
Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 07.04.2014

Tidspunkt: 09:00  -  15.50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Steinar Klev SP Bjarne Kvistad AP
Mads Skaugen SV Izabela Vang H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ingrid Alstad AP Ole Anders Iversen SP
Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Ida Lise Letnes SP
Ingrid Melhus SP Bente Kvam AP
Øyvind Treider Olsen V

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Kjetil Helgesen SP
Berit Slåttnes Aune KRF
Kjetil Klepp SP
Eivind Fossum AP

Merknader

Før møtets start var hovedutvalget på befaring på Kjerknesvågen ifm sak 33/14
Bjarne Kvistad og Berit Aune ble valgt til å underskrive protokollen

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann
Lars Daling møtte, sammen med saksbehandlere, og 
gav en foreløpig orientering om arbeidet med 
miljøplanen.



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________

Izabela Vang Bjarne Kvistad Berit S. Aune

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 27/14 Temasak: Miljøplan

PS 28/14 Vurdering av endret reguleringsbestemmelse for Saksmoen 
boligfelt.

PS 29/14 Klage på avvist ulovlighetsoppfølging etter plan- og 
bygningsloven. Einervegen 6

PS 30/14 Klage på avslag dekking av saksomkostninger i sak 5/14.

PS 31/14 Endring av reguleringsplan for Venna - offentlig ettersyn

PS 32/14 Mindre endring av reguleringsplan for Kvistadbakkan

PS 33/14 Reguleringsplan for Kjerknesvågen - Behandling etter høring.

PS 34/14 Ola Hegdal - Søknad om konsesjon for eiendommen Hegdal -
gnr 025 bnr 001

PS 35/14 Retningslinjer for behandling av søknader om redusert vann-
og avløpsgebyr

Rådmannen orienterer

RS 36/14 Olsen Ivar - 181/61 - utvidelse av verande / vinterhage -
Liavegen 8 - godkjennes

RS 37/14 Kalkvegen 18 - Sjøvold. Godkjent oppføring av forstøtningsmur 
i nabogrense 153/042

RS 38/14 Franzen Oscar - 182/1 -  Tilbygg korntørke/redskapslager -
Bålhaugvegen 22 - godkjennes

RS 39/14 Kvitveisvegen -Børgin Eiendom AS. Rammetillatelse for 3 stk. 
boliger -godkjennes - 1136/004

RS 40/14 Melhus Ingrid og Ottar - gnr 098 bnr 001 - Tilbygg driftsbygning 
- Andsetvegen 90

RS 41/14 Rennemo Jann Frode - 151/12 - fasadeendring/påbygg -
Tuftvegen 3



RS 42/14 Asp Bjørn - 196/004 -  naust - Skjelvågvegen 41 - godkjennes

RS 43/14 Amdal Rune - 82/9 - Veranda - Vågavegen 566 - godkjennes

RS 44/14 Amundal Jon - 22/7 - tilbygg - Stokkanvegen 24 - godkjennes

RS 45/14 Svian 21 - Austad. Godkjent tilbygg - balkong -160/020

RS 46/14 Svar på kage på vedtak om avslag på søknad om disp. fra plan 
for oppføring og ny plassering av naust gnr 189 bnr 009

RS 47/14 Bjørklivegen 96 -Larsson/Olsen. Godkjent tilbygg til 
bolig,172/073

PS 36/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 37/14 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 27/14 Temasak: Miljøplan

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Rådmannen v/enhet for næring og miljø gav en orientering om status for miljøplanarbeidet. 
Det ble gjennomført en drøftingsrunde og gitt en del foreløpige tilbakemeldinger.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:
Orienteringen tas til etterretning. Rådmannen tar med seg innspillene i det videre arbeid med 
miljøplanen.

Avstemming

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Orienteringen tas til etterretning. Rådmannen tar med seg innspillene i det videre arbeid med 
miljøplanen.

PS 28/14 Vurdering av endret reguleringsbestemmelse for Saksmoen boligfelt.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres reguleringsbestemmelsenes 
begrensning på maksimal mønehøyde til terreng fra 7,5 m til 8 m, og maksimal gesimshøyde 
fra 5,5 m til 6 m 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Kjetil Helgesen

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres reguleringsbestemmelsenes 
begrensning på maksimal mønehøyde til terreng fra 7,5 m til 8 m, og maksimal gesimshøyde 
fra 5,5 m til 6 m 



PS 29/14 Klage på avvist ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. 
Einervegen 6

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune opprettholder administrativt vedtak av 21.11.2013 med avvisning av klage 
på kommunens manglende oppfølging av brudd på plan- og bygningsloven i Einervegen 6.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

2. Kommunen igangsetter en skiltplanprosess hvor det vurderes skilting med parkering forbudt av 
snuplassen. Planen sendes på høring til velforening og beboere i Enervegen før det gjøres 
vedtak.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

1. Inderøy kommune opprettholder administrativt vedtak av 21.11.2013 med avvisning av klage 
på kommunens manglende oppfølging av brudd på plan- og bygningsloven i Einervegen 6. 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

2. Kommunen igangsetter en skiltplanprosess hvor det vurderes skilting med parkering forbudt av 
snuplassen. Planen sendes på høring til velforening og beboere i Enervegen før det gjøres 
vedtak.

PS 30/14 Klage på avslag dekking av saksomkostninger i sak 5/14.

Rådmannens forslag til vedtak

Klagen på saksomkostninger til sak 5/4 datert den 27.01.14 blir innvilget. Vedtaket er i henhold 
til forvaltningslovens § 36 der parten tilkjennes vesentlige kostnader ved klagebehandlingen.

Det utbetales kr. 6900.- til klager ved advokat Smalås.  

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Steinar Klev
Kjetil Helgesen ble erklært inhabil – jf. fv.§6a - og fratrådte møtet.  Ingen vararepresentant 
møtte.

Avstemming

Enstemmig



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Klagen på saksomkostninger til sak 5/4 datert den 27.01.14 blir innvilget. Vedtaket er i henhold 
til forvaltningslovens § 36 der parten tilkjennes vesentlige kostnader ved klagebehandlingen.

Det utbetales kr. 6900.- til klager ved advokat Smalås.  

PS 31/14 Endring av reguleringsplan for Venna - offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak

Hovedutvalg Natur vedtar følgende føring for endring av reguleringsplan for Venna: 

- Plankart, trafikkløsninger og bestemmelser tilpasses vedlagt situasjonsplan for IOKS
- Eiendommen gnr. 4 bnr. 67 innlemmes i planområdet for IOKS og omreguleres fra privat bolig 

til offentlig byggeområde. 

Det delegeres til rådmann å ferdigstille nødvendige plandokumenter og å gjøre vedtak om 
utlegging til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Bjarne Kvistad

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Hovedutvalg Natur vedtar følgende føring for endring av reguleringsplan for Venna: 

- Plankart, trafikkløsninger og bestemmelser tilpasses vedlagt situasjonsplan for IOKS
- Eiendommen gnr. 4 bnr. 67 innlemmes i planområdet for IOKS og omreguleres fra 

privat bolig til offentlig byggeområde. 

Det delegeres til rådmann å ferdigstille nødvendige plandokumenter og å gjøre vedtak om 
utlegging til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

PS 32/14 Mindre endring av reguleringsplan for Kvistadbakkan

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endres reguleringskartet for 
Kvistadbakkan boligfelt med som vist i vedlegg 1. Følgende innarbeides som bestemmelser til 
den nye tomta Kvistadbakkan 78-82: 

- Tomta kan bebygges med tett småhusbebyggelse/rekkehus inntil 5 boenheter.
- Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 104,5 (5,5 m over vegbane)
- De 5 boenhetene skal fordeles på minst 2 separate bygninger.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Berit Aune

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endres reguleringskartet for 
Kvistadbakkan boligfelt med som vist i vedlegg 1. Følgende innarbeides som bestemmelser til 
den nye tomta Kvistadbakkan 78-82: 

- Tomta kan bebygges med tett småhusbebyggelse/rekkehus inntil 5 boenheter.
- Maks mønehøyde skal ikke overstige kote 104,5 (5,5 m over vegbane)
- De 5 boenhetene skal fordeles på minst 2 separate bygninger.

PS 33/14 Reguleringsplan for Kjerknesvågen - Behandling etter høring.

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kjerknesvågen 
slik kart og bestemmelser er vedlagt, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget.

Det kan ikke startes anleggsarbeid i ubebygde deler av området før det er gjennomført 
kulturminneregistrering i samsvar med krav fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Steinar Klev
Hovedutvalget var på befaring før behandling av denne saken.

Møteleder fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste hovedutvalgsmøte.  Innspill i møtet tas med i videre saksbehandling.

Avstemming

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Saken utsettes til neste hovedutvalgsmøte.  Innspill i møtet tas med i videre saksbehandling.



PS 34/14 Ola Hegdal - Søknad om konsesjon for eiendommen Hegdal - gnr 025 
bnr 001

Rådmannens forslag til vedtak

Med hjemmel i konsesjonsloven §9 og 11 gis Ola Hegdal konsesjon for erverv av eiendommen 
Hegdal gnr. 25 bnr.1. Det settes som vilkår at eiendommen tilflyttes innen to år. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Kjetil Klepp

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Med hjemmel i konsesjonsloven §9 og 11 gis Ola Hegdal konsesjon for erverv av eiendommen 
Hegdal gnr. 25 bnr.1. Det settes som vilkår at eiendommen tilflyttes innen to år. 

PS 35/14 Retningslinjer for behandling av søknader om redusert vann- og
avløpsgebyr

Rådmannens forslag til vedtak

Retningslinjer for behandling av saker om redusert vann- og avløpsgebyr vedtas som vist 
nedenfor:

Retningslinjer for innvilgning av reduksjon:

 Gebyr reduseres kun hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke ville ha 
oppdaget lekkasjen og

 hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket på 50 % i forhold til 
tidligere.

Forbruket kan da reduseres etter følgende retningslinjer:

 Stipulert forbruk settes til gjennomsnitt av foregående 3-4 år med tillegg av 20 % -
minimum 400 m³ som det betales gebyr for i hht til gebyrregulativ. 

 I tillegg betales det for forbrukt vann og avløp som er belastet avløpsnettet 
a. inntil 5 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 1 pr m³ for vann og 1 kr pr 

m³ for avløp. 
b. Mellom 5 og 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 0,50 pr m³ for 

vann og 0,50 kr pr m³ for avløp. 
c. Over 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3-4 årene med kr 0,25 pr m³ for vann og 

0,25 kr pr m³ for avløp. 

Det delegeres til rådmannen å fatte enkeltvedtak i saker om redusert vann- og avløpsgebyr i 
henhold til retningslinjene.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Saksordfører: Mads Skaugen
Berit Aune ba om habilitetsvurdering i denne saken, jf. fv §6 andre avsnitt, og fratrådte møtet.   
Hun ble erklært inhabil.  Ingen vararepresentant møtte i hennes sted.

Omforent forslag:
Perioden for gjennomsnittsberegning settes til 3 år

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Retningslinjer for behandling av saker om redusert vann- og avløpsgebyr vedtas som vist 
nedenfor:

Retningslinjer for innvilgning av reduksjon:

 Gebyr reduseres kun hvor eier med en rimelig og normal aktsomhet ikke ville ha 
oppdaget lekkasjen og

 hvor det er påvist lekkasjer som har medført en økning i forbruket på 50 % i forhold til 
tidligere.

Forbruket kan da reduseres etter følgende retningslinjer:

 Stipulert forbruk settes til gjennomsnitt av foregående 3 år med tillegg av 20 % -
minimum 400 m³ som det betales gebyr for i hht til gebyrregulativ. 

 I tillegg betales det for forbrukt vann og avløp som er belastet avløpsnettet 
d. inntil 5 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3 årene med kr 1 pr m³ for vann og 1 kr pr 

m³ for avløp. 
e. Mellom 5 og 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3 årene med kr 0,50 pr m³ for vann 

og 0,50 kr pr m³ for avløp. 
f. Over 10 ganger gjennomsnittlig forbruk de siste 3 årene med kr 0,25 pr m³ for vann og 0,25 

kr pr m³ for avløp. 

Det delegeres til rådmannen å fatte enkeltvedtak i saker om redusert vann- og avløpsgebyr i 
henhold til retningslinjene.



Referater

RS 36/14 Olsen Ivar - 181/61 - utvidelse av verande / vinterhage - Liavegen 8 - godkjennes

RS 37/14 Kalkvegen 18 - Sjøvold. Godkjent oppføring av forstøtningsmur i nabogrense 
153/042

RS 38/14 Franzen Oscar - 182/1 -  Tilbygg korntørke/redskapslager - Bålhaugvegen 22 -
godkjennes

RS 39/14 Kvitveisvegen -Børgin Eiendom AS. Rammetillatelse for 3 stk. boliger -godkjennes -
1136/004

RS 40/14 Melhus Ingrid og Ottar - gnr 098 bnr 001 - Tilbygg driftsbygning - Andsetvegen 90

RS 41/14 Rennemo Jann Frode - 151/12 - fasadeendring/påbygg - Tuftvegen 3

RS 42/14 Asp Bjørn - 196/004 -  naust - Skjelvågvegen 41 - godkjennes

RS 43/14 Amdal Rune - 82/9 - Veranda - Vågavegen 566 - godkjennes

RS 44/14 Amundal Jon - 22/7 - tilbygg - Stokkanvegen 24 - godkjennes

RS 45/14 Svian 21 - Austad. Godkjent tilbygg - balkong -160/020

RS 46/14 Svar på kage på vedtak om avslag på søknad om disp. fra plan for oppføring og ny 
plassering av naust gnr 189 bnr 009

RS 47/14 Bjørklivegen 96 -Larsson/Olsen. Godkjent tilbygg til bolig,172/073



PS 36/14 Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Rådmannen orienterte om:
 Årsberetningen

 Arbeidgiveravgiftreduksjon Inderøy

 Endelige avtaler med Inderøy Helsehus A/S og Inderøy Legesenter A/S

 Intensjonsavtale samarbeid om regionale anlegg med Steinkjer

 Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging

 Forvaltningsplan Muustrøparken

 Sommerarbeid for ungdom

 Kontrakt utbygging av biobasert varmeanlegg Venna

 IOKS

 Etterutdanning av lærere i Inderøy kommune

 Høringer m.v.

 Nytt orgel i Sakshaug kirke

 Sertifisering – Livsgledesykehjem Inderøyheimen/Mosvik sykeheim

 E-handel

 IKT

 Kommunebarometeret

 Forprosjektering Sandvollan barnehage

 Åpning av Inderøy skipark

 Vegplanen og behandling i siste hovedutvalg Natur

 Arbeidet med kommuneplanens arealdel

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Redegjørelsen tas til orientering

PS 37/14 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014 

Ordfører orienterte om:
 KLP- konferanse i Trondheim. Deltakelse.

 Møte med kommunal- og moderniseringsminister Sanner i Trondheim

 Invitert av Trondheimsordfører til World Cup i hopp i Trondheim

 Deltakelse i vårt lokalsamfunn. Skoleprogram under ungt entreprenørskap

 Deltok under avtakking av Per Vatn under årsmøtet i Muustrøparkens venner

 Deltok under Sandvollan songlags 90 års feiring

 Diverse møter med næringslivet.

 Deltatt under KS konferanse i Oslo

Møteleder fremmet forslag slik:



Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.04.2014

Redegjørelsen tas til orientering.


