 

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg Folk 24/14 08.04.2014 

Formannskapet 24/14 09.04.2014 

 

Tante Pose Mosvik AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Tante Pose Mosvik AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering i 

kafe-/serveringslokalet under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader. 

2. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på 

bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak. 

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at kjøkkenet blir godkjent av Mattilsynet og at 

bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer 

eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll. 

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis Tante Pose 

Mosvik AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3, øl, vin og brennevin. 

5. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer og Liv Tangstad, f. 22.11.1960, godkjennes som 

stedfortreder.  Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjente Kunnskapsprøver om 

alkoholloven senest 60 dager etter vedtak. 

6. Som skjenkeareal godkjennes Tante Pose Mosvik AS’ kafe-/serveringslokale. 

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates tirsdag – lørdag  

kl. 10.00 – 24.00. 

Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates tirsdag – lørdag  

kl. 13.00 – 24.00. 

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 12.04.14 til og med 31.12.2015 

 
 



Behandling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014  

Saksordfører: Otte Vatn 
 
Politiets behandling dat. 07.04.2014 av tilleggssøknad om utvidet bevilling til også å gjelde et 
avgrenset uteområde, samt kart over området, ble utdelt i møtet. 
 
Otte Vatn foreslo et tillegg til punkt 6:  Med uteområde 
 

Avstemming 

Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 08.04.2014 

 
1. Tante Pose Mosvik AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering i 

kafe-/serveringslokalet under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige 

merknader. 

2. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon 

på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak. 

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at kjøkkenet blir godkjent av Mattilsynet og at 

bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder 

etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll. 

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis Tante 

Pose Mosvik AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

gruppe 1, 2 og 3, øl, vin og brennevin. 

5. Bodil Alstad, f. 24.04.1966, godkjennes som styrer og Liv Tangstad, f. 22.11.1960, 

godkjennes som stedfortreder.  Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjente 

Kunnskapsprøver om alkoholloven senest 60 dager etter vedtak. 

6. Som skjenkeareal godkjennes Tante Pose Mosvik AS’ kafe-/serveringslokale med 

uteområde 

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates tirsdag – lørdag  

kl. 10.00 – 24.00. 

Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates tirsdag – lørdag  

kl. 13.00 – 24.00. 

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 12.04.14 til og med 31.12.2015 

 
 

 

Vedlegg 
1 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tante Pose Mosvik AS - til 

uttalelse 
2 Tegning 
3 Tante Pose - konseptbeskrivelse 
4 Lensmannens uttalelse til søknad om serveringsbevilling og 



skjenkebevilling 
 

Bakgrunn 

 
Tante Pose Mosvik AS v/Bodil Alstad og Liv Tangstad søker om serverings- og skjenkebevilling 
for kafedrift. Kafeen skal åpne den 12. april 2014. 
 
Åpningstider tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00 – 16.00 og fredag kl. 10.00 – 24.00. 
Utenom åpningstidene er det muligheter for møter og små selskap. 
 
Det søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3 fra kl. 10.00 – 
24.00. 
 
Serveringsbevilling: 
Tante Pose Mosvik AS søker om serveringsbevilling i sitt kafe-/serveringslokalet. Bodil Alstad er 
styrer for serveringsbevillingen. 
 
Serveringslovens § 3, 1. ledd sier at «den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må 
ha serveringsbevilling gitt av kommunen».  
 
2. ledd sier at «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, er oppfylt, og at det ikke foreligger 
forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis 
for til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder det serveringssted som er nevnt i 
bevillingen». 
 
I følge § 4 skal serveringstedet ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige drift.  Det er 
et krav om at daglig leder må ha gjennomfør etablererprøven, jf. § 5. 
 
Kjøkkenet er ikke godkjent av Mattilsynet, men skal komme på befaring den 4. april 2014.  
Rapport sendes kommunen etter befaringen. 
 
Skjenkebevilling: 
Tante Pose Mosvik AS søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i sitt kafe-/ 
serveringslokalet, tirsdag, onsdag, torsdag fredag og lørdag kl. 10.00 – 24.00.  
 
Det søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3. 
 
Bodil Alstad er styrer for skjenkebevillingen og stedfortreder er Liv Tangstad. 
 
I følge Alkohollovens § 1-4b, gis bevilling til den for hvis regning virksomheten drives.  For hver 
bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder, jf. § 1-7c. 
 
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder i inntil 4 år, men med opphør 
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. § 1-6, 2. ledd. 
 
I følge § 1-7, 2. ledd, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før søknaden 
avgjøres. 



Søknaden er sendt Politiet v/lensmannen i Leksvik og Inderøy og Enhet helse/ 
rehabilitering/barnevern for uttalelse.  Den er også sendt Skatt Midt for evt. uttalelse. 
 
Lensmannen har ingen bemerkninger til at Tante Pose Mosvik AS får innvilget 
serveringsbevilling og skjenkebevilling. Skjenkestyrer og stedfortreder godkjennes under 
forutsetning av at kunnskapsprøven om alkoholservering avlegges i henhold til reglement. 
 
Alkohollovens § 4-4 sier at «Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 
24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00». 
 
Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 4.100,- pr. år, jf. alkoholforskriftens kapittel 6. 
 
 
 

Vurdering 

 
Tante Pose Mosvik AS har ikke fått kjøkkenet godkjent for kafedrift, men det har vært godkjent 
tidligere. Mattilsynet kommer på befaring den 4. april 2014.   
 
Forutsatt bestått etablererprøve for styrer, er kravene i § 4, 5 og 6 i serveringsloven oppfylt.  
Det foreligger ikke politimessige hensyn som er til hinder for at serveringsbevilling gis.  
Rådmannen anbefaler søknaden innvilget. 
 
Lensmannen har ingen merknader til at skjenkebevilling gis. Det er søkt om skjenketid fra kl. 
10.00 –24.00 for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3. I følge loven kan skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 3 skje fra kl. 13.00 til 24.00. 
 
Forutsatt beståtte kunnskapsprøver i alkoholloven for styrer og stedfortreder, foreslår 
rådmannen søknaden innvilget. 
 

Konklusjon 

 
Se forslag til vedtak. 
 
 

  



Skatt Midt-Norge  
Postboks 2060 
6402  MOLDE 
 
 

 

 

 
 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tante Pose Mosvik AS - til uttalelse 

 
Vedlagt følger kopi av søknad om serverings- og skjenkebevilling for kafé under etablering – 
Tante Pose Mosvik AS. 
 
Saken skal til politisk behandling i Hovedutvalg Folk og Formannskap h.h.v. den den 6. og 7. 
mai 2014.  
Evt. uttalelse fra Skatt Midt-Norge bør være kommunen i hende senest 23. april 2014. 
 
Firmaattest vil bli ettersendt snarest mulig. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tove Johnson 
Førstesekretær 
 
 
 
Vedlegg 
1 Tegning 
2 Tante Pose - konseptbeskrivelse 
3 Tante Pose Mosvik AS - Søknad om serverings- og 

skjenkebevilling 
 
 

 

 


