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Arkivsak. Nr.:
2014/886-2

Saksbehandler:
Sissel Lassen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 31/14 05.06.2014

TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014

Rådmannens forslag til vedtak
Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2014:

-------------------------------
Ordføreren får fullmakt til å foreta supplering av komiteen.  Rådmannen sørger for nødvendig 
sekretærhjelp.

Inderøy kommune bevilger kr. 6.700 til TV-aksjonen 2014.  Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning
til formannskapets disposisjon

Bakgrunn:

TV-aksjonen er NRK sin årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og 
frivillighet i Norge.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 19. oktober og er tildelt Kirkens Nødhjelp og heter «Vann 
forandrer alt».  Pengene skal gå til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til 
over en million mennesker i åtte land.  Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og 
kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt, verdig 
liv og for samfunnsutviklingen.

Vurdering

Opplegget foreslås gjennomført på samme måte som tidligere år. Det har tradisjonelt vært bevilget ca. 
kr. 1,- pr. innbygger i samsvar med sentrale oppfordringer, innbyggertallet pr. 01.01.2014 var totalt 
6692.



Konklusjon
Se innstillingen.
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Arkivsak. Nr.:

2012/666-111

Saksbehandler:

Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 53/14 02.06.2014

Formannskapet 32/14 05.06.2014

Kommunestyret

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025, 2. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak

Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og bygningslovens § 
11-15.

Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er listet opp 
under konklusjon. 

Følgende reguleringsplaner er opphevet: 

 Nesset hyttefelt, vedtatt den 07.05.81 – går inn i arealdelen.

 Langaunet- Framverran vedtatt den 04.91 – går inn i arealdelen.

 Kjerknesvågen, vedtatt den 19.08.88 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014

 Nausthaugen, vedtatt den 27.06.05 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014

 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den 21.01.08 – ny reguleringsplan vedtatt mai 2014

 Solemstunet vedtatt den 30.08.07 – Planen inngår i arealdelen

 Undersåker vedtatt den 28.03.77 – Inngår i arealdelen

 Stornes vedtatt den 30.04.80 – Inngår i arealdelen

Vedlegg
1 Høringsuttalelser samlet 
2 Planbeskrivelse og planbestemmelser
3 Oppdatert plankart datert 20.05.2014

Bakgrunn

Inderøy kommune startet opp planprosessen med ny arealdel allerede i 2012. I planstrategien for den 
nye kommunen, ble det vedtatt planprogram for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
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Formannskapet har vært styringsgruppe for hele kommuneplanens arbeid. 

Arealdelen hadde en lang innspillperiode fram til 1. mai 2013. Nye innspill til planen var hovedsakelig 
byggeområde for bolig og fritidsbebyggelse. I planprosessen har det også vært arbeidd mye med å få en 
helhetlig strandsonepolitikk for nye Inderøy kommune. Bakgrunnen for dette var de statlige 
planretningslinjene for strandsonen, der tidligere Mosvik kommune og tidligere Inderøy kommune er 
plassert i to soner. Selv om retningslinjene åpner for ytterlig differensiering, har det ikke lykkes 
kommunen å få gehør for å legge byggegrense som en metode i plankartet innenfor LNF-R – formålet
for å differensiere bruk av strandsonen. Derfor har kommunen lagt inn disse byggegrensene i et eget 
temakart som ligger som vedlegg til planen. Kartet kan benyttes som en retningssnor og et supplement 
til planens retningslinjer ved behandling av dispensasjonssøknader og igangsetting av reguleringsplaner. 

Under innspillperioden ble det arrangert flere grendemøter uten at dette medførte flere nye innspill til 
planarbeidet. Det har også vært flere møter med sektormyndighetene både i innspillperioden og under 
høringsperioden. Dette har gått mye på bruk av strandsonen, og kommunens muligheter for fremtidig 
styring gjennom kommuneplanens arealdel. 

Arealplanen har tatt lengre tid enn vedtatt i planstrategien, men dette har sin årsak i utvidet 
innspillperiode samt at høringsfristen ble forholdsvis lang. Planen er annonsert i samsvar med plan og 
bygningslovens § 11-14 med annonsering i Trønderavisa, Inderøyningen og kommunens hjemmeside 
samt at alle som kom med innspill er tilskrevet. 

Kommuneplanens arealdel er først og fremst en oversiktsplan der de langsiktige arealprinsippene lagt i 
kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn. Arealdelen med kart og planbestemmelser er 
juridisk bindende og vil således ha avgjørende betydning for senere reguleringsplaner og den daglige 
saksbehandlingen i bygge- og delingssaker.  

Vurdering

Utkast til kommuneplanens arealdel ble 1.gangs behandlet i møte den 20.11.13, sak76/13 og vedtatt 
sendt ut på offisiell høring med frist for uttalelse sett til 15. februar 2014 med endelig frist sett til 5. 
mars 2014. Det er kommet inn 24 uttalelser innen fristen. Høringsuttalelsene er noe blandet, da enkelte 
går direkte på nye formål i planen mens noen er nye innspill som burde vært kommet tidligere. Noen 
uttalelser ligger utenfor planens område og kan ikke behandles etter plan og bygningslovens kapittel. 
11. Det er kommet 8 innsigelser, derav 2 betinget innsigelser og alle er fra Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. 

Høringsuttalelsene blir vurdert fortløpende i samsvar med vedlagt liste (vedlegg nr. 1) over innkomne 
høringsbrev. 

Som vedlegg legges høringsuttalelsene til sektormyndigheter og lag/foreninger samt innspill på nye 
formål. Ønskes ytterligere uttalelser fra høringspartene, kan disse fås ved henvendelse til 
saksbehandler. 

1. Torhild Sundsetvik- Sundsetnesset (gnr. 311/4)
T. Sundsetvik ønsker ikke nye hytter på Sundsetnesset med begrunnelse i at dette er tidligere dyrka 
mark, hyttene blir synlig fra sjøen og det vil hindre allmenn ferdsel. 

Det er tidligere utarbeidd reguleringsplan som ikke ble endelig vedtatt på grunn av veirett. Jordskifte 
har avsagt dom som gir veirett til Sundsetnesset. Det åpnes for bygging av 2 nye hytter i tråd med 
tidligere reguleringsplan, men det åpnes ikke for omsøkt naust som kan legge begrensninger på 
allmenn ferdsel i strandsonen.  
Uttalelsen ikke vedlagt
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2. Even Aakran – Nytt boligfelt Gangstad (gnr. 205/2)
Utbygging av nytt boligområde kan være positivt for Sandvollan dersom følgende blir ivaretatt:

 Sikre gang- og sykkelvei med gatebelysning fra riksveien, over Bjønneveien og ned til 
Nessetveien.

 Byggeskikken på nye felt må stå i samsvar med eksisterende bebyggelse samt unngå 
siluettvirkning av hensyn til naboene.

Dette er viktige og gode ønsker som bør legges inn i den videre planleggingen på Gangstadhaugen. 
Innspillene tas med og vurderes i krav til detaljplan for området.  
Uttalelsen ikke vedlagt

3. Gangstad Vel – Nytt boligområde Gangstad (gnr.205/2)

 Ønsker utbygging av ledige tomter på Sandvollan før nye planlegges

 Gangstad 2 er nylig utbygd uten at videre utbygging var skissert

 Stilles spørsmål om fortetting med leilighetsbygg på Sandvollan.

 Trafikksituasjonen er utfordrende i Gangstadhaugen i dag. 

 Positiv til at bygda får flere innbyggere med tanke på butikk o.l.

Det har vært ønskelig at kommunen åpner for ny bosetting av ulike typer i alle grender. Dette er et 
resultat av innbyggerundersøkelsen der ønske om mindre husvære for unge og gamle kom fram. I så 
måte er videre utbygging av Gangstad et bra tiltak med tanke på avstand til skole, butikk og buss. 
Når det gjelder utforming og trafikksituasjonen, vil innspill fra planprosessen med arealdelen være 
viktig i utformingen av detaljplanen.  
Uttalelsen ligger vedlagt.

4. Naturvernforbundet i Inderøy

 Positiv til plandokumentet og medvirkning med tanke på tilgang på ulike botilbud i kommunen, 
satsing på gang/sykkelveier, bruk og vern av strandsonen, bevaring av dyrka mark og 
tilrettelegging av næringsareal.

 Ønsker ikke bolig- og næringsområde på dyrka mark eller innenfor 100-metersbelte. 

 Ønsker like restriktiv praktisering av strandsonen som i eksiterende arealplan for Inderøy. 

 De ønsker å påvirke bevaringen av naturmangfold, dyrka jord og kulturlandskapet i saker som 
vedrører landbruksareal.

 Det er et nasjonalt mål å hindre nedbygging av strandsonen og Naturvernforbundet fastholder 
prinsippet at det ikke skal bygges innenfor 100-metersbelte, og områdene skal være tilgjengelig 
for allmenn ferdsel. 

Naturvernforbundet påpeker en del vesentlige prinsipp som ligger til grunn for eksisterende og 
fremtidige arealplaner i tidligere Inderøy kommune. Det er tatt hensyn til dette i planarbeidet både til 
dyrka areal og strandsonen. Bruk av 100-metersbelte er vesentlig innskjerpet etter innsigelsene fra 
Fylkesmannen og i tråd med Naturvernforbundet sine uttalelser. Bruk av dyrka mark er liten i planen og 
alle nye områder er avklart mot nasjonale og regionale retningslinjer. Når det gjelder medvirkning fra 
Naturvernforbundet, er de høringspart i reguleringsplaner og større dispensasjonssaker som vedrører 
allmenne samfunnsinteresser.   
Uttalelsen er vedlagt

5. Audhild Rosvold- Sundsetnesset (gnr.311/4)
Rosvold har sendt inn tilleggsinformasjon på planprosessen vedrørende reguleringsarbeidet for 1993-
1995. I denne reguleringsplanen var det snakk om 4 hytter og ingen naust. Nå er dette endret til 2 
hytter samt ønske om naust. 

Det vises til samme konklusjoner som under punkt 1 vedrørende Sundsetnesset. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt
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6. Liv Turid og Lars Einar Braseth- Braset (gnr.337/1)
De hadde innspill om fire ulike arealer for oppsetting hytter. Det minste arealet som ligger mellom 
riksvegen og sjøen, var ikke med i utkastet med bakgrunn i 100-metersbelte og nærhet til støysonen. 
Braset ønsker at dette arealet skal inn i planen slik som omsøkt. De viser til tidligere prosjekt på 
campingplass på dette området, og at det ikke kommer i konflikt med allmenn ferdsel. 

Det vises til fylkesmannens uttalelse på byggegrense og regionale retningslinjer for bruk av 
strandsonen, der fremtidig bygging bør skje oppom fylkesveien. Arealet er såpass begrenset og delvis 
innenfor støysonen til fylkesveien, at det er ikke bør benyttes til fremtidig private hytter. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt. 

7. Beboerne Oldren, Holmen, Dragland, Mjøsund, Fjærstad og Benjaminsen – Nytt boligområde 
Gangstadhaugen.(gnr. 205/2)
Disse beboerne i Gangstadfeltet har levert inn uttalelse som ligger tett inntil ønsker og kommentarer 
fra uttalelsen i Gangstad Vel. Dette går på forutsetninger ved salg av deres tomter og at det er ledige 
tomter på Sandvollan som bør først prioriteres. De viser til at det aktuelle området er et fint turområde 
for hele Sandvollan. De ønsker at innregulert friområdet blir forlenget dersom det blir aktuelt med nytt 
boligområde. 

Det vises til kommentarene til uttalelsene fra Gangstad Vel. Kommunen ser det som ønskelig med 
sentrumsnære og ulike typer boliger på Sandvollan. Høringsuttalelsen og ønske om forlenget 
friområdet må behandles i detaljplan for området. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt.

8. Anne og Ketil Granlund – Stranda.(gnr.141/20)  
Granlund har levert uttalelse som er i samsvar med tidligere uttalelse til reguleringsplanen for Stranda. 

Siden reguleringsplanprosessen er kjørt parallelt med kommuneplanprosessen og vedtatt allerede, 
forutsettes at Granlund sine argumenter er tilstrekkelig behandlet her. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt.

9.Ola Joar Hembre- campingområde Sørlia (gnr. 159/4 )
Hembre hadde innspill til arealplanen med å få eksisterende campingplass inn i arealplanen slik som det 
ble vurdert i utkast til plan. Han glemte å ta med brygge bygd på 60-tallet og ønsker nå at den også 
legges inn i planen. Området er langgrunn og bryggen blir benyttet til å benytte fritidsbåter og for 
bading på sommeren. 

Bryggen har vært der over flere tiår og er innlagt i offentlige kart. Dette er også nåværende
campingplass som er lagt inn i planen med maks. 10 campingvogner. Området mellom sjø og vei er LNF-
formål som tidligere. Bryggen legges ikke inn i kartet men er hjemlet i bestemmelsen under 8.3, punkt
6-2 som omhandler nåværende brygger innenfor sjøarealet. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt.

10. Nordøy grendelag
Nordøy grendelag ønsker at det pekes på en mulig framtidig utvidelse av boligområde. De foreslår at 
dette utvides videre mot Skjemstadaunet på nedsiden av F. v. 229.
De ønsker også utvidelse sørover av området avsett til LNF- spredd boligbebyggelse.

I den nye reguleringsplanen for Kjerknesvågen er det innregulert ca. 16 nye boliger i eksiterende 
byggeområde bak havnen. Dette vil dekke grendas behov for boligbygging i årene fremover, men det 
kan være lurt å se på videre utvikling av boligområde mot nordøst. Dette legges inn i plankartet som en 
mulighet, men selve arealet må avklares gjennom en helhetlig konsekvensvurdering i framtidige planer.
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Arealet avsett til spredd boligbygging vurderes som tilstrekkelig med bakgrunn i at det er områder nær 
eksisterende barneskoler som er avsett til dette formålet. 
Uttalelsen ligger vedlagt

12. Brenne Fritid- Brenne (gnr195/4)
Brenne Fritid har levert innspill i høringsperioden med ønske om å få benytte Brenne til utbygging av 
kolonihager. Kommunen mottok ikke skriftlig innspill på arealbruk i innspillperioden og kunne ikke 
konsekvensutredes areal uten bestemt formål.  
Inderøy kommune har hatt flere møter med ulike eiere av Brenne de siste årene der bruken av 
småbruket har vært diskutert. Det som har vært sagt fra kommunens side, er at ny bebyggelse bør være 
på oppsiden av vei og sti, og at arealene med dyrka mark og viktig strandvegetasjon bør bevares i 
forhold til regionale viktige naturverdier og kulturlandskap. 

Siden Brenne Fritid har startet opp med reguleringsplan for området, bør framtidig arealbruk på Brenne 
avklares gjennom en ordinær reguleringsplanprosess. Det er vanskelig å ta disse avklaringene i 
arealplanen ut fra et generelt innspill uten konkret kartforslag over framtidige formål for området. 
Når det gjelder Jegthaugen, er de to tomtene avklart i tidligere arealplan. Ønskes endringer av disse 
tomtene, bør dette avklares i samme reguleringsplanen som for Brenne. Arealdelen blir liggende med 
LNF-formål inntil ny reguleringsplan blir vedtatt. Det vises for øvrig til Fylkesmannens uttalelse når det 
gjelder byggegrensen mot sjø. 
Uttalelsen/innspill ligger vedlagt. 

13. Sametinget.
Sametinget har levert uttalelse der de omtaler reinbeitedistriktet og samiske kulturminner. De ber om 
at kommunen gjør en vurdering hva planen vil ha å si for de berørte reinbeitedistriktene samt at de 
ønsker at samiske kulturminner blir ivaretatt gjennom en generell planbestemmelse. 

Når det gjelder konsekvenser for reinbeitedistriktet, vises det til fylkesmannens uttalelse da 
reindriftsforvaltningen er tillagt fylkesmannsembetet.
Når det gjelder den foreslåtte bestemmelsen, er den lagt inn under planbestemmelser 8.1, punkt 5. 

Bestemmelsen er egentlig ikke nødvendig, all den tid planer og dispensasjoner blir oversendt aktuelle 
kulturminnemyndighet. 
Uttalelsen ligger vedlagt. 

13. Rune Wold Storli/Berit Storli- Byggegrense på Vangshylla (gnr. 37/1)
Storli ønsker ikke byggegrense mot sjø nærmere enn 100 meter ut fra at eiendommen er allerede sterkt 
utbygd og ytterlig utbygging ikke vil være bærekraftig.

Det vises til fylkesmannens uttalelse vedr. byggegrensen innenfor 100-metersbelte. Siden kommunen 
ikke fikk benytte denne metoden for differensiering av strandlinjen, er dette uaktuell problemstilling og 
høringsuttalelsen til Storli imøtekommes. 
Uttalelsen er ikke vedlagt.

14. Wenche H Smistad – nytt boligområde på Gangstad (gnr. 205/2)
Smistad ønsker at Sandvollan skal ha et variert botilbud på Sandvollan som ligger nært skole, butikk og 
fint turterreng. Området har god beliggenhet med god utsikt. 
Når det gjelder trafikksituasjonen på Gangstadhaugen, regnes det blir ivaretatt i reguleringsplanen. 

Det vises til uttalelsene ovenfor og de merknader som er framlagt der. Området blir liggende med 
boligformål i planen samt en planbestemmelse i 8.2, punkt 1-1 der « framtidige boligområder med 
detaljplan, blir det sett krav om eneboliger eller småhusbebyggelse som er tilpasset terreng og 
høgdekoter. Utnyttingsgrad og bestemmelser om høyde settes i reguleringsplanen. «
Uttalelsen ligger ikke vedlagt. 
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15. Herdis Hjelmbrekke/Ivar Arnljot Pedersen- ønske om privat vei på plankartet (gnr.141/1/141/10) 
Hjelmbrekke/Pedersen ønsker innlagt i arealplanen privat vei fra Småholmvika til vei mot Høslandet.

I utkast til arealplan er det lagt til grunn offentlige veibaser som er baserte på offentlige veier og 
adresserte veier. Etter kontakt med grunneierne av den foreslåtte veien, legges den ikke inn i 
plankartet. De mener at dette er en avlingsvei for grunneiernes bruk og det blir ikke gjordt vedlikehold 
for gjennomkjøring. Det er opprettet privat sak under jordskifteretten vedrørende bruken av veien. 
Uansett utfall her, vil det ikke ha betydning for LNF-formålet på plankartet.
Uttalelsen ligger ikke vedlagt. 

16, 17 og 24. Arnulf Sørli v/ advokat H. Malm (gnr. 340/3)
Sørlis ønske har vært å få blanda formål bolig/næring på sin eiendom. I eksisterende arealplan for 
området ligger arealet som LNF- formål slik som lignede eiendommer spredd i kommunen. I utkast til 
plan ble det lagt inn næring nedom veien som er tidligere båtbyggeri, og LNF-R oppom veien som er 
bolighus. Det er kommet flere uttalelser fra Sørli og hans advokat i høringsperioden og til slutt er det 
ytret ønske om å få hele eiendommen med formål bebyggelse og anlegg samt at Inderøy kommune skal 
legge inn nye grenser i kartet mot nabo gnr. 340/2. 

Når det kombinerte formålet bebyggelse og anlegg legges på et område, er det oftest et større område 
som gir grove rammer for videre detaljplanlegging. Dette formålet vil oftest også innbefatte alle 
underformål i denne kategorien, noe som ikke er egnet for små arealer. For å innfri Sørlis ønske om å 
ivareta eksisterende bolig- og båtbyggerområde, vil det være mest hensiktsmessig å la det ligge som 
LNF-R formål slik som i dag, med tilhørende planbestemmelse under 8.3, punkt 5-5 der det gis 
muligheter til å bygge opp bolig og næringsbygg med høg utnyttingsgrad av eiendommen. 

Når det gjelder fastsetting av nye grenser i kart, ligger ikke dette til plan og bygningslovens kapittel 11 
som gjelder kommuneplanen. Grensene reguleres innenfor Matrikkellovens § 26 og brev innkommet 
etter høringsfristen blir ført og behandlet som egen sak etter Matrikkelloven. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt.

18. Norges vassdrags- og energidirektorat.

 De mener at alle registrerte områder for kvikkleire bør vises med hensynssone på kartet med 
tilhørende bestemmelser og kommenteres i ROS-analysen til planen. 

 Det anbefales byggegrenser langs bekker og vassdrag på lik linje som strandsonen. 

 Ber kommunen vurdere flom og stormflo i byggesøknader. Dette gjelder spesielt i bratte 
skråninger med løsmasser. Det bør legges til grunn forventet 200- års flom på 10-30 % økning i 
midtre deler av Trøndelag. 

Når det gjelder områder for kvikkleire, vises det til utarbeidd ROS-analyse for planen som er vedlagt 
planbeskrivelsen. Det er lagt inn en bestemmelse under generelle bestemmelser 8.1, punkt 4 som 
ivaretar samfunnssikkerheten for nye bygge – og anleggsområder. Å vise hensynssoner på kart for 
kvikkleire er ikke ønskelig, siden det erfaringsmessig er mange andre områder i kommunen det er 
kvikkleire som også har behov for geotekniske undersøkelser.
Ønske om byggegrense langs bekker og vassdrag innenfor LNF- formålet kan vanskelig oppfylles da 
kommunen har fått tilbakemelding på at byggegrense kan ikke benyttes innenfor dette formålet. Det 
kan legges inn hensynssoner etter § 11- 8, men dette vil bli lite synlig i kartet. Når det gjelder 
samfunnssikkerhet, blir dette vurdert i alle delings- og byggesøknader i samsvar med plan og 
bygningslovens § 28-1. 
Inderøy kommune har ingen større vassførende elver uten Mossa som er regulert, men det kan oppstå 
lokale flomsituasjoner samt dårlig kapasitet på eksisterende ledningsnett. Derfor er det viktig at 
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detaljplaner for utbygging og i byggesøknader tas en helhetlig vurdering for fremtidig håndtering av 
overflatevann for området. 
Uttalelsen ligger vedlagt.

19. Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 Fylkeskommunen mener det er prisverdig at kommunen gjennom oversiktsplanlegging foretar 
nærmere inndeling av sin kystlinje med byggegrense og spesielt gjelder dette Inderøy når 
kommunen er delt med to forskjellige planretningslinjer. Siden fylkesmannens dialog med 
departementet setter en stopp for byggegrense, anbefaler fylkeskommunen at Inderøy 
vurderer om noen områder i strandsonen kan legges ut som LNF-spredd for bolig-, fritids- eller 
næringsområde. Av de områdene som er lagt ut med byggegrense, ønsker fylkeskommunen at 
området som tilhører reguleringsplanen Skjemstad og området kring Vikastrand tas ut av 
planen. 

 Minner også om at sjøareal som er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag uten 
underformål, kan det etableres akvakulturanlegg når den er behandlet etter akvakulturloven. 
Kommunen er høringsinstans på slike saker. 

 Ønsker at kommunen viser aktsomhet ved etablering av nye avkjørsler langs f.v.755 og f.v. 761.

 Fylkeskommunen forbeholder seg retten til innsigelse i enkeltsaker etter kulturminneloven. De 
ønsker videre et felles løft med kommunen for å få registrert freda kulturminner i tidligere 
Mosvik kommune.  

Når det gjelder forholdet til byggegrense, vises det uttalelsen fra fylkesmannen. Kommunen har valgt
ikke å åpne for spredd bebyggelse innenfor 100- meters belte da dette stort sett er fritidsbebyggelse 
som er vanskelig å forutse, samt at det har ikke tidligere har vært tillatt med spredd hyttebygging 
hverken i tidligere Mosvik eller Inderøy kommune.
Å få en helhetlig registrering av freda kulturminne er ønskelig, og det bør opprettes et samarbeid med 

fylkeskommunen på dette området. 
Uttalelsen ligger vedlagt.

20. Natalia Baydakova/Geir Arthur Kalseth( gnr. 143/1)
Baydakova/Kalseth hadde innspill til arealdelen for bruk av utmarka si til fritidsbebyggelse. I 
konsekvensvurderingen til planutkast ble bare området ved sjøen lagt inn i planen. Dette var med 
bakgrunn i kommunens retningslinjer for langsiktig arealplanlegging, og at adkomsten til området ikke 
er egnet for et større hytteområde. Det ble anbefalt et areal til fritids- og turistformål som et ledd i 
næringsutvikling på gården. 
Kommunen har i høringsuttalelsen mottatt en mer detaljert plan for områdene de ønsker å bygge 
private hyttefelt, og hvor de ønsker næring. De ønsker å starte med salg av hyttetomter for å finansiere 
utbygging av fritids-turistformål. 

Innspillet omfatter ca. 100 dekar, og et såpass omfattende tiltak trenger en egen reguleringsprosess. 
Omsøkt område er et større utmarksområde men har begrenset strandlinje. Det vises til Fylkesmannens 
uttalelse der de fraråder tiltaket inntil bruken er mer avklart. 
Inderøy kommune har hatt møte med tiltakshaverne der det ble anbefalt avklaringer på hva som er 
realistisk satsingsnivå, og hvorledes adkomsten til feltet skal løses. Inderøy kommune har innvilget 
tilskudd gjennom kommunens næringsfond til videre utvikling av næringsbiten. Salg av private hytter 
omfattes ikke av dette. Næringsarealet innlagt i planutkastet blir stående, men det er vanskelig å legge 
fritidsformål på et større utmarksområde uten avklaring på adkomst til området. I tillegg vil 
opparbeiding av hytteområdet kreve reguleringsplan, noe som bør settes i gang etter at marked og 
finansiering er avklart.  
Uttalelsen ligger vedlagt.

21. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag.
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Fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdeling deltok på kommunens sektormøte juni 2013, der vi 
startet opp en god dialog i forhold til bruk av dyrka jord og strandsonen. De ulike innspillene til planen 
og kommunens metode for bruk av byggelinje i strandsone ble presentert. Fylkesmannens 
landbruksavdeling og kommunens saksbehandler foretok en befaring på areal som vedrørte dyrka jord 
og vi fikk en tidlig avklaring på hva som kunne aksepteres. Når det gjelder bruk av strandsonen, skulle 
miljøvernavdelingen innkalle kommunen til et dialogmøte med avklaring på byggegrense i strandsonen. 
Siden Inderøy kommune ikke fikk tilbakemelding på dette, ble utkast til plan utarbeidd og sendt på 
høring. Fylkesmannen har fått flere utsettelse av høringsfristen og det har vært to dialogmøter med 
fylkesmannen i slutten av høringsfristen. Den ene er framlegging av planutkastet i forhold til byggelinje i 
strandsonen, og det andre i forhold til juridiske planbestemmelser. Nord- Trøndelag Fylkeskommune 
ved RUA har deltatt på alle dialogmøtene. 
  
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har gitt uttalelse oppdelt etter fagavdelingene der det er flere 
innsigelser og merknader.
Landbruksavdelingen vurderer planforslaget slik at kommunen har foretatt gode og nøkterne 
avveininger med hensyn til bruk og vern av dyrka jord og landskapshensyn. Planen ligger innenfor 
nasjonale og regionale retningslinjer på området. De har fremmet en betinget innsigelse på 
lokaliseringsbestemmelse på områder avsett til LNF-R spredd bebyggelse som sier at boliger og 
adkomstveier ikke skal bebygge dyrka jord. Denne bestemmelsen har vært med i planutkastet, men falt 
ut. Den er tatt inn i planbestemmelse under 8.3, punkt 5-3 sammen med andre særlover som 
kulturminne, naturmangfold og friluftsliv. Betinget innsigelse er tatt til følge. 

Miljøvernavdelingen 
Uttalelsen fra Miljøvernavdelingen omhandler strandsonen i Inderøy kommune som de mener er en 
vesentlig miljøkvalitet i kommunen. De har lagt til grunn de statlige planretningslinjene, og at 
kommunen er plassert i to soner med tidligere Inderøy kommune i streng sone og tidligere Mosvik 
kommune i sone med mindre press på strandsonen. De mener at Inderøy kommune må forholde seg til 
planretningslinjene i forvaltning av strandsonen. 
Selv om fylkesmannen har avklart med departementet at det ikke gis anledning til å sette byggegrense 
innenfor LNF-R, har miljøvernavdelingen behandlet planutkastet som om byggegrensen er en realitet og 
lagt inn flere innsigelse på områder som ikke er aktuelle lenger. Dette kunne vært nyttig dersom 
kommunen brukte uttalelsen til å legge inn spredd LNF- fritidsbygging, men når fylkesmannen viser til 
plan og bygningslovens § 11- 17 der nye formål er en vesentlig endring og skal ha planen på ny høring, 
blir dette lite konstruktiv og meningsløs tidsbruk. 
Siden det er lagt inn innsigelser må dette behandles i tråd med plan og bygningslovens § 11-16.
Miljøvernavdelingen har lagt inn følgende innsigelser:   

1. Innsigelse til byggelinje Småland – Stornesøra. Innsigelsen tas til følge.
2. Innsigelse til byggelinje Hembre - Skjemstad utenom gnr. 87/1 til gnr. 88/1 som frarådes. 

Innsigelsen tas til følge.
3. Innsigelse til byggelinje fra grense gnr. 37/1 til østre grense på gnr. 36/3 på området Skarnsundet –

Rotvoll. Innsigelsen tas til følge.
4. Innsigelse til byggelinje Neset – Gipling. Innsigelsen tas til følgje.
5. Innsigelse til byggelinje på eiendommen Vikasand gnr. 353/6 på området Forsell - Vikastrand. 

Innsigelsen tas til følge.
6. Innsigelse til oppføring og bruksendring av eksisterende naust på Grande nedre gnr. 346/1. 

Innsigelsen tas til følge.

Merknader til nye byggeområder: 

 Tre nye hytteområder på Braseth, gnr. 337/1. Det vises til nye MIS og 
naturtypekartleggingen i 2013 der miljøvernavdelingen ber om at områdene justeres i 
forhold til ny naturtypekartlegging og økt ferdsel i området. De er positiv at kommunen 
ikke tillater området ved sjøen som bør benyttes til fellesområde. 
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Bruttoregistreringene for MIS og naturtypekartlegging i Mosvik er kartlagt, men det som 
blir endelige nettoregistreringer med regional og nasjonal verdi, er ennå ikke klarlagt. 
Dersom det viser seg at det blir konflikt mellom registreringer og områder avsett i planen 
med formål fritidsområder, kan dette justeres i forhold til detaljplaner for hvert 
fritidsformål. 

 I Planutkastet er eiendommen Alfatun gnr. 309/11 avsett til fritidsformål. Noen av hyttene 
vil ligge innenfor område med rikt edelløvskog og fraråder klart dette inngrepet.

Dette arealet er vurdert etter eksisterende registreringer samt lokal kjennskap og 
befaringer. De to øverste hyttene vil ligge i tett hasselskog, noe som er en rik bestand av i 
området. Bygging av omsøkt fritidshytter vil ligge helt i ytterkant av registrert område og 
vurderes å ha minimal skade for den rike edelskogen i området. 

 Nytt formål på Svarva gnr. 143/1 anbefales tatt ut av planen før tiltakshaver har mer 
konkrete planer for eiendommen. Denne saken er vurdert og konkludert under punkt 20 i 
høringsuttalelsen fra Natalia Baydakova/ Geir Arthur Kalseth. 

 Utvidelse på gjeldene hytteområde på Vikan gnr. 187/1 vil berøre en registrert 
salamanderdam. Deler av omsøkt område bør trekkes ut av planen. 

Denne dammen er i dag svært tilgrodd, så den har nok liten betydning for 
salamanderbestanden. Det området fylkesmannen viser til, berører kun eksisterende 
hytteområde og vil ikke komme i konflikt med utvidelsen.

 Campingområder på Vikan gnr. 187/1 og Krogsvåg gnr. 200/4 anbefales at tas ut av planen. 
Det anbefales vanlig saksgang med regulering evt. dispensasjon. 

                     
                     Campingplassene er utredet og vurdert i planprosessen. I planen er det lagt inn
                      Bestemmelser på antall vogner og begrensninger på bruken av områdene.  

Reindriftsavdelinga:
Deler av Inderøy kommune ligger innenfor to ulike reinbeitedistrikt. De har følgende kommentarer til 
planutkastet: 

 Formålet LNF-R skal bare benyttes der det er reinbeiteområde. Dette gjelder tidligere 
Mosvik kommune og arealet øst for jernbanen på Rørasiden.  

 Nye fritidsbygg i planutkastet er vurdert og vil ikke medføre noen endringer for reindriften.

 Ønsker at reindriften tilføres under Retningslinjer, utfylling av planbestemmelsene i 
kapittel 9 under LNF-R etter pbl § 11-7, punkt 5. Dette er utført etter reindriftsavdelingens 
ønske.

Kommunalavdelingen- Samfunnssikkerhet og beredskap.
I uttalelsen er det fremmet en betinget innsigelsen på grunn av mangelfull ROS- analysen og 
manglende oppfølging av områder utsatt for risiko og sårbarhet. Inderøy kommune mente at dette var 
vurdert i konsekvensanalysen til hvert tiltak, men det var ikke tilfredsstillende. Det er utarbeidd en 
helhetlig ROS-analyse som er sendt Fylkesmannen for godkjenning. ROS-analysen er vedlegg i 
Planbeskrivelsen. Fylkesmannen frafaller innsigelsen i brev den 3.04.14 der de har følgende 
merknader:

 Kommunen må vurdere om 2050 er langt nok perspektiv når det gjelder vurdering av fremtidig 
byggeområder. Det anbefales minimum år 2100. Inderøy kommune mener at 2050 med 
stormflonivå på ca. 2,80 m er tilstrekkelig som grunnlag, så må hvert område vurderes videre i 
detaljplan/tiltak. Det vil sikkert komme nye og kanskje sikrere tall for stormflo i årene fremover 
som kommunen må ta hensyn til i detaljplaner/byggesøknader. 
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 Fylkesmannen vil sterkt tilrå byggehøyder for bygg og anlegg nær strandsonen i 
kommuneplanens arealdel. Arealdelen er en oversiktsplan som skal først og fremst vurdere 
arealene for bruk og vern. Når det gjelder detaljer for hvert område, blir dette ivaretatt 
gjennom detaljplaner for området og vilkår for dispensasjoner der alle tema skal vurderes. 
De tilrår også planbestemmelse i arealdelen som går på overvann. Dette vil også naturlig være 
en del av detaljplanen all den tid grad og tiltak kan variere mye. Juridisk bindene vil det også 
være i reguleringsplanen eller når dettes settes vilkår for i dispensasjon etter plan og 
bygningslovens § 19-2. 
Kommunen mener at teksten i de generelle bestemmelser 8-1, punkt 4 om at 
samfunnssikkerhet kartlegges og vurderes i senere planvedtak før tiltak settes i verk vil fange 
opp kravet i plan og bygningsloven § 4-3 på en god måte. 

 Det er ingen registreringer på steinsprang i Inderøy kommune. Fylkesmannen viser til 
aktsomhetskartet for steinskred og snøskred for Inderøy kommune med potensielle 
fareområder. De anbefaler kommunen til å ha med en bestemmelse som ivaretar disse 
forholdene. Det er lagt inn en setning under generelle bestemmelser 8.1, punkt 4 med 
følgende tekst, « For nye bygge- og anleggsområde med potensiell stein/snøskred, skal det 
foreligge en geoteknisk vurdering.»

Kommunalavdelingen- Plankart og planbestemmelser 
Fylkesmannen har en del merknader på de juridiske planbestemmelsene samt retningslinjene til 
planen.
Dette har vært gjennomgått i felles møte med fylkesmannen i tillegg til uttalelsen. Planbestemmelsene 
er retta opp i samsvar med juristens merknader og endringer av formål i planen. Endringen er stort sett 
tolkninger og muligheter som plan og bygningslovens kapittel 11 gir rom for samt bruk av 
departementets veileder T 1491 som gjelder kommuneplanens arealdel.  

Uttalelsen til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ligger vedlagt. 
Fylkesmannens frafall av innsigelse til ROS- analysen i brev datert den 03.04.14.

22. Statens Vegvesen
Det er kommet følgende merknader fra Statens Vegvesen,

 Inneværende fylkesvegplanperiode for 2014-2017 har ikke avsatt midler til alle
gang/sykkelveier som er lagt inn i planen. Det er kun Lyngstad- Kjerknesvågen som står på 

denne listen. 

 De er tilfreds med at kommunen opprettholder en restriktiv holdning når det gjelder 
hyttebygging og har utvidelse av eksisterende felt som en hovedstrategi. 

 Kommunen bør være restriktiv til å planlegge nye boliger mellom to og fire km fra skolen, da 
det kan ta lang tid å få tilfredsstillende tilbud for myke trafikanter. 

 De fraråder utvikling av boliger på Aasly gnr. 222/10 og forutsetter rekkefølgebestemmelser på 
gang/sykkelvei i reguleringsplanen.
Det vises til vurderingene i planbeskrivelsen på konsekvensvurderinger punkt 6.1.1. vedr. 

detaljplan. 

 De ønsker at gang/sykkelvei blir sikret med rekkefølgebestemmelser i detaljplan for nytt 
boligfelt på gnr. 194/1 kring Småland.

 Stranda gnr. 141/20 har lang avstand til skolen og manglende gang/sykkelvei. Vurderingene i 
forhold til myke trafikanter er behandlet i vedtatt reguleringsplan. 
Uttalelsen ligger vedlagt

23. Harald Jensen
Harald Jensen har muntlig henvendt seg til Inderøy kommune vedrørende tidligere avslag på oppsetting 
av naust ved Ålbergsjøen. Det vises til brev fra byggesaksbehandler i Inderøy der følgende ble skrevet. 



11

«Skulle det i ny plan åpnes for etablering av naust, med tidligere omsøkt plassering, må det sendes inn 
ny og fullstendig søknad om tiltak før kommunen kan gi byggetillatelse«

Denne søknaden har vært behandlet flere ganger i Inderøy kommune med avslag begrunnet i at det 
ikke gis tillatelse til nye naust i kommunen. Det er ingen nye formål eller bestemmelser i den nye
arealdel som endrer den strenge praksisen for bygging av naust kommunen har opparbeidd gjennom 
mange år. Kommuneplanens arealdel har kun en bestemmelse som åpner for at eksisterende naust kan
rives og bygges opp att. 
Uttalelsen ligger ikke vedlagt. 

    

Konklusjon

Kommuneplanens arealdel blir lagt fram til 2.gangs- og sluttbehandling med følgende endringer. 

 Byggegrense er tatt ut av LNF – R formålet og lagt til eget temakart som er vedlagt planen. Det 
er foretatt mindre endringer i forhold til opphavelig byggegrense på Vikasand, ved Skjemstad 
hyttefelt og Vangshylla - Rotvoll. De 6 innsigelsene på områder innenfor byggelinjer er dermed 
også tatt til følge. Temakartet skal brukes som supplement til planens «Retningslinjer ved 
fremtidige anbefalinger og dispensasjoner for tiltak innenfor 100- metersbelte». 

 Det er tatt inn en ny bestemmelse vedrørende kulturminner under 8.1, punkt 5.

 Formålet LNF-R er justert i forhold til reinbeitedistriktet. Reindrift er ført sammen med andre 
tema under Retningslinjer i kapittel 9.  

 Endring i bestemmelse vedrørende LNF- R formål i 8.3, punkt 5-5, der det gis mulighet for 
rivning og oppbygging av bolig og næringsbygg med høg utnytting. Eiendommen gnr. 340/3 er 
endret til LNF-R på plankartet med bakgrunn i denne bestemmelsen. 

 Det er lagt inn ny bestemmelse under 8.3, punkt 5-3 som gjelder LNF- R spredd boligbygging der 
det ikke er lov å bygge på dyrka jord, registrerte kulturminner, viktige områder for 
naturmangfoldverdier og viktige områder for friluftsliv. Betinget innsigelse er tatt til følge. 

 Det er utarbeidd ROS-analyse for nye områder samt lagt inn en generell bestemmelse på 
samfunnssikkerhet under generelle bestemmelser 8.1, punkt 4. I samme bestemmelsen er det 
pålegg om vurdering av stein/snøskred. Betinget innsigelse om ROS – analyse er frafalt.

 Bruksendring av eksisterende naust på Grande gnr. 346/1 tas ut av planen. Innsigelsen tas til 
følgje. 

 Følgende reguleringsplaner er ført tilbake under gjeldende reguleringsplaner. De skal fremdeles 
gjelde men der det er motstri til ny arealdel, skal arealdelen gjelde. Disse planene vises ikke 
med hensynssone på plankartet: 
Neset boligområde frå 1983 og 1986 – Mosvik
Kvamsholmen hyttefelt – Utøy
Heggdal hyttefelt - Utøy
Hustadlandet – Sandvollan 
Ålberg hyttefelt – Sandvollan
Noreng bustadfelt – Utøy 
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1. INNLEDING/STATUS

1.1.	Areal

Mosvik og Inderøy kommune ble slått sammen til 1756 Inderøy fra 01.01.12. Topografi og 

areal er forskjellig i de ulike delene av kommunen. Vest for Skarnsundet er det åpent 

landbruksareal i Framverran og Mosvik sentrum, men elles er landskapet prega av 

sammenhengende skogområder med bebyggelse langs fjorden. Arealet på østsiden av 

Skarnsundet er mer sammenhengende kulturlandskap med blanding av dyrka jord og skog. 

Det er lite sammenhengende utmark i gamle Inderøy nær som ved Skarnsundet og Røra. Det 

er ikke noe av utmarksområdet i kommunen som er regnet som urørt natur. 

Den ulike topografien i kommunen er med på å skape en del utfordringer når den nye 

arealplanen skal utformes, men i planprosessen har det vært viktig å se kommunen samlet

både for å få en helhetlig planlegging og med tanke på senere saksbehandling. 

Da den nye kommunen ligger på begge sider av Trondheimsfjorden, har kommunen 

forholdsvis stort sjøareal med lang strandlinje. Siden det fra statlig hold er lagt opp til ulike 

planretningslinjer innenfor 100-metersbelte i Trondheimsfjorden, vil dette være med å 

skape ytterlige utfordringer i arealplanen. Det er likevel gitt signaler fra departementet at 

kommunen kan differensieres ytterlig innenfor retningslinjene og at dette må gjøres i 

utformingen av kommuneplanens arealdel.   

AREAL ENHET

Sum areal Inderøy kommune 559.000 dekar

Sum landareal 364.000 dekar

Sum sjøareal 195.000 dekar

Kystlinje 175 km

Dyrka areal 55.000 dekar

Produktiv skog 259.000 dekar

1.2.	Folketallsutvikling

Med bakgrunn i SSB sine befolkningsprognoser, er det grunn til å tro at vi vil ha en stabil 

befolkning i kommunene fremover. Prognosene viser svak nedgang med en forskyving i 

alderssammensetningen. Det vil bli færre i den yngre aldersgruppen og betydelig økning i 

aldersgruppen etter fylte 67 år. 

Prognosene for framskriving av elevtallet i de ulike skolekretsene viser tilbakegang på 

Sakshaug og Mosvik, mens det er mer stabile tall for de andre kretsene. Tilbakegangen på 

Straumen kan ha årsak i en eldre befolkning og forholdsvis høge boligpriser for unge folk.
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I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt opp til en ambisiøs befolkningsvekst med over 

7200 innbyggere innen planperioden frem til 2025. Skal dette være et realistisk mål, må det 

tilrettelegges med gode boligtilbud, satses på næring samt gode tjenester i kommunen. 

Det er vanskelig å si hvor i kommunen folketallet kan økes mest, men mest naturlig er aksen 

Røra, Straumen og Sandvollan der det er kort avstand til arbeidsmarkedet på Innherred. 

FOLKETAL 01.01.12 FOLKETAL 31.12.25 BEFOLKNINGSVEKST

6682 7200 518

1.3.	Sysselsetting

Det er et stabilt næringsliv innen kommunen. Inderøy har alltid vært en bokommune med 

forholdsvis stor pendling ut av kommunen. I dag pendler omtrent halvparten av de 

yrkesaktive ut av kommunen. Det samlede næringslivet på Innherred vil også i årene 

fremover ha stor betydning for sysselsetting og bosetting i Inderøy kommune. 

Inderøy har en del små og mellomstore bedrifter som er godt etablert og utvikler

virksomheten i kommunen. Større industriforetak er tidligere henvist til Lensmyra på Røra. I 

dag er mye regulert næringsareal kjøpt opp av private eiere, men kommunen kjøper 

kommunalt område for å ha tilgjengelig industri/forretningsområde for årene fremover. 

SYSSELSETTE PENDLER UT AV 
KOMMUNEN

PENDLER INN TIL 
KOMMUNEN

3356 1680 597
SSB 4.kvartal 2012.
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2.		BAKGRUNNEN	FOR	PLANARBEIDET.	
Med bakgrunnen i kommunesammenslåingen, må Inderøy kommune utarbeide ny arealplan 

for å få en ensartet behandling av kommunens areal. I arealdelen er kartbladet og 

planbestemmelsene juridisk bindende for senere behandling av ulike søknader om tiltak. 

2.1.	Det	kommunale	plansystemet.

Kommunen er pålagt etter plan og bygningslovens § 11-5 å ha en arealplan for hele 

kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye 

tiltak og ny arealbruk som settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering 

av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelser hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt.

Planstrategien er første ledd i kommuneplanleggingen og kan samordnes med planprogram 

for det videre planarbeidet i kommunen.  Planprogrammet gjør rede for hva en skal 

konsentrere seg om i planarbeidet og hvilke tema innenfor miljø og samfunn som skal 

vurderes opp mot foreslåtte formål. 

Siden Inderøy kommune arbeider ut en ny kommuneplan, ble planstrategien og 

planprogram for samfunnsdel og arealdel utarbeidd og behandlet samlet med vedtak i 

kommunestyret den 19.mars 2012. 

Samfunnsdelen skal behandle langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.  Den skal inneholde en beskrivelse og 

vurdering av alternative strategier samt målformuleringer for samfunnsutvikling, sektorenes 

virksomhet og langsiktige behov.
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I Inderøy kommune sin samfunnsdel er det under punkt 3.5 Langsiktig arealplanlegging sett 

opp to hovedmål samt en samlet liste for delmål og strategier som skal ligge til grunn for 

bruk av arealene i Inderøy kommune. Disse er omtalt under kapittel 3 i planbeskrivelsen. 

2.2.	Regionale	retningslinjer.	

Nord- Trøndelag fylkeskommune vedtok i fylkestinget den 25.04.13 Regional plan for 

arealbruk. I utkastet til plan, er det lagt vekt på følgende innsatsområder:

 By og stedsutvikling i Nord- Trøndelag

 Arealplanlegging i sjø

 Differensiert forvaltning av strandsonen

 Ivaretagelse av natur miljø og kulturminner

 Reindrift og Arealforvaltning

 Leire og kvikkleire

 Vindkraft og småkraft.

Det er utarbeidd regionalpolitiske retningslinjer med tanke på samarbeid for hvert 

innsatsområde. 

Regional plan for arealbruk skal bidra til å videreutvikle en lokal og regional arealpolitikk som 

sikrer balansen mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft og legges til grunn for de 

regionale organ sin virksomhet og bidra til å bevare felles kvaliteter i fylket. 

2.3.	Nasjonale	retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal utarbeides ette plan og bygningslovens § 11-5 som 

omhandler prosess og innhold i arealplanen. I pbl. § 11-7 er de ulike arealformålene som kan 

brukes i planen. Alle nye utbyggingsformål i planen skal i tillegg vurderes etter § 2,b i 

Forskrift om konsekvensutredning.

For å fremme en bærekraftig utvikling etter plan og bygningslovens § 6-1, skal regjeringen 

hvert 4. år utarbeid et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging som forventes å følges opp gjennom plan og bygningslov og statlig medvirkning. 

Det er utarbeidd nasjonale retningslinjer for neste 4 års bolk med følgende tema: 

 Klima og energi

 By og tettstedsutvikling

 Samferdsel og infrastruktur

 Verdi og næringsutvikling

 Natur, livskvalitet og oppvekstmiljø

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.
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 Oppgavene skal nås gjennom et tett samarbeid 

Forventningene blir gjennomgått med oppfølging mellom tett samarbeid mellom statlige, 

regionale og kommunale organ. 

3.	LANGSIKTIG	AREALPLANLEGGING.	

3.1.	Kommuneplanens	samfunnsdel.	

Inderøy kommune har to utfordringer som berører langsiktig arealplanlegging. Det ene er 

utvikling av sentrumsfunksjoner på bekostning av dyrka jord, og det andre er bruk av 

strandsonen og forholdet til allmenn ferdsel. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det et hovedmål å ta vare på og utvikle arealene både på 

land og sjø for kommunens innbyggere samt at kulturlandskapet skal være kommunens 

varemerke gjennom aktiv bruk. 

Det er i samfunnsdelen sett opp delmål som skal være grunnleggende for all 

arealplanlegging i kommunen.

 Kulturlandskapet skal utvikles med tanke på en god landskapspleie og 

næringsutvikling.

 Arealene skal bære preg av en livskraftig landbruksnæring, og en skal unngå 

nedbygging av dyrka jord.

 Inderøy er positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidseiendommer skal lokaliseres til 

eksisterende regulerte friluftsområde og nye områder med god infrastruktur. 

 Utbyggingsformålene skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med 

tilrettelegging for barn og unge.

 Det skal legges til rette for varierte boformer i alle grendene. 

 Bruk av arealet skal nyttes på en klima- og miljøvennlig måte og vurderes i forhold til 

samfunnssikkerhet. 

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier.

 Bygg og anlegg skal legges til rette for universell utforming

3.2.		Gjeldende	kommuneplaner	i	Inderøy	kommune.

Eksisterende arealplaner i gamle Mosvik og Inderøy kommune gjelder inntil det er 

vedtatt ny arealplan for de aktuelle områdene. 
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Område Plan vedtatt

Mosvik Kommuneplanens 

arealdel

2001

Framverran Kommunedelplan 2008

Inderøy Kommuneplanens 

arealdel

2007

Røra Kommunedelplan 2010

Straumen Kommunedelplan 2012

Inderøy Kommunedelplan sjø 2002

4. PLANPROSESSEN.	

4.1.	Organisering.

Inderøy kommune har behandlet og vedtatt planstrategien den 19. mars 2012.  Når det 

gjelder planprogram for kommuneplanens arealdel, var dette siste kapittelet i planstrategien 

og ble sendt på høring og vedtatt samtidig. 

Formannskapet vedtok oppstart av kommuneplanen, både samfunns- og arealdel den 

7.03.12. det ble annonsert oppstart med tanke på innspill til planarbeidet med frist til 1. 

07.12. Siden arbeidet med arealplanen har trekket noe ut i tid, har det vært åpnet for innspill 

fram til 1.05 2013. Overordna arealplaner blir behandlet både i hovedutvalg Natur og 

Formannskapet. Det er formannskapet som har ansvar for det overordnede planverket og er 

valgt som styringsgruppe for kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. 

4.2.	Medvirkning.

Medvirkning i planprosesser er lovfestet i plan og bygningslovens kapittel 5 der høring og 

offentlig ettersyn er bestemt gjennom § 5-2. Det er også lovfestet rett til å fremme 

innsigelse fra statlig og regionale organ. 

Det ble gjennomført innbyggerundersøkelsen høsten 2012, der noen spørsmål gikk direkte 

på arealbruken. 

Når det gjelder arealbruk, har innbyggerne uttrykt ønske om:

 God tilgang på tomter med ulike botilbud i alle grender

 Satsing på gang/sykkelveier og et utbedret kollektivtilbud

 Opptatt av både bruk og vern av strandsonen
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 Bevare dyrka areal

 Tilrettelegging av næringsareal

I tillegg ble det gjennomført grendemøter i Mosvik, Sandvollan og Røra mars 2013.  På 

møtene ble både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel belyst. Mange innbyggere er 

opptatt av å skape bolyst som avhenger av varierte botilbud i de ulike grendene samt god 

kvalitet på kommunale tjenester. I tillegg er det fremhevet gang/sykkelveier for trygg 

skolevei og styrke Straumen som sentrum. 

Når det gjelder næringsareal, vil utvikling av Lensmyra være viktig for hele området. Det bør 

også vurderes næringsområder langs aksen Røra- Meltingen. 

Kommunen bør satse på fritidsbygging innenfor eksisterende område med tanke på 

kombinasjon bolig /hytte. Det er viktig at områdene kring Hylla/Straumen blir levende 

boområder også i framtiden. 

Arbeidet med planprosessen vil elles går frem av saksframlegget ved de ulike politiske 

behandlingene. 

5.	TEMA/	PROBLEMSTILLINGER	I	PLANEN.	

5.1.	Boligområder/spredd	boligbygging.	

Inderøy kommune har sett opp som et ønsket mål å øke innbyggertallet til over 7200 innen 

planperioden. Folketallet skal økes med 518 innbyggere, og dersom en tar utgangspunkt at 

dette utløser ca. nye 210 familier og fordeler dette over 12 år, vil det snart utgjøre ca. 20- 25

nye boenheter i året.

I dag er følgende områder regulert til boligbygging: 

Navn Reg.tomter Opparbeidde 

tomter

Solgte 

tomter

Ledige 

tomter

Jætåsen, Utøy 23 10 2 8

Gangstad, Sandvollan 14 13 3

Langåsen, Sandvollan 17 ingen 2 (15)

Åsen, Røra 33 33 1 32

Schulsvian, Sandvollan Ca.20 Ca. 7 2 5(13)
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Privat

Fjordglytt, Mosvik 

privat

10 10 7 3

Saksmoen,Straumen

privat

18 -regulert

15

ingen ingen (33)

Næssjordet,Straumen

Leiligheter + småhus

Ca. 70 

tilsammen

Ca 50

Bergslia/Kvistadbakkan, 
Straumen

Ca. 10- under 
regulering

ingen ingen 1o

Kjerknesvågen Ca. 15- under 

regulering

ingen ingen 15

Vennesfeltet, Mosvik 13 13 3 10

Nesset, Mosvik 17 17 14 3

Sum 195

boenheter

Tallet i parentes betyr at feltet ikke er ferdig opparbeidd. 

I arealplanen for gamle Inderøy er det i tillegg sett av private område med formål bustad. 

Ingen er regulerte. Det er følgende: 

Flatåsmyra, Sakshaug, - 5 tomter

Lorås, Røra – 9 tomter

Manem, Sandvollan - 10 tomter

Røvika, Utøy – 15 tomter

Skjelvan, Sandvollan – 5 tomter  

I arealplanen for gamle Mosvik er det avsett utviding av boligområdet ved Nesset med ca. 15 

eneboliger.

Disse private byggeområdene uten reguleringsplan utgjør ca. 59 tomter. Dette er områder 

som har vært avsett i kommuneplanen over mange år og ikke blitt realisert.

I tillegg kan det være mellom ca. 3 boliger som blir bygd hvert år spredt i kommunen. Dette 

vil over en 12- årsperioden utgjøre ca. 40 boliger.
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Tilgjengelig boenheter regulert i plan                =                                  ca. 195 boenheter

+ private felt uten reguleringsplan                    =                                   ca.   59 boenheter

Innspill til nye boenheter i arealplanen              =                                  ca.    75 boenheter

Til sammen                                                               =                                  ca. 329 boenheter

+ ca . 40 boenheter spredd blir til sammen        =                                    ca.369 boenheter

Dersom alle tilgjengelig områder som er avsett til boligformål blir realisert, skal det være 

mer enn nok å legge til rette for ca. 30 nye boligenheter pr. år i planperioden. 

De private boligområdene som har ligget lenge i arealplanen foreslo administrasjonen å ta 

de ut av planutkastet, men ved 1. gangs behandling ble disse feltene tatt inn igjen i planen. 

5.2.	Næringsformål.

Inderøy har næringsbedrifter spredt over hele kommunen. Det største industriområdet 

ligger på Røra og kommer innunder kommunedelplan Røra, så utvidelse her vil ikke berøre 

denne planen. 

Når det gjelder små og mellomstore bedrifter, har dette vært regulert gjennom 

dispensasjoner og private reguleringsplaner. Det har vært kommunens politikk at store 

foretak som ofte utløser stort arealkrav og støy, skal lokaliseres til industriområde og 

skjermes fra bolig- og skoleområde. 

I dag er det kommunalt næringsareal på følgende område:

Utøy industriområde - ledig areal ca. 3 dekar.

Nervika industriområde – ledig areal ca. 5 dekar

Lensmyra industriområde – ledig ca. 30 dekar, kan utvides med utviding 42 dekar = 72 dekar. 

(kommunedelplan Røra)

I tillegg er det i eksisterende kommuneplan for Mosvik avsett ca. 60 dekar til industriformål 

på Melvold i Oksdalen.

Dette medfører at samlet areal avsett til næringsformål er ca. 140 dekar. For deler av 

arealet må det utarbeides detaljplan før tiltak blir sett i verk. 

Det er ikke kommet nye innspill på næringsareal, men aktuelle areal innenfor LNF-R formålet 

langs aksen Røra- Meltingen bør forbeholdes nye næringstiltak. Andre næringsareal som 

ikke er omfattet av planen blir vurdert fortløpende.  
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Når det gjelder næringsutvikling innenfor landbruk i LNF-R formålet, er utgangspunktet de 

føringene som er lagt i veilederen Landbruk Pluss som ligger til grunn. Utvikling av 

tilleggsnæringer basert på gårdens ressursgrunnlag er et ønske for hele kommunen som 

gjenspeiler seg i plankart og planbestemmelser.

5.3	Sjøarealet	med	strandsonen.	

Det samla sjøarealet i Inderøy kommune er 195000 dekar som er ca. 35 % av kommunens 

areal. Inderøy har en strandlinje som til sammen utgjør ca. 17,5 mil. 

I tidligere Inderøy kommune er det en egen kommunedelplan for sjø, som er detaljert på de 

ulike formålene. Det er lagt inn ferdselsårer for skip og småbåter, naturområder og allment 

flerbruk med og uten akvakultur. Kommunedelplan for sjø blir opphevet, og formålene i 

eksisterende plan er stort sett overført til ny arealdel og justert etter dagens bruk og formål i 

ny plan og bygningslov. 

I tidligere Mosvik kommune er sjøarealet stort sett regulert til allmenn friluftsliv i 

eksisterende arealdel. Et mindre område vest for Vestvik og innenfor reguleringsplanen i 

Trongsundet er i dag regulert til akvakultur. Det legges inn naturområder som er freda 

gjennom sjøfuglplanen og ferdselsårer for skip og småbåter i Mosvik og Framverran.

Når det gjelder bruk av strandsonen, har det vært litt ulik praksis. I tidligere Mosvik 

kommune er det godkjent reguleringsplaner med fritidsbygg innenfor 100-metersbelte, 

mens i tidligere Inderøy kommune har det over mange år vært praktisert en streng holdning 

til bruk av strandsonen. Nye hytteområder er lokalisert ved Beistadfjorden, og med noen 

unntak lagt utenfor 100-metersbelte. Flere hytteområder er ikke ferdig utbygd. 

Det er mange reguleringsplaner med formål fritidsbygg i tidligere Mosvik kommune. En del 

er utbygd, men det er mange ledige tomter spesielt utenfor 100- metersbelte og som er 

regulert i skogsområder.

Planer som fremdeles skal gjelde er sett opp under punkt 7.3. Som vedlegg ligger det en 

oversikt over ledige hyttetomter i regulerte planer. Samlet ligger antall ledige hytte og 

fritidstomter på ca. 280 regulerte tomter. I arealplanen er det lagt inn ca. 35 hytter i 

byggeområder.

Kommunen har i dag syv opparbeidde friområder der Sundssand, Haugen, Undersåker, 

Stornesøra og Koabjørga ligger i tidligere Inderøy, og Naustberga og småbåthavna i Mosvik 

sentrum. 

I 2011 sendte Miljøverndepartementet ut statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø. Det ble delt opp i tre soner med kystkommunene i 

Oslofjorden, Områder der presset på arealene er stort, og områder med mindre press på 

arealene. Tidligere Inderøy kommune er plassert i område med stort press på arealene, og 
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tidligere Mosvik er plassert i områder med mindre press på områdene. Kommunene skal 

legge de statlige retningslinjene til grunn i den kommunale planleggingen, planbehandlingen 

og i dispensasjonssøknader. Inndelingen er gjort etter en skjønnsmessig vurdering og det 

skal være rom for ytterlig differensiering i kommuneplanens arealdel ut fra lokale 

variasjoner. Når kommunen ligger i to forskjellige soner, er det behov for ytterlig 

differensiering. Ut fra kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at Inderøy skal være 

positiv til ny fritidsbebyggelse. Fritidsbygg skal lokaliseres til regulerte hytteområder og nye 

områder med god infrastruktur. Det vil si at kommunen skal samle hyttebygging i tilknytning 

til eksisterende felt og bebyggelse for øvrig og ikke ta i bruk nye områder. 

I utkast til plan for 1.gangs høring, ble kommunen sett samlet, og det er utøvet en lokal 

differensiering i de ulike områdene. Inderøy kommune mente det var mest hensiktsmessig å 

benytte byggelinje som metode for differensiering innenfor 100-metersbelte. I deler av 

arealplanen ble det lagt inn byggegrense etter plan og bygningslovens § 11-9, punkt 5 med 

generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Områder med byggegrensen

nærmere enn hundre meter fra flomål, var områder som i dag er preget av mye 

fritidsbebyggelse. Etter dialogmøter med fylkesmannen, mener de at kommunal- og 

moderniseringsdepartementet avviser Inderøy kommune sin metode for å differensiere 

strandsonen. Byggegrensen er fjernet fra planutkastet og lagt med som temaplan ved bruk 

av Retningslinjene i planen. 

5.4.	Landbruksarealer.	

I en arealplan vil det meste av arealene ha formålet LNF som er landbruk, natur og friluftsliv. 

Tidligere Mosvik kommune og arealet øst for jernbanen er lagt med LNF-R. Det meste av 

LNF-R arealene i kommunen er i privat eie og drives landbruksproduksjon på. 

Den nye kommunen vil ha noe ulik fordeling av ressurser, og topografien kan variere i de 

forskjellige områdene i kommunen. I tidligere Mosvik kommune er det store 

sammenhengende skogsområde som dominerer og i tidligere Inderøy kommune er det dyrka 

mark.

Det er lagt nasjonale vern av dyrka og dyrkbar jord gjennom jordloven der det er lagt et 

generelt lovforbud på nedbygging av dyrka og dyrkbar jord. Dette rammer spesielt utbygging 

nær sentrum i de ulike grendene. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det en målsetting å ta vare på kulturlandskapet gjennom 

landskapspleie og næringsutvikling. Dyrka areal skal bære preg av en livskraftig 

landbruksnæring der en skal unngå bygging i viktige kulturlandskap.

Kommunen har mottatt innspill i forhold til dyrka areal. Dette er boligbygging og oppstilling i 

forhold til campingvogner. Tiltakene blir vurdert under kapittel 6. 
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5.6.	Samferdsel

Inderøy kommune har en gunstig plassering i forhold til de ulike samferdselstilbudene. Det 

er viktig å ha en hensiktsmessig infrastruktur som nærhet til flyplass, hovedveier, jernbane 

og bredbånd for de ulike samfunnsaktørene. Aksen Trondheim – Steinkjer vil være viktig og 

avgjørende for utviklingen på Innherred, og Inderøy vil være forbindelseslinje mellom 

Fosenhalvøya og Innherred. Et godt og tidsriktig tilbud med lokaltog fra Røra med videre 

busstransport er viktig for kommunens innbyggere. 

Innad i kommunen er det mange kommunale veier som skal følges opp både for vedlikehold 

og trafikksikkerhet. Det er utarbeidet en kommunal handlingsplan for veg som prioriterer 

disse tiltakene. 

I tillegg er kommunen pålagt å utarbeide trafikksikkerhetsplan som revideres jevnlig og 

prioriter i forhold til gang/sykkelveier, fartsdempende tiltak, belysning osv. 

Tidligere Mosvik kommune har en trafikksikkerhetsplan fra 2001, og tidligere Inderøy 

kommune har en trafikksikkerhetsplan fra 2006. Planene blir revidert og sammenfattet til en 

plan i løpet av 2014. 

Inderøy kommune sendte i 2012 inn prioritering til fylkesvegplan for 2014- 2017:

En del av de prioriterte gang- og sykkelveiene er allerede lagt inn i arealplanen.
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6.		NYE	FORMÅL	I	PLANKARTET	MED	KONSEKVENSANALYSE
Inderøy kommune har mottatt 21 innspill til kommuneplanens arealdel. Innspillene er 

hovedsakelig fritidsbygg. Alle nye utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel skal 

vurderes i tråd med kravene i forskrift om konsekvensutredninger og fastsatt planprogram.

  Planprogram for arealdelen er sammenfallende med kapittel 6 i planstrategien.  I 

planprogrammet er det vedtatt at følgende natur og miljøtema skal vurderes, 

Kulturlandbruk/dyrka areal, kulturminne/ kulturmiljø, naturmangfoldloven samt klima og 

energi. Når det gjelder samfunnstema, skal følgende samfunnstema vurderes, 

friluftsliv/hyttebygging, samfunnssikkerhet og folkehelse, sentrum og folketallsutvikling og 

kommunale tjenester og infrastruktur. Temaene er valgt med bakgrunn i nasjonale 

retningslinjer og innsatsområdene i samfunnsdelen. 

Når det gjelder krav til ROS- analyse for de ulike formålene, er dette bakt inn i 

konsekvensanalysen under samfunnssikkerhet. Her er tiltaket vurdert med særlig tanke på 

stormflo, vindutsatte områder samt grunnforhold med tanke på rasfare og kvikkleira. Når 

det gjelder folkehelse, er det først og fremst fokusert på støy og støv og muligheter for 

fritidsaktiviteter. Det er i tillegg utført en enkel ROS-analyse i tråd med plan og 

bygningslovens § 4-3 for fremtidige utbyggingsformål. Denne ligger som vedlegg 2. Inderøy 

kommune har valgt ikke å legge inn hensynssoner for kvikkleira på kartet, men heller ha en 

planbestemmelse da dette sikrer betre både registrerte og potensielle 

kvikkleirskredområder. 

Det er lagt inn i planen en del nye område som er har blitt vurdert gjennom en 

reguleringsplanprosess eller som en dispensasjonssak. Disse områdene blir ikke vurdert på 

nytt. 

6.1.	Byggeformål	og	anlegg.	

1. Julie Nordgård, omregulering til bygge- og anleggsområde på hele eiendommen, 

gnr. 222/10

Eiendommen Aasly gnr. 222/10 er på 12.7 dekar, derav 5 dekar dyrka. Eiendommen ligger i 

Tømtåsen ved fylkesvegen mot Sandvollan. I dag er området regulert til spredt boligbygging. 

Knut Hoås har på vegne av Julie Nordgård hatt flere henvendelser til kommunen på 

alternativ bruk på Aasly. Det har tidligere vært behandlet dispensasjonssak vedrørende 

bygging av boliger på eiendommen. Det ble innvilget to leilighetsbygg på området som ikke 

er dyrka areal. Nabo påklaget vedtaket og fikk medhold i hovedutvalg Natur. 

Det første innspillet til kommuneplanen var utbygging av hele området til kolonihage, men 

etter en generell vurdering av arealet fra kommunen, har K. Hoås landet på en generell 
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søknad på deler av området til spesialområde/boligområde. Siden spesialområde er tatt ut 

som formål, blir arealet vurdert til boligformål. Kartet nedenfor viser omsøkt areal som er ca. 

8 dekar, derav 1, 5 dekar dyrka areal.

Omsøkt areal er skravert- ca. 8 dekar

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Området er i dag regulert til spredd boligbygging, og er 
godt egnet til større tomter for eneboliger slik som 
området for øvrig. Dyrka areal på 1,5 dekar er en del av 
sammenhengende dyrka areal i området. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert noen kulturminner eller vern 
kulturmiljø på arealet.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Det er ingen kjente registrerte eller lokalt kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal. 

Klima og energi Arealet vender mot øst med gode solforhold tidlig på 
dagen og lite kveldsol. Klimavennlig utbygging er 
avhengig av private løsninger.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Regnes som lite aktuelt med tanke på beliggenhet i 
forhold til sjø/utsikt.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Ikke kjente problem, arealet ligger på morenejord og 
utenfor støysone til hovedvei. 

Sentrum/folketallsutvikling Folketallet er forholdsvis stabilt på Sandvollan. Avstand 
til sentrum er ca. 5 km. Skoleveien er under 4 km og 
ikke krav på skoleskyss. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur

Området har kommunalt vann, men privat kloakk. 
Adkomsten går over flere private eiendommer. Tinglyst 
veirett og godkjent avkjørsel må skaffes ved utbygging. 

Konklusjon Området egner seg godt til eneboliger med litt større 
tomter. Det kan være plass til ca. 3 boliger dersom 
dyrka areal blir tatt ut. Ulempen er avstand til skole 
uten vei med gang og sykkelvei. Skolevei må avklares i 
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detaljplan.
Areal som ikke er klassifisert som dyrka mark er tatt 
med som boligformål i utkast til plan. Ingen endringer 
etter 2. gangs behandling.

2. Lorns Skjemstad, oppsetting av en hytte på gnr. 85, bnr 7.

Lorns Skjemstad søker om å få sette opp en hytte ved parkeringsplass på 

eiendommen Fjordglytt gnr. 85/7. Omsøkt område er et hjørne mellom eksisterende 

parkeringsplass og gangsti ned til sjøen. Skal tomten plasseres utenom 100-

metersbelte på L. Skjemstads eiendom, vil den bli ca. 350 m2. 

Området har tidligere vært vurdert i 2005 med tanke på fritidshytter. Den gangen ble 

det gitt tillatelse til en større hytteutbygging på oversiden av fylkesveien men ingen 

på nedsiden. Tunet er siden fradelt og solgt, så resten av landbruksarealet er i dag 

uten bebyggelse. Det er i dag ca. 8 ledige hyttetomter att i feltet der søker har i dag 

egen hytte.

Etter fradeling av tunet på Fjordglytt, eier i dag L. Skjemstad en stripe fra fylkesvei og 

ned i fjæra der 1, 2 dekar er registrert som dyrka mark. 

Omsøkt areal er skravert til ca. 350m2

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Berøre hjørne av dyrka mark som i dag ikke er 

maskinjord. Arealet ligger inntil parkering for 

bruk av Henjefjæra og i forlengelsen av 

Skjemstadaunet byggefelt.  
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Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminne på omsøkt 

areal.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 

kjente registrerte eller lokalt kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Arealet vender mot vest, og ligger lunt til 

mellom berg og vegetasjon. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området er regulert og tilrettelagt med 

parkering og sti ned til Henjefjæra. Området 

ble vurdert til hytteformål, men etter 

innsigelse ble all hyttebygging flyttet oppom 

veien. Omsøkt tomt er liten og vanskelig å 

plassere uten å komme innom 100-

metersbelte.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området er berglendt med marine 

havavsetninger mellom. Det er ingen 

registrerte fareområde, men ligger i 

nærheten av bekk og trafikkert vei. 

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt tomt ligger i nærheten av 

eksisterende boligfelt ca. 1,5 km fra kaien på 

Kjerknesvågen. Liten betydning for folketallet 

i kommunen. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Offentlig vann, vei og kloakk ligger tett ved 

omsøkt tomt. Bruk av eksisterende avkjørsel.

Konklusjon Areal nedom fylkesvei er tidligere vurdert 

med tanke på hytteformål. Ut fra gjeldende 

reguleringsplan med beliggenhet og 

tilrettelegging for allmenn ferdsel, er det 

ikke nye momenter som tilsier at det bør 

plasseres en ny hyttetomt nedom 

fylkesveien. Omsøkt areal er ikke med i 

utkastet.
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3. Liv og Lars Braseth, oppsetting av hytter på gnr. 337/1.

Brukerne av Braset søker ombygging av fire hytteområde. Dette er 

 Område 1 ligger i strandsonen nedom fylkesvei– 4 hytter på ca. 2 dekar. Dette 

området ble i 1987 vurdert som egnet for campingplass men ble ikke 

gjennomført.

 Område 2 ligger på dyrka mark oppom fylkesveien - 4 hytter på ca. 4,5 dekar

 Område 3 er skogsmark og ligger ved eksisterende boligbebyggelse oppom 

fylkesvei- 10 hytter på ca. 12 dekar.

 Område 4 er skogmark og ligger i utmarka ca. 200 m fra gårdstunet 12 hytter 

på ca. 20 dekar. Seks av hyttetomtene er tenkt forbeholdt egne barn. 

Braseth ser disse områdene som godt egnet for hyttebygging og vil få avklart områdene i 

arealplanen. I dag er de deleiere i Sandberg hyttefelt som ligger tett ved omsøkt område 3. 

Det er ca. 10 ledige hyttetomter i dette feltet. 

Omsøkte felt er nummerert som nevnt ovenfor. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord 1. Området er en skogteig ved dyrka areal og 
strandlinje.

2. Et mindre dyrka areal som ligger inntil 
bebyggelse, bratt og lite drivverdig.

3. Utmark som ligger inntil bebyggelse
4. Utmark som ligger i et ubrukt landskap. 

Område 2 og 3 ligger på hver side av 
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eksisterende bolig/hytteområde og er et 
sammenhengende bebygd område. 

Kulturminne/kulturmiljø Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i omsøkte 

områder.

Naturmangfoldloven Områdene er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-

12. Det er ingen kjente registrerte eller lokalt kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkte areal.

Klima og energi Omsøkte areal vender mot sørøst og ligger lunt i skrått 

terreng med gode solforhold tidlig på dagen.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging 1. Område 1 ligger tett i strandsonen og kommer i 
konflikt med allmenn ferdsel.
De andre områdene er ikke konfliktområder, 
men har gode turforhold og nærhet til sjøen. 
Hytteområdene ligger sentralt og lett 
tilgjengelig. Område 4 vil ta i bruk et nytt 
utmarksområde og bør kanskje ikke tas i bruk 
før de andre områdene er regulert og tatt i bruk. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hytteområdene vil bli liggende på areal som er 

grunnlendt og ikke berøre fareområder. 

Områdene 1 og 2 nær fylkesvei vil være innenfor 

støysonen til fylkesveg og kan i periode oppleves med

støy og støv/eksos.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkte areal ligger ca. 4- 4,5 km fra sentrum og kan 

ha positiv effekt på handel og aktivitet i Mosvik. Ingen 

vesentlig betydning for folketallet så lenge det er 

fritidsbygg. Gode muligheter for fritidsaktiviteter.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Hytteområdene ligger i et område som har god 

infrastruktur på vann og vei. Område nr. 4 trenger

vesentlig utbygging både på vann, vei kloakk. 

Konklusjon Område 1 ligger både nedenfor fylkesvei, innenfor 

100-meters belte og delvis innenfor støysone til 

fylkesvei. Området kan egne seg som 

fellesområde/småbåthavn for de øvrige områdene. 

Område 2 er på dyrka mark, men området er dårlig 

arrondert og bratt samt at område 2 ligger inntil 

eksisterende bebyggelse. Område 3 kan være 
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attraktiv for hytter både på grunn av nærhet til vei og 

sjø. Område 4 ligger litt mer avsides i forhold til 

infrastruktur og kan være mindre attraktive tomter på

dette feltet.

Område 2, 3 og 4 legges inn med hytteformål i planen 

med til sammen ca. 26. hytter. Område 1 bør heller 

vurderes som felles område. Det vises for øvrig til 

merknader i saksframlegget ved 2. gangs behandling. 

4. Tormod Kiplesund, ønsker om å sette opp hytter på gnr. 309/11.

Eiendommen Alfertun ligger ved sjøen på Åsbygden ca. 7, 5 km fra Mosvik sentrum. Tormod 

Kiplesund søker på vegne av familien å dele eiendommen opp i 5 tomter. Eiendommens 

areal er på 6.4 dekar skogsmark/jorddekt fastmark. Det er planlagt felles adkomst og 

parkering med avkjørsel fra Duksørvegen.

Skravert område – 5 hytter med eksisterende hus. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Det er ikke dyrka areal på eiendommen. Omsøkt 

område ligger i et område med eldre bebyggelse 
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brukt til fritidsformål. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen.

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Deler av området er registrert som svært viktig 

alm/edellauvskog. Ved befaring ble det registrert sterk 

tilgroing av hasselskog i hele området. 

Klima og energi Det er planlagt hytter på ca. 50 m2 med strøm og kun 

gråvann. Området vender mot sørøst med gode 

solforhold om morgenen.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Arealet ligger i et område som er mye brukt til 

fritidsbruk om sommeren. Det er god tilgang til sjøen og 

muligheter for turer i skog og mark. Hyttene blir 

liggende oppom Duksørveien og vil ikke legge hinder på 

allmennhetens tilgang til sjøen, selv om noen av 

hyttene blir liggende innenfor 100- metersbelte. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil bli liggende på fjellgrunn og vil ikke medføre 

problem vedrørende samfunnssikkerhet. 

Sentrum/folketallsutvikling Eiendommen ligger forholdsvis langt fra sentrum og 

eigner seg for fritidsformål. Folketallet er i nedgang i 

området. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur

Området har privat tilførselsvei og det bør tinglyses

veiretten før deling blir foretatt. Hyttene vil ha privat 

vannbrønn og evt. avløpsvann må klargjøres i 

byggesøknad. 

Konklusjon Arealet ligger i et område med mye fritidsboliger og er 

plassert i terrenget så det ikke legger hindringer på 

allmenn ferdsel i området. Tre av hyttene ligger 

innenfor registrert edellauvskogområde men hele lia 

har sterk vokster av hassel. 

Det vises for øvrig til merknader ved 2. gangs 

behandling vedrørende fare for snøskred og plassering 

i forhold til hasselskogsområdet. 
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5. Arnulf Sørli, ønske om å endre formål på eksisterende bygg på gnr. 340/3.

Sørli eier eiendommen Bergstad ved fylkesvei 191 i Skarnsundet. Uthuset ligger på 

nedsiden av veien og boligeiendommen oppom veien og begge har formål LNF i 

dagens arealplan. Både uthuset og boligen er hjemlet i dagens LNF- formål og det 

medfører ingen praktisk endring ved endring av formål. Det kan ikke være blandet 

formål i kommuneplanens arealdel, så ut fra ønsket til Sørli endrer en formål på 

uthuset til næring, mens bolighuset forblir i LNF- formålet som for øvrig i området. 

Etter 1. gangs høring er det kommet ønske om at hele hans eiendom legges inn som 

generelt formål bebyggelse og anlegg. Dagens bygninger og bruk blir best hjemlet i 

LNF-formålet med en egen planbestemmelse for bebyggelse innenfor dette formålet. 

6. Liv Stornes, ønsker nytt boligområde på gnr. 194/1. 

Liv Stornes eier skogområdet vest for Småland oppom Nessetveien. Hun søker nå om 

å få regulert ca. 80 dekar til boligformål. Terrenget mot sørøst er svært bratt og 

grenser til det regulerte boligområdet Langåsen mens terrenget mot nordvest haller 

jevnt mot Nessetveien med utsikt over Beistadfjorden. 

Skravert område over omsøkt boligareal. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Arealet berører ikke dyrka jord og ligger 
inntil eksisterende byggeområde.  

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner eller 
kulturmiljø på omsøkt område. 
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Naturmangfoldloven               Området er vurdert etter 
              naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 
              kjente registrerte eller lokalt kjente             
              naturverdier på det omsøkte arealet.

Klima og energi Arealet vender mot nordvest med kveldssol 
om sommeren. Arealet som vender mot øst 
er bratt og dårligere solforhold. Området 
egner seg godt for felles klimavennlige 
energiløsninger.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området er mye brukt som turområdet. Ved 
utforming av byggeområdet, bør det legges 
til rette for grønne korridorer til utmarka. 
Det er god tilgang til sjøområder og nært til 
friluftsområdet på Stornesøra. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området har et tynt lag med havavsetninger 
over berggrunn og er ikke registrert med 
noen fareområder. Det er lagt inn en 
støysone i forhold til fylkesveien som må tas 
hensyn til ved detaljplanlegging. 

Sentrum/folketallsutvikling Feltet ligger forholdsvis langt fra skole med 
ca. 3, 4 km, men det er bygd gang/sykkelveg 
fram til omsøkt område. Siden området 
ligger inntil eksisterende byggeområde, blir 
det en del av Småland og Langåsen.

Kommunale 
tjenester/infrastruktur

Arealet ligger i et område med god 
infrastruktur når det gjelder vann, vei og 
kloakk. Det er bygd gang/sykkelvei helt fram 
til området. Det bør tas hensyn til universell 
utforming ved detaljregulering av området.  

Konklusjon Omsøkt område er forholdsvis stort areal 
med lang avstand til skole, men egner seg 
som en utvidelse av eksisterende 
boligområde. Arealet lengst øst er bratt og 
vanskelig tilgjengelig både for tomter og 
vei, så dette området anbefales ikke å legge 
inn i planen. 
Når det gjelder arealet mot nordvest, 
anbefales i første omgang ca. 45 dekar ned 
mot Nessetveien som framtidig 
byggeområde. Arealet bør bebygges med ca
20 boliger og muligheter for utvidelse. 
I tillegg kan det legges inn boligformål i 
planen med 2 tomter helt sør i feltet som 
en forlengelse av regulert byggeområde 
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Langåsfeltet og Ferstadfeltet.
Ved 1. gangs behandling ble hele omsøkt 
areal på ca. 80 dekar tatt inn i planutkastet. 

7. Jens Verdal ønsker å benytte eiendommen sin gnr. 125/3 til kombinert 

bolig/hytteformål.

Inderøy kommune mottok en e-post om at hele eiendommen ønskes benyttet til 

kombinert bolig/hytter. Han fikk tilbakemelding på at det måtte følges kart over 

omsøkt område samt adkomst. Dette er ikke mottatt og siden området ligger inntil 

kommunedelplan Straumen og er regulert til spredt boligbygging, er ikke området 

videre vurdert. Området er på 15 dekar, har to bolighus i dag og i tillegg er dette 4 

dekar fulldyrka samt en gravhaug, så utbyggingsområdet er svært begrenset. 

8. Geir Kalseth, innspill om fritidsbebyggelse på gnr. 143/1

Natalia Baydakova/Geir Arthur Kalseth ønsker å benytte utmarksområdet sitt ved 

Høslandet til fritidsbygging. Av innspillet kan det være litt vanskelig å oppfatte eksakt 

hva de vil satse på. Det nevnes først utleie av fritidsboliger og så salg av fritidstomter. 

I tillegg ønsker det utbygging av eget område ved sjøen til flytebrygge, 

parkeringsplass og badeplass. 

Det omsøkte arealet er ikke oppgitt eller antall fritidsbygg, men ut fra beskrivelsen 

gjelder omsøkt areal utmark med strandområde slik at registrert jordbruksareal i 

teigen er tatt ut og gjenstående areal blir da ca. 60 dekar. 
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Omsøkt område er skravert.

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal tar i bruk et nytt 
utmarksområde, jordbruksareal er tatt ut av 
omsøkt areal.

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente eller registrering av 
kulturminneverdier på området, men et 
forminne ligger på naboeiendom ca. 40 m fra 
grense. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.       

Klima og energi Omsøkt areal vender mot sør og er en av 
tidligste plassene på Inderøy og består stort 
sett av bart fjell og flussberg. Energiløsninger 
må avklares i detaljplan. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Tidligere Inderøy kommune har konsentrert 
ny hyttebygging til Beistadfjorden og ikke 
tillatt nye felt til Trondheimsfjorden. Når det 
gjelder område for allmenn ferdsel ligger 
Høsholmane i nærheten som er et mye brukt 
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badeområde og lagt inn med hensynssone i 
arealplanen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Selv om området er delvis bratt vil ikke 
utbygging medfører noe form for kjente 
samfunnsrisiko. 

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 4, 5 km fra sentrum og 
egner seg bedre til fritidsbygg enn 
boligområde. Området har stabilt folketall.

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det ligger kommunal vannledning inn til 
området, men avløp er privat. Når det 
gjelder adkomst, er det kommunal vei forbi 
Høslandet. Denne veien er basert på dagens 
bosetting og er ikke prioritert innenfor 
kommunal veiplan.  

Konklusjon Med bakgrunn i kommeplanens 
samfunnsdel, skal private hytter 
fortrinnsvis plasseres inntil eksisterende 
områder og i så måte er arealet uaktuelt. 
Men dersom tiltakshaver ønsker utbygging 
som et tiltak i næringsutvikling av gården, 
kan deler av omsøkt område egne seg til 
hytte- og fiskeutleie. Anbefalt område 
legges inn som byggeområde med fritids- og 
turistformål. Ytterlig belastning på 
kommunal vei må avklares i detaljplan for 
området. Det vises for øvrig til innspill og 
merknader ved 2. gangs behandling

9. Jorleif Nesset, utviding av hytteområde på Nesset gnr. 352, bnr. 4 

Eiendommen Nesset er en eiendom på 236 dekar der det er kun 4 dekar jordbruksareal. 

Eiendommen blir kun brukt til fritidsformål. Nesset har i dag seks eksisterende hyttetomter 

og ønsker å utvide feltet med ytterlig 10-15 nye hyttetomter. Det er tenkt en videreføring av 

eksisterende adkomst inn i nytt felt. Terrenget haller mot nordøst med en bratt skråning ned 

mot nordvest. Hyttene er tenkt plassert ca. 40 meter fra sjøen og oppover langs terrenget 

slik vedlagt kart viser. Deler av det nye området er regulert inn som nytt hytteområde i 

kommunedelplan for Framverran. 
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Skravert område viser nytt/ubygd hytteområde.

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal berører ikke dyrka areal. 
Landskapet er variert og nye hytter kan 
plasseres godt inn i terrenget. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte eller kjente 
kulturminner/ kulturmiljøer på området

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal

Klima og energi Selv om landskapet haller mot nordøst, er
terrenget såpass kupert og har mye kveldsol 
og ned i terrenget.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Hyttene plasseres som forlengelse av 
eksisterende felt og er således i tråd med 
kommunens overordna retningslinjer. Noen 
av hyttene plasseres innenfor 100-
metersbelte på ca. 40 meter fra sjøen. Det er 
en naturlig bergskrent mellom tomtene og 
ned til sjøen med mulighet for fri ferdsel. 
Det er gode muligheter for friluftsliv.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil ligge på fjellgrunn og vil ikke 
berøre annen form for samfunnssikkerhet.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt område ligger nært Vestvik og 
forholdsvis langt fra sentrum. Området er 
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preget av nedgang i folketallet. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er offentlig vei fram til Vestvik og ca. 4 
km privat vei videre. Nye hytter er avhengig 
av privat vann og avløp. 

Konklusjon Med bakgrunn i langsiktig arealmål om å 
samle fritidsbygging samt at området i dag 
har nedgang i folketallet, legges omsøkt 
areal med formål fritidsbebyggelse inn i 
planen.

10. Audhild Rosvold ønsker å bygge to hytter på gnr. 311/4. 

Eiendommen Sundsetnes består av 95 dekar, der 3 dekar er jordbruksareal og resten 

skogsareal. Eiendommen blir i dag brukt til fritidsformål.  Det ble utarbeidet en 

reguleringsplan på midten av 1990- tallet som ikke ble endelig vedtatt. Bakgrunnen 

var at nabo mente at veiretten måtte avklares til eiendommen. Veiretten er nå sikret

ved en jordskiftedom. 

Det søkes på nytt om fradeling av inntil 2 hyttetomter med samme plassering som 

tidligere samt to nausttomter til hyttene. Det er avsett felles parkeringsplass ved 

eksisterende tømmerplass.

2 nye hytter samt naust merket med røde ringer



31

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Hyttene er ikke plassert på dyrka eller 

dyrkbar mark. Plassering av 2 hytter vil ta i 

bruk nytt landskap, men vil ligge inntil 

eksistere bebyggelse på bruket. (avstand ca. 

40 m) .

De tenkte naustene er tenkt plassert i 

strandkanten og blir lett synlig fra sjøen. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte eller kjente 

kulturminner/kulturmiljø på omsøkt areal. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-

lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 

registrerte eller lokal kjente 

naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Hyttetomtene ligger på en høgde og vender 

mot nordøst med gode solforhold hele 

døgnet. Det er strøm fram til eksisterende 

hytte.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Eiendommen er i dag fritidsbolig og de nye 

hyttene blir lagt på samme høgdekurve i 

terrenget. Det blir lagt inn ny byggegrense 

langs sjø for området. De omsøkte naustene 

ligger tett i strandkanten. Gode muligheter 

for friluftsliv.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Hyttene vil stå på fjell og det er ingen kjente 

samfunnsrisiko som berører tiltaket.

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger på Åsbygden ca. 3,5 km fra 

Mosvik sentrum og er preget av fraflytting. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Sundsetneset har i dag privat adkomst samt 

privat vann og kloakk. 

Konklusjon Tiltaket som gjelder en svært begrenset 

hytteutbygging vil ikke komme i konflikt 
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med miljø eller allmenn ferdsel langs sjøen. 

Når det gjelder naust til fritidsbruk, har 

dette vært tidligere en streng praksis med å 

avslå.

De to omsøkte hyttetomtene blir lagt inn 

med formål fritidsbebyggelse i plan, men 

det tillates ikke oppføring av nye naust. Det 

vises til merknader behandlet i 

saksframlegget ved 2. gangs behandling. 

11. Brit Haugan/ Jens Buchrkall ønsker restaurering av naust samt bruksendring av 

bygget på gnr. 346/1. 

Eierne av Grande nedre har et eldre naust ca. 20 m fra strandkanten som de ønsker å 

rive ned og bygge på nytt. De ytre målene skal være som eksisterende naust men de 

ønsker å utvide bruken. Bygget er tenkt å være et kombinert naust og utleiebygg for 

sommerturister og på den måten skape tilleggsinntekt til gårdsbruket.  Eksisterende 

naust er 70 m2.  Avstand til tunet er ca. 190 m mot øst og mot vest grenser bygget 

inn til kommunalt friområde. Det gamle bygget har vært registrert som Sefrakbygg, 

men fylkeskonservatoren har gitt tillatelse til rivning av naustet. 

Søknaden har tidligere vært behandlet i 2007, der Mosvik gav tillatelse til 

bruksendring. Vedtaket ble senere opphevet av Fylkesmannen i Nordland. 

Omsøkt bygg med rød ring omkring. 
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Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Nøstet ligger mellom jordbrukslandskapet og 
kommunalt friområde og er godt synlig både 
fra land- og sjøsiden. 

Kulturminne/kulturmiljø Der er ingen kjente kulturminner i området. 
Dagens naust er frigitt Sefrakregisteret og 
delvis revet.  

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Tiltaket har ingen vesentlig innvirkning vedr. 
klima. Det er strøm i nærheten av bygget. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Det er ingen fritidsbygg nært til omsøkt 
naust. Bakgrunnen for oppbygging er å nytte 
det til tilleggsnæring ved utleie. Det skal ikke 
fradeles hovedbruket. 
Bygget ligger svært nært stranden, men det 
er muligheter for allmenn ferdsel langs 
stranda. Det mest attraktive badeområde er 
det kommunale friområdet i nabogrensen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Grunnforholdene er sand og grusbank med 
liten erosjon fordi det er forholdsvis flatt. 
Naustet har i dag ingen problem med høg 
flo, men ved evt. nytt tiltak må det tas høyde 
for økt vannstand.  

Sentrum/folketallsutvikling Grande nedre ligger ved Framverran og er 
ca. 12 km fra Mosvik sentrum. Området har 
nedgang i folketallet. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Omsøkt tiltak ligger i nærheten av offentlig 
vei og vann. Det må ha privat kloakk. 
Området ligger nært kommunal friområde 
og tidligere Framverran skole. 

Konklusjon Tiltaket er positiv med tanke på å styrke 
næringsgrunnlag i området. Inderøy har 
vært generelt streng med å tillate bygging 
av hyttenaust i strandsonen. Det anbefales 
ikke å tas inn i planen for med tanke 
presedens for senere saker. Eier kan 
derimot restaurere eller bygge nytt naust 
tilsvarende det som står i dag. 
Ved 1. gangs behandling ble naustet tatt 
inn som omsøkt til nytt formål fritids- og 
turistformål.
Ved 2. gangs behandling trekkes naustet 
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ut etter innsigelse fra fylkesmannen. 

12. Jakob Olav Wibe ønsker utvidelse av boligområde på gnr. 138/1. 

Wibe har sammen med nabo Hjelmbrekke/Pedersen kommet med forslag til 

reguleringsplan for området Vikaholmen, Haugen og Stranda. Siden der er flere 

formål i forslaget, blir hver eiendom vurdert enkeltvis. 

Når det gjelder området Haugen, er det tidligere avsett to tomter til boligformål, så 

dette området er alt lagt inn i kommuneplanen med plankrav om detaljplan. 

Wibe ønsker et dyrka område mellom disse tomtene og sørover til eksisterende 

bolig- tomt avsett til ca. 4 nye boliger. Arealet består av dyrka jord og er på ca. 7 

dekar. 

Areal med røde prikker, boligformål i dag og røde striper er omsøkt areal. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal ligger midt i et vakkert 
kulturlandskap og består av dyrka areal.

Kulturminne/kulturmiljø Det er et uregistrert kulturminne på arealet 
etter oversiktsfoto 2007. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.

Klima og energi Arealet ligg lunt med solrike tomter og tidlig 
vår. 

Tema samfunn
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Friluftsliv/hyttebygging Det er gode muligheter for friluftsliv i 
området med fine turområdet og tilgang til 
sjøen. Arealet er innenfor 100-metersbeltet 
men er avskilt med vei. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Omsøkt område er havavsetninger med 
grusforekomster og lite erosjon da det er 
forholdsvis flatt. Gode forhold for 
fritidsaktiviteter. 

Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligger ca. 3 km fra sentrum og har 
stabilt folketall. Det er planlagt 
gang/sykkelveier fram til Sund 
folkehøgskole. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Området har felles privat adkomst fra 
kommunal vei, offentlig vann og privat 
avløpshåntering. 

Konklusjon Omsøkt areal ligger i et vakkert landskap 
med god utsikt og består av dyrka jord i et 
sammenhengende jordbrukslandskap. I 
tillegg er det kulturminne på arealet og det 
tas ikke inn i planen. 

13. Herdis Hjelmbrekke/Ivar A. Pedersen ønsker naust og bolig/næringsformål på 

Stranda gnr. 141/20 og naust på Vikaholmen på gnr. 141/3.

I samme forslaget som Wibe, har Hjelmbrekke/Pedersen forslag om tre naust i rekke i 

bukta nedom Vikaholmen samt fem naust i rekke ved Stranda. I tillegg er tomta på 

ca. 3 dekar på Stranda foreslått til boligformål og næring. Hele eiendommen ligger 

innenfor 100- metersbelte. 

Etter at innspillperioden for kommuneplanen var gått ut, kom det nytt innspill på 

reguleringsplan med 6-8 boenheter på Stranda. Dette medfører at både tun samt noe 

dyrka areal ønskes som byggeområde. 
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Areal skravert med rødt er omsøkt byggeområde

Ettersendt tunplan som viser ny bebyggelse på Stranda. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Byggeområdet ligger i et vakkert 

kulturlandskap og deler av området er 

mindre dyrka areal. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte kulturminner eller 
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kulturmiljø på omsøkte areal.

Naturmangfoldloven Søknaden er vurdert etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er ingen 

registreringer på Stranda, men viktige 

bløtbunnsområde i bukta.

Klima og energi Arealene ligg lunt og solrikt til. Deler av 

bukta ligg tørr på grunn av fjære og er 

uegnet til naust. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Det har vært streng praksis i Inderøy 

kommune mot oppsetting av nye naust. 

Naustene vil ligge langs strandkanten og 

nedenfor eksisterende vei, noe som kan 

komme i konflikt med friluftslivet i området.  

Det har fra gammelt ikke vært tidligere naust 

på området på grunn av fjæregrunn i bukta.  

Samfunnssikkerhet/folkehelse Byggeområdene ligger på havavsetninger 

med grusforekomster. Ved et evt. 

byggetiltak, må det tas hensyn til storflo.

Sentrum/folketallsutvikling Avstand til sentrum ca. 3, 5km og det er 

stabil folketall i området. 

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Omsøkt område på Stranda har privat 

adkomst fra kommunal vei. Veirett for 

boenhetene må avklares før byggestart.

Området har offentlig vann men privat

avløp. 

Konklusjon Stranda er egentlig en stor boligtomt på

2003 dekar der eksisterende hus er 

falleferdige. Dersom det ikke kan 

restaureres, er det mulighet til oppføre nye 

bygg til boligformål. Garasje /verksted går 

inn i dette formålet. Siden tomta blir 

vurdert som boligeiendom, åpner det for 

utvidelse av tunet med inntil 8 boenheter.

Det blir ikke anbefalt bygging av nye naust 

med bakgrunn i eksisterende praksis og at 
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det ligger innenfor 100-metersbelte som 

ikke er egnet for utsetting av båter.

Reguleringsplanen for Stranda er vedtatt 

ved 2. gangs behandling

14. Fredrik Hembre ønsker utvidelse av eksisterende hyttefelt på gnr. 187/1. 

Fredrik Hembre fikk avsett et areal ved revidering av kommuneplanen i 2007. I 

eksisterende reguleringsplan er det lagt inn båthavn for området. Nå ønsker han å 

utvide eksisterende felt mot sør, og det er antydet å utvide feltet med 10 tomter. 

Deler av dette feltet er svært bratt og det er vanskelig å se at hele området kan 

nyttes til hytter og trasevalg før en lager detaljplan på området. 

I tillegg er det planlagt ny båthavn i bukta nedom hyttefeltet. 

Skravert område- nytt hytteområde. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Nytt hytteområde er i sin helhet 
skogsområde og ligger inntil eksisterende 
område. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert eller kjente 
kulturminner eller kulturmiljø i omsøkt 
område. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente 
registrerte eller lokal kjente 
naturmangfoldverdier på omsøkt areal.
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Klima og energi Hyttearealet ligger forholdsvis lunt og 
vender mot vest med gode solforhold.

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Deler av området ligger innenfor 100-
metersbelte men inntil eksisterende hytter 
og med en adkomstvei mellom feltet og 
sjøen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Utvidelse av hyttefeltet ligger for det meste 
på bart fjell noen havavsetninger ned mot
dyrka arealet.

Sentrum/folketallsutvikling Hytteområdet ligger ca. 5 km fra 
Kjerknesvågen sentrum og ca. 15 km fra 
Straumen. Nye eksisterende hyttefelt er lagt 
til dette området mot Beistadfjorden. 
Området har hatt nedgang i folketallet de 
senere årene.  

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er privat adkomst til feltet gjennom 
gården Vikan. I tillegg er det kommunalt 
vann framført til hytteområdet og 
eksisterende hytter har felles avløpsanlegg. 

Konklusjon Det ligger til rette for en viss utvidelse av 
hytteområdet ut fra kommunens langsiktige 
arealmål selv om noe av terrenget er svært 
bratt. Omsøkt hytteområde med 10 
hyttetomter legges inn med formål 
fritidsbebyggelse med krav om detaljplan. 

15. Ola Joar Hembre ønsker areal på gnr. 159/4 brukt til campingplass inn i 

arealplanen.

Ola Joar Hembre har hatt en tillatelse fra 1965 vedrørende oppsetting av utleiehytter 

(5 stk). Dette er utvidet med plassering av campingvogner uten at arealet har endret 

formål. Nå søker Hembre om oppstilling av ca. 10 vogner på et avgrenset område fra 

fylkesvei 225 og ned til sjøen. Området omfatter areal med utleiehytter, 

campingvogner, privat vei og 4 naust. 
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Areal skravert med rødt er omsøkt område. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Det blir ingen endringer i kulturlandskapet 

siden området alt er i bruk. Området rundt 

er et typisk kulturlandskap med mye dyrka 

areal. Arealet er registrert som jorddekt 

fastmark. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert noe kulturminne eller 

kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-

lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente eller 

registrerte naturverdier på arealet oppom 

privat vei, sjøområdet på østsiden av Børgin 

med stranden er registrert som regionalt 

viktig for vade-, måke og alkefugler. 

Klima og energi Området ligger lunt til ved Børgin med gode 

solforhold hele året. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Siden de allerede er gitt tillatelse for bygging 

av campinghytter på 1960- tallet, er området 
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tatt i bruk, og det er snakk om fortetting av 

eksisterende areal. Deler av arealet vil gi 

gode muligheter for gjester og allmennheten 

å komme ned til sjøen og bør holdes fritt for 

campingvogner. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Grunnforholdene er fjord- og havavsetninger 

og det ikke er kjente eller registrerte 

fareområder. 

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 6 km fra Straumen 

sentrum og ca. 2,5 km fra Røra sentrum. 

Området har hatt stabil folketall de senere 

årene.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Området har delvis fylkesvei og delvis privat 

vei. Det er tilkoplet kommunalt vannverk 

med vannposter og sanitærbygg med privat 

kloakk.  Sanitæranlegget blir i dag benyttet 

av både anleggets gjester og 

campingvognene samt badegjester i 

området. 

Konklusjon Siden dette er et delvis godkjent anlegg fra 

tidligere, godkjennes arealet med 

eksisterende hytter oppom og nedom privat 

veg til formål fritidsbebyggelse med ca. 10 

campingvogner.  Arealet sør for naustene 

anbefales regulert til friområde til bruk 

både for gjester og allmenn bruk.  Det vises 

for øvrig til merknader vedr. brygge i 

saksframlegget ved 2. gangs behandling. 
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16. Fredrik Hembre ønsker oppstilling av campingvogner på gnr. 187/1.

På Vikan har det vært oppstilling av korttidsopphold av campingvogner. Etter hvert 

har dette utviklet seg til faste installasjoner med plattinger. Nå ønsker han å få 

arealet omdisponert fast til 7 plasser for campingvogner.

Areal skravert med rødt viser omsøkt område. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Området ligg midt i kulturlandskapet 
innenfor Galgsøya på tidligere dyrka areal. I 
dag er det registrert som jorddekt fastmark. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminne på omsøkt 
areal. Arealet ligger midt mellom skogteiger
som begge har registrerte kulturminner. 

Naturmangfoldloven Området er vurdert etter naturmangfold-
lovens §§ 8-12. Det er ingen kjente eller 
registrerte naturverdier på arealet oppom 
privat vei, derimot er bukta mot Galgsøya 
registrert som regionalt viktig område for 
vade-, måke og alkefugler.

Klima og energi Arealet vender mot vest og ligger lunt 
plassert inn i enden av Galgsøya. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Arealet ligger inntil et område med eldre 
spredt hyttebygging og har svært fine 
områder for friluftsliv både som turområde 
og fiskemuligheter. Arealet er adskilt med 
privat vei til sjø der det er tilgang for allmenn
ferdsel. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Omsøkt område ligger på strandavsetninger 
og det er ingen kjente fareområder i 
nærheten.
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Sentrum/folketallsutvikling Arealet ligg ca. 4 km fra Kjerknesvågen og 14 
km fra Straumen sentrum. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Arealet har i dag adkomst via gårdens 
avlingsvei. Det går kommunal vannledning 
forbi arealet med vannpost. Det er ingen 
felles avløp men felles søppelhandtering som 
leveres fra gården. 

Konklusjon Arealet er begrenset og ligg usjenert til 
innenfor Galgøya, så plassering av 
campingvogner vil ikke medføre ulempe for 
kulturlandskapet. Det ligger i et område 
som er mye brukt om sommeren, men den 
private veien langs sjøen gjør at det er lett 
for allmennheten å ferdes i området. 
Omsøkt område legges inn som fritids- og 
turistformål med plass til 7 campingvogner 
og krav om tilbakeføring til dyrka jord etter 
endt bruk. 

17. Gunn Johanne Høstland ønsker oppstilling av campingvogner på gnr. 27/2. 

Kenneth og Gunn Johanne Høstland har i dag ca. 5 campinghytter plassert på 

småbruket tenkt til kortvarig opphold. Etter hvert er en del av dyrka jorda blitt varig 

omdisponert til campingplass. Nå ønsker de å ta en større del av jorda til 

campingformål med ca. 10 vogner. Bruket er registrert med 19 dekar dyrka areal og 

en del utmark til sammen 105 dekar. 
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Arealet søkt til campingformål innenfor rødt strek. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Omsøkt areal ligger på dyrka areal og i et 

kulturlandskap med småbruk. Ved opphold 

av campingvogner, kan arealet lett 

tilbakeføres til dyrka areal siden det ikke er 

tenkt faste installasjoner. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte 

kulturminner/kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 

naturverdier etter Naturmangfoldlovens §§ 

8-12.

Klima og energi Arealet ligger lunt til i bukta mot Ulvinlandet 

og vender mot sør med gode solforhold. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Området har noe eldre hyttebygging i 

nærheten, men ikke tett inntil. Området gir 

gode muligheter for friluftsliv for turgåing og 

fritidsfiske. Kulturstien på Utøy følger veier 

opp om dyrka arealet og videre langs berga 

vestover. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Campingplassen er plassert på dyrka areal 

som består av havavsetninger med leir/ silt 

som kan være utsett for erosjon. Det er ikke 

registrert noen farer for sikkerhet. Gode 

forhold for fritidsaktiviteter.

Sentrum/folketallsutvikling Området ligger ca. 4km til skole på Utøy og 

ca. 11 km fra Straumen sentrum. Området 

har hatt stabilt folketall, men mange av 

småbrukene i området blir i dag brukt som 

fritidsboliger.

Kommunale Området har i dag hverken vann eller 



tjenester/infrastruktur:

Konklusjon

18. Solemstunet ønsker omregulering til permakulturformål på gnr. 181/101.

Solemstunet har eksistert siden 

dag består Solemstunet av hovedhus, to mindre gjestehus, verksted/tekniske bygninger og 

undervisningsrom. I eksisterende reguleringsplan 

landbruksområde og spesialområde. Tanken den gang var 12 boenheter som hel

deltidsboliger, men nå ønskes hele eiendommen lagt ut til private boligseksjoner og 

overnattingsplasser basert på permakulturformål

Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

det som unødvendig å vurdere området på nytt ut fra miljø

Hele eiendommen Solemstunet er skravert med rødt og er på 47 deka

Hele eiendommen blir lagt inn med formålet

anlegg. Utformingen av området blir re

tjenester/infrastruktur: godkjent sanitærbygning, men har et utedo 

med lukket tank i eksisterende naust. Det er 

kommunalt vann i nærheten

heller ingen form for avfallshåndtering.  

Omsøkt tiltak ligger innenfor 100

metersbelte og vedrører dyrka mark

omsøkt areal ligger bak eksisterende naust, 

godkjennes arealet til formål fritids

turistformål med ca. 10 campingvogner og 

med krav om tilbakeføring etter endt bruk. 

Solemstunet ønsker omregulering til permakulturformål på gnr. 181/101.

Solemstunet har eksistert siden -90 tallet og det ble vedtatt egen reguleringsplan i 2003. I

dag består Solemstunet av hovedhus, to mindre gjestehus, verksted/tekniske bygninger og 

undervisningsrom. I eksisterende reguleringsplan var arealet regulert til bolig og forretning, 

landbruksområde og spesialområde. Tanken den gang var 12 boenheter som hel

deltidsboliger, men nå ønskes hele eiendommen lagt ut til private boligseksjoner og 

er basert på permakulturformål- et bærekraftig kretsløpssamfunn.

Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

vurdere området på nytt ut fra miljø- og samfunnskonsekvenser. 

Hele eiendommen Solemstunet er skravert med rødt og er på 47 dekar.

blir lagt inn med formålet - Andre typer nærmere angitt bebyggelse og

Utformingen av området blir regulert gjennom planbestemmelsen
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godkjent sanitærbygning, men har et utedo 

med lukket tank i eksisterende naust. Det er 

kommunalt vann i nærheten. Området har 

heller ingen form for avfallshåndtering.  

Omsøkt tiltak ligger innenfor 100-

metersbelte og vedrører dyrka mark. Siden 

bak eksisterende naust, 

til formål fritids- og 

med ca. 10 campingvogner og 

med krav om tilbakeføring etter endt bruk. 

Solemstunet ønsker omregulering til permakulturformål på gnr. 181/101.

egen reguleringsplan i 2003. I

dag består Solemstunet av hovedhus, to mindre gjestehus, verksted/tekniske bygninger og 

olig og forretning, 

landbruksområde og spesialområde. Tanken den gang var 12 boenheter som hel- eller 

deltidsboliger, men nå ønskes hele eiendommen lagt ut til private boligseksjoner og 

øpssamfunn.

Siden arealet er avklart i en egen reguleringsprosess med tanke på utbygging over tid, anses 

og samfunnskonsekvenser. 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og

gulert gjennom planbestemmelsen for området
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19. Erlend Lynum ønsker å utvide Gangstad boligområde på gnr. 205/2.

Georg Smistad søker på vegne av Erlend Lynum å utvide Gangstad boligområde mot 

sørøst. Omsøkt areal er ca. 15 dekar og grenser til eksisterende boligområde mot 

nordvest og eksisterende avlingsvei og dyrka jord mot sør. Det er tenkt at 

avlingsveien/avkjøring rettes noe opp slik at kanten av dyrka arealet flyttes noen 

meter. Elles består arealet av lauvskog samt oppbevaring av landbruksredskaper og 

vedlager. Det er tenkt å sette opp leilighetsbygg med tanke på unge etablerer og den 

eldre generasjonen. 

Omsøkt areal er skravert med rødt og er på ca. 15 dekar. 

Tema miljø

Kulturlandskap/dyrka jord Arealet ligger inntil eksisterende 
boligområde i landskapet. En bør unngå 
silhuettvirkning på byggene med å regulere 
byggehøyde. Flytting av avlingsveien vil 
medføre bruk av dyrka jord på ca. 700 m2. 

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen registrerte 
kulturminne/kulturmiljø på omsøkt område. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 
naturverdier etter naturmangfoldlovens §§ 
8-12 på omsøkt område. 

Klima og energi Arealet ligger på et høydedrag og vil ha gode 
solforhold året rundt. Det er mulig med 
felles energiløsninger i området. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Hyttebygging er ikke aktuelt i området. Det 
er fine muligheter for turmuligheter og kort 
avstand til friluftsområde på Stornesøra.

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området ligger på fjellgrunn, og det er ingen 
kjente fareområder på omsøkt areal.
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Sentrum/folketallsutvikling Gangstadfeltet ligg tett ca. 1 km fra 
Sandvollan skole og ca. 10 km fra Straumen 
sentrum. Folketallet er stabilt i området. 

Kommunale 
tjenester/infrastruktur:

Det er bygd ut kommunal adkomst, vann og 
avløpsanlegg til eksisterende byggefelt som 
kan benyttes. 

Konklusjon Omsøkt område ligger inntil eksisterende 
felt og har utsikt mot både øst og vest. I 
tillegg ligger det nært skole og vil egne seg 
godt til utbyggingsområde. Området tas inn 
i planen med ca. 20 boenheter og krav om 
detaljplan. Det vises for øvrig til merknader 
behandlet i saksframlegget ved 2. gangs 
behandling. 

20. Torfinn Lorentsen m.fl. Oppstilling av campingvogner på Krogsvågen, gnr. 200/4

Krogsvågen eies av flere søsken. Det har vært plassert campingvogner i strandsonen 

med tillatelse fra grunneier.  De ønsker nå å opprette permanent plass for 2 

campingvogner med platting som er plassert mellom eksisterende naust. Begge 

vognene tilhører dagens eiere. De mener at vognene ikke er til hinder for allmenn 

ferdsel i strandlinjen, og området kan brukes av alle som ønsker det. 

Omsøkt campingvogner er de 2 vognene plassert mellom naustene.

Tema miljø
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Kulturlandskap/dyrka jord Oppstilling av omsøkt campingvogner vil ikke 

ha betydning for dyrka jord og forholdsvis 

lite betydning ved plassering av 2 vogner 

mellom eksisterende naust.

Kulturminne/kulturmiljø Det er ingen kjente eller registrerte 

kulturminne eller kulturmiljø på 

eiendommen. 

Naturmangfoldloven Det er ingen lokal kjente eller registrerte 

naturverdier etter naturmangfoldlovens §§ 

8-12 på omsøkt område. Det ligger viktige 

fugleområder i sjø/strandsonen i nærheten 

(Krogstangen/Hustadøya)

Klima og energi Arealet vender møt øst og lunt til ved 

Krogsvågen. 

Tema samfunn

Friluftsliv/hyttebygging Plassering av campingvognene kan virke 

privatiserende for allmenn ferdsel, men er 

plassert mellom to private naust. Det er en 

sti/avlingsvei mellom vognene og sjøen. 

Samfunnssikkerhet/folkehelse Området ligger på marine strandavsetninger, 

ingen registrerte eller kjente fareområder. 

Vognene er flyttbar ved høg flo.

Sentrum/folketallsutvikling Omsøkt plassering ligger ca. 3 km fra 

Sandvollan v/ butikk. Området har stabilt 

folketall.

Kommunale 

tjenester/infrastruktur:

Ikke behov for kommunale tjenester. 

Eksisterende hus på småbruket benyttes for 

vann, avfall og toalett.

Konklusjon Tiltaket er lite og plasseres mellom to 
eksisterende naust, så det vil ikke hindre 
allmenn ferdsel i området. Området legges 
inn med fritids- og turistformål i planen 
med krav om tilbakeføring etter endt bruk. 
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Johannes Neergård, boligområde på gnr. 7/2.

Neergård har levert inn et innspill om boligbygging nordøst for Kvistadbakkan. Siden 

dette er innenfor kommunedelplan Straumen, blir det ikke vurdert i denne 

planprosessen. 

Torhild Sundsetvik, grunneier i Sundsetvik gnr. 314/3.

Sundsetvik har levert en generell merknad til kommuneplanens arealdel med ønske 

om at 100-metersbeltet blir praktisert like strengst i Mosvik som resten av 

kommunen. Kommunen bør i første rekke ta vare på sine egne innbyggere og unngå 

fritidsboliger i områder der de fastboende ikke ønsker det. 

6.2	Samferdselsanlegg	og	teknisk infrastruktur.	

Når det gjelder nye gang/sykkelveier langs hovedveiene, er det i eksisterende kommuneplan 

for tidligere Inderøy lagt inn de prioriterte tiltakene. Den eneste som er prioritert i 

kommunens trafikksikkerhetsplan og ikke finns i nåværende planer, er gang/sykkelveien 

langs fylkesvei 755 fra avkjørsel Dalabukta mot Mosvik sentrum. Den nye gang/sykkelveien 

blir lagt inn i plankartet som en illustrasjon men vil bli konsekvensvurdert i detaljplanen for 

tiltaket. 

Det er ingen kjente nye større veiprosjekt som er under planlegging innenfor planperioden. 

6.3 Grønnstruktur.

I planen legges inn et nytt friområde med skianlegget ved Malihaugen/Skålpundtjønna. 

Skiområdet på Gran blir tilbakeført til LNF- formål. 

6.4 Forsvaret.

Inderøy kommune har ingen forsvarsanlegg innenfor sine grenser. 

6.5. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift. (LNF-R områder)

Siden Inderøy kommune har en utstrakt bruk av tiltak innenfor landbruk som er basert på 

tilleggsnæringer og som kommunen har videreført gjennom kommuneplanens samfunnsdel, 

ønskes alt landbruksareal i kartet å bli lagt ut med LNF og LNF-R formål som

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

I tidligere Inderøy kommune sin kommuneplan har det vært lagt ut store områder for spredt

boligbygging, men Mosvik har hatt noen få små områder.  De siste årene har det vært bygd 

noen boliger spredt og dels har dette vært kårfolk som ønsker fradeling på egen gård. De 

fleste søknadene har kommet utenfor avsatte områder til spredd boligbygging. Derfor har 

en tatt ut de fleste områdene i den gamle planen og heller behandler fradeling av tomter til 

boligbygging som dispensasjonssaker etter plan og bygningslovens kapittel 19. Det er 

utformet retningslinjer i planen som skal benyttes i saksbehandlingen av dispensasjoner. 
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I planen er det avsatt mindre områder nær bygdesentrene med formål spredd boligbygging. 

Dette er med bakgrunn å ha bedre styring på arealene nær sentrumsområder og legge til 

rette for varierte tomte- og botilbud. Disse områdene er lagt inn i punkt 7.5.4. og 

planbestemmelse punkt 8.3 med delpunkt 5-4.

Når det gjelder Straumen og Røra, vises det til kommunedelplanene og avsatt område der. 

6.6.	Bruk	og	vern	av	sjø	og	vassdrag,	med	tilhørende	strandsone.	

I den nye kommuneplanen blir sjøarealet i hovedsak som før, men det vil bli lagt inn noen 

nye hensynssoner.

6.7.	Hensynssoner.	

Der er lagt inn følgende hensynssoner etter plan og bygningslovens § 11- 8: 

 C:  Sone for særlig hensyn til friluftsliv: Galgøya, Høsholmane, Aspvika, Odden i 

Framverran.

 C :  Sone for særlig hensyn til kulturmiljø: freda forminner og bygninger

 D: Båndlegging i påvente av vedtak etter anna lovverk: marin verneplan i deler av 

Skarnsundet og Børgin. 

 F: Område med reguleringsplaner som fremdeles skal gjelde. 

7.	KARTBLADET	MED	NYE	FORMÅL.

7.1.	Kommunedelplaner	som	skal	gjelde

Plan Godkjent Merknader

Kommunedelplan Røra 08.03.10 Omfatter Røra sentrum med 
omland

Kommunedelplan Straumen 25.06.12 Omfatter Straumen sentrum 
med omland på begge sider 
av Straumbrua. 

7.2.	Kommunedelplaner	som	skal	oppheves	

Plan Godkjent Merknader

Kommunedelplan Framverran 29.05.08 Planen er lite detaljert og kan 
innarbeides i kommuneplanen

Kommunedelplan sjø (gjelder 01.07.01 Planen innarbeides i 
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tidligere Inderøy kommune) kommuneplanen og utvides til 
hele sjøarealet i kommunen.

7.3.	Reguleringsplaner	som	skal	gjelde.	

Mosvik

Plan Godkjent Merknader

Reitan hyttefelt 06.08.91 Feltet er under bygging

Brattaker hyttefelt 29.02.81 Delvis utbygd.

Neset - boligområde 1983 Delvis bygd, ikke 
hensynssone i kart

Forsell og Brusveet hyttefelt 15.08.86 Ikke utbygd. 

Vennes boligfelt 1990 Delvis utbygd.

Østre Lomtjønn hyttefelt 05.01.94 Ikke bygd.

Otertjønn hyttefelt 22.04.96 Ikke bygd

Slåttdalsneset 1996 Ikke bygd. 

Nesset boligområde 12.06.96 Delvis bygd, ikke 
hensynssone i kart

Nervik industriområde 30.10.96 Gjelder inntil ny reg.plan for 
Mosvik sentrum er vedtatt

Rønningsberget 12.03.96 Delvis bygd

Sundsetvik 1997 Delvis bygd

Mosvik sentrum 31.01.01 Gjelder inntil ny 
sentrumsplan er vedtatt.

Kaldalen, kraftstasjon NTE 2002 Bygd

Vestviknes,hytte, 
småbåthavn

20.05.04 Delvis bygd

Saltvikhavn I, fritidsbygg 11.09.03 Ikke bygd

Saltvikhavn II, fritidsbygg 30.04.07 Ikke bygd

Stordrilen og Langskroken, 
hytter

25.06.06 Delvis bygd

Vestvik, hytter 07.02.07 Delvis bygd

Sandberg, hytter 15.03.07 Delvis bygd

Northug, hyttefelt 28.06.07 Ikke bygd

Gipling 18.06.08 Delvis bygd

Venneshavn, fritidsbygg og 
småbåthavn

17.06.09 Delvis bygd

Trongsundet, fritidsbygg og 
boliger

10.02.10 Delvis bygd. 

Kjerringvika, fritidsbygg og 
småbåtanlegg

07.09.11 Ikke bygd
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Øvre Grande, fritidsbygg 29.09.11 Ikke bygd

Vinjesjøen, bolig og 
fritidsformål

28.03.12 Ikke bygd, gjelder inntil ny 
reg.plan er vedtatt

Fjordgløtt, bolig 21.11.01
Reg.endring 21.12.11

Delvis bygd, gjelder inntil ny 
reg. plan er vedtatt

Når det gjelder ny sentrumsplan for Mosvik sentrum, regnes det oppstart med 

planprosessen våren 2014. 

KJERKNESVÅGEN

Plan Godkjent Merknader

Oksaal steinbrudd 17.11.99 Området er ikke tatt ut

Skjemstadaunet, bolig og 
hyttefelt 
Skjemstadaunet hyttefelt

17.10.05, reg.endring
24.11.09

19.03.12

Delvis bygd
Deler av hyttefeltet er 
utbygd.

By-Vistven hyttefelt 19.03.07, reg.endring
21.05.12

Delvis bygd

Vikan hyttefelt 27.09.10 Delvis bygd

Skjemstad hyttefelt 14.10.13 Området ikke utbygd.

SAKSHAUG

Plan Godkjent Merknader

Bosnes småbåthavn 28.06.00 Delvis utbygd

RØRA

Plan Godkjent Merknader

Salberg nedre, råstoff 10.03.01 Deler av området ikke tatt ut

UTØY

Plan Godkjent Merknader

Norenget, boliger 27.09.74 Bygd, ikke hensynssone i kart

Utøy industriområde 03.07.95 Delvis utbygd

Tømte næringsområde 03.07.96 Utbygd, fremdeles aktuell

Hogstad motorsport 20.03.06 Delvis utbygd

Vangshylla småbåthavn 20.03.06 Bygd, 

Jætåsen boligområde 04.02.08 Delvis utbygd

Kvamsholmen 29.08.06 Bygd, ikke hensynssone i kart
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Rottvold hytteområde 25.06.02 Delvis utbygd

Vangshylla hytteområde 05.02.02 Delvis bygd

Heggdal hytteområde 19.11.02 Bygd, ikke hensynssone i kart

Letneslandet, områdeplan 02.05.11 Delvis utbygd

Stokkan steinbrudd 30.05.12 I drift

SANDVOLLAN

Plan Godkjent Merknader

Gangstadhaugen 01.10.71 Bygd

Småland 03.08.73 Bygd

Gangstadkorsen 19.08.80 Bygd

Hustadlandet 22.04.82 Bygd, ikke hensynssone i kart

Småland 29.10.81 Bygd

Gangstadhaugen, detalj 19.08.80 Bygd

Gangstadhaugen, detalj 31.05.88 Bygd

Langåsen 27.04.94 Ikke bygd

Stornes- endring 14.12.94 Delvis bygd

Ferstad 22.08.95 Bygd

Schulsvian 12.03.97 Delvis bygd

Gangstadhaugen II 17.12.97 Delvis bygd

Bernvågen 28.06.00 Bygd

Skjelvågen 18.10.04 Delvis bygd

Ålberg hyttefelt 28.05.02 Bygd, ikke hensynssone i kart

Stornes camping 14.12.05 Bygd

Gang-sykkelveg fv. 229 14.05.07 Ikke bygd

Hestberga hyttefelt 19.05.08 Delvis bygd.

Gangstadhaugen II,endring 21.04.10 Delvis bygd. 

7.4.	Planer	som	skal	oppheves.		

MOSVIK

Plan Godkjent Merknader

Nesset- hyttefelt 07.05. 81 Området går inn i 
kom.planen

Langaunet -Framverran 04.91 Området går inn i kom. plan

KJERKNESVÅGEN

Plan Godkjent Merknader

Kjerknesvågen 19.08.88 Området inngår i ny reg. plan
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Nausthaugen 27.06.05 Området inngår i ny reg. plan

Kjerknesvågen 
Kai/småbåthavn

21.01.08 Området inngår i ny reg. plan

RØRA

Plan Godkjent Merknader

Solemstunet, Bolig- og 
næringsformål

30.08.07 Området går inn i 
kommuneplanen

UTØYA

Plan Godkjent Merknader

Undersåker, friområde og 
naust

28.03.77 Bygd, inngår i kom.plan

SANDVOLLAN

Plan Godkjent Merknader

Stornes 30.06.80 Inngår i kom.plan

7.5.	Nye	områder	etter	formål	i etter	plan	og	bygningsloven|	§	11- 7	og	§	11-

8.

7.5.1.	Bebyggelse	og	anlegg etter	pbl		§	11-7,	punkt1

Lokalitet Plannr. enhet

Aasly gnr. 222/10 1 3 boliger

Braset gnr. 337/1 3 4 hytter

Braseth gnr. 337/1 3 10 hytter

Braseth gnr. 337/1 3 12 hytter

Grønnesby nordre gnr 194/1 6 Ca. 45 boliger

Alfertun 4 4 hytter

Svarva østre, gnr. 143/1 8 Avklares i detaljplan

Nesset gnr. 352/4 10 10 hytter

Sundsetnes gnr. 311/4 11 2 hytter

Stranda gnr. 141/20 14 8 boenheter

Vikan gnr. 187/1 15 10 hytter

Sørlia øvre gnr. 159/4 16 10 campingvogner

Vikan gnr. 187/1 17 7 campingvogner
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Ulvinaune gnr. 27/2 18 10 campingvogner

Solem gnr. 181/101 19 20 boenheter i planperioden

Skjelvan nordre, gnr. 205/2 20 20 boenheter 

Krogsvåg, gnr 200/4 21 2 campingvogner

7.5.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter pbl § 11-7, punkt 2

Lokalitet Plannr. enhet

Jægta fjordstue - Dalabukta, 
Mosvik

22 1000 m

Bergsgrendvegen –
Vimpelivegen, Mosvik

23 100 m

7.5.3. Grønnstruktur etter pbl § 11-7,punkt 3 

Lokalitet Plannr. enhet

Malihaugen 44 40 dekar

7.5.4. Landbruk-, Natur-, og Friluftsformål samt reindrift etter pbl § 11-7, punkt 5. 

Lokalitet Plannr. Merknad/enhet

Kvamshaugan, Utøy 24 Spredd boligbygging som 
tidligere, 2 boliger

Vangshylla Utøy 25 Spredd boligbygging, 2 
boliger. 

Vistven- Lilleby, 
Kjerknesvågen 

26 Spredd boligbygging som 
tidligere, 3 boliger

Aasen - Bjørklund, 
Sandvollan

27 Spredd boligbygging utvidet 
med tidligere boligområde, 4
boliger

Bergsgrendvegen – Grande 
lille, Mosvik

28 Spredd boligbygging, delvis 
som tidligere men utvidet 
mot øst, 4 boliger
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7.5.5. Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone etter pbl § 11-7, punkt 6.

Hovedformålet i sjøområdet er fellesformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone. I tillegg er det lagt inn de viktigste eksisterende formålene. Disse 

formålene er ikke nye og derfor ikke konsekvensutredet slik nye formål er. 

Lokalitet Plannr. merknad

Trondheimsfjorden, gjennom 
Skarnsundet og til Steinkjer

29 Hovedfartsled

Hoøya til Follafoss 30 Bifartsled

Sør om Ytterøy til Hylla 31 Bifartsled

Kjerknesvågen 32 Småbåthavn

Vangshylla 33 Småbåthavn

Skjelvågen 34 Småbåthavn

Straumen 35 Småbåthavn

Mosvik sentrum 36 Småbåthavn

Venneshavn 37 Småbåthavn

Hoøya 38 Naturreservat ( 159 da )

Roelsøya 39 Naturreservat  (  84 da )

Vikaleiret 40 Fuglefredningsområde ( 410 
da)

Kvamsholman 41 Biotopvernområde  (65 
dekar)

Giplingøya 42 Fuglefredningsområde (70 
dekar)

Akvakultur 43 Trongsundet 
(reguleringsplan + 
eksisterende kom.plan)

7.5.6. Hensynssoner etter pbl § 11- 8, punkt c, d og f. 

Lokalitet Plannr. merknad

Aspviken gnr. 352/5 45 Ca. 5 dekar langs sjøkanten 

Skarnsundet 46 I påvente av marin verneplan

Børgin 47 I påvente av marin 
verneplan.
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8. PLANBESTEMMELSENE

8.1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter § 11-9.

1. Reguleringsplan 
Framtidige bygge- og anleggsområde skal ha utarbeidd reguleringsplan etter 
plan og bygningslovens § 12-3 før det blir gjennomført tiltak i samsvar med plan 
og bygningslovens § 1-6. Følgende områder har unntak for denne 
bestemmelsen; Alfertun hytteområde ( Plannr. 4), Sundsetnes hytteområde
(Plannr.11) og områdene for oppstilling av campingvogner (Plannr.16, 17, 18 og 
21) samt Solemstunet (Pl.nr. 19).

2. Gjeldende reguleringsplaner der kommuneplanens arealdel skal ved motstri 
gjelde foran vedtatt reguleringsplan, er ikke vist med hensynssone på plankartet.

3. Ved nye tiltak innenfor kommuneplanens arealdel skal det legges vekt på 
estetikk slik at byggene tilpasses eksisterende terreng og tar vare på viktige 
kvaliteter i kulturlandskapet. 

4. Nye bygge- og anleggsområder med krav om detaljplan, skal samfunnssikkerhet 
kartlegges og vurderes. Innenfor areal med registret kvikkleireforhold samt 
marine område der en har grunn for å tro at kvikkleiren finns, skal det foretas 
geotekniske grunnundersøkelser. Foreligger det rapport med anbefalingene og 
krav om sikring, skal dette gjennomføres før tiltak etter plan og bygningslovens § 
1-6 settes i verk.  
Ved nye bygge- og anleggsområde med potensiell stein/snøskred, skal det 
foreligge en ingeniørgeoteknisk vurdering før tiltak settes i verk. 

5. Ved utarbeidelse av nye regulerings- eller detaljplaner eller endringer av 
eksisterende planer i kommuneplanens arealdel, skal det foreligge samtykke fra 
kulturminnemyndighetene før endelig vedtak av planen. I områder hvor det ikke 
stilles krav om reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra 
kulturminnemyndighetene før tiltak settes i verk. 

8.2. Bestemmelser etter pbl § 11-10 som gjelder arealformål i § 11-7.

1. Bygninger og anlegg
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3. Grøntstruktur. 

1-1 I framtidige boligområder som skal ha detaljplan, blir det sett krav om 
eneboliger eller småhusbebyggelse som er tilpasset terreng og høgdekoter.
Utnyttingsgrad og bestemmelser om høyde settes i reguleringsplanen. 

1-2 Fortetting i nåværende boligområder er tillatt. Fremtidig boligbebyggelse skal 
være eneboliger og småhusbebyggelse og være tilpasset eksisterende nabohus 
i området. Tilpassingen gjelder høyde, volum, takform og materialbruk. 
Byggegrensen er 12, 5 m fra senterlinje på kommunal vei til vegg på bolighus. 
Tomteutnyttelse er sett til 30 % BYA.
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1-3 Garasjer i nåværende boligområder skal ikke overstige 3,5m i gesimshøyde. 
Garasjer kan uavhengig av byggegrense plasseres inntil 5 m fra veikant. Garasje 
plassert parallelt med veien kan plasseres inntil 2 m fra veikant såfremt 
plassering ikke hindrer sikt for trafikkavvikling.

1-4 Fortetting i nåværende fritidsbebyggelse er tillatt. Hytter kan ha et samlet areal 
inntil BYA=100 m2. I tillegg kan det bygges anlegg og parkering uten overbygg 
med inntil BYA = 20 m2. Hytter kan ha en maks mønehøyde inntil 5,5 m.

1-5 Langaunet, Framverran og Solemstunet, Røra settes med formål andre typer 
bebyggelse og anlegg. Områdene skal brukes til kombinert bolig- og småskala 
næringsvirksomhet. 
For området Solemstunet kan det settes opp 20 boenheter i planperioden. 
Utnyttelsegraden er sett til 20 % BYA for begge områdene. 

1-6 For hytteområdene Alfertun på plan nr. 4 kan det bygges maks 4 hytter og for 
Sundsetnes på plannr. 11 kan det bygges maks 2 nye hytter.  Hyttene kan ha et 
samlet areal på inntil BYA = 100 m2. I tillegg kan det bygges anlegg og 
parkering uten overbygg med inntil BYA = 20 m2. Hyttene kan ha en maks 
mønehøyde inntil 5,5,m.  

1-7 For campingområdene nr. 16, 17, 18 og 21 som er avsett til fritids- og 
turistformål, skal arealet tilbakeføres til jordbruksarealetter endt bruk. Det skal 
ikke føres opp flere campinghytter enn det som er sett under punkt 7.5.1. Det 
er ikke lov med tekniske inngrep som spikertelt og lignende for disse 
områdene.

3-1 Plannr. 44 Grønnstruktur på Malihaugen skal benyttes til offentlig friområde. 

8.3 Bestemmelser etter pbl. § 11-11 som gjelder følgende arealformål i § 11-
7:

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 

5-1 Det kan utføres bruksendringer av driftsbygninger i samsvar med 
retningslinjene i Landbruk Pluss. Endringen skal ikke medføre drifts og 
miljømessige ulemper for landbruket i området. 

5-2 Bygg og anlegg innenfor landbruksnæringen skal ha estetisk utforming og 
være tilpasset kulturlandskapet. Det settes en maks mønehøyde på 10 meter 
på nye bygg og anlegg innenfor LNF-R området. 

5-3 Det er sett av følgende områder i LNF-R områder der det er tillatt med spredd 
boligbygging: 
Plannr. 24 på Kvamshaugan med 2 boliger
Plannr. 25 på Vangshylla med 2 boliger
Plannr. 26 på Vistven- Lilleby med 3 boliger
Plannr. 27 på Bråtte- Bjørklund med 4 boliger
Plannr. 28 på Bergsgrandvegen- Grande lille med 4 boliger. 
Nye bygninger skal innpasses i kulturlandskapet samt at høyde og volum skal 
være tilpasset nåværende bygninger i omkringliggende landskap. 
Det tillates ikke bygging på dyrka jord, kjente kulturminner, registrerte viktige 
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naturmangfoldverdier og viktige områder for friluftsliv. 
5-4 Det er tillatt å føre opp nye bygg i eksisterende tun på gårdsbruk samt 

vedlikehold av etablerte bygg innenfor landbruk og reindrift i 100-
metersbelte. 

5-5 Eksisterende bygninger på bolig- og næringseiendommer i LNF-R områdene
kan rives og bygges opp att med samme antall boenheter som eksisterende 
bygg. Det skal være følgende utnytting av boligeiendommene. For 
boligeiendommer opptil 1500 m2 settes utnyttingsgraden inntil 30 % BYA. For 
større eiendommer skal tomtestørrelse på 1500 m2 legges til grunn for 
beregning av utnyttingsgrad. Det settes maks. mønehøgde til 8 meter. 

5-6 Eksisterende hytter i LNF-R områder kan rives og føres opp med samme areal 
som før eller inntil et samlet areal på BYA =100 m2. I tillegg kan det bygges 
anlegg og parkering uten overbygg med inntil BYA=20 m2. Hyttene skal ha en 
maks mønehøyde inntil 5, 5 m. 

6-1 Stående naust innenfor strandsonen i LNF-R områder kan rives og bygges opp 
på nytt med inntil samme grunnflate og høgde som nåværende naust. 

6-2 Nåværende brygger for fritidsbruk innenfor formålet bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone kan rives og bygges opp att med samme 
størrelse som nåværende brygger. 

8.3 Retningslinjer for henssynssoner etter pbl § 11-8.

Punkt C) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med 
påførte interesser. 
Punkt E) Sone for krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder 
med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse.

C) Det er lagt inn hensynssone med tanke på friluftsliv på følgende områder; 
Galgøya, Høsholmane, Aspvika, Odden. Her kan settes opp enkle tiltak for 
felles benyttelse.

E) Nye bygg og anleggsområder som grenser inntil hverandre skal utarbeide 
felles reguleringsplan og ha felles infrastruktur med veg, vatn og kloakk samt 
felles system for overflateavrenning.  
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9.	RETNINGSLINJER,	UTFYLLING	AV	PLANBESTEMMELSENE.	

Bebyggelse og	anlegg	etter	pbl.	11-7,	punkt	1.
 Boligområdene må ha gode forhold for friluftsliv og lek. Det må være avsatt 

tilstrekkelig lekeplass for de yngste barna innenfor det regulerte boligområdet.

 Nye områder for boliger og offentlige bygg skal opparbeides med tanke på universell 
utforming. 

 Nye bygg- og anleggsområde må ikke hindre fri ferdsel langs sjø. 

 Byggeområdene skal ha god tilgang til reint drikkevann. Behandling av avfall, 
gråvann, og kloakk skal følge kommunens praksis og regelverk. Det bør også legges 
til rette for vannbåren varme. 

 Ved etablering av boligområder nær trafikkert vei, må reguleringsplanen vurdere 
forholdet til tilrådde støygrenser. 

 Grøntstruktur, friområde på Malihaugen skal nyttes til skilek, skiskyting og lysløype.

Samferdselsanlegg	og	teknisk	infrastruktur	etter	pbl	§11-7,	punkt	2	
 Rammeplanen for nye adkomster legges til grunn ved planlegging og 

saksbehandling. 

 Kommunen bør oppmuntre til felles adkomster der det er naturlig.

Landbruks-,	natur- og	friluftsformål	samt	reindrift	etter	pbl	§	11-7,	punkt	5
 Ved søknad om dispensasjon av nye boliger og næringsbygg må nye tiltak ikke 

komme i konflikt med viktige særlover og særinteresser som landbruk, reindrift,
friluftsliv, naturmangfoldlov, kulturminne og vassforskrift. 

 Følgende temakart skal vurderes ved dispensasjoner: Kommunedelplan – biologisk 
mangfold, registrerte kulturminner/kulturmiljø og farekart for kvikkleire og 
støysonekart samt kommunens temakart med innlagt byggegrense for bruk av 
strandsonen.

 Nye adkomster/veier skal ikke gå over dyrka jord eller eksisterende tun. Spredt 
boligbygging kan tillates gjennom enkeltsøknader. Dersom det bygges flere boliger 
inntil hverandre, skal en situasjonsplan for området følge byggesøknaden.

 Nye etableringer må ha tilgang til reint drikkevann og behandling av avfall, gråvann 
og kloakk skal følge kommunen sin praksis og regelverk.

 Driftsbygninger i landbruket som blir nyttet til tilleggsnæringer, skal ikke fradeles 
eiendommen. Bruk av eksisterende hus kan behandles friere enn nye bygg i forhold 
til Landbruk Pluss.  

 Boliger plassert nær eller i gårdstunet, skal ikke fradeles hovedbruket. 

 Ved regulerte hyttefelt bør det være muligheter for fellesanlegg i sjø.

 Eventuelle nybygging innenfor 100- metersbelte skal være minst mulig 
privatiserende eller øke mulighetene for allmenn bruk. 
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10. RETTSVIRKNING AV KOMMUNEPLANEN

Rettsvirkning av kommuneplanen er gitt i pbl. § 11-6. Kommuneplanen med arealkart og 

bestemmelser bestemmer fremtidig arealbruk for planområdet og er etter kommunestyret 

sin godkjenning bindende for nye tiltak og utviding av eksisterende tiltak som krever 

samtykke etter pbl § 20-1, første ledd bokstav a-m, jfr. § 1-6. 

Arealbruk og bestemmelser i godkjente reguleringsplaner som er avmerket med 

hensynssone på plankartet, gjelder reguleringsplanen fremfor kommuneplanens arealdel 

dersom det er avvik. De reguleringsplanene som fremdeles gjelder og ikke er avmerket med 

hensynssone på plankartet, gjelder kommuneplanens bestemmelser fremfor vedtatt 

reguleringsplan. Når kommuneplanen inneholder forhold som ikke er avklart i 

reguleringsbestemmelsene, skal kommuneplanen sine bestemmelser gjelde, jfr. pbl § 1-5. 

12.	Vedlegg.

12.1	Ledige	hyttetomter	i	vedtatte reguleringsplaner.

REGULERINGSPLANER LEDIGE 
HYTTETOMTER

Brattaker hyttefelt 2

Forsell og Brusveet hyttefelt 5

Østre Lomtjønn hyttefelt 10

Otertjønn hyttefelt 8

Slåttdalsneset hyttefelet 11

Rønningsberget hyttefelt 1

Vestvikneset, hytte/ småbåthavn 5

Saltvikhavn I fritidsbygg
Saltvikhavn II, hyttefelt

20

Stordrilen og Langskroken 4

Vestvik, hyttefelt 5

Sandberg hyttefelt 10

Northug hyttefelt 45

Gipling 14

Venneshavn, fritidsbygg/småbåthavn 10

Trongsundet, fritidsbygg og boliger 83

Kjerringvika, fritidsbygg og småbåtanlegg 2

Øvre Grande, hyttefelt 10
Skjemstadunet I og II, hyttefelt og boliger 8

BY-Vistven hyttefelt 7

Rottvold hyttefelt 11

Hestberga hyttefelt 14

Sum ledige hyttetomter 285

I tillegg er det lagt ut 18 hytter spredd innenfor LNF-R 
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12.2	ROS-analyse	for	bebyggelse	og	anlegg	etter	pbl	§	11-7,	punkt	1.	
Bakgrunnen for vurderingen i ROS – analysen er henta fra kjente kartdata fra NGU og NVE samt 

kartdata hos DSB. Inderøy kommune har en egen kartfil som heter restriksjoner og vern i sitt GIS-

innsynsprogram som benyttes i den daglige saksbehandlingen. Her er alle kjente registreringer på 

kartdata lagt inn i en egen fil. Dette er skredområder, kulturminner, støysoner o.l.

De ulike risikohendelsene som er benyttet i ROS-analysen, er tatt fra kommunens helhetlige ROS-

analyse for de områdene som er aktuelle innen arealplanlegging. Dette er som følger: 

 Naturkatastrofe. Her er det først og fremst kvikkleirekart fra NVE som er benyttet. 

Kommunen ønsker ikke å legge inn de få registreringene på kvikkleiren som hensynssone i 

plankartet da vi har erfaringer fra at det er mange områder i kommune som bør det settes 

inn geotekniske undersøkelse før tiltak utføres. Det vises til generelle planbestemmelse i 

8.1.1.  Det er ingen registreringer på steinskred i Inderøy, men dette vil bli vurdert i den 

enkelte plan eller byggesak der det er aktuelt. 

 Forurensing: Kommunen har ingen større forurensingskjelder, men noen områder kan ligge 

inntil hovedveger eller sjø/ferskvann der slike ulykker kan forekomme.

 Brann/skogbrann: Dette er en sjelden hendelse, men noen boligområder kan ligge sårbart til 

i forhold til større branner i byggefelt eller sentrum eller skogbranner i hytteområder. 

 Stormflo: Dersom en tar utgangspunkt i 100- års stormflo i 2050 som er stipulert til ca. 2, 

80m, vil noen byggeområde ligge utsett til. 

 Flom: Inderøy har ingen registreringer for flom. Deler av kommune har forholdsvis lite 

vannforekomster med ferskvann og elver. Den største elva Mossa er regulert med lite 

vannføring i store deler av året. Når det gjelder overvann i forhold til dagens lukkingssystem, 

må dette vurderes i den enkelte detaljplan og byggesak. 

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen der hver enket tiltak er vurdert for samfunnssikkerhet.  

Når det gjelder verdisetting av sannsynlighet for hendelsen, er det tatt utgangspunkt i følgende 

begrep og konsekvens. 

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. og 50. år

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og hvert 10 år

Meget sannsynlig Mer en gang hvert år

Når det gjelder konsekvenser, er dette vurdert opp mot kjent registrert og lokal kunnskap og delt 

opp i ufarlig, en viss fare, farlig, kritisk og katastrofal.
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Følgende områder er vurdert: 

PL.nr Lokalitet Naturkatastrofe Forurensing Brann/skogbr. Stormflo Vurdering

1 Aasly, 222/10 liten liten liten liten Lite 
sannsynlig/ufarlig

2 Grande 
nedre, 346/1

Trekkes ut av 
planen, innsigelse

3 Braseth,337/1 liten liten liten liten Lite 
sannsynlig/ufarlig

4 Alfertun, 
309/11

liten liten Middels 
(skogbrann)

liten Lite 
sannsynlig/en 
viss fare

6 Grønnesby 
nordre, 194/1

liten Middels(støy) liten liten Sannsynlig/en 
viss fare

8 Svarva østre, 
143/1

liten liten liten middels Lite 
sannsynlig/en 
viss fare

10 Nesset,352/4 liten liten liten liten Lite 
sannsynlig/ufarlig

11 Sundsetnes,
311/4

liten liten liten liten Lite 
sannsynlig/ufarlig

14 Stranda,
141/20

Vedtatt egen 
reguleringsplan

15 Vikan,187/1 liten liten liten liten Lite 
Sannsynlig/ufarlig

16 Sørlia øvre
159/4

liten liten liten middels Lite sannsynlig/
En viss fare

17 Vikan, 187/1 liten liten liten middels Lite sannsynlig/
En viss fare

18 Ulvinaune,
27/2

liten liten liten middels Lite 
sannsynlig/En
viss fare

19 Solem Tidligere regulert 
byggeområde,
omregulering

20 Skjelvan,
205/2

liten Middels
(ulykke på 
F.V. 761

Middels
(Tettbebygd)

liten Lite 
sannsynlig/En 
viss fare

21 Krogsvågen,
200/4

liten liten liten farlig Lite 
sannsynlig/kritisk
for stormflo

Når det gjelder nye gang/sykkelveier i Mosvik, vil dette bli utredet av Statens veivesen ved en evt. 

bygging. Grønstrukturområdet(Inderøy skipark) på Malihaugen er tidligere vurdert og bygd etter 

dispensasjon og legges inn som eksisterende grønnstruktur i arealplanen.  
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Nye til tiltak innenfor LNF- spredd vil bli vurdert i byggesøknad og ut fra planbestemmelsene sett 

under punkt 8.3.punkt 5-3.

Med bakgrunn i de vurderingene som er gjort i ulike hendelser, er det sett opp en risikomatrise for 

de ulike tiltakene. 

Risikogradering: 

Høy risiko der tiltak må iverksettes

Middels risiko, enkle tiltak vurderes å iverksettes

Lavere risiko, ingen tiltak trengs

Nedenfor er de ulike plan.nr for nye formål sett inn matrisen som viser forholdet mellom 

sannsynlighet og konsekvens. 

Sannsynlighet Konsekvenser

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig 1,3,10,11,15, 4,6,8,16,17,18,20, 21

Det legges følgende planbestemmelse inn i arealdelen for å sikre ytterlige vurderinger i 

detaljplaner for de enkelte områdene og før at nye tiltak blir godkjent i byggesøknadene:

8.1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter § 11-9.

4.

Nye bygge- og anleggsområder med krav om detaljplan, skal samfunnssikkerhet kartlegges og 

vurderes. Innenfor areal med registret kvikkleireforhold samt marine område der en har grunn for å 

tro at kvikkleiren finns, skal det foretas geotekniske grunnundersøkelser. Foreligger det rapport med 

anbefalingene og krav om sikring, skal dette gjennomføres før tiltak etter plan og bygningslovens § 

1-6 settes i verk.  

Nye bygge- og anleggsområde med potensiell stein/snøskred, skal det foreligge en geoteknisk 

vurdering før tiltak settes i verk. 
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12.3.	Temakart	til	veiledende	bruk	for	tiltak	i	100-meters	belte.
Utsnitt av de ulike strandsonene med byggegrense i Inderøy kommune legges inn etter at planen 

er ferdiggodkjent av kommunestyret. 
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Risiko og sårbarhetsanalyse for Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, § 14.

Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens 
beredskapsplaner.

Vedlegg
1 Risiko og sårbarhetsanalyse

Bakgrunn

Lov om kommunalt beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret fra 2010 pålegger 
kommunen å utarbeide en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse. I lovens kapittel V, § 14 sies følgende 
om risiko- og sårbarhetsanalyse:

«Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårhetsanalyse»

Den helhetlige ROS- analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Dette gjelder både for kommunens overordnede plan for kommunal krisehåndtering, men 
også gjennom planer utarbeidet etter annet lovverk som for eksempel plan- og bygningsloven. 



Inderøy kommune har allerede vedtatt en overordnet plan for kommunal krisehåndtering. Den 
helhetlige ROS-analysen burde vært vedtatt først men etter vedtak må beredskapsplanen gjennomgås 
og vurderes i forhold til oppdatering. Beredskapsplaner er først og fremst et internt dokument for 
Inderøy kommune som skal synliggjøre aktuelle hendelser og hvordan de skal håndteres, samt 
varslings- og evakueringsrutiner i krisesituasjoner. 

Utkast til ROS-analyse har vært til behandling i den administrative ledergruppen, og aktuelle 
samarbeidspartnere har hatt mulighet for å uttale seg. 

Vurdering

De overordnede risiko- og sårbarhetshendelsene er forholdsvis like for alle landets kommuner, men 
noen individuelle forskjeller er det i forhold til beliggenhet og befolkningsgrunnlag. 

Inderøy kommune har lagt vekt på følgende hendelser som kan ha en større og overordnede betydning 
for kommunen. En mindre eller stor hendelser kan være en del av en eller flere av de opplistede 
hendelsene.

1. Tap av strømforsyning av lengre varighet.( mer enn 12 timer)
2. Naturkatastrofe forårsaket av jord og leirskred, flom, storm/orkan og større lynnedslag.
3. Større stormflo som gjør betydelig skade av strandsonen/bebyggelse
4. Tap av telekommunikasjon der en mister kontakt med mobilnett og internett.
5. Større branner som rammer bebyggelse og personer.( trehusbebyggelse og forsamlingslokaler)
6. Større skogbranner innenfor områder med sammenhengende skog
7. Ulykker ved transport av farlig gods på vei/jernbane som gjelder spesielt områdene kring 

hovedveiene og jernbanen i kommunen.
8. Svikt i vannforsyningen til kommunens befolkning og næringsliv
9. Større personulykker der flere blir skadd eller dør. 
10. Større forurensingsulykker til sjøs og ferskvann/bekker. Dette vil være utslipp med avrenning til 

ferskvann/drikkevann og sjø.
11. Radioaktivt utslipp i anlegg og transport utenfor kommunen men som vil skape radioaktiv avfall 

innenfor kommunen. 
12. Pandemi som vil ramme mange mennesker eller dyr innenfor et større geografisk område. 

Det er utarbeidet et skjema for de ulike hendelsene der disse blir vurdert med sannsynlighet og 
konsekvens. Deretter blir det konkludert om risiko ved hendelsen er akseptabel eller ikke og om det 
eventuelt må settes inn tiltak for å forebygge de ulike hendelsene eller konsekvensene. En benytter 
teoretiske verdipoeng der en vektlegger personskader høyere enn andre skader. Ut fra en risikomatrise 
vil en se om sårbarheten er høy, middels eller låg, og grad av tiltak som må settes inn. 

Risikomatrisen viser at kommunen ikke trenger å sette inn tiltak straks, men at det er en del tiltak som 
bør vurderes. 

Konklusjon

ROS-analysen har i kapittel 5.3 listet mulige tiltak som bør gjennomføres og ansvar for de ulike 
forbedringene som må videreføres i enhetenes kriseplaner og HMS-tiltak.

Analysen skal videre brukes til oppdatering av den overordnede planen for krisehåndtering samt brukes 
ved koordinering av beredskapstiltak med kommunens samarbeidspartnere. Planen sendes til alle 
berørte parter i kommunens beredskapsråd. 
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2. INNLEDNING
Beredskap er et middel for å håndtere og forebygge alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i 

vårt organiserte samfunn. Naturkatastrofer har verden alltid levd med, men i dagens 

samfunn med sterk teknisk og økonomisk utvikling, vil en oppleve økende antall uønskede 

hendelser. Dette kan være både større og mindre hendelser som kan resultere i vesentlig tap 

for enkeltpersoner, miljøet rundt oss og virksomheter i samfunnet. 

Kommunen har ut fra lovverk et klart ansvar for å unngå uønskede hendelser i 

lokalsamfunnet samt begrense og ta hånd om de hendelsene som inntreffer.  I dette 

arbeidet skal kommunen utarbeide en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for å 

systematisere arbeidet med å kartlegge de hendelser som vår kommune er mest sårbar mot. 

Med bakgrunn i den helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen, skal kommunen utarbeide en 

overordnet plan for kommunal krisehandtering. Den overordnede planen for kommunal 

krisehåndtering er delvis utført, men det er stadig behov for oppdatering og revidering av 

både den overordna planen og enhetens delplaner på krisehåndtering. 

Begrepene risiko og sårbarhet

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for menneske, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 

(frekvensen) for og konsekvensen av uønskede hendelser. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes 

for påkjenninger. 

Planen inneholder en totalrevisjon for den overordnede Risiko – og sårbarhetsanalysen for 

Inderøy kommune. 
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3. PLANPROSESSEN

3.1. Lovgrunnlaget

Kommunen er pålagt å utarbeide planer for beredskap gjennom Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), datert den 

25.06.10. I lovens kapittel V, § 14 sies følgende om risiko- og sårbarhetsanalyse:

«Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 

vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 

kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko-

og sårbarhetsanalyse.»

Det er i loven sagt at ROS-analyse skal legges til grunn for kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap ved utarbeiding av planer etter Plan og bygningsloven og 

den skal revideres jevnlig. 

I denne overordnede planen vil de viktigste hendelsene være samlet. Hver enkelt enhet vil 

utarbeide sin delplan innenfor krisehåndtering for å handtere uønskede hendelser. Dette 

kan være med bakgrunn i sine arbeidsfelt og særlover som forurensing, helse og 

vannforsyning.  

I lovens § 15 er kommunen pålagt å utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt i risiko-

og sårbarhetsanalysen. 

3.2. Kommunens	overordna	målsettinger.	

I kommuneplanens samfunnsdel for 2013-2025 er det sett opp følgende hovedmål:

 Inderøy kommune skal ha oppdatert beredskapsplan som skal ivareta og sørge for 

akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse. 

 Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens 

innbyggere. 

Videre er det sett opp noen delmål som skal ligge til grunn for beredskapsplanen. 

Delmål:

 Inderøy kommune skal ha en operativ beredskapsplan med vekt på kriseledelse samt 

utarbeide fagplaner innenfor hver sektor som helse, skole, vannforsyning osv. 

 Kommunen skal ha gode varslingsrutiner både for store og små kriser med hurtig og 

presis informasjon til involverte parter og medier. 

 Alle gjennomførte kriser og øvelser skal evalueres med tanke på forbedringer. 
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3.3	Organisering.

Den overordnede ROS-analysen er en delplan av kommunedelplan for beredskap og blir 

politisk behandlet med ferdiggodkjenning i Formannskapet.

I utarbeiding av planen vil den administrative ledergruppen samt medlemmer i 

beredskapsrådet være høringspart og kunne bidra faglig i utarbeidelse av analysen for de 

ulike uønskede hendelser. 

4. ANALYSEN	

4.1. Analysekriterier	

Ved utarbeidelse av analysekriteriene er det brukt de generelle krav til risikovurderinger som 

brukes i Norsk Standard sine krav til risikovurdering gjennom NS 5814 kombinert med 

Direktoratet for sivilt beredskaps veileder for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Verdisetting av ulike hendelser har tatt utgangspunkt i følgende: 
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Konsekvensanalysen er kun et teoretisk instrument for å vurdere om risiko er akseptabel 

eller ikke, og vil aldri kunne gi en eksakt analyse i forhol til konsekvens. Grensene for ulike 

kategorier av konsekvens er hentet fra DSB ‘s veileder og verdiene er stipulert ved blant 

annet å vektlegge personskader høyere enn andre skader. Total  konsekvens beregnes med 

sum av konsekvenser delt  på faktorverdier. 

Risikonivåer

Grensen for risiko er sett ut fra et teoretisk og faglig skjønn. Risikoen blir beregnet med

sannsynlighet ganger med sum av konsekvenser for å synliggjøre grad av risiko. 
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4.2. Uønskede	hendelser.	

4.2.1. Uønskede	hendelser	som	er	analysert

Nr. Uønskede hendelser

1. Tap av strømforsyning over lengre periode

2 Naturkatastrofe- land

3. Større stormflo-sjø

4. Tap av telekommunikasjon/datanett

5. Større branner - bygninger

6. Stor skogbrann

7. Ulykke ved transport av farlig gods på vei/jernbane

8. Svikt i vannforsyning

9. Større personulykker

10. Større forurensingsulykker – land/sjø

11. Radioaktivt utslipp

12. Pandemi

4.2.2. Viktige	hendelser	med	hovedansvar	utenfor	kommune.
Inderøy kommune samarbeider med viktige etater gjennom sitt beredskapsråd. I mange større 

hendelser vil disse etatene ha hovedansvar for krisen, mens kommunen vil ha ansvar for å håndtere 

følger av den oppståtte situasjonen.  

Brann – Inn- Trøndelag Brannvesen 

Kraftforsyning- Nord- Trøndelag elektrisitetsverk

Tele og datanett- Telenor, Netcom, lokale bredbåndselskap

Hovedveinett- Nord- Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Personulykker/Savnet personer/terror-angrep- Politiet ved lokal lensmannskontor/ Politimesteren i 

Nord- Trøndelag
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Hendelse nr.  1  Tap av strømforsyning Tema: Infrastruktur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Strømbrudd av lengre varighet (mer enn 12 timer ) i hele eller deler av kommunen.

Årsak til hendelse

 Uvær med linjebrudd

 Teknisk svikt 

 Sabotasje 

Årsaksreduserende tiltak NTE gjennomfører nødvendig rydding og vedlikehold. 

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6   Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Strømbrudd er vanlig i deler av kommunen, men sjelden bortfall utover 1-2 timer.

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Strøm og varme forsvinn på sykehjem /institusjoner

 Stenging av skoler /barnehager

 Mulig svikt i vannsystem

 Svikt i data og telefoni

 Problem med dyrehelse/tilgang på vann og for

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Innkjøp av nødaggregat på sykeheimer / rådhus

 Evakuering av eldre befolkning

 Alternativ telefonisystem

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8  12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) =6 x 22 = 132

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Hendelsene har et risikonivånivå, men vil ha øket risiko med lang varighet

Forslag til risikoredusering Risikoen må reduseres med innkjøp av aggregat for å sikre vannforsyning, sykehjem og evt. rådhus. 

Merknad og henvisninger NTE sine planer for krisehåntering
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Hendelse nr. 2 :  Naturkatastrofe Tema: Natur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

 Jord og leirskred

 Store nedbørsmengder med flom

 Storm/orkan

 Større lynnedslag

Årsak til hendelse  Ekstremvær

 Erosjon/ stor vannføring

Årsaksreduserende tiltak  Arealplanlegging

 Krav om rett dimensjonering /skredsikring ved byggesaker

 Geotekniske undersøkelser

 Kartlegging av skredfarlige områder 

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6   Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Eksemvær opptrer sjelden i Inderøy. Den største faren ligger i større leirskred enkelte områder i 

kommunen. Det kan også forekomme jordskred i noen deler av kommunen. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Skade på personer/bygninger/ landbruksarealer

 Kan medføre brudd på strømnett og teleutstyr

 Samferdsel som vei og jernbane ute av drift

 Store økonomiske tap for offentlige/private

Konsekvens-

reduserende tiltak

 God kartlegging av kommunens arealer

 Godt vedlikehold av linjenett og overflatevann

 God varsling om eksemvær

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3  6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 6 x 23 = 138

     Ca.0-30

Ubetydelig 

risiko

     Ca. 30-100

Akseptabel risiko

   Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risiko for hendelse bør reduseres.

Forslag til risikoredusering Kartlegging av grunnforhold, ved tiltak, redusere overflateavrenning og gode varslingsrutiner på 
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kommunens hjemmeside.

Merknad og henvisninger Bruk av diverse temakart, planbestemmelse i kommuneplanens arealdel som sikrer byggegrunn 

ved tiltak.
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Hendelse nr. 3: Større stormflo Tema: Natur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

         Oversvømmelse av strandsonen som gjør betydelig skade

Årsak til hendelse Springflo ved spesielle værsituasjoner.

Årsaksreduserende tiltak  Vurdering av byggesaker i strandsonen

 Utbedring av eksisterende tiltak

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Stormflo i Inderøy som skaper krisesituasjon, vil nok opptre forholdsvis sjelden

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Betydelige materielle og økonomiske konsekvenser på bygg og installasjoner i 

strandsonen

 Skader på eksisterende båthavner

 Erosjon av dyrka jord.

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Stoppe tiltak som ligger i utsette områder

 God værvarsling til innbyggerne for å berge verdier i sjø/strandsonen ved høg flo

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4  8 12 16  20

Miljø 3  6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (4+3+6+2) = 60

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen har et akseptabelt nivå

Forslag til risikoredusering Gode værvarslingsrutiner/bruk av hjemmesiden

Merknad og henvisninger Bruk av gjeldende temakart.  Samarbeid med Havnevesenet og sivilt beredskap
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Hendelse nr. 4:  Tap av 

telekommunikasjon/internett

Tema: Infrastruktur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

         Vanlig telenett som fasttelefon og mobilnett ligger nede og internett virker ikke så det er 

vanskelig å komme i kontakt med nødnett.

Årsak til hendelse

Bruddet kan være på grunn av strømbrudd, linjebrudd eller annen teknisk svikt.  Det kan også være 

virus/sabotasje av nett. 

Årsaksreduserende tiltak Kontakt med leverandører og påpeker deres ansvar for stabile nett

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Bortfall av både telefoni og nett i lengre perioder vil sjelden forekomme for vår kommune. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Oppnår ikke kontakt i viktige institusjoner / kommunens helse- og omsorgstjenester

 Mangler kontakt til nødetater

 Kommunen har vansker med å kommunisere med egne etaer og befolkning.

Konsekvens-

reduserende tiltak

 De kommunale enhetene har gode rutinebeskrivelse i sine planer for å oppsøke 

publikum

 Dette gjelder spesielt de med trygghetsalarmer o.l. men kan også gjelde vannforsyning

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3  6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (12+3++4+6) = 100

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen har et akseptabelt nivå

Forslag til risikoredusering Kommunen har oppdaterte planer for krisehåndtering innenfor sine enheter. Ha til gang til nødnett

Merknad og henvisninger Samarbeid med Sivil beredskap lokalt
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Hendelse nr. 5: Større branner Tema: Tettbebyggelse/ større 

bygg

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Brann i bygg der det er kan være mye folk samlet. Dette kan være hotell, institusjoner, 

forsamlingslokaler eller leilighetsbygg. Det kan spesielt ramme den eldre trehusbebyggelsen i 

Straumen og Røra.

Årsak til hendelse  Mangler i elektrisk anlegg

 Antenning som følge av menneskelig aktivitet. 

Årsaksreduserende tiltak  Brannøvelser i regi av Inn- Trøndelag Brannvesen

 Gode kontrollrutiner på strømnett/brannregler

 Gode HMS – rutiner i aktuelle enheter. 

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (Mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Tilløp til branner og mindre branner kan forekomme, men det er sjelden at det forekommer 

storbranner med større fare for liv og helse. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Tap / skade på liv og helse

 Tap/skade på bygg og eiendom

 Langvarige driftsstopp i virksomheter

 Økonomiske tap

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Brannsikringstiltak som alarm, anlegg av uliketyper og brannskiller i bygg.

 God kriseberedskap/ øvelser

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (20+6+4+4+) = 144

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering  Risikoen bør hele tiden være under vurdering med tanke på gode brannsikringstiltak. 

 Oppfylling av lovpålagte tiltak

Forslag til risikoredusering Hyppige brannøvelser og brann/sprinkleranlegg i kommunale bygg /institusjoner. 
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Merknad og henvisninger Samarbeid med Inn- Trøndelag Brannvesen 
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Hendelse nr. 6: Større skogbranner Tema: Natur 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Hendelsen omfatter større skogbranner innenfor kommunens grenser og berører deler av 

kommunen som har store sammenhengende skogarealer. 

Årsak til hendelse  Bruk av åpen ild i skog

 Gnister fra skogdrift eller elektrisk installasjoner. 

Årsaksreduserende tiltak  Forbud mot ild i skog og mark ved tørre perioder i året 

 Informasjon om brannfare via hjemmeside og plakater i terreng. 

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Det er sjelden med lengre tørkeperioder i Trøndelag og det er sjelden at tilløp til brann utvikler seg 

til større skogbranner i terreng med mye vann og myr.   

Konsekvens

Konsekvensbeskrivelse

beskrivelse

Store verdier innenfor skogbruket brenner ned. Dette vil sjelden ramme større bebyggelse i vår 

kommune, men det kan bli aktuelt med evakuering av mennesker og dyr. En større skogbrann kan 

legge beslag på stort mannskap. 

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Brannvesenet har egen beredskap og kriseplaner 

 Kommunen har sine beredskapsplaner for evakuering /mottak.

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4  8 12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (4+6+6+2) = 72

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen for store skogbranner vurderes til en akseptabel risiko

Forslag til risikoredusering Det er vanskelig å foreslå eller gjennomføre risikoreduserende tiltak.

Merknad og henvisninger Samarbeid med Inn- Trøndelag Brannvesen
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Hendelse nr. 7: Ulykke ved transport av 

farlig gods på vei/jernbane

Tema: Infrastruktur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Områdene rundt hovedveiene og jernbanen i kommunen blir utsett for farlig utslipp ved ulykker. 

Det kan være alt fra kjemiske stoff/eksplosiver eller biologiske stoffer og gasser.

Årsak til hendelse

Årsak til hendelse kan være flere. Ulykkene kan utløses ved kollisjon, velt, utforkjøring/avsporing

eller vær og menneskelige situasjoner.  

Årsaksreduserende tiltak Kjøring etter gjeldende forhold og med tanke på last. 

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Vanligvis er lasten godt sikret og det skjer sjelden ulykker. Størst fare er det på E6/jernbane på Røra 

da mesteparten av transport mellom Sør og Nord- Norge passerer her. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Ulykker kan medføre større forurensing

 Det kan oppstå branner/utslipp med giftige gasser 

 Ulykker kan medføre evakuering av befolkning

 Større redningsarbeid settes gang. 

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Gode beredskapsplaner for evakuering

 Øvelser med aktuelle nødetater

 God kontroll på drikkevann o.l.

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8  12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (8+9+4+2) = 92

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Hendelsen kan medføre stor fare, men har forholdsvis akseptabel risiko.

Forslag til risikoredusering Påvirke godt vedlikehold av hovedveier og jernbane. Arbeide for god sikring av farlig last. 

Merknad og henvisninger Samarbeid med NSB og Inn-trøndelag Brannvesen 
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Hendelse nr. 8: Svikt i vannforsyningen Tema: Infrastruktur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Svikt i vanntilførselen til kommunens befolkning og næringsliv

Årsak til hendelse

 Svikt i strømforsyning

 Brann i vannrenseanlegget

 Forurensing i nedslagsfelt, basseng eller ledningsnett

 Sabotasje

 Større ledningsbrudd (Straumbrua)

Årsaksreduserende tiltak  Gode overvåkings- og kontroll rutiner med regelmessige vannprøver

 HMS for vannforsyning

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Vanligvis vil svikt i vanntilførselen vare i kort tid ved strøm og ledningsbrudd. Det regnes som lite 

sannsynlig at forurensing skal forårsake svikt i vanntilførsel. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Kan ha helsevirkning på mennesker og dyr

 Organisere tilkjøring av vann til institusjoner og næringsdrift som gårdsbruk

 Kokepåbud

 Driftsstans på næringsmiddelbedrifter

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Ha oppdatert kriseberedskap innen helse og næring

 Raske varslingsrutiner

 Oppdatert beredskapsplan for vannforsyning

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8  12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (8+6+4+4) = 88

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen vurderes som akseptabel 

Forslag til risikoredusering Jevnlig vedlikehold og oppgradering av ledningsnett og øvrige anlegg. 
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Hendelse nr. 9: Større personulykker Tema: Folk

Beskrivelse av uønsket

hendelse

Større ulykker og hendelser med mange skadde eller døde 

Årsak til hendelse

 Skolebusser/turistbusser forulykker 

 Togulykke med mange involverte

 Båter med passasjerer forulykker

 Terroranslag mot skoler /andre offentlige institusjoner

Årsaksreduserende tiltak Gode sikkerhetsrutiner i daglig drift

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år)

Kommentar til sannsynlighet. Det er vanskelig å forutse denne typen ulykker, men det ligger en liten sannsynlighet at mange kan 

komme til skade ved ulykker av ulike slag

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Flere skadde/ døde personer

 Mange personer/familier blir berørt

 Behov og slitasje på stort hjelpepersonell 

 Stort mediatrykk 

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Oppdatert overordnet plan for krisehåndtering og plan for helsemessig og sosialt 

beredskap 

 Ha et godt og øvet kriseteam

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3  6 9 12 15

Økonomiske verdier 2   4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 3 x (20+3+2+2) = 81

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering En slik hendelse vil medføre tragiske konsekvenser, men sannsynligheten for at hendelsen skal 

inntreffe er så lav at risikoen totalt vurderes som akseptabel

Forslag til risikoredusering Vanskelig å se de rette forslag til risikovurdering
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Hendelse nr. 10: Større forurensingsulykker 

til sjø og ferskvann/bekker

Tema: Natur

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Utslipp på hele eller deler av kommunens landareal med avrenning til bekker og vann eller sjøareal. 

Årsak til hendelse

 Større utslipp fra båter ved forlis/uhell

 Utslipp fra oljetanker, gjødselanlegg  over lengre tid

 Urenset utslipp fra næringsbedrifter

Årsaksreduserende tiltak  Gode kontrollrutiner ved anlegg på land

 God beredskap til sjøs

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år) 

Kommentar til sannsynlighet. Kommunen har hovedfartsled gjennom Skarnsundet med ulik frakt, men man regner med at fare 

for ulykker i kommunens sjøområde er mindre sannsynlig.  Næringsbedrifter og gårdsbruk har 

strenge regler for utslipp slik at forurensing av større utslipp regnes som mindre sannsynlig. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Omfattende skader/tilgrising på natur i strandsone

 Tap av rike fiskeområder / viktige biologiske verdier i sjø

 Skader på natur i vassførende bekker

 Fare for liv og helse ved giftige utslipp til luft

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Operativ oljevernberedskap

 Plan for evakuering av bebodde områder

 Gode rutiner i overordnet krisehåndtering

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8  12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 4 x (8+9+4+4+) = 100

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen for større forurensingsulykker vil ligge nær en akseptabel risiko, men det bør jobbes med å 
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redusere risikoen. 

Forslag til risikoredusering Ta alle utslipp på alvor for å sikre overvåking og kontroller på anlegg og skip

Merknad og henvisninger Samarbeid med Sivilforsvartet
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Hendelse nr. 11: Radioaktivt utslipp Tema: Natur/Folk

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Hendelser i anlegg og transport som ligger utenfor kommunens kontroll men som kan skape 

radioaktiv avfall innenfor kommunen.

Årsak til hendelse

 Ulykker på anlegg/ved transport

 Krigshandlinger

 Terror/sabotasje

Årsaksreduserende tiltak Kommunen alene vil vanskelig ha innflytelse på slike tiltak

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år) 

Kommentar til sannsynlighet. Det legges til grunn god sikkerhet til atomanlegg og transport, men vi vet ut fra Tsjernobyl at 

Trøndelag kan bli rammet.

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Befolkning kan bli utsett for stråling.

 Radioaktivt nedfall hindrer matproduksjon og beiting

 Langvarig problem med matproduksjon

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Samarbeid mellom nasjonal, regional og kommunalt beredskap

 Godt samarbeid med sivilforsvar 

 Hyppige kontroller vann og matnyttige arealer

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3 6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8   10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 3 x (16+12+8+8 ) =  132

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150 

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering En hendelse vil gi høy risiko som vanskelig kan reduseres ved lokale tiltak. 

Forslag til risikoredusering Oppdatert og øvet beredskapsplan på kommunalt og regionalt nivå samt øvet 

evakueringspersonale. 

Merknad og henvisninger Statens Strålevern 
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Hendelse nr. 12: Pandemi Tema: Folk

Beskrivelse av uønsket 

hendelse

Sykdom som rammer svært mange mennesker eller dyr og brer seg utover et stort geografisk 

område

Årsak til hendelse Virus/sykdom som mennesker ikke har immunitet mot og som er svært smittsom

Årsaksreduserende tiltak  Systematisk vaksinasjon av utsette grupper

 Nasjonale pandemiberedskap

 God hygieneregler ved institusjoner og skoler /barnehager

Sannsynlighet 3 Lite sannsynlig (mindre enn en gang hvert 50 år)

4 Mindre sannsynlig (en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år) 

6  Sannsynlig (mellom en gang hvert år og hvert 10.år)

9 Meget sannsynlig (mer enn en gang hvert år) 

Kommentar til sannsynlighet. Pandemier er en sjeldenhet med bakgrunn i vaksinering og god nasjonal beredskap på området. 

Konsekvens

Konsekvens-

beskrivelse

 Store deler av kommunens befolkning blir smittet/ kan medføre stor dødlighet

 Problem med å skaffe nok bemanning på offentlige tjenester

 Stor belastning på helsepersonell

 For lite kapasitet på lokale sykehus

Konsekvens-

reduserende tiltak

 Innføring av smittevern rutiner

 Massevaksinasjon

Konsekvensgradering Ufarlig En viss 

fare

Farlig Kritisk Katastrofal

Mennesker 4 8 12 16  20

Miljø 3  6 9 12 15

Økonomiske verdier 2  4 6 8 10

Drift /tjenesteproduksjon 2 4 6 8  10

Risiko

Grenseverdiene er sett ut fra 

faglig skjønn og er ikke 

absolutte.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 3 x (12+3+6+6) = 81

     Ca.0-30

Ubetydelig risiko

     Ca. 30-100 

Akseptabel risiko

    Ca. 100-150

Risiko bør 

reduseres

     Ca. 150-300 

Risiko må 

reduseres

      Mer enn 300

Uakseptabel 

risiko, tiltak 

Risikovurdering Risikoen for at en pandemi skal medføre at mange blir syke samtidig samt høye dødstall vurderes 

som akseptabelt.

Forslag til risikoredusering Risikoredusering er vanskelig lokalt men vil være et nasjonalt ansvar
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5. Evaluering	

5.1. Risikogradering	

Med bakgrunn i uønskede hendelser som er analysert, vil analysen vise ulike risikoverdier for 

aktuelle hendelser. Nedenfor er det sett opp en rangering av de ulike hendelsene med de 

som har størst risikoverdi øverst: 

Rangering Uønskede hendelser Risikoverdi

1 Større branner 144

2 Naturkatastrofe 138

3 Radioaktiv utslipp 132

4 Tap av strømforsyning 132

5 Større forurensingsulykker 100

6 Tap av telekommunikasjon 100

7 Ulykker ved transport av farlige gods 92

8 Svikt i vannforsyningen 88

9 Større personulykker 81

9 Pandemi 81

11 Større skogbrann 72

12 Større stormflo 60

5.2	Risikomatrise	
I skjemaet nedenfor er det sett opp en risikomatrise for å vise forholdet mellom sannsynlighet og 

konsekvens av de vurderte hendelsene. Det er tatt et gjennomsnitt av konsekvensene ved plassering 

av hendelsene i risikomatrisen. 

Sannsynlighet Konsekvenser
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal

Meget sannsynlig

Sannsynlig 1,2,

Mindre sannsynlig 3, 6, 7, 8, 4, 5, 10,

Lite sannsynlig 9, 12 11

Risikogradering:

Høy risiko der tiltak må iverksettes

Middels risiko, enkle tiltak vurderes å iverksettes

Lavere risiko, ingen tiltak trengs
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5.3	Konklusjon	og	tiltak

Med bakgrunn i analyse og risikovurdering, er det foreslått en del tiltak samt ansvar i de 

hendelsene som kommer ut med middels risiko. Det er kun radioaktivt nedfall som kommer 

ut med delvis høy risiko. Hendelsen vil ligge utenfor landets grenser og nødvendige tiltak vil 

Statens Strålevern stå for. 

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 1
Tap av 
strømforsyning

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: Innkjøp av nødaggregat til sykehjem, vannforsyning og 
evt. rådhus 

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift og bistand og 
omsorg

Samarbeidspartnere: Nord- Trøndelag E-verk

Planverk: NTE sin beredskapsplan
Kommunens Plan for helsemessig- og sosial beredskap 

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 2

Naturkatastrofer

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: Kartlegging og registrering av leir/jordskred 
Grunnundersøkelser ved byggetiltak
Ha et oppdatert vedlikehold på avløp og overflatevann
Sikringstiltak ved ekstremvær

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift, enhetsleder 

for plan og næring

Samarbeidspartnere: NVE

Planverk: NVE sine faresonekart og databaser

Kommuneplanens arealdel

Kommunens temakart på restriksjoner og vern

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 3 Risikogradering: Lavere risiko, ingen tiltak trengs. 
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Større 

stormflo

Reduserende tiltak: Gode rutiner for varsling ved stormflo

Nødvendige sikringstiltak langs strandsonen

Hensyn tas i byggesøknader langs sjø

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift, 

beredskapskoordinator

Samarbeidspartnere: Lokalt havnevesen 

Planverk:

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 4

Tap av 

telekommunikasjon/ 

internett

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: Ha tilgang til analoge telefoner

Ha tilgang til nødnett

Oppdaterte planer for krisehåndtering

Gode rutiner/øvinger på krisehåndtering

Ha tilstrekkelig med folk til å oppsøke/hjelpe innen 

omsorgstjenesten.

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for bistand og omsorg

Samarbeidspartnere: Nord- Trøndelag sivilforsvardistrikt aktuelle 

teleselskap

Planverk: Overordnet plan for kommunal krisehåndtering
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Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 5

Større branner

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: Følgje opp gjeldene lovverk med oppdatere brannanlegg  i 

alle bygg, Sprinkleranlegg på skoler/sykehjem samt 

hyppige brannøvelser i kommunale bygg.

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift, enhetsleder for 

bistand og omsorg

Samarbeidspartnere: Inn- Trøndelag brannvesen

Inderøy sanitetslag

Planverk: Inn- Trøndelag Brannvesen sine beredskapsplaner

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 6

Større 

skogbranner

Risikogradering: Middels/lavere risiko, tiltak bør vurderes

Reduserende tiltak: Ha oppdaterte beredskapsplaner

Sørge for at Inn- Trøndelag Brannvesen har tilstrekkelig 

beredskap ( økonomi)

Forbud mot åpen ild i skog og mark

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift, enhetsleder for 

Næring og miljø

Samarbeidspartnere: Inn- Trøndelag brannvesen

Inderøy Røde Kors

Inderøy sanitetslag

Planverk: Inn- Trøndelag Brannvesen sine beredskapsplaner
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Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 7

Ulykke ved 

transport av 

farlig gods på 

vei/jernbane

Risikogradering: Middels/lavere risiko, tiltak bør vurderes

Reduserende tiltak: Kontakt med politiet/Statens vegvesen vedrørende 

kontroller på farlig last

Påvirke fylkeskommunen for å heve standard på veier 

samt god vedlikehold av kommunale veier

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift

Samarbeidspartnere: Inn- Trøndelag brannvesen

Statens veivesen 

Planverk: Inn- Trøndelag Brannvesen sine beredskapsplaner

Forskrift av 1. april 2009 om landtransport av farlig gods 

(ADR)- Statens Vegvesen 

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 8

Svikt i 

vannforsyning

Risikogradering: Middels/lavere risiko, tiltak bør vurderes

Reduserende tiltak: Oppgradering og kontroll med ledningsnettet og 

basseng/vannanlegg

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for teknisk drift 

Samarbeidspartnere: Nabokommuner for tilgang og transport av vann

Inn- Trøndelag Brannvesen for transport av nødvendig 

vann

Planverk: Kommunens overordnet plan for kommunal 

krisehåndtering.

Kommunens plan for vannforsyning ? (finner den ikke)
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Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 9

Større 

personulykker

Risikogradering: Middels/lavere risiko, tiltak bør vurderes

Reduserende tiltak: Oppdatert planer for kriseplaner og et velfungerende 

psykososialt kriseteam

Øvinger på kriseledelse

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder helse, rehabilitering og 

barnevern

Samarbeidspartnere: Politiet, Sykehus/ legevakt og prest

Sivilforsvaret i Nord- Trøndelag

Inderøy røde kors

Inderøy sanitetslag

Planverk: Kommunens overordnet plan for krisehåndtering. 

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 

10

Større 

forurensings-

ulykker til sjø 

og ferskvann

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: Gode kontrollrutiner på anlegg og lager på land som har 

avrenning til vassdrag. 

Håndheving av forurensingsloven ved utslipp

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for næring og miljø, enhetsleder 

teknisk drift

Samarbeidspartnere: Politiet

Inn- Trøndelag Brannvesen 

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag

Planverk: Kommunens overordnet plan for krisehåndtering. 
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Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 

11

Radioaktivt 

utslipp

Risikogradering: Middels risiko, tiltak vurderes å iverksettes

Reduserende tiltak: God samhandling mellom nasjonalt, regionalt og 

kommunalt kriseledelse

Sette i gang nødvendige evakuering av lokal befolkning

Informasjon om høsting produkt i naturen/kommunalt 

vann

Informasjon/veiledning til landbruksnæringen/reindrift.

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for næring og miljø, enhetsleder 

for helse, rehabilitering og barnevern

Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag

Mattilsynet

Statens strålevern

Planverk: Kommunens overordnet plan for krisehåndtering. 

Statens Strålevern sine handlingsplaner.

Kommunens plan for helsemessig- og sosialt beredskap. 

Hendelse Vurdering: Tiltak/ansvar:

Hendelse nr. 

12

Pandemi

Risikogradering: Lav/middels risiko, tiltak bør vurderes

Reduserende tiltak: God samhandling mellom nasjonalt, regionalt og 

kommunalt kriseledelse

Sette i gang nødvendige vaksineringer.

Isolering av grupper av befolkning og dyr

Ansvarlig: Rådmannen, enhetsleder for næring og miljø, enhetsleder 

for helse, rehabilitering og barnevern

Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag

Legevakt, sykehus, prest
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Mattilsynet i Nord- Trøndelag

Planverk: Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Kommunens overordnet plan for krisehåndtering. 

Kommunens plan for helsemessig- og sosialt beredskap. 

Brannordning
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Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO)

Rådmannens forslag til vedtak:

Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for utviklingshemmede og 
ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:

1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.  

Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller 

selges. 

2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 

over.

3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om 

Aktivitets/dagsenter.

Vedlegg
1 Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet - Inderøy 

kommune
2 Oppsummering fra dialogmøtet 13.08.2013 - forslag til etablering av kommunale boliger i 

Inderøy kommune

Bakgrunn



Inderøy kommune har et behov for å etablere flere boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Ved utarbeidelse av boligsosial handlingsplan ble det foretatt en kartlegging/vurdering av fremtidig 
behov for boliger med heldøgns omsorg (HDO). 

HDO er omsorgsleiligheter med heldøgns bemanning. Disse boenhetene bygges i hovedsak som 
bofellesskap med fellesareal.  Denne type leilighet tildeles de som har behov for hjelp gjennom hele 
døgnet. Det betales husleie til kommunen.

I første del av planperioden er det behov for en netto økning på tre boliger med HDO. Behovet for 
boliger til barn/unge under 18 år har endret seg i løpet av planperioden og det er behov for en ny 
barnebolig i tillegg til den som er plassert ved Buchtrøa. 

Saken gjelder: Alternative løsninger som imøtekommer behovet for flere leiligheter med HDO for 
mennesker med utviklingshemming og bolig/avlastningstilbud til barn og unge. 

Opprinnelig forslag til løsningskonsept.

Ovennevnte behov ble foreslått løst ved å samlokalisere flere bofellesskap i et større bofellesskap ved 

Nessjordet. En realisering av prosjektet ville gitt oss et bofellesskap med 16 leiligheter inkl 1 barnebolig 
og to avlastningsrom for barn og unge. Prosjektet ville gitt en netto tilgang på 3 leiligheter med HDO. I 
prosjektet lå det forutsetninger at Lautan, Buchtrøa, Bakketun (Mosvik) og Vennavold ble omdisponert 
til andre formål og beboere tilbudt leiligheter i det nye bofellesskapet.

Prosjektet ville etter forutsetningene gitt en økning i volumet og kvalitet på botilbudet. I tillegg ville 
prosjektet gitt flere synergieffekter både i forhold til driftsøkonomi og arbeidsmiljø/tjenestekvalitet. 

En realisering av prosjektet ville gitt følgende total økonomi:

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 645 000

Effektivisering natt tjenester -400 000

Effektivisering avlastning/omsorgslønn - 100 000

Husleie -1 134 000

Netto -11 000

I prosjektet var det også lagt inn forutsetning at en samorganisering/samlokalisering ville gitt gevinster 
knyttet til driften ved at denne organiseringen i større grad kan imøtekomme en økt etterspørsel på 
tjenester innenfor samme personalressurs.

Prosjektet ville også ha medført bedre muligheter for å rekruttere riktig kompetanse til et større og 
mangfoldig fagmiljø.

Husbanken avslo søknaden om investeringstilskudd og anbefalte i sitt tilsvar, datert 14.02.2013, at 
prosjektet ble omarbeidet ut fra at det var for omfattende med hensyn til samlokaliseringen av antall 
boenheter, ulike brukergrupper og tilpasning til omgivelsene.

Saken ble behandlet i Hovedutvalg Folk PS 30/13. Rådet for likestilling og mangfold 6/13 og 
kommunestyret PS 19/13. 

«Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial 
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning og 
kap 7.0 som omhandler tiltaksplan.

Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan.



Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og 
brukersammensetning, jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av 
Nessjordalternativet.

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig 
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.»

I og med at det at ovennevnte prosjekt ikke var realiserbart, er det nå søkt andre løsninger/konsepter 
som kan dekke behovet for nye boliger med HDO og boligtilbud/avlastningsplasser for barn/unge under 
18 år.

Samtaler	med	NFU

Under forberedelsen av denne saken har rådmannen sammen med enhetsleder for bistand og omsorg 
gjennomført fire møter med representanter for det lokale NFU. 

Ulike løsningsforslag er diskutert. NFUs primære og prioriterte syn er at den beste løsningen er mindre 
frittstående bofellesskap med 4 leiligheter. Det vises forøvrig til deres uttalelse datert 11.09.2013.

I siste møte med NFU det ble lansert et mulig konsept med to nærstående bofellesskap med 
henholdsvis 4 og 5 boenheter og med fellesrom og betjeningslokaliteter i det største.  Dette mulige 
konseptet ble framlagt NFU sine medlemmer. Tilbakemelding fra medlemmene er i utgangspunktet 
positive

Det er felles forståelse at flytting av beboere fra dagens bofellesskap til et nytt må gjøres gjennom gode 
prosesser med pårørende og beboere. 

Status i dag:

Årfall Buchtrøa/Barnebolig Vennavold Lautan Bakketun

8 Leiligheter 3 Leiligheter (1 barnebolig) 5 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Andre	forhold:

Dagens bofellesskap er lokalisert i ordinære bomiljø sentralt i Straumen og i Mosvik sentrum. Denne 
lokaliseringen bidrar til at beboerne kan delta i aktiviteter, dyrke sosiale relasjoner og nyttiggjøre seg 
offentlig servicetilbud og tjenester på egne premisser.

Alle bofellesskapene som er lokalisert i Straumen har nærhet til aktivitetstilbud, handelssentrum, 
offentlige tjenester og servicefunksjoner. Flere beboere har arbeids- og aktivitetstilbud ved Flyndra som 
ligger i nærheten til bofellesskapene. 

Bofellesskapene har også nærhet til skoler, barnehager, kulturhus og butikker.



Flere av dagens bofellesskap ble bygget i forbindelse med reformen for mennesker med 
utviklingshemming (Ansvarsreformen). Bofelleskapene fremstår som noe «nedslitt» og er ikke 
tilrettelagt for nåtidens behov. 

Ved hvert enkelt bofellesskap bor det beboere med behov for tjenester hele eller store deler av døgnet. 
Tjenestene i bofelleskapene ivaretar ulike individuelle behov. Og det gjelder spesielt for sammensatte 
beboergrupper med svært ulik grad av hjelpe- og oppfølgingsbehov. 

Dagens organisering av tjenestetilbudet til de som bor i leiligheter med HDO er slik at det er knyttet hel 
døgns bemanning til hvert enkelt bofellesskap. Ved Lautan er det, i tillegg til dag og kveldsvakt, felles 
nattvakt med Næss bofellesskap.

Nærmere om de fire løsningsalternativene

Felles	for	alle	alternativene.

Areal:

Arealbehovet er fremskaffet gjennom veileder fra Husbanken og sammenlignbare prosjekt og 
eksisterende boligmasse. I beregningen er det lagt til grunn at hver enkelt leilighet kan være 60 
kvadrat. Størrelsen på den enkelte leiligheten må sees i sammenheng med størrelsen på fellesarealene -
mindre fellesareal gir krav om større leiligheter. Leiligheter på 60 kvadrat er således ikke en gitt 
størrelse og det videre arbeid vil gi mer presis beskrivelse av areal på ulike områder. 
Fellesareal er beregnet ut fra det antall beboere som benytter arealene og størrelsen på leilighetene.
I estimatet er det lagt inn en kvadratpris på kr 30.000 pr kvadrat.
BTA (Bruttoareal) er boligens areal inkl. yttervegger og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ 
fellesareal.

Byggenes utforming må ta inn de innspill som kom fra partene i tidligere arbeid.  

 Anbefalt størrelse pr leilighet

 Boder for hensetning av hjelpemidler m.m

 Ikke institusjonspreg

 Egne innganger 

 Fleksible fellesarealløsninger

Det er en forutsetning at de løsninger som velges har universell utforming og i tråd med Husbanken 
sine retningslinjer/anbefalinger.

Økonomi:

Merverdiavgift: Oppføring av nytt bofellesskap gir rett til kompensasjon for merverdiavgift. Det antas 
at hovedtyngden av aktivitet vil skje i 2015 og at full kompensasjon (25%) kommer til fratrekk på 
investeringene.

Investeringstilskudd: Husbanken yter tilskudd inntil 45% av godkjente anleggskostnader for 
omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til kr 1.298.250  kroner per bolig. Dette er maksbeløp 
ift kostnad pr enhet. Investeringstilskudd er estimert ved å benytte husbankens kalkyleverktøy. 

Marginer, reserver – er forventede tillegg, prisstigning og byggherrens sikkerhetsmargin.

Kapitalkostnader: Ved beregning av kapitalkostnader er husbankens lånekalkulator benyttet. Det er 
brukt en rentefot på 6,25 %. Avdrag på lån er medtatt i kapitalkostnadene med en løpetid på 30 år.



Husleiekalkulasjon. Det er forutsatt en husleie på kr 6300,- pr mnd pr leilighet. Husleie i dagens boliger 
50 – 55 kvadrat er kr 5900. Anslaget på kr 6.300,- må forstås som et foreløpig anslag og at eksakt 
beregning av leie vil bli gjort når det endelige kostnadsbilde er kjent. Det er ikke tatt høyde for 
indeksregulering i løpetiden.

FDV (Forvaltning/driftskostnader) har tatt utgangspunkt i en pris på kr 600,- pr kvadrat pr år.

Alternativ	1	– Bofellesskap	med	4	leiligheter	

Det bygges et bofellesskap med 4 leiligheter inkludert personalfasiliteter og fellesareal på Nessjordet. 
Prosjektet vil bidra til en netto økning på 3 leiligheter og tilbys personer som har behov for leilighet.

Det forutsettes da at en voksen beboer på Buchtrøa tilbys en leilighet på Nessjordet. 

I alternativ 1 er det vurdert et behov for følgende areal:

4 leiligheter a 60 kvadrat 240 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Total 390 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 4 leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad

Bygning – BTA 390 kvadrat 11,700 mill

Marginer, reserver   1,100 mill

Totalt 12,800 mill

Finansiering

Investering                                              12 800 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 2 560 000

- Investeringstilskudd 4 omsorgsleiligheter 5 193 000

Låneopptak 5 047 000

Totalt                                               12 800 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 374 000

FDV 234 000

Sum kostnad pr år 608 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 608 000

Økt personellressurs 4 700 000

Husleie kr 6300 -302 400

Netto 5 005 600

Løsningsalternativ 1 vil innebære behov for at det etableres en ny driftsenhet med bemanning på dag, 
kveld og natt. Det må utarbeides en ny bemanningsplan som dekker hjelpebehovene til beboerne. 



Leiligheter med HDO er tiltenkt personer med behov for hjelp gjennom store deler av døgnet. Det vil 
trolig være behov for en økning tilsvarende 6 årsverk for å dekke deres hjelpebehov. Dette utgjør 
omtrent kr 4.700.000 – inkl tilleggs lønn, avhengig av hvilken kompetanse som benyttes. 
Løsningen er i tråd med NFU sine prinsipper om at det fortrinnsvis ikke skal være mer enn 4 boenheter i 
et bofellesskap.  

Ved en realisering av denne løsningen vil man ha følgende bofellesskap: 

Årfall Buchtrøa/Barnebolig Vennavoll Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 3 Leiligheter (1 
barnebolig)
Alt to barnebolig

5 leiligheter 4 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	2	– 2	Bofellesskap	med	henholdsvis	4	+	5	leiligheter

Det bygges to bofellesskap med henholdsvis 4 og 5 leiligheter på Nessjordet eller annen tomt, se 
nedenfor. Boenheten blir plassert på samme tomt og i nærhet til hverandre. Organiseres som en 
driftsenhet med personalbase i det største bofellesskapet.

Det forutsettes da at en voksen beboer på Buchtrøa tilbys en leilighet på Nessjordet. Beboere på 
Vennavold tilbys leiligheter på Nessjordet eller til Årfall ved eventuell ledighet der.

Vennavold omdisponeres til barnebolig og avlastningstilbud til barn og unge.

Hvordan byggene skal plasseres på tomten, deres utforming, avstanden mellom dem må beskrives 
nærmere om det blir tilslutning for dette alternativet. Man kan allikevel allerede nå anta at en mulig 
utforming/plassering av de to byggene kan løses på følgende måte:

 Det største bygget har fellesareal som kan benyttes av begge bofellesskapene og personalareal

 Minste bygget har ikke fellesareal. Leilighetene må da være større.

 Avstanden mellom bygg må tilstrebes å være slik at det oppfattes som to forskjellig bygg, men 

samtidig ikke så langt fra hverandre at det forhindrer effektiv drift av enheten.

 Felles plen/uteareal mellom bygg.

 Det opparbeides en felles «inngang» til tomten som kan benyttes av begge byggene. Det skal 

være parkeringsplasser m.m for alle

 Begge bygg er 1 etg

I alternativ 2 er det vurdert et behov for følgende areal:

1) 5 leiligheter a 60 kvadrat 300 kvadrat

1) Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

2) 4 leiligheter a 70 kvadrat 280 kvadrat

2) Annet areal 30 kvadrat

Total 760 kvadrat

Økonomi:

2 Bofelleskap 4 + 5  leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad

Bygning – BTA 760 kvadrat 22,800 mill

Marginer, reserver   2,200 mill



Totalt 25,000 mill

Finansiering

Investering                                              25 000 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 5 000 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 11 250 000

Låneopptak 8 750 000

Totalt                                               25 000 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 646 000

FDV 456 000

Sum kostnad pr år 1 102 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 102 000

Økt personellressurs 3 100 000

Husleie -680 400

Netto 3 521 600

Det forutsettes at personalressursen som i dag er etablert i Vennavold overføres til den nye 
driftsenheten. Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for en økning av 
personellressursen for å ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere. Det må utarbeides en ny 
bemanningsplan med fokus på hjelpebehov og effektiv drift. 

Denne løsningen vil gi synergieffekter knyttet til nattvakt. På Vennavold er det aktiv nattvaktvakt og 
denne ressursen overføres i lag med resten av personellressursen til bofellesskapene på Nessjordet. Det 
antas at en – 1 - aktiv nattvakt skal være tilstrekkelig. 

Ovennevnte løsning med to bofellesskap med henholdsvis 4 og 5 leiligheter er diskutert med NFU og de 
har diskutert denne løsningen med sine medlemmer. NFU uttaler i mail datert 16. mai at 
medlemsmøtet kan støtte opp om denne løsningen.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Vennavold/ Barnebolig Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 2 barnebolig/2 avlastning 
rom + 1 leilighet

5 + 4 
Leiligheter

4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	3	– Bofellesskap	med	9	leiligheter	og	fellesareal.

Det bygges et bofellesskap med 9 leiligheter og fellesareal på Folkvang tomten. Dette innebærer at «Et 
sted å være» saneres og det bygges et nytt bofellesskap med 9 leiligheter og fellesareal på samme 
tomteareal. 

Beboere på Vennavold og en beboer på Buchtrøa tilbys leiligheter i det nye bofellesskapet

Vennavold omdisponeres til barnebolig og avlastningstilbud til barn og unge. 



I alternativ 3 er det vurdert et behov for følgende areal:

9 leiligheter a 60 kvadrat 540 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Total 690 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 9 leiligheter, fellesareal og personalrom Prosjektkostnad

Bygning – BTA 690 kvadrat 20,700 mill

Marginer, reserver   1,800 mill

Totalt 22,500 mill

Finansiering

Investering                                              22 500 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 4 500 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 10 125 000

Låneopptak 7 875 000

Totalt                                               25 000 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 583 000

FDV 414 000

Sum kostnad pr år 997 000

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 997 000

Økt personellressurs 2 800 000

Husleie -680 400

Netto 3 116 600

Alternativet forutsetter at personalressursen som i dag er etablert på i Vennavold overføres til den nye 
driftsenheten. Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for en økning av 
personellressursen for å ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere. Det må utarbeides en ny 
bemanningsplan med fokus på hjelpebehov og en effektiv drift. 

Folkvangtomten og Vennavold ligger relativ nære hverandre og blir det etablert bolig/avlastningstilbud 
for barn og unge på Vennavold, gir det muligheter for noe felles bruk av personalet.  Selv med felles 
bruk av personalressursen, vil det bli behov for en økning tilsvarende 3,5 årsverk. Dette utgjør omtrent 
kr 2 800 000 – inkl tilleggs lønn, avhengig av hvilken kompetanse som benyttes. 

Dette alternativet har kommet opp relativt sent i prosessen og vi ikke fått gjennomgått dette 
alternativet med NFU.   

Tomtearealet på Folkvang er2629 m2, tillat utnytting er 30 %, det vil si at 788 m2 av tomta kan dekkes 
med bebyggelse og parkeringsplasser (18 m2 pr bil – dersom det ikke bygges carport/garasje – da er det 
det bebygde arealet som gjelder)

Det er estimert kr 500. 000 for saneres av bygg på Folkvang tomten. Kostnaden er ikke innarbeidet i 
kostnadsoversikten. Det presiseres at dette er et grovt anslag og at det ikke er foretatt 
vurderinger/undersøkelser om det kreves ekstraordinære tiltak knyttet til sanering. (eks asbest)
Dette alternativet vil medføre:



 Tomten på Nessjordet kan benyttes til andre formål

 Det må etableres en midlertidig løsning for Et sted å være.

En sanering av bebyggelsen på Folkvangtomten må sees i sammenheng med det utredningsarbeid som 
er gjort omkring aktivitetstilbudet i Inderøy kommune.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Vennavold/Barnebolig Folkvang Lautan Bakketun

8 Leiligheter 5 Leiligheter (2 barnebolig+ 2 
avlastningsrom + 1 disponibel)

9 Leiligheter 4 Leiligheter 1 Leilighet

Alternativ	4	– Bofellesskap	med	9	leiligheter	og	bolig/avlastningstilbud	for	

barn	og	unge	på	Nessjordet

I alternativ 4 er det vurdert et behov for følgende areal:

9 leiligheter a 60 kvadrat 540 kvadrat

Fellesareal m/personalfasiliteter 150 kvadrat

Bolig/avlastningstilbud -  barn/unge inkl fellesareal 360 kvadrat

Total 1050 kvadrat

Økonomi:

Bofelleskap med 9 leiligheter + bo- og avlastningstilbud barn og unge Prosjektkostnad

Bygning – BTA 1050 kvadrat 31,500 mill

Marginer, reserver   2,200 mill

Totalt 33,700 mill

Finansiering

Investering                                              33 700 000

- Merverdiavgiftskompensasjon  25% 6 740 000

- Investeringstilskudd 9 omsorgsleiligheter 15 165 000

Låneopptak 11 795 000

Totalt                                               33 700 000

Driftskostnader

Kapitalkostnader 871 646

FDV 630 000

Sum kostnad pr år 1 501 846

TOTALØKONOMI

Driftskostnader pr år 1 501 846

Økt personellressurs 1 500 000

Husleie -680 400

Netto 2 321 446

Alternativet forutsetter at personalressursen som i dag er etablert på  Vennavold og Buchtrøa 
(barnebolig) overføres til den nye driftsenheten. 



Vennavold og Buchtrøa omdisponeres til andre formål.

Etablering av ny driftsenhet vil allikevel medføre behov for noe økning av personellressursen for å 
ivareta hjelpebehovet for 4 nye beboere og en ny barnebolig. Det må utarbeides en ny bemanningsplan 
med fokus på hjelpebehov og en effektiv drift. 

Det er vurdert at løsningen vil gi en reduksjon på nattvakt og en effektivisering i avlastningstilbudet 
tilvarende kr 100.000 – effektiviseringstiltakene er lagt inn.

Ved ovennevnte løsning vil man få følgende driftsenheter:

Årfall Nessjordet Lautan Bakketun

8 Leiligheter 9 Leiligheter + bo- og 
avlastningstilbud til barn og unge

4 Leiligheter 1 Leilighet

Løsningen er tilnærmet lik forrige prosjekt på Nessjordet som ble forkastet. Denne løsningen vil 
utfordre ulike parter og det er ikke sikkert at det vil bli gitt investeringstilskudd. Selv om denne 
løsningen driftsmessig er gunstig kan det være krevende å få realisert denne løsningen med tanke på 
tidligere erfaringer. 
Dette alternativet har kommet opp relativt sent i prosessen og er ikke gjennomgått med NFU.   

Bo- og	avlastningstilbud til	barn	og	unge	under	18	år.

Status 

1 barnebolig er pr i dag lokalisert i Buchtrøa bofellesskap. Leiligheten er ikke tilpasset til formålet. I 
tillegg til barneboligen er det to leiligheter i samme bofellesskap. Disse bebos av voksnes personer. 

Avlastning til barn og unge organiseres gjennom følgende ordninger; 1) det gis som hjemme avlastning 
– hvor tjenesten gis i hjemmet til barnet/foreldrene, 2) avlastning i bofellesskap – dette er planlagte 
avlastningsdøgn som gis i det bofelleskap som har ledige leiligheter.

Ordningen med hjemme avlastning har til tider vært krevende å ivareta. Det er i perioder relativt stor 
utskifting av personer som skal være avlaster og forholdsvis liten tilgang på personer som vil ta på seg 
oppgaven. 

Avlastningstilbudet i bofellesskap har vært lokalisert i Årfall, Buchtrøa og Vennavold. Det er lite 
tilfredsstillende og lite faglighet å organisere denne tjenesten slik. Det benyttes lite ressurser til 
avlastningen i bofellesskapene på grunn av at det tas ut synergieffekter fra den faste bemanningen ved 
det enkelte bofellesskap. Selv om dagens organisering gir synergieffekter, så er dette en ordning hvor 
mange ansatte bistår barn/unge som er på avlastning – og det er faglig sett ingen god løsning.

En lokalisering av bo- og avlastningstilbudet i Buchtrøa har blitt fremmet som en mulig løsning. Når 
behovet har endret seg er en lokalisering på Buchtrøa ikke det beste alternativet.

Behovet er i dag 2 barneboliger og to avlastningsrom for barn og unge. I tillegg skal det være fellesareal 
og personalrom. Uteareal skal være tilpasset målgruppen.

Arealet i Buchtrøa er 205 kvadrat. Skal tilbudet lokaliseres her vil det kreve en utbygging som vil 
forringe utearealene. I tillegg vil dette medføre større kostnader en bare renovering av lokalene.

Vennavold har 405 kvadrat og har uteareal som ivaretar behovene til lekeareal til barn/unge.



Vennavold kan tas i bruk uten omfattende renovering. Det er behov for noe oppgradering på enkelte 
områder, men ikke av vesentlig art. 

Det er ikke beregnet kostnader på renovering av Vennavold. Når det gjelder personalressurser, så kan 
det være synergieffekter på felles bruk av nattvakt barneboliger og avlastning. Hvor stort hjelpebehov 
er i barnebolig nr 2 vil være klart neste år. Det er usikkert om det kommer under ressurskrevende 
tjenester og av det gi tilskudd. Det kan forventes en behov for økt personalressurser tilsvarende kr 1. 
200.000

Vurdering

I saken er det kort beskrevet ulike alternative løsninger som kan bidra til å imøtekomme fremtidige 
behov for boliger med HDO og botilbud/avlastning til barn og unge.

Investeringskostnader:

Investeringskostnadene i det enkelte forslag varierer ut fra størrelse på prosjektet og på hvilke 
bygningsmessige løsninger som velges. Eksempelvis vil en løsning med to bofellesskap med henholdsvis 
4 + 5 leiligheter kreve mer investeringer enn en løsning med et bofelleskap med 9 leiligheter.
Løsning alt 1 har tatt utgangspunkt i at bo- og avlastningstilbud lokaliseres i Buchtrøa. Dette er ikke 
mulig ut fra dagens behov. Alt 1 vil da kreve ytterligere investeringer for å lokalisere bo- og 
avlastningstilbud andre plasser, evt bygge nytt.

Drift:

De store forskjellene ligger i driften av de ulike løsningene. Alt 1 – bofellesskap med 4 leiligheter vil 
nødvendigvis kreve at det etableres en ny driftsenhet.

Alt 2 og 3 er tilnærmet lik når det gjelder driftskostnader. Alternativ 3 – med et bofellesskap med 9 
leiligheter gir allikevel noe mer effektiv drift – spesielt hvis denne plasseres i nærhet til Vennavold. 
Personalressursen kan da benyttes fleksibelt. 

Alt 2 med løsningen 4 + 5 vil gi et differensiert tilbud, hvor de som ønsker å ha fellesareal kan velge 
dette, mens de som ikke har behov for å være knyttet til fellesareal kan velge bort det. Løsningen kan 
også gi utfordringer om det er ønske om at alle vil bo i den ene delen hvor personalbasen er. Erfaringer 
fra de som tildeler boliger viser at bolig med fellesareal etterspørres mest. 

Driftsmessig er det mer praktisk å ha alle leilighetene samlet i samme bygg.

Lokalisering:

Underveis i arbeidet har man også vurdert andre lokalisering enn Nessjordet. Det ble foretatt en 
gjennomgang av ledige kommunale tomter og muligheter for sanering og fortetting av eksisterende 
bebyggelse.
Etter en gjennomgang av ulike lokaliseringsalternativ ble det vurdert at det var muligheter på Folkvang 
tomten og i Mosvik sentrum som har både ubenyttede kommunale tomter og bygninger.

Under prosessen har det vært tydelige tilbakemeldinger på at et nytt bofellesskap må ligge på 
Straumen. Flytting til nytt bofellesskap skal skje etter eget ønske av beboerne/pårørende. Det vil bli 
krevende å løse dette ved en lokalisering i Mosvik.

Folkvang tomten ligger sentralt i Straumen med kort avstand til skole, kulturhus, butikker, arbeid osv.
Tomten er på 2600 kvadrat og alt 3 vil være mulig å realisere på denne tomten. Alt 2 krever mer plass 
bygningsmessig ut fra at løsningen innebærer to adskilte bofellesskap. 



Konklusjon
Ut fra en helhetlig vurdering der økonomi, kvalitet og tilbakemeldinger fra pårørende/beboere er tatt 
med kan den mest hensiktsmessige løsningen være følgende:

 Det jobbes videre med en løsningsalternativ 2. 2 bofellesskap med henholdsvis 4 + 5 leiligheter 
på Nessjordet.

 Vennavold omdisponeres til bo/avlastningstilbud ti barn og unge under 18 år.

Som et alternativ– kan løsningsalternativ 3 – et bofellesskap med 9 leiligheter på Folkvang tomten 
vurderes.

Tiltakene må tas etappevis. Det må startes med pkt 1 før pkt 2 kan realiseres.
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Svar vedrørende forespørsel - investeringstilskudd - Bofellesskap Nessjordet -
Inderøy kommune

Husbanken region Midt-Norge viser til forespørsel av 05.09.12 fra Inderøy kommune om 
investeringstilskudd samt etterfølgende kontakt i forbindelse med prosjektet Bofellesskap 
Nessjordet.

Generelt om boløsninger for utviklingshemmede

Stortinget ønsket gjennom Ansvarsreformen å legge til rette for at utviklingshemmede så langt som 
mulig kan leve og bo selvstendig, og at lokalisering og utforming av deres boliger ikke skal skille 
dem fra boliger for andre mennesker. 

Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, og ønsker og behov er forskjellige fra person til 
person. Det er derfor viktig at kommunene har et differensiert tilbud til målgruppen. I utvikling av 
et bredt spekter av boliger til mennesker med utviklingshemming er derfor størrelsen på 
prosjektene, utformingen av bygningene, plassering i lokalsamfunnet og beboersammensetning, 
tjenesteutøvelse, tilgang på arbeid og aktivitet på dagtid og muligheten til å påvirke og velge, 
viktige faktorer for å sikre integrering og normalisering. 

Husbanken har i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet å bidra til at det utvikles et 
bredt spekter av boliger for mennesker med utviklingshemming.

Husbankens retningslinjer og føringer for investeringstilskuddet

Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB 
8.B.18) gir viktige føringer for hvilken utforming sykehjem og omsorgsboliger til personer med 
behov for tjenesteyting på døgnbasis skal ha. Dette er spesielt spesifisert under pkt. 6.5, hvor det 
bla. understrekes at: 

«…boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som samlokaliseres 
ikke skal være for stort. Boenheter bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om 
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normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke 
samlokaliseres på en uheldig måte».

I dette legges det mer vekt på de sosiale dimensjonene ved boligens utforming og plassering i 
lokalsamfunnet, enn de rent tekniske løsningene ved selve boligkonstruksjonen. 

Vurdering av prosjektet

Det vil her gjøres en vurdering og en argumentasjon i tråd med føringene i retningslinjene referert 
til ovenfor.

1) Boenheter skal ikke ha institusjonslignende preg og antallet som samlokaliseres skal ikke være for stort

Hva man legger i institusjonsbegrepet kan være varierende, og selv om dette ikke er klart definert 
vil mange være enige om det er et begrep som inneholder flere dimensjoner; 1) fysiske løsninger, 2) 
organisering av tjenesteapparatet og 3) forholdet til samfunnet (Brevik og Høyland 2007). Det er 
flere begreper og assosiasjoner vi forbinder med institusjoner, herunder antallet boenheter, plasser 
eller senger som er samlokalisert.

Prosjektet i Inderøy kommune er stort og omfatter 18 boenheter derav 15 omsorgsboliger og 3 
institusjonsplasser (hvorav 1 pleieleilighet og 2 avlastningsrom). En av institusjonsplassene er 
hjemlet som «barnebolig». Av de 15 omsorgsboligene er 14 tiltenkt personer med psykisk 
utviklingshemming og en person med annen funksjonsnedsettelse. Husbanken er også gjort kjent 
med at det i samme område allerede finnes 8 omsorgsboliger m/fellesareal for en annen målgruppe. 
I alt 23 omsorgsboliger og tre institusjonsplasser for personer med særlige behov i ett og samme 
område er mye, og særlig i en kommune med i underkant av 7000 innbyggere.

Å samle 18 boenheter i ett og samme bygg vil gi et institusjonspreget bofellesskap, til tross for 
arkitektoniske grep for unngå et slikt preg. Størrelsen på samlokaliseringen og antallet boenheter 
som samles på ett sted er heller ikke i tråd med Husbankens føringer og anbefalinger, og som tilsier 
at små grupperinger er med på å fremme god integrering i nærmiljøet. Det er gjort flere studier hvor 
bofellesskapenes størrelse er tematisert, og som gir kunnskap og en innsikt i uheldige konsekvenser 
av å samle et større antall boenheter (jfr. Kittelsaa og Tøssebro 2011, Saur og Johansen 2012). Her 
pekes det bla. på at noen kvaliteter ved bofellesskapene avtar med størrelsen, og at dette skjer når 
antallet passerer 4-6 beboere. I Husbankens regelverk for tilskuddsordninger er det nå presisert at 
boliger som samlokaliseres ikke må ha et preg av å være en institusjon, og at antallet enheter ikke 
må være for stort.

I prosjektet i Inderøy kommune er dimensjoneringen av samlokaliserte boenheter stor, og vil derfor 
gi et preg av institusjon gjennom at mange boenheter samles geografisk på et lite og avgrenset 
område. Store bofellesskap formidler i større grad ytre tegn på avvik, enn små bofellesskap. 
Samtidig vil et slikt boligkompleks ha behov for mange omsorgsytere, noe som også vil kunne 
forsterke inntrykket av at bygget er en institusjon. 

2) Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljø

Større samlokaliserte bofellesskap er uheldig av flere grunner, og hindrer målsetningen om å sikre 
integrering og normalisering av målgruppen. Mindre samlokaliserte boenheter vil lettere kunne bli 
en naturlig del av bomiljøet, og sannsynligvis også gjøre det lettere for utviklingshemmede å gli 
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mer naturlig inn i allerede etablerte nærmiljø og nabolag. Plasseringen av boligen bør være slik at 
den gir muligheter for bruk av og samvirke med samfunnet for øvrig. 

Ut fra tegningene vet vi noe om hvordan prosjektet er planlagt lokalisert i forhold til øvrig nærmiljø 
og plassering ift. omgivelsene. Det at et bofellesskap plasseres i et område preget av 
omsorgsfunksjoner er uheldig, og en faktor som fremmer segregering, snarere enn å fremme 
integrering og normalisering av utviklingshemmedes boligsituasjon. Kommunen bør unngå at det 
bygges for mange fellesskapsboliger for konsentrert, og at et område får preg av å være et 
omsorgsreservat i omgivelsene. 

3) Ulike brukergrupper bør ikke samlokaliseres på en uheldig måte

I prosjektet ønskes det å samlokalisere ulike brukergrupper. Hovedtyngden er psykisk 
utviklingshemmede, men personer med annen funksjonsnedsettelse er tiltenkt inn i bofellesskapet. 
En av boenhetene er også forbeholdt barn. Det er uheldig å samle ulike brukergrupper med ulike 
hjelpebehov sammen. Psykisk utviklingshemmede er heller ikke en heterogen gruppe mennesker, 
og hvor gruppen har vel så mange forskjeller som likheter. Dette kan også brukes som et argument 
for tenke mindre antall boenheter, og hvor man ikke setter sammen botilbud til ulike brukergrupper. 

Spesielt er det uheldig å gi tilbud rettet mot barn i samme kontekst som man gir botilbud til andre 
vanskeligstilte grupper. Husbanken vil mene at det foreslåtte boligkompleks som lite egnet som et 
varig botilbud til barn.

Oppsummering og anbefaling fra Husbanken

Størrelsen og utforming av prosjektet Bofellesskap Nessjordet synes i liten grad å samsvare med 
sentrale føringer og forutsetninger for tilskuddsordningen. Prosjektet er for omfattende med hensyn 
til samlokaliseringen av antall boenheter, ulike brukergrupper og tilpasning til omgivelsene. 

Husbanken anbefaler derfor at prosjektet omarbeides med hensyn til dette, slik at det svarer til de 
nevnte krav ift. investeringstilskuddet.

Referanser

Brevik, I. & K. Høyland (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-
reformen, Oslo: NIBR/SINTEF.

Kittelsaa, A. & J. Tøssebro (2011): Store bofellesskap for personer med utviklingshemming. Noen 
konsekvenser, Rapport 2011, Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Saur, E. & O. Johansen (2012): Er det nå så lurt å samle så mange som trenger hjelp på den samme 
plassen? Trygghet, sikkerhet og organisering av to samlokaliserte bofellesskap, Rapport nr. 83, 
Steinkjer: HiNT.
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0 summerin fra Dialo øte o forsla til etablerin av kommunale boli er i Inderø
kommune.


NFU har hele tiden stått bak og støttet de uttalelser og holdninger som kommer til uttrykk i Husbankens
regelverk;

«Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institu4onsliknende preg, og at antall boenheter
som lokaliseres sammen derfor ikke skal være,for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære
bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppffiles. Det er en.forutsetning at
ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte».

NFU Inderøy er av den oppfatning at det nå skal planlegges og skal bygges bofellesskap i Inderøy

som tillegg eller erstatning for dagens bofellesskap. Inderøy kommune har presentert et

utbyggingsbehov på 3 —9 boenheter innen overskuelig framtid.

I Husbankens Rundskriv HB 1255 heter det:

Bofellesskap er selvstendige boenheter med eget hushold, men som i tillegg disponerer fellesarealer.

Privatarealet i boligen skal fortrinnsvis være fullverdige boenheter på min 55 kvm., men ikke mindre enn 40
kvm.

Fellesarealet skal være et tillegg til den private boenheten. Dersom Husbankens funksjonskrav til

minstestandard ikke er oppfylt i den private boenheten, skal disse oppfylles i fellesarealet.

Det skal fortrinnsvis ikke være mer enn 4 boenheter i et bofellesskap.

NFU Inderøy vil holde fast ved to viktige uttalelser i dialogmøtet 13.8.13:

Bofellesskapene Buchtrøa, Lautan og Vennavoll trenger rehabilitering eller sanering og
nybygg.
De fire leietakerne på Lautan -har funnet tonen og fungerer godt i lag.



Nr Li
INDE RCYY

Norsk Forbund for
Utviklingshemmede

Ut fra dette vil NFU Inderøy foreslå følgende:

I. Det bygges 2 fellesskap å 4 enheter/leiligheter på avsatt tomt på Nessjordet. Disse bør være

tydelig adskilte, men kan gjerne ha felles personalbase. Husbankens minstekrav følges.

Resten av tomten kan bebygges med private boliger.

Beboerne på Lautan tilbys den ene nybygde enheten på Nessjordet. Det forutsettes at

leietakerne får medvirkning i planlegging av de nye boligene.

Ledig enhet på Nessjordet kan fylle behov for ev. nye leietakere på kommunens liste.

Lautan rehabiliteres/bygges nytt.

Om ønskelig og mulig brukes Lautan - når det er ferdig rehabilitert - som midlertidige

boliger for andre bofellesskap som trenger rehabilitering (Vennavoll, Buchtrøa).

Behov for avlastningsbolig/barnebolig må løses uavhengig av planlagte bofellesskap. Slike

leiligheter/enheter bør legges i områder med tilrettelagt uteareal og tilgjenglige

støttefunksjoner. NFU foreslår å benytte kommunal tomt ved Sakshaug barnehage til slik

enhet.

NFU Inderøy ønsker fortsatt deltakelse i prosessen for etablering av nye utleieboliger i

Inderøy kommune. Vi viser til tidligere korrespondanse og ber om tilbakemelding fra

Rådmannen.

På denne måten vil kommunen få bygget nye utleieboliger samtidig som målet om desentraliserte og
små enheter opprettholdes slik NFU ønsker.

NFU Inderøy vil også påpeke at plassering av framtidige boliger må skje i samarbeid med tiltenkte

leietakere. For eksempel vil ønske om å bo nær egen familie eller etablert omgangskrets kunne tilsi at

boliger etableres andre steder enn på Straumen.

Inderøy kommune har flere tomter til salgs. Det bør ved salg vurderes om noe av areal eller planlagt

bygningsmasse kan forbeholdes kommunale boliger slik at man ivaretar prinsippet om desentraliserte

og små enheter i ordinære bomiljøer.

Med vennlig hilsen

For styret i NFU Inderøy 


. ( 


Per ensenKristin Lie Slapg
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SSF Rederi AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - "MS Ulabrand"

Rådmannens forslag til vedtak

1. SSF Rederi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for servering på turbåten
«MS Ulabrand» under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Åge Sivertsen, f. 22.02.1956, godkjennes som daglig leder med Jarle Fossum f. 08.04.59 som 
stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på bestått Etablererprøve for 
serveringsvirksomhet for daglig leder innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at serveringskonseptet 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 SSF Rederi AS 
med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3; øl, vin 
og brennevin.

5. Åge Sivertsen, f. 22.02.1956, godkjennes som styrer og Jørgen Sivertsen, f. 04.05.1988, godkjennes 
som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjent Kunnskapsprøve om 
alkoholloven for begge senest 60 dager etter vedtak.

6. Som skjenkeareal godkjennes «MS Ulabrand»’s salong - 30 sitteplasser og soldekk - 20 sitteplasser.
7. Skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 tillates mandag – søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
8. Skjenkebevillingen gjelder for perioden 04.06.14 - 31.05.15. Bevillingen opphører senest 30.06.2016 

dersom den ikke fornyes.
9. Skjenking kan kun skje til passasjerer om bord. Ved anløpssteder underveis må det ikke skjenkes. 



Vedlegg

1 SSF Rederi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling

2 Firmaattest

3 Tegninger

4 Konsept / beskrivelse

Bakgrunn

SSF Rederi AS, org.nr. 913577477, søker om serverings- og skjenkebevilling med turbåten «MS 
Ulabrand» som serverings- og skjenkested.
Selskapet vil tilby turer med utgangspunkt fra nåværende hjemmehavn ved Kjerknesvågen, men kan 
også avtale anløp i andre havner i Trondheimsfjorden. 
Driftskonseptet er charterturer hvor det skal være servering av mat og drikke/alkoholholdig drikke.

Vurdering

Serveringsbevilling:
SSF Rederi AS søker om serveringsbevilling med turbåten «MS Ulabrand» som serveringssted.

Serveringslovens § 3, 1. ledd sier at «den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha
serveringsbevilling gitt av kommunen».  Av søknaden framgår det at SSF Rederi AS, org.nr. 913577477, 
er bevillingssøker.

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 til den for hvis 
regning serveringsstedet drives. Den gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen».

Serveringstedet skal ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige drift, jf. § 4. I følge § 5 er det er 
et krav om at daglig leder må ha gjennomfør etablererprøven.
Åge Sivertsen søkes godkjent som daglig leder for serveringsbevillingen. Han har pr. d.d. ikke 
gjennomført etablererprøven.

Daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel 
i forhold til straffelovgivningen og skatte- og avgiftslovgivningen, jf. § 6.
Søknaden er sendt Lensmannen i Leksvik og Inderøy og Skatt Midt til uttalelse. Uttalelse er foreløpig 
ikke mottatt.

Selskapet har til behandling søknad om godkjenning av serveringskonsept hos Mattilsynet. 
Serveringskonseptet er foreløpig ikke godkjent.

Skjenkebevilling:
SSF Rederi AS søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med turbåten «MS 
Ulabrand»’s salong og soldekk som skjenkested. Omsøkte åpnings-/skjenketider er satt til mandag –
søndag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

Båten «MS Ulabrand» har hjemmehavn/utgangspunkt på Kjerknesvågen. Det må derfor foreligge en 
kommunal skjenkebevilling.
Dersom båten har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner.
Ankring i en annen kommunes farvann utløser isolert sett ikke bevillingsplikt i denne kommunen.  Heller 
ikke i de tilfellene hvor båten legger til kai eller land i andre kommuner for å slippe av eller ta opp 
turdeltakere.



Bevilling skal gis til den for hvis regning virksomheten drives, jf. alkohollovens § 1-4b. Av søknaden 
fremgår det at foretakets navn er SSF Rederi AS, jf. firmaattest.

I følge  § 1-7c, 1. og 2. ledd, skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. De må være ansatt eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. 
Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold 
av den, jf. 3. ledd.
Som styrer søkes Åge Sivertsen f. 22.02.56 godkjent med Jørgen Siversen f. 04.05.88 som stedfortreder.
Hverken styrer eller stedfortreder har ikke dokumentert bestått kunnskap om alkoholloven og 
bestemmelser gitt i medhold av den.

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.  Nåværende kommunestyreperioden 
utløper 31.12.15.

I følge § 1-7, 2. ledd, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før søknaden avgjøres.
Søknaden er sendt Enhet helse-, rehabilitering og barnevern og Lensmannen i Leksvik og Inderøy til 
uttalelse.  Uttalelser er foreløpig ikke mottatt. 

Omsøkte skjenketider, kl. 13.00 – kl. 24.00, er innenfor alkohollovens bestemmelser, jf. § 4-4.

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 4.100,- pr. år, jf. alkoholforskriftens kapittel 6.

Dersom det ikke er fremkommet merknader som stiller spørsmål til vandel i h.h.t. serveringsloven og 
alkoholloven til daglig leder/styrer eller stedfortredere, bør bevilling innvilges.  Mattilsynet må i tillegg 
godkjenne serveringskonseptet.

Konklusjon

Søknaden fra SSF Rederi AS om serverings- og skjenkebevilling når turbåten «MS Ulabrand» går i 
chartertrafikk, innvilges i sin helhet.



Serverings-og/ellerskjenkebevilling(KF-123)
Versjon: 18 (Produksjon) Status endret : 01.08.2012 12:22:25

Innledning

Henvendelsen 'elder

5( Søknad om ny bevilling

0 Melding om endringer hos bevillingshaver
Dato for overtakelse av virksomheten

Søknad om ny bevilling etter eierskifte

[dd.mm.åååå]
Bevillingssøker/-haver er

Privatperson fj2( Foretak/lag/forening
Bevillingstype

Serveringsbevilling Skjenkebevilling

Tidligere eier

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Adresse

Postnummer

Poststed

Bevillingssøker/-haver

0 I snin er om foretak/la Iforenin
Organisasjonsnummer

Foretakliagiforening

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon

Telefaks

0 I snin er om kontakt erson
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Telefon

(7;)

Poststed

E-post
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Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

0 Ja Nei

T e beviliin Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om bevillingssøker
Fødselsnummer

, [11 siffer]
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Telefon

E-post

t '

7.6
Poststed

/it(„/

Mobil

'

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

Ja ØNei

T e bevillin Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

Endringer

Bevillingstype

Serveringsbevilling LI Skjenkebevilling
Det er ikke mulig å melde endring i alkoholgruppe. Dette krever søknad om ny skjenkebevilling. Ved eierskifte må det også søkes om ny
bevilling. Se siden Innlednin .

Endringen gjelder

LI Serverings-/skjenkested

111Apningstider

LI Styrer/stedfortreder for serveringsbevilling

Eiersammensetning (innen foretaket)

LI Driftskonsept m.m.

Li Skjenketider

Li Styrer/stedfortreder for skjenkebevilling
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Det kan dessuten bli nødvendig å søke ny bevilling ved spesielt omfattende forandringer. I så fall får bevillingshaver beskjed om dette under
saksbehandlingen.

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske beliggenhet, ikke
postadresse.

0 I snin er om serverin s-/sk'enkested
Organisasjonsnummer

i

Poststed

Skjenkested/-lokale

Gate-/vei-/stedsadresse

Postnummer

Telefon

Telefaks

Serverings-/skjenkestedet (Endring)

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske beliggenhet, ikke
postadresse.

0 I snin er om serverin s-/sk"enkested
Organisasjonsnummer

Skjenkested/-lokale

Gate-/vei-/stedsadresse

Postnummer

Telefon

Telefaks

Poststed

Virksomhet

Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

Høyst 4,7 % alkohol El Lavere alkoholinnhold enn 22 % Høyst 60 % alkoholinnhold
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Driftskonse t
Type virksomhet

LIIHotell

LIIKafe/konditori
Beskriv med egne ord

/fyi"%f eiZ. 6-r)

LI Bar

LI Restaurant

CI Diskotek/nattklubb

111Selskapslokale

)

LI Gatekjøkken

Annet

h- s 'Z/
.7"—C"

-

( C

Servering/skjenking skal foregå

Innendørs Utendørs
Antall sitteplasserinnendørs

Antall sitteplasser utendørs

Periode for uteservering

Fra

Til

4e ilerh
Ved uteservering må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Mer om sk'enkestedet
Aldersgrense

2,0 cery—

Skjenkeareal innendørs

[kvm]

Skjenkeareal utendørs

[kvm]

Rutiner ved skjenkestedet

b7Vi ) -(
(11.

/)..L .,..,, ( /,,-.7,---•-c -7..*:(L5it.:: (l'y-

:;g i/24:-/ r-/----r ,e,7 ( ‘z-6/1,It

- ''S ') ‘2 r /4c:Fk. ,-7_f1 ,_,,,./.--(fr-7,- ,

‘)"--,-• l? ir- t-c- /...,,- 6,---..L.).- 7 1 1i.' I

Åpningstider

Manda

Tirsda

Onsda

Torsda

Fra kl.tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm

Til kl.
,--)

tt.mm

tt.mm

tt.mm

tt.mm
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Fredatt.mm

Lørdatt.mm

Søndatt.mm

()(-)

tt.mm

tt.mm

tt.mm

Driftskonsept m.m. (Endring)

Driftskonse t
Type virksomhet

LIIHotell

El Kafe/konditori
Beskriv med egne ord

LI Bar

LI Restaurant

LI Diskotek/nattklubb

LI Selskapslokale

111Gatekjøkken

&Annet

Servering/skjenking skal foregå/foregår

LI Innendørs LI Utendørs
Antall sitteplasserinnendørs

Antall sitteplasser utendørs

Periode for uteservering

Fra

Til

Ved uteservering må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Mer om sk'enkestedet
Aldersgrense

Skjenkeareal innendørs

Skjenkeareal utendørs

Rutiner ved skjenkestedet

Apningstider Endring)
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Manda Fra kl. tt.mm Til kl. tt.mm

Tirsda tt.mm tt.mm

Onsda tt.mm tt.mm

Torsda tt.mm tt.mm

Freda tt.mm tt.mm

Lørda tt.mm tt.mm

Sønda tt.mm tt.mm

Andre søknader

Andre søknader
Til Mattilsynet

Ikke søkt
Dato for godkjenning

Til bygningsmyndighetene

Ikke søkt
Dato for godkjenning

Søknad under behandling

[dd.mm.åååå]

0 Søknad under behandling

[dd.mm.åååa]

Søknad innvilget

Søknad innvilget

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk
Med høyst 4,7 % alkohol

Med alkohol-innhold mellom 4,7 % og 22 %

Med alkohol-innhold mellom 22 % og 60 %

()

,5-7C)

/6,

[liter per år]

[liter per år]

[liter per år]

Innendørs

Utendørs

Ønsket skjenketid
Fra klokken

Til klokken

Fra klokken

Til klokken

Skjenketid (Endring)

Vær oppmerksom på at større endringer i skjenketid kan kreve nye opplysninger om driftskonsept m.m. Se siden Endringer.

Melderen har bevilling for alkoholholdig drikk med

Il Høyst 4,7 % alkoholinnhold LI Lavere alkoholinnhold enn 22 % LI Høyst 60 % alkoholinnhold
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Innendørs

Utendørs

Ønsket skjenketid

Fra klokken

Til klokken

Fra klokken

Til klokken

Daglig leder for serveringsbevillingen

0 I snin er om st rer

Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Skattekommune

[11 siffer]

Poststed

Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

Ja ONei

Etablerer røve

Har styrer avlagt etablererprøve

0 Ja «Nei

Hvilket år ble etablererprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

r det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen

Ja 0 Nei

Begrunnelse for manglende stedfortreder

[åååå]
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Stedfortreder
Fødselsnummer

[11 siffer]

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

c/9 // ti,

/1)6-41.56'Y

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

-7> ' [11 siffer]

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Er det oppnevnt en stedfortreder

Ja ONei
Begrunnelse for manglende stedfortreder

0 I snin er om stedfortreder
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

[11 siffer]-
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Styrer skjenkebevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Kunnska s røve
Har styrer aviagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

	

0 Ja ONei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Styrer for skjenkebevillingen

0 I snin er om st rer
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Kunnska s røve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

	

Ja 0 Nei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Stedfortreder for skjenkebevillingen

[11 siffer]

[åååå]

[11 siffer]

[åååå]
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0 I snin er om stedfortreder
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Kunnska s røve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

0 Ja ONei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Daglig leder for serveringsbevillingen (Endring

0 I snin er om da li leder
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Skattekommune

Etablerer røve
Har daglig leder avlagt etablererprøve

0 Ja ONei
Hvilket år ble etablererprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen (Endring)

[11-siffer]

[åååå]

[11 siffer]

Poststed

[åååå]
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I snin er om st rer
Fødselsnummer

[11 siffer]
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Er det oppnevnt en stedfortreder

0 Ja 0 Nei

Begrunnelse for manglende stedfortreder

I snin er om stedfortreder
Fødselsnummer

[11-siffer]
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen (Eierskifte)

I snin er om st rer

Fødselsnummer

[11 siffer]

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune
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0 I snin er om stedfortreder

Fødselsnummer

[11 siffer]

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Er det oppnevnt en stedfortreder

Ja 0 Nei

Begrunnelse for manglende stedfortreder

Kunnskapsprøve

Kunnska s røve for st rer

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

Ja 'Nei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Kunnska s røve for stedfortreder

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

Ja 0 Nei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Kunnskapsprøve(Endring)

Kunnska s røve for st rer

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

Ja ONei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

Kunnska s røve for stedfortreder

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

Ja ONei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I hvilken kommune ble prøven avlagt

[åååå]

[åååå]

[åååå]

[åååå]
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Eiersammensetning

Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform

Enkeltpersonforetak
Eiersammensetning

oretak/organisasjon(er)
OppIysninger om foretak/organisasjon

Or .nr.Foretak/or anisas'onAdresse

35 7-

WAndre organisasjonsformer

LI Privatperson(er)

Skattekommune

,-)

Eierandel i rosent

Opplysning om privatperson(er)

Fødselsdato[dd.mm.ååå Navn

(: 5
("5

2 c


Adresse

6,7‘)//,?,6)•=.

'


Skattekommune Eierandel i prosent

Il

/1

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten â være eier

Ja Nei

Fødselsdato/Org.nr. Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til
virksomheten

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere

Ja Nei

Fødselsdato/Org.nr Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til
virksomheten
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Eiersammensetning (Endring)

Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform

Enkeltpersonforetak0 Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

Foretak/organisasjon(er)LI Privatperson(er)
Oppl sninger om foretak/organisasjon

Or .nr.Foretak/or anisas'onAdresseSkattekommune Eierandel i rosent

Opplysning om privatperson(er)

Fødselsdato[dd.mm.ååå Navn Adresse Skattekommune Eierandel i prosent

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten a være eier

Ja O Nei

Fødselsdato/Org.nr. Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til
virksomheten

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere

Ja 0 Nei
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Fødselsdato/Org.nr Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til
virksomheten

Sted og dato Underskrift / ,

c
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Forklaringtil feltene

Bevillingssøker/-haver er
Bevillingssøker er den som driver og får eventuelle inntekter fra virksomheten.

Bevillingstype
Skjemaet kan brukes til å søke/endre serverings- og skjenkebevilling, sammen eller hver for seg. Hvis søknad om skjenkebevilling sendes alene,
må søkeren allerede ha en serveringsbevilling.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
Andre bevillinger kan være for salg, servering, skjenking eller tilvirking av alkohol.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
Andre bevillinger kan være for salg, servering, skjenking eller tilvirking av alkohol.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Periode for uteservering
Angi så presist som mulig (mellom hvilke datoer eller måneder) utendørs servering/skjenking skal foregå i søknadsperioden.

Rutiner ved skjenkestedet
Beskriv hvordan vaktholdet skal organiseres og hvordan internkontrollen er tenkt.

Bruk av arealet
Beskriv hvor i lokalet/uteområdet serveringen/skjenkingen skal foregå og angi nødutganger, hvis det ikke kan tydeliggjøres på vedlagt planskisse.

Periode for uteservering
Angi så presist som mulig (mellom hvilke datoer eller måneder) utendørs servering/skjenking skal foregå i søknadsperioden.

Rutiner ved skjenkestedet
Beskriv hvordan vaktholdet skal organiseres og hvordan internkontrollen er tenkt.

Bruk av arealet
Beskriv hvor i lokalet/uteområdet serveringen/skjenkingen skal foregå og angi nødutganger, hvis det ikke kan tydeliggjøres på vedlagt planskisse.

Til Mattilsynet
Det må foreligge en godkjenning fra Mattilsynet før søknaden innvilges.

Til bygningsmyndighetene
Det ma foreligge en godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene før søknaden innvilges.

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk
Omsatt mengde per år skal gi grunnlag for beregning av bevillingsgebyrer.

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til serverings -/skjenkestedets størrelse og karakter.

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse og karakter.

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse og karakter.

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse og karakter.

Eiersammensetning
Oppgi navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer det foretaket som søker bevilling. Alle med minst
1/3 eierandel må oppgis.

Adresse
Hvis det finnes gateadresse eller nærmere stedsadresse, skal den oppgis.

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
Oppgi personer som har rett til virksomhetens avkastning, uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Det er ikke avgjørende om
avkastningen er utdelt eller mottatt.

Eiersammensetning
Oppgi navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer det foretaket som søker bevilling. Alle med minst
1/3 eierandel må oppgis.

Adresse
Hvis det finnes gateadresse eller nærmere stedsadresse, skal den oppgis.

Adresse
Hvis det finnes gateadresse eller nærmere stedsadresse, skal den oppgis.

Er det andre personer eller selskaper som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
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Konsept:

”Opplev Trondheimsfjorden med båt! Inderøyselskapet SSF Rederi as vil fra slutten av april tilby 
turer på fjorden. Her kan passasjerer betrakte det vakre kulturlandskapet på Inderøy og resten 
av Trondheimsfjorden og samtidig nyte lokal mat og god drikke. Selskapet vil tilby turer med 
utgangspunkt fra nåværende hjemmehavn ved Kjerknesvågen, men kan også avtale anløp i 
andre havner i Trondheimsfjorden. Levanger, Steinkjer, Verran. Det blir lagt opp til turer av 2-4 
timers varighet. ”



Arkivsak. Nr.:

2014/529-3

Saksbehandler:

Lars Harald Daling

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 36/14 05.06.2014

Tilskudd til utbygging av fiberbredbånd Sundnesnesset

Rådmannens forslag til vedtak:

Bygdefiber Sundnesnesset tildeles et tilskudd på kr. 400.000,- til utbygging av bredbånd i området. Det 
forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene bidrar i 
henhold til finansieringsplan. 

Tilskuddet finansieres over disposisjonsfond – Inderøy 2020.

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på 

Sundnesnesset
2 Kart over Sundnesnesset

Bakgrunn

Prosjektet «Bygdefiber Sundnesnesset» søker Inderøy kommune om et tilskudd på kr. 550.000 til 
utbygging av bredbånd i området. Totalt kostnadsoverslag er stipulert til ca kr. 2.349.000.
Prosjektet «Bygdefiber Sundnesnesset» har bestått siden en tidlig startfase i 2005 med en foreløpig 
avventende holdning siden 2010. Årsaken til at dette nå er kommet skikkelig i gang igjen er at det nå 
foreligger et konkret budsjett fra NTE (leverandør av fiber) og at arbeidsgruppen ser det som sin 
oppgave å prøve å få realisert prosjektet.

I søknaden begrunnes det med at dagens bredbåndstilbud- / løsninger i området har dårlig stabilitet og 
etter dagens krav for dårlig kapasitet. 

I området er det en blanding av privatkunder, bedriftskunder og en god del med 
hjemmekontorløsning/avtale med arbeidsgiver.



Vedlagt kartskisse viser det aktuelle området.
Kundegrunnlaget i området

 70 private husstander (flere med hjemmekontoravtale med arbeidsgiver)

 10 fritidseiendommer

 5 landbruk/bedrift

 1 kommunalt renseanlegg

Hoff – Norske potetindustrier) og Jegtvolden Fjordhotell er ikke medregnet da de allerede har løsninger 
som dekker deres behov.

I søknaden er det kalkulert med en kontant egenandel på kr. 5.765 per husstand. I tillegg er dugnaden 
verdsatt til kr. 200.000.  Det omsøkte kommunale bidrag på kr. 550.000 utgjør ca kr. 9.200 per 
husstand. 

I tillegg til opplysninger som framkommer i søknaden, baserer vurderingen seg på opplysninger som er 
kommet fram i møter mellom representanter fra søker og kommunen.

Vurdering

Rådmannen vil innledningsvis anerkjenne det initiativ som er tatt fra lokale krefter for å realisere dette 
prosjektet.

Rådmannen vil være forsiktig med å spå om teknologisk utvikling framover, men i et mellomlangt 
tidsperspektiv synes i hvert fall fiberbredbånd å være den løsningen som gir det sikreste – og mest 
likeverdige – tilbudet til alle som velger å tegne seg som abonnenter.

Rådmannen har også tro på at tilgang til rask internettforbindelse vil være en faktor i forhold til bo- og 
næringsetablererlyst i årene framover.

Inderøy kommune har gjort politiske vedtak om organisering i bygdefiberprosjekt. Seinest gjennom 
vedtak i kommunestyre 25.06.2012, legges det tydelige føringer for eventuelle engasjementer fra 
Inderøy kommune i bygdefiberprosjekter:

1. Prosjektene må initieres av private/frivillige.

2. Prosjektene må kunne dokumentere en egenandel for potensielle abonnenter som ligger 

høyere enn hva som er tilfellet ved ren kommersiell utbygging.

3. Øvrige offentlige eller halvoffentlige støtteordninger må være utnyttet fullt ut.

4. Det kommunale tilskuddet bør ikke overstige 10% av totalkostnad og bør være lavere enn 

privates egenfinansiering i form av kontantinnbetaling.

5. Inderøy kommunestyre er av den formening at bredbånd bør bygges ut og fungerer som annen 

infrastruktur. Dette innebærer at del- eller heloffentlig finansiert fiberutbygging på sikt bør 

kunne benyttes av flere internettleverandører.

Gjennom dette vedtaket har politikerne tydeliggjort at Inderøy kommune viser et sterkt ønske om 
satsing på fiberbredbånd. Samtidig sier politikerne også at det må ligge et privat initiativ av en viss 
substans i bunnen før kommunene engasjerer seg.

I Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 blir det presisert at: «Inderøy ønsker å være en ledende 
kommune innenfor bredbånd og annen digital infrastruktur. Utbygging av bredbånd til alle grender må 
gis høg prioritet. Godt utbygd digital infrastruktur er en vesentlig forutsetning for utvikling av 
næringslivet og for bosetting (inklusiv fritidsboliger)»
I strategisk næringsplan sin handlingsdel blir det presisert at: «Fortsatt satsing på infrastruktur-tiltak i 
form av bredbåndutbygging» skal være sentralt tiltak.



I utgangspunktet er søknaden fra «Bygdefiber Sundnesnesset»  i tråd med kommunes ønsker i forhold 
til bredbåndutbygging. Det som er noe utfordrende er den nye statlige tilskuddsordningen for 
bredbånd. Den nye ordningen skal forvaltes av Post- og teletilsynet, og krever at kommunene eller 
fylkeskommunene skal stå som søker/prosjekteier og at alle prosjekt som mottar støtte skal håndteres i 
samsvar med lov om offentlig anskaffelser. Med bakgrunn i dette vil fylkeskommunen ikke være med på 
finansiering av prosjektet. I henhold til vedtak i kommunestyre 25.06.2012, er det på den ene siden 
kanskje heller ikke riktig at kommunen støtter prosjektet. 

Rådmannen legger i sin vurdering større vekt på at NTE har gitt tilsagn om å støtte dette prosjektet, 
med bakgrunn i at prosjektet ble etablert for snart 10 år siden, og at tilsagn ble gitt før de nye sentrale 
tilskuddsordningene ble kjent. (Før 2014)

I forhold til antall husstander er kostnadsoverslaget lavt. Dette har sin bakgrunn i at mye av 
infrastrukturen allerede er på plass, det er relativt tettbygd i området og en kan knytte seg til hoved-
traseen fra Kvistabakkan til Jegtvolden.

Rådmannen legger i sin vurdering vekt på dette er et område der en  kan få optimal bredbåndsdekning 
til mange husstander, uten alt for store økonomiske omkostninger. I vurderingen er det også tatt 
hensyn til at dekningen per i dag er meget dårlig på Sundnesnesset.

Det søkes om et kommunalt tilskudd på kr. 550.000, som utgjør ca. kr. 9.200,- per husstand. Kontant 
egenandel er i budsjettet satt til kr. 5.765,-. Rådmannen foreslår derfor et kommunalt bidrag på 
kr. 6.700,- per husstand, totalt kr. 400.000,-. Det kommunale tilskuddet blir da litt i underkant av 
kontantinnbetaling fra interessentene, forutsatt at lavere kommunalt tilskudd enn omsøkt, fylles opp 
med høgere egenandel.
Tilskuddet finansieres over disposisjonsfond – Inderøy 2020.

Konklusjon

Se rådmannens forslag til vedtak.



Bygdefiber Sundnesnesset V/ Arbeidsgruppen

Sundnesnesset

7670 Inderøy

Inderøy Kommune

Vennalivegen 7

7670 Inderøy 28.04.2014

Søknad om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd på Sundnesnesset.

Bygdefiber Sundnesnesset søker med dette Inderøy kommune om et tilskudd på NOK 550000.

Prosjektet har bestått siden en tidlig startfase i 2005 med en foreløbig avventende holdning siden 

2010. Årsaken til at dette nå er kommet skikkelig i gang igjen er at det nå foreligger ett konkret 

budsjett fra NTE (leverandør av fiber) og at arbeidsgruppen ser det som sin oppgave å prøve å få 

realisert prosjektet.

Situasjonen i vårt område når det gjelder bredbåndstilbud- / løsninger er som mange andre steder i 

distriktet at det som tilbys er med dårlig stabilitet og etter dagens krav for dårlig kapasitet.

I området er det en blanding av privatkunder, bedriftskunder og en god del med 

hjemmekontorløsning / avtale med arbeidsgiver.

Kundegrunnlaget i skissert område er :

 70 private husstander (flere med hjemmekontoravtale med arbeidsgiver)

 10 fritidseiendommer

 5 landbruk-/bedrift

 1 kommunalt renseanlegg

NB ! Hoff (Norske potetindustrier) og Jegtvolden Fjordhotel er ikke medregnet da de allerede har 

løsninger som dekker sine behov.



Budsjett med notater !!

Budsjettet er laget av NTE (april 2014) med bakgrunn i en forhøyet egenandel på NOK 5765, som ved 

budsjetterte kontrakter (60 stk) gir en kontant egenandel på NOK 345900. I tillegg vil det bli gjort 

dugnad på grøfting av 2000 meter trasè (minimum) – verdsatt til NOK 200000. I NTE sitt budsjett er 

det kalkulert med ett bygdafibertilskudd på NOK 550000. 

I dette budsjettet vil egenkapitalen (egenandel og dugnad) være totalt NOK 550000 og i den 

anledning søker vi om tilskudd i samme størrelse.

Vi ser frem til en posistiv tilbakemelding på vår søknad. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med 

arbeidsgruppen ved Ove Eilertsen.

Enhet Mengde  Enhetspris  Sum  Prosent Merknader

Totalentreprenørkost stk 1  kr    1 254 840 1 254 840kr      53 % Forutsetter 2000 m graving på dugnad (Verdi 200000 kr.)

Oppkobling stk 60  kr           4 250 255 000kr         11 %

Kostnad dugnadsgraving stk 2000  kr                50 100 000kr         4 %

Oppgradering av tilførsel 1  kr         60 000 60 000kr           3 % Større fiber

Uforutsett rs 0,07 1 669 840kr    116 889kr         5 % 7 % av sum anlegg

Arkeolog rs 1 150 000kr       150 000kr         6 % Stipulert kost

Salgskostnader stk 60 500kr              30 000kr           1 %

Elektronikk 60 4 500kr           270 000kr         11 % Svitsjer, hjemmesentral og dekoder

Administrasjon 0,05 2 236 729kr    111 836kr         5 % 5% av sum utbygning

Totalsum utbygging 2 348 565kr      

Kost per kunde 39 143kr           

Enhet Mengde  Enhetspris  Sum  Prosent Merknader

NTE Marked bidrag pr. kunde stk 60 23 500kr         1 410 000kr      60 % Standard tilskudd fra NTE

NTE Bygdafiber, administrasjon rs 1 111 836kr       111 836kr         5 % Dekning av administrasjonskostnader

Lokale bidrag rs -kr               -kr                 0 %

NTFK rs 1 -kr               -kr                 0 %

Kommunalt bidrag stk 1 550 000kr         23 %

Samlet tilgjengelig finansiering 2 071 836kr      

Finansiering per kunde 34 531kr           

Differanse 276 729kr         12 % Løses med ekstra egenandel

Ekstra egenandel 4 612kr             eks mva

5 765kr             inkl mva

Diff egenandel ink mva -5 765               

ekstra egenandel +  2400.- i oppkoblingsavgift

KOSTNADER

FINANSIERING



Arbeidsgruppe :

 Ove Eilertsen Mobil 40017872

 Edin Tunset Mobil 90537229

 Olav Slapgaard Mobil 90597615

 Øyvind Wolan Mobil 91320889

Med Vennlig Hilsen

Bygdefiber Sundnesnesset
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Kommunestyret

Organisasjonspolitisk plan

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.

Vedlegg
1 Organisasjonspolitisk plan

Bakgrunn

I kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 punkt 3.8 omhandler Kommunen som organisasjon med 
underpunktene status og utfordringer, hovedmål og handlingsdel. Planen viser til at det skal utarbeides 
en egen handlingsdel for vår organisasjonspolitikk (arbeidsgiverpolitikk/personalpolitikk). 

Arbeidet med en organisasjonspolitisk plan har pågått fra etableringen av ny kommune og arbeidet 
med bl.a. verdier er tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel – generell del. Utkastet til ny 
organisasjonspolitisk plan er gjennomgått i flere møter med enhetsledere og i forum for 
hovedtillitsvalgte. Organisasjonene er også gitt muligheter til å gi egne innspill til planen. 

Vurdering

Kommuneplanens punkt 3.8.1 angir følgende som status og utfordringer for kommunen som 
organisasjon: 

I følge sentrale målinger er Inderøy kommune en veldrevet kommune – med gjennomgående høyt 
tjenestenivå til relativt lave kostnader. Det såkalte Kommunebarometeret som omfatter et betydelig 
antall målekriterier, har rangert Inderøy kommune blant de 20 mest veldrevne kommunene her til lands. 



Vi har ikke indikasjoner på at noen områder produserer spesielt dårlige tjenester der det bør settes inn 
spesiell innsats. Målsettingene for samfunnsplanperioden må derfor være å gjøre det gode bedre – med 
visjon om å bli best. 

Inderøy kommune er med sine 6700 innbyggere blant de 170 største norske kommuner – en middels 
norsk kommune. Ut fra kommunens beliggenhet og infrastruktur vil vi være i stand til å konkurrere med 
de fleste andre kommuner. 

Inderøy kommunes utfordringer i forhold til ambisjonen om å levere de gode tjenester vil naturlig nok 
reflektere gjennomgående utfordringer i KommuneNorge:
- Økende konkurranse om kompetent arbeidskraft. Kompetent arbeidskraft er en forutsetning for god 
kvalitet på tjenester 
- Et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold av realkapitalen – i form av bygg og veger. Dette 
hemmer naturlig nok tjenesteytingen. 
- Utfordringer med å sikre optimale oppvekstsvilkår for utsatte barn og unge 

Hovedmålene for organisasjonen er (kommuneplanens samfunnsdel punkt 3.8.2): 

 Inderøy kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i 
tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i 
arbeidsgiverpolitikken.

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og 
langsiktige tjenester. 

Delmål for organisasjonspolitikken (utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel):

I Inderøy kommune er det 580 ansatte med ca. 430 årsverk. Alderssammensetningen viser at vi hadde ca 
100 årsverk i aldersgruppen 60-67 år ved vår måling i 2012. Det gir kommunen utfordringer i forhold til 
å utforme en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å beholde og rekruttere medarbeidere.

En stor oppgave er å organisere våre stillinger slik at det skapes grunnlag for flere heltidsstillinger. 
Inderøy kommune har fortsatt store utfordringer knyttet til heltid. Når det gjelder nærvær, er kommunen 
fortsatt ikke i mål med å ha et nivå med kommunal sektor i Norge, og dette blir et sentralt fokusområde i 
planperioden.

Det er nå utarbeidet en organisasjonspolitisk plan (arbeidsgiverpolitikk) der visjon, verdier og 
fokusområder skal endelig vedtas av kommunestyret. Det legges vekt på kommunens evne til utvikling 
og nyskaping med vekt på verdiene åpenhet, raushet og respekt. I planen blir det lagt vekt på følgende 
fokusområder:

 Utvikling av identitet og omdømme.
 Strategisk kompetanseutvikling
 Etikk og etisk refleksjon
 Kvalitetsvurdering
 Flere på heltid – og færre på deltid
 Nærvær
 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk

Rådmannen har drøftet status og utfordringer i enhetsledermøter og i forum for hovedtillitsvalgte/ 
tillitsvalgte. Vi har i arbeidet vurdert det slik at vi mener det er mer naturlig å bruke begrepet 
organisasjonspolitikk. Et begrep som i større grad om tar med seg betydningen av godt medarbeiderskap 
opp på linje med godt lederskap. 

Inderøy kommune merker konkurransen om arbeidskraften innenfor flere tjenester, og vi har fortsatt 
utfordringer spesielt innenfor heltid. Nærvær og inkludering er områder vi bør ha innsats på i kommune 
periode. 



Administrasjonsutvalget har drøftet utkast til plan i sitt møte den 7. mai. 14. 

I vedlagt utkast til plan har vi valgt å sette fokus på: rekruttering, kompetanse, heltid, kvalitet, etikk og 
nærvær. For alle områdene har vi satt inn mål, og mulige virkemidler/tiltak. 

Planen skal følges opp med handlingsplaner for de ulike innsatsområdene. Planene skal beskrive 
følgende: ståsted, trender og utfordringer, mål – mulige virkemidler/tiltak, ansvar og aktivitetsplan, 
informasjon og opplæring, økonomi. Det er allerede utarbeidet og vedtatt handlingsplan for området 
nærvær. 

Organisasjonene er gitt muligheter for å gi innspill til planen gjennom flere møter i forum for 
hovedtillitsvalgte og evt. skriftlige innspill som innkommer vil bli ettersendt saken. 

Konklusjon

Se innstilling



Versjon 19.05.14 – grunnlag for behandling i kommunestyret

1

Planen omhandler Inderøy kommunes visjon, verdier og mål samt 

handlingsplaner for organisasjonspolitikken. 

Organisasjonspolitisk plan

Vedtatt av kommunestyret (dato)

En plan for utvikling av kommunen som organisasjon. Planen skal 

anvise hovedretningslinjer og mulige tiltak for å sikre rekruttering til 

Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljøer og legge til rette for 

kompetanseutvikling og innovasjon. 
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Innholdsfortegnelse

Dokumentstruktur og tidslinje

Del 1 – Samfunnsoppdraget

Del 2 – Visjon og verdier

Del 3 – Innsatsområdene

Del 4 – Iverksetting og handlingsplaner
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Dokumentstruktur og tidslinje

Dokumentet inneholder visjon, verdier og innsatsområder som Inderøy kommune vil ha 

spesiell fokus på som arbeidsgiver fram mot 2020.

Del 1 vil fokusere på det samfunnsoppdraget vi har som kommune, del 2 vil beskrive visjon 

og de verdier som vi skal legge til grunn, og del 3 viser de innsatsområder vi vil prioritere i

fram mot 2020. Innsatsområdene bør drøftes årlig gjennom en politisk behandling i et 

partssammensatt utvalg og i kommunestyret.

Tiltaksdelen av organisasjonspolitikken vil være forankra i innsatsområdene og vil bli definert 

ut i egne handlingsplaner. Rapportering av resultat og aktiviteter på de ulike 

innsatsområdene vil skje gjennom det ordinære rapporteringssystemet til politisk nivå. 

Visjon og verdier drar opp et langsiktig perspektiv fram mot 2020, og innsatsområdene har 

et 4-årsperspektiv.

Samfunnsoppdraget

Visjon og verdier

Mål

Arbeidsgiverfunksjonen som integrert del av kjernevirksomheten

Plattform for ledelse og medarbeiderutvikling

Kvalitet og profesjonalisering

Innsatsområdene

Rekruttering

Kompetanse

Heltid

Kvalitet

Etikk

Nærvær  

”Det store kretsløpet” – 4 år

Handlingsplaner for innsatsområdene

”Det lille kretsløpet” 1 år til 4 år

Rapportering og årsmelding

for arbeidsgiverområdet
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Del 1 – Samfunnsoppdraget

Kommuneplanens hovedmål for organisasjonspolitikken – samfunnsdel 2013 – 2025:

 Inderøy kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i 

tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som 

styrende i organisasjonspolitikken.

 Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer 

bærekraftig og langsiktige tjenester. 

Inderøy kommune sine oppgaver og ansvar er på mange områder unike og omfatter store 

samfunnsoppgaver. 

Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver og dermed den suverent største 
enkeltbidragsyter til verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy. 

God opplæring og generell ivaretakelse av barns lærings- og oppvekstsvilkår, er 
verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder god pleie og omsorg, helsetjenester, 
kulturtjenester og ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg - for å nevne noen 
hovedområder.

Kommunen har en tilrettelegger- og stimuleringsrolle i samhandlingen mellom innbyggere, 
frivillighet og næringsliv - og også en rolle som regional bidragsyter. Vekst i Inderøy betyr 
vekst i Innherred på like linje med vekst i Steinkjer, Verdal og Levanger. Vi vil i 
økonomiplanperioden fortsatt holde høyt fokus på denne rollen, funksjonene og relasjonene 
– under slagordet og visjonen Best – i lag. Det med sikte på og tilby de beste levekår for våre 
innbyggere og de beste etableringsforutsetninger for næring og frivillighet. 

Organisasjonspolitikk i lys av samfunnsoppdraget: Organisasjonspolitikken for framtida 
legger vekt på rammer for utvikling av ledere og medarbeidere som samfunnsutviklere og 
tjenesteytere. Vi skal utvikle og gjennomføre samfunnsoppdraget til beste for alle 
innbyggerne i Inderøy kommune. Som arbeidsgiver forvalter vi store ressurser og høg 
kompetanse. 

Utfordringer for organisasjonspolitikken: Inderøy kommune merker konkurransen om 
arbeidskraft innenfor flere tjenester. En utfordring er vår alderssammensetning. I perioden 
mot 2020 vil en betydelig andel av våre medarbeidere avslutte sin yrkeskarriere i Inderøy 
kommune. Andre sentrale områder er nærvær og heltid. Vi har oppnådd et nærværstall på 
over 92 % i ny kommune, men vi ser at det må arbeides kontinuerlig for å nå målet om et 
høyere nærsværstall. Vi har fortsatt store utfordringer knyttet til heltid. 
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Del 2 – Visjon og verdier

Hovedmål

En effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen, er utviklingsorientert 

og vektlegger den politiske dialogen som styrende i organisasjonspolitikken.

Visjon

Attraktive Inderøy
- kompetanse og utvikling

Visjon

Visjonen er et bilde av Inderøy kommune som organisasjon i framtiden og gir uttrykk for 

retningen. For å oppfylle dette fremtidsbildet må kommunen legge strategier til grunn som 

har til hensikt å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Kommunesektoren konkurrerer med andre deler av arbeidslivet om kvalifisert arbeidskraft. 

Derfor gir visjonen et uttrykk for at kompetanse og utvikling er vektlagt for å gjøre Inderøy 

kommune attraktiv i kampen om arbeidskraften.
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Verdiene

Verdier står for det som er grunnleggende verdifullt for oss og er et viktig uttrykk for 

samhandling mellom mennesker i en organisasjon. Verdiene som er valgt er:

Åpenhet
Åpenhet gir et uttrykk for en organisasjon som er åpen for andres meninger og måter å 
tenke på, samt være imøtekommende og by på seg selv. Det handler også om å gi rom for 
læring, ærlig kommunikasjon og aktivt søke nye impulser.

Raushet
Raushet handler om å gi av seg selv, respektere andre og la omgivelsene føle seg verdifull. 
Folk er ulike og raushet handler også om å ha høy toleranse for ulikheter. 

Respekt 
Respekt sier noe om våre holdninger til andre mennesker som betyr å være åpen for 
andres syn, akseptere ulikheter og det enkelte individ for det som han eller hun står for. 
Respekt handler også om å anerkjenne andre som likeverdige gjennom å se og høre andre 
som kolleger og medmennesker.
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Del 3 – Innsatsområdene

Frem til 2020 skal 6 områder utredes, besluttes og iverksettes for å videreutvikle 

organisasjonspolitikken i Inderøy kommune. Det er et viktig prinsipp som er lagt til grunn for 

de områdene som er valgt, nemlig konkurransen om arbeidskraft og strategier for 

rekruttering. 

Følgende områder er foreslått

Etikk

Nærvær

behandling i kommunestyret
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Innsatsområdene

områder utredes, besluttes og iverksettes for å videreutvikle 

politikken i Inderøy kommune. Det er et viktig prinsipp som er lagt til grunn for 

som er valgt, nemlig konkurransen om arbeidskraft og strategier for 

foreslått for perioden fram til 2020:

Attraktive
Inderøy

Rekruttering

Kompetanse

Heltid

Kvalitet

områder utredes, besluttes og iverksettes for å videreutvikle 

politikken i Inderøy kommune. Det er et viktig prinsipp som er lagt til grunn for 

som er valgt, nemlig konkurransen om arbeidskraft og strategier for 

Kompetanse

Heltid
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Skjematisk fremstilling av innsatsområdene:

Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Etikk

Inderøy kommune skal jobbe målrettet 
med å utvikle etisk bevissthet hos 
medarbeidere, ledere og de folkevalgte

 Utvikle et introduksjonsprogram hvor 
det etiske innholdet styrkes

 Lederopplæring

 Utvikle arenaer for dilemmatrening og 
refleksjon

 Ta i bruk e-læring i forhold til 
dilemmatrening

 Revidere etiske retningslinjer

Inderøy kommune skal forvalte 
fellesskapets verdier og kommunens 
ressurser på en måte som samsvarer 
med befolkningens oppfatninger av rett 
og galt

 Revidere innkjøpsreglement

Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Rekruttering

Inderøy kommune skal ha en langsiktig og 
offensiv rekrutteringsstrategi for å 
imøtekomme kommunens fremtidige 
ressursbehov

 Rekrutteringsprogram

 Samarbeidsavtaler med vgs, 
høgskoler og universitet

 Fokus på mangfold og framtidig 
arbeidsinnvandring

 Fokus på innovasjon og nytenkning

Inderøy kommune skal styrke kommunens 
attraktivitet som arbeidsgiver gjennom 
systematisk arbeide med omdømmet

 Kommunisere Inderøy kommunes 
fordeler og positive omdømme i ny 
kommunikasjonsstrategi

 Fokus på at de ansatte er 
kommunens fremste ambassadører

 Introduksjonsprogram for nyansatte

 Deltakelse på karrieredager i 
samarbeid med andre kommuner, KS 
og andre samarbeidspartnere
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Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Kompetanse

Inderøy kommune skal ha en langsiktig og 
offensiv satsing på ansattes 
kompetanseutvikling for å imøtekomme 
kommunens fremtidige mål

 Kompetansetiltak knyttet til utvikling 
av tjenestetilbudet

Inderøy kommune skal gjennom 
systematisk kompetanseutvikling sørge for 
å rekruttere, videreutvikle og beholde 
kompetanse

 Videre- og etterutdanning

 Langsiktig rekrutteringsstrategi

 Intern opplæring

 Hospitering/praksis for fagbrev

 Utdanningspermisjoner

 Jobbrotasjon

 På jobben veiledning

Inderøy kommune skal ha en strategisk og 
overordnet plan for de ansattes 
kompetanse og hvilke kompetansegap 
som finnes

 Systematisk kartlegging og 
prioritering av kompetansebehov på 
kort og lengre sikt

 Medarbeidersamtaler

 Kompetanseoversikt

Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Nærvær

I Inderøy kommune skal nærværsarbeidet bygge 
på løsningsfokuserte strategier. Forebyggende 
arbeid skal gis prioritet

 Det skal stimuleres til utvikling av 
prosjekter og tiltak for å styrke 
nærværet

 Løsningsfokusert tilnærming skal prege i 
nærvær/HMS opplæring

Arbeidet med nærvær i Inderøy kommune skal 
være et felles satsingsområde der det legges 
vekt på aktiv involvering og medvirkning

 Det skal utvikles arenaer for 
medbestemmelse og medvirkning på 
alle nivåer i organisasjonen

 Verneombud skal aktivt involveres i 
arbeidet

 Medvirkning og involvering skal inngå 
som tema i HMS opplæringen og 
lederopplæringen

Det systematiske nærværsarbeidet i Inderøy 
kommune skal styrkes

 HMS systemet skal revideres og inngå i 
vårt kvalitetssystem EQS.

 Felles HMS-opplæring for ledere og 
verneombud

 Ledere og vernetjeneste skal kunne 
søke råd, få støtte og veiledning i 
enkeltsaker og i det planmessige 
arbeidet. 

 Det skal gjennomføres kartlegging og 
vurdering (medarbeiderkartlegging)
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Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Heltid

Det skal som hovedregel ansettes i heltid

 Egen intensjonsavtale med 
arbeidstakerorganisasjonene

 Faktaark med krav om rapportering pr 
tertial

 Årlige drøftinger om status med 
ledere/organisasjonene

 Organisatoriske tiltak knyttet til fleksible 
arbeidstidsordninger, økt 
grunnbemanning, langturnus, jobbe på 
tvers

Ved ledige stillinger skal deltidsansatte tilbys 
utvidelse av sitt arbeidsforhold til hel stilling 
dersom vedkommende er kvalifisert for 
stillingen

 Ha gode tilsettingsprosesser med fokus 
på heltid

 Retningslinjer for hvordan redusert bruk 
av deltidsstillinger oppnås

 Årlige kartlegging av uønsket deltid 
innenfor alle tjenester

Innsatsområde Mål Mulige virkemidler/tiltak

Kvalitet

Overordnet plan for kvalitetsarbeidet i Inderøy 
kommune med særlig fokus på kvalitetsutvikling 
generelt og lederutvikling. 

 Utarbeide interne og eksterne 
kvalitetsmålinger

 Brukerundersøkelse (innbyggere, 
brukere, medarbeidere)

 Lederopplæring i kvalitetsutvikling

 Kvalitetsutvalg

Felles overordna kvalitetssystem for 
organisasjonen Inderøy kommune

 Innføring og utvikling av elektroniske 
kvalitetssystem

 Opplæring i kontinuerlig forbedring hos 
ledere, tjenesteleder og medarbeidere

 Fokus på kvalitet i tjenesteoverlevering
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Del 4 Iverksetting og handling

Handlingsplanene for de ulike innsatsområdene skal i utgangspunktet beskrive følgende 
punkter: 

- Ståsted, trender og utfordringer
- Mål – mulige virkemidler
- Ansvar og aktivitetsplan
- Informasjon og opplæring
- Økonomi

Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ha en egen lønnspolitisk plan
som et tillegg til foreslåtte innsatsområde

Kvalitet

Heltid

Nærvær

Rekruttering

Kompetanse

Etikk

behandling i kommunestyret
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Iverksetting og handlingsplaner

Handlingsplanene for de ulike innsatsområdene skal i utgangspunktet beskrive følgende 

Ståsted, trender og utfordringer
mulige virkemidler/tiltak

aktivitetsplan
Informasjon og opplæring

Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ha en egen lønnspolitisk plan
innsatsområder.

• Politisk behandling 2. halvår 2015

• Politisk behandling 2. halvår 2014

• Handlingsplan vedtatt i 2014

• Politisk behandling 1.halvår 2015

• Politisk behandling 2.halvår 2014

• Politisk behandling 2. halvår 2014

planer

Handlingsplanene for de ulike innsatsområdene skal i utgangspunktet beskrive følgende 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ha en egen lønnspolitisk plan. Planen kommer 

Politisk behandling 2. halvår 2015

Politisk behandling 2. halvår 2014

Handlingsplan vedtatt i 2014

Politisk behandling 1.halvår 2015

Politisk behandling 2.halvår 2014

Politisk behandling 2. halvår 2014
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Regnskap og årsberetning 2013 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:

 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 

2013, med kr 54 801.

 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg
1 Regnskap 2013 - Inderøy kommune
2 Årsberetning 2013 Inderøy kommune
3 Kontrollutvalgets uttalelse - Inderøy kommunes årsregnskap for 2013
4 Revisjonsberetning 2013 - Inderøy kommune



Bakgrunn

Det vises til vedlagte dokumenter og spesielt til sammenfatningen i rådmannens årsberetning som 
omhandler de vesentlige momenter knyttet til regnskap og resultat i 2013. 

Årsregnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for drift på 2, 138 mill. 
kroner. Mindreforbruket forklares i hovedsak med følgende at 

 Merinntekter frie disponible inntekter 1,127 mill. kroner 

 Merinntekter for fellesområdet - salg av konsesjonskraft, avskrivninger og momskompensasjon 

– 0,6 mill. kroner

 Netto avsetninger 0,1 mill. kroner lavere enn budsjettert

 Løpende drift i enhetene tilnærmet balanse totalt sett

Netto driftsresultat - disponibelt etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt – er på 22 mill. kroner, 
inkl. refusjon av merverdiavgift til investeringer. Når vi korrigerer for denne refusjonen av mva. blir 
netto driftsresultat 13,2 mill. kroner. (Inntektsgarantiordningen utgjør 10,9 mill. kroner og 
inndelingstilskuddet 17,7 mill. kroner.)

Årets mindreforbruk gjør det mulig å styrke avsetninger til disposisjonsfond i 2014 ut over det som er 
budsjettert.

Kommunen har i 2013 brutto samlede investeringer på 84,6 mill. kr i egne anleggsmidler. 
Investeringsregnskapet for 2013 er avsluttet med udekket finansiering kr 1 058 000. 

Årsberetningen inneholder pliktig informasjon om årsregnskapet og driften av kommunen i 2013.
Driften har i all hovedsak vært som budsjettert og aktivitetsmål er nådd.

Revisjonsberetning datert 09.04.14 konkluderer med at årsregnskapet er i samsvar med lov og forskrift. 
Revisjonsberetningen inneholder en presisering om at plassering av overskuddslikviditet på 40 mill. 
kroner i Grong Sparebank, er i strid med gjeldende finansreglement. Finansreglementet angir en 
maksimalgrense på 10 mill. kroner i annen bank enn hovedbankforbindelsen.

Rådmannen beklager at reglementets begrensning på plassering i annen bank ved en glipp er oversett. 
For ordens skyld presiseres at plasseringen er gjort på grunnlag av flere innhentede tilbud og hvor 
Grong Sparebank gav det beste tilbudet. Rådmannen vil opplyse at revisors merknad er fulgt opp ved å 
redusere innskuddet i henhold til finansreglementets krav.

Kontrollutvalget har avgitt sin uttalelse til kommunestyret, om Inderøy kommunes årsregnskap for 
2013, 13. mai 2013. Av uttalelsen framgår blant annet at kontrollutvalget mener årsregnskapet 
tilfredsstiller brukerens informasjonsbehov og at regnskapet gir et riktig uttrykk for de forhold som 
omtales i årsberetningen. Kontrollutvalget mener at regnskap er ført i henhold til lover og regler og kan 
fastsettes som Inderøy kommunes årsregnskap.

I henhold til § 8 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager skal kommunestyret ved fastsettelsen av årsregnskapet, fatte vedtak om en 
eventuell etterjustering av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager.  Kommunen hadde et merforbruk 
til drift av kommunale barnehager på kr 263 697 i 2013 i forhold til opprinnelig budsjett. Dette gir 
medfører at overføringen til de ikke-kommunale barnehagene for 2014 må økes med kr 54 801.



Vurdering

Rådmannen tilrår at overskuddet disponeres slik at det ikke bidrar til å øke nivået på driftskostnadene. 

Rådmannen forslår at overskuddet benyttes til å inndekke etterbetaling til ikke- kommunale 
barnehager, uinndekket i investeringsregnskapet og resterende avsettes til disposisjonsfondet. 

Konklusjon
Se innstilling
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SAKSPROTOKOLL

SAK007/14KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE—INDERØY
KOMMUNESÅRSREGNSKAPFOR2013

Saks an Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv
Kontrollutvalget 13.05.2014 Per Helge Genber 007/14 431-1751-5.3

Kontrollutvalgets vedtak:

Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.



SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling: 
Administrasjonen orienterte.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes
årsregnskap 2013.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Saksopplysninger:
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning/års-
melding. Sammen utgjør disse de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.

Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48.

Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner ogftlkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar.
Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikkeforeligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.



Årsre nska et for 2013
Inderøy kommunes årsregnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr. 2.138.000.
Brutto driftsresultat for 2013 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr. 27.649.000,
og netto driftsresultat viser et overskudd ("negativt beløp") på kr. 22.110.000.

Driftsre nska et for 2013 —nøkkeltall i 1000 kr.
Re nska 2013 Buds'ett 2013 Re nskap 2012

Til fordeling drift 319.147.000 317.943 318.632
Netto driftsresultat 22.010 17.159 19.859
Bruk av tidligere års avsetninger 19.473 12.486 19.297
Årets avsetnin er 39.345 29.645 35.994
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 2.138 0 3.162

Investeringsregnskapet er avsluttet med en udekket sum på kr 1.058.000.

I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å
forstå regnskapet.

Kontrollutval ets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at regn-
skapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn. Inderøy kommunes
årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller
de kravene som er stilt i lov og forskrift.

1 sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.

Nummerert brev

I brev nr 2-2013 viser revisjonen til at kommunen har brutt finansreglementet ved å plassere
en for stor innskuddssum i en annen bank enn hovedbankforbindelsen.

Revis'onsberetnin en
Revisor har avgitt beretning 09.04.2013. I revisjonsberetningen er det ingen forbehold.

Årsberetnin /årsmeldin for 2013
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde firmes i Kommunelovens § 48 nr.
5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forho1dsom er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når det gjelder like-
stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om likestilling, anti-
diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Mange kommuner bruker årsberetningen til å gi informasjon utover lovkravet, dvs. at
dokumentet også viser mål og måloppnåelse for kommunens ulike avdelinger/ virksomheter
og sier noe om spesielle forhold/tiltak i året. En slik utvidet beretning blir til vanlig kalt
årsmelding.

Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.



Til
Inderøy kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INDERØY KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Kontrollutvalget har i møte 13. mai 2014 sak 007/14 behandlet Inderøy kommunes
årsregnskap for 2013. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2013 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om, og viser for øvrig til revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.

Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

Kontrollutvalget mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes
årsregnskap for 2013.

Inderøy 13. mai 014

Laila Roel
(leder)

dada 3r6t
Svein Jørum Laila Høgsve Bragstad

Karin Kjø oen
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Budsjettrevisjon juni 2014 og strateginotat 2015

Rådmannens forslag til innstilling:

1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:

Ansvar Endringer skyldes Opprinnelig 
budsjett 

2014

Endring

Juni 2014

Rev.  
budsjett

Juni 14

Helse, omsorg og sosial Refusjon fra staten vedrørende 
ressurskrevende tjenester, økes

134 836 -1600 133 236

Fellesområdet diverse Utgifter til pensjonsutgifter, økes 210 1600 1 810

2. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett

3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes 

kostnadsrammer:

Prosj 
nr

Prosjekt
Ramme 
01.01.14

Rev 
ramme

Brukt 
pr. 

22.04.14

Tot 
forbr pr Budsjett

Endring
Rev 

budsj

Mai 14 22.04.14 2014 Juni 14 Juni 14

5103 Nytt rådhus trinn II -familiesenter 5450 5500 88 5449 0 140 140

8001 Inderøy oppvekst og kultursenter 225000 10179 12976 22 000 68 000 90 000

6001 Mosvik skole - oppgradering 27200 30500 1421 26982 4 000 1 000 5 000

6007 Sandvollan skole - trafikksikkerhet 750 2050 1385 1447 600 1 385 1 985

6015 U-skolen, bygn.m.tilpassning. 700 0 700 -500 200

9009 Sakshaug Kirke- enøk tiltak 2200 0 250 -150 100

Salbergstu – midlertidig finanisering 400 0 400 400



Heggstad krk – inngangsparti 150 0 150 150

9109 Sandvollan – Langåsen boligfelt 2400 3800 19 47 2 300 2 300

9102 Røra – Åsen boligfelt 16500 19000 41 16644 500 2 000 2 500

9104 Straumen – utbygg.  Nessjordet (netto) 31600 33500 1050 33083 480 480

9113 Straumen – utbygg.  Nessjordet NTFK 1400 1200 801 400 400

9108 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 40000 238 1554 1 000 2 000 3000

9201 Utskifting ledningsnett vann 2000 103 1972 0 100 100

9213 Ledningsnett Røra 4500 2 38 2 500 -350 2 150

Diverse utskifting/nyanlegg avløp 2350 0 0 350 350

8504 Fjernvarmesentral Venna 3000 3600 557 2566 2 000 -1 000 1 000

Total investering eks. startlån 82 110 73 525 155 635

4. Budsjettendringer i investeringer finansiert slik: 

Total investering eks. startlån 73 525

Bruk av ubundet investeringsfond -400

Bruk av disposisjonsfond -1 385

Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -11 800

Dekkes av mva-kompensasjon -11 818

Netto lånebehov inkl. VAR 48 122

5. Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak

56/13. 

6. Rammene for 2014-2017 i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som 

planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:

- Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til 

disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto 

avsetning planlegges med 12 mill. kroner i 2015. (vel 16 mill. kroner i 2014)

- Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset 

grad bidra til økt aktivitet

- Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett.

Bakgrunn

I henhold til gjeldende økonomireglement gjennomføres om nødvendig en hovedrevisjon av budsjettet 
i juni.  Det vises til sak 20/14 «Tertialrapport pr 30.04.2014» som gir premissene for vurderinger av 
behovet for budsjettrevisjon på rammenivå.  Tertialrapporten inneholder en vurdering av avvik fra 
opprinnelig budsjett.



Driftsbudsjett Budsjettrevisjon 2014 Prognose 2015

tall i 1000

Tall i 1000 kroner
Oppr. 

budsj. 2014
Budsj.
endr.

Rev. 
Budsj.

Års-
prognose

2014
Øk.plan

2015

Nytt 
estimat

2015

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -126 962 -126 962 -125 876 -127 762   -126 262

Ordinært rammetilskudd -243 433 -243 433 -243 433 -239 393   -233 738

Skatt på eiendom -2 464 -2 464 -2 464 -2 464 -2 464

Andre direkte eller indirekte skatter -800 -800 -800 -800 -800

Andre generelle statstilskudd -2 796 -2 796 -2 796 -2 796 -2 796

Sum frie disponible inntekter -376 455 -376 455 -375 369 -373 215   -366 060

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Netto renteutgifter 11 403 11 403 11 403 15 450 15 450

Avdrag på lån 17 000 17 000 17 000 18 000 18 000

Netto finansinntekter/-utgifter 28 403 28 403 28 403 33 450 33 450

AVSETNINGER OG BRUK AV 
AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger 17 539 17 539 17 539 8 752 12 000

Netto avsetninger 17 539 17 539 17 539 8 752 12 000

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0

Til fordeling tjenesteområder -330 513 -330 513 -329 427 -331 013 -320 610

Spesifikasjon tjenesteområder

Politisk virksomhet 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419

Fellesadm., plan og næring 24 800 24 800 24 800 24 400 24 400

Oppvekst 118 960 118 960 121 086 117 800 116 129

Helse, omsorg og sosial 134 836 1 600 133 236 133 936 135 175 125 298

Kultur 15 885 15 885 15 885 15 700 16 100

Kommunalteknikk 29 700 29 700 29 700 29 700 29 700

Vann 0 0 0 0

Avløp 0 0 0 0

Diverse Fond 0 0 0 0

Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0 0

Fellesområde inntekter -1 173 -1 173 -1 173 -1 173 -1 173

Fellesområde diverse 210 -1600 1810 2 210 210 3 000

Fellesområde tilleggsbevilgninger 7 940 7 940 7 940 7 940 7 940

Avskrivninger -4 064 -4 064 -4 064 -4 203 -4 203

SUM 330 513 0 330 513 333 739 328 968 320 610

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 4 312 0 0

Netto driftsresultat -17 539 0 -17 539 -12 198 8 752 12 000

Vurdering:

Revisjon av driftsregnskapet 2014 – årsprognose 2014

Revidert nasjonalbudsjett for 2014 signaliserer uendret handlingsrom for kommunal sektor.

Tertialrapport pr 30.04.14 prognoserer et avvik i driften på ca. 4 mill. kr med en margin på +/- 2 mill. 



Rådmannen foreslår å disponere merinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester på 1,6 mill. kroner
benyttes til å dekke pensjonskostnader, som forventes å bli høyere enn budsjettert. For øvrig legger 
rådmannen til grunn av tiltak som er og vil bli iverksatt, er tilstrekkelig til å holde budsjettrammen.

Revisjon av investeringsregnskapet 2014

Vedtatt investeringsbudsjett for 2014 har bevilgninger på 56 prosjekter med en total brutto 
investeringsramme på kr. 82,110 mill. Det presiseres at første tertialrapportering er noe usikker i 
forhold til framdriften på prosjekter. Tertialrapporten kommenterer de enkelte prosjekt nærmere. De 
vesentlige endringene kommenteres slik:

For prosjektet 8001 Inderøy oppvekst og kultursenter vil tyngden av bevilgningene komme i 2014 og 
2015. Investeringsutgiften anslås til 90 mill. kroner i 2014 en endring i framdrift på 68 mill. kroner, som 
alene bidrar til behov for økt låneopptak på om lag 45 mill. kroner.

6001 Mosvik skole. Forventet totalkostnad kr 30,5 mill. kroner blant annet på grunn av mer omfattende 
tiltak enn forutsatt medfører økning av ramme med 1 mill. kroner.

Sluttføring av Røra og Åsen boligfelt, prosjekt 9102, vise behov for en tilleggsbevilgning på om lag 2 mill.
kroner. 

For prosjekt 9108 opparbeidelse av næringsareal/bygg et det gjort et overslag på 2 mill. til prosjektering 
og vegutbygging på Lensmyra.

Rådmannen foreslår at det foretas budsjettendringer i 2014: 

 Teknisk budsjettendring av prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter, kr 68 mill.kr.

 Endring i kostnadsrammer for enkelte prosjekter, og budsjettendringer kr 5,25 mill. kr. i 2014

 Finansiering via momskompensasjon, tilskudd, bruk av fond og låneopptak.

Det vises for øvrig til forslag til innstilling.

Strateginotat 2015. Oppdatering av planleggingsrammen for 2015

Gjeldende budsjett og økonomiplan ble vedtatt i desember 2013 og gir foreløpige planleggingsrammer 
for 2015.

Rådmannen vil nedenfor kort redegjøre for endringer som kan ha betydning for våre økonomiske 
planer generelt og planleggingsrammene for 2015 spesielt:

1. Kommunereformen, jfr. Kommunaldepartementets melding. Denne pålegger kommunene en 

utredningsplikt vedrørende fremtidig struktur med sikte på politiske beslutninger lokalt innen 

2016. Rådmannen finner det ikke riktig i denne sammenheng og hensynta dette perspektivet, 

men ser behov for en snarlig politisk strategisk drøfting.

2. Kommuneøkonomiproposisjonen/revidert nasjonalbudsjett. Hovedpunkter:

a. Det varsles en revisjon av inntektssystemet for kommunene. Nord-Trøndelag 

fylkeskommunen taper 80 millioner kroner på revisjonen av det fylkeskommunale 

inntektssystemet. Om vi tenker oss tilsvarende effekter for kommunene i Nord-

Trøndelag ved revisjon av inntektssystemet vil inntektsnedgangen for Inderøy kunne 

utgjøre i størrelsesorden 15 – 20 mill. kroner. I så fall skal Inderøy kommunes «varige» 



inntekter fra skatt og rammetilskudd over en 15 års periode justeres ned med mellom 

40 og 50 mill. kroner sammenlignet med budsjett 2014. (når Ingar effekten og 

inndelingstilskuddet er avviklet) 

b. Denne langsiktige utfordringen har sin motpost i den relativt gunstige kortsiktige 

finansieringssituasjonen til kommunen. Fra 2015 får Inderøy kommune distriktstilskudd 

som utgjør 5 mill. kroner. Motsatt effekt har den varslede endringen i inntektssystemet 

for 2015 hvor veksttilskuddet vil bli tillagt økt betydning. Dette vil tilgodese 

vekstkommunene. Inderøy kommune vil isolert sett «tape» ca. kr. 400.000,- på denne 

ordningen. (finansieres ved likt trekk pr innbygger for alle kommuner)  

c. Inntektsgarantiordningen. Inntektssystemet justeres slik at inndelingstilskuddet inngår i 

grunnlaget for beregning av Ingar. (inntektsgarantiordningen) Dette betyr at nye 

kommunesammenslåinger ikke vil få inntektsgarantikompensasjon. Inderøy kommune 

skal behandles spesielt; mest sannsynlig slik at vi beholder den ordning som gjaldt på 

kommunesammenslåingstidspunktet.

d. Vi kan påregne reduksjon i arbeidsgiveravgift som utgjør 7 mill. kroner på helårsbasis. 

Denne effekten hensyntas i forslaget til oppdaterte planleggingsrammer.

e. Forventet vekst i folketallet er noe lavere enn landet for øvrig. Dette vil medføre 

svakere vekst i skatteinntekter og inntektsutjevning.

Andre endringer i det kortsiktige bildet:

f. Vi må påregne en viss realvekst i samlede pensjonskostnader. Dette hensyntas i 

rammeoppsettet. 

g. Ordningen med kommunal 20 % medfinansiering av sykehustjenester avvikles. Vi legger 

til grunn at inntektsreduksjonen tilsvarer budsjetterte utgifter og ikke får noen 

realeffekt for oss.

h. Statlige prioriteringsføringer eller momenter av relevans for den økonomiske 

planlegging og prioritering:

- Fokus på forenkling og effektivisering er tydelig. Krav til ytterligere 

digitalisering og utnyttelse av de muligheter som digitaliseringen gir.

- Nav kontaktssentre skal styrkes for også kunne betjene kommunale brukere 

bedre over telefon.

- Øremerket bevilgning til stillinger i barnevernet videreføres i 2015

- Omlegging av tilskuddsordningen for flyktninger og spesielt øremerkede 

tilskudd til mindreårige barn

- Kompetanseløft for helsepersonell



- Kvalitetsindikatorer i omsorgstjenestene

- Forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Begrenset antall 

kommuner

- Mulig innføring av rettighetslovgivning knyttet til heldøgns- pleie og 

omsorgstjenester

- Rettighetsinnføring for BPA for visse grupper

- Opptrappingsplan rusfeltet

- Fortsatt prioritering av helsestasjons og skolehelsetjeneste

- Forenklinger i plan og bygningslov

- Sterkere prioritering av startlån

- Tilskuddet til private barnehager på grunnlag av regnskap to år før 

tilskuddsåret

- Plikt til gratis frukt og grønt på ungdomstrinn avvikles.

- Innskjerping kompetansekrav undervisningspersonell

Sammenfattet hovedforutsetninger  - reviderte planrammer.

Forslaget til reviderte planleggingsrammer for 2015 - hovedforutsetninger:

Rådmannen legger i hovedsak til grunn en videreføring av driftsrammene fra gjeldende økonomiplan.
Netto avsetninger foreslås budsjettert med 12 mill. kroner.  Dette er en økning fra økonomiplanen. 
Dette innebærer i praksis at en del av lettelsen i arbeidsgiveravgiften kommer driftsområdene til gode.
Det foreslås en relativ styrking av kulturbudsjettet. 

Konklusjon
Se innstilling.
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Kommunestyret

Sluttrapport investeringsprosjekter 2012-2013

Rådmannens forslag til vedtak

Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

Vedlegg
1 Sluttrapport investeringsprosjekter 2012-2013
2 Pr. 7002 Flyktningeboliger
3 Pr. 8501 Fjernvarme Venna
4 Pr. 9004 Veganlegg Venna
5 Pr. 9202 Reservebasseng Flaget
6 Pr. 9203 Sandfilter Røflo

Bakgrunn

Rådmannen legger med dette fram oversikt over investeringsprosjekter som er avsluttet i 2012 og 
2013. 
Oversikten i vedlegg 1 viser oversikt over opprinnelig og revidert kostnadsramme samt totale kostnader 
på prosjektene. Enkelte av de største prosjektene er rapportert spesielt, se vedlegg.

Vurdering

Gjeldende økonomireglement har føringer om at prosjekt-/byggeregnskap for bygg og anlegg skal 
avsluttes normalt innen 6 måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Byggeregnskap skal i henhold til 
reglementet fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
Rådmannen vil innen kort tid legge fram nytt forslag til økonomireglement herunder retningslinjer for 
sluttrapportering av investeringsprosjekter. 



Rådmannen vil legge opp til en årlig sluttrapportering fortrinnsvis ved rapportering 1.tertial året etter at 
prosjektene er sluttført. Rådmannen ser for seg en hovedoversikt som vist i vedlegg 1, men også 
supplert med budsjett og regnskap for siste år av prosjektene som avsluttes. 

Rådmannen orienterer formannskapet fortløpende om investeringsprosjektene og eksplisitt gjennom 
tertialrapportering og regnskap. Det legges derfor opp til en noe forenklet sluttrapport også for de 
største prosjektene. Vedleggene viser at vi er på søken etter det riktige nivået på disse.   

Av oversikten framgår det at det ikke er framlagt egen sluttrapport for nytt rådhus med omgjøringer av 
helsehuset. Dette vil bli lagt fram i forbindelse med rapportering 2. tertial. 

Generelt viser sluttregnskapene at prosjektene har relativt små avvik både i forhold til opprinnelig og 
revidert kostnadsramme. Ett unntak er vegomlegging på Venna hvor prosjektomfanget ble betydelig 
mer omfattende enn planlagt ved oppstart. Bakgrunnen for utvidelsen av prosjektet er beskrevet i 
sluttrapport, vedlegg 4. 

Rådmannen har kontinuerlig rapportert de utfordringene som har vært knyttet til dette prosjektet. Det 
er åpenbart at kostnadsestimatene i tidlig fase var for dårlige.  Vi må påregne ha pådratt visse 
merkostnader som følge av dette. Samtidig er det viktig å presisere at alt som er gjort er i samsvar med 
politiske vedtak og bestillinger.

Konklusjon
Det vises til rådmannens forslag til vedtak.



Oppstart Regnskap Avvik Kommentar

År Opprinnelig Revidert Totalt

5002 Kommune på nett(2012) 2012 300 000 300 000 272 365 -27 635

5003 Papirløs politiker 2012 170 000 235 000 234 813 -187

5007 Felles AD 2012 250 000 250 000 276 780 26 780

5101 Nytt rådhus - familiesenter (trinn 1) 2007 30 500 000 33 100 000 33 068 638 -31 362

6002 Framverran skole 2012 -2 000 000 -1 750 000 -1 586 888 163 112 Utgifter kr. 28795

6005 Lyngstad skole, renovering vinduer 2012 350 000 410 000 407 782 -2 218

6006 Røra barnehage, oppgrad. stellerom HMS 2012 150 000 150 000 31 000 -119 000

6008 Inderøy ungdomsskole, tilgjengelighet for alle 2012 200 000 200 000 108 987 -91 013

6010 Inderøy U-skole, lukking avvik HMS - støy (2012) 2012 300 000 300 000 9 018 -290 982

6011 Opprustn.tiltak/omgjøring komm.bygg - div tiltak 2012 150 000 150 000 111 140 -38 860

6012 Røra skole, renovering av dusjer (2013) 2013 400 000 400 000 408 631 8 631

7002 Flyktningeboliger 2011 12 200 000 12 800 000 12 613 455 -186 545 Se egen sluttrapport

7005 Inderøyheimen, branntetting 2012 90 000 90 000 87 472 -2 528

8002 Inderøy kulturhus - opprustningg 2012 1 000 000 995 000 828 390 -166 610

8004 Personløfter kulturhuset 2012 140 000 140 000 136 250 -3 750

8501 Biobasert sentralvarme Straumen/Venna 2010 1 900 000 3 100 000 2 189 000 -911 000 Se egen sluttrapport

8502 Inderøy-Mosvik. Bredbånd 2011 2 700 000 2 180 000 1 993 971 -186 029

9004 Straumen. Vegomlegging Venna-skole 2007 5 000 000 12 100 000 12 235 000 135 000 Se egen sluttrapport

9007 Fv. 221 Småland, GS-vei 2012 1 043 000 1 043 000 1 043 000 0 Overføring fylkeskommunen

9050 Muustrøparken, nybygg og omgjøring  lagerbygg m.m. 2012 363 000 393 000 365 220 -27 780

9101 Sandvollan - Gangstad boligfelt, trinn 1 og 2 2009 3 490 000 3 490 000 3 670 000 180 000

9201 Utskiftning ledningsnett vann 2010 8 000 000 8 000 000 8 202 643 202 643 Kostnadsramme kr. 2,0 mill pr. år

9202 Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann 2011 12 000 000 12 000 000 12 125 000 125 000 Se egen sluttrapport

9203 Røra-utskifting sandfilter Røflo 2012 800 000 1 000 000 830 575 -169 425 Se egen sluttrapport

9204 Avløpsrensing Røra - oppgradering 2012 800 000 800 000 644 780 -155 220

9206 Varebil (2013) 2013 500 000 500 000 373 654 -126 346

Sluttrapport investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013

Tall i kroner

Prosjekt Kostnadsramme
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL

1.1 Bakgrunn og formål
I forbindelse med at Inderøy kommune vedtok å ta i mot 15 flyktninger årlig, ble det også vedtatt at det 
skulle bygges et nytt rekkehus med 6 stk 3-roms leiligheter. Det vises videre til sak i Ephorte med 
saksnummer 2012/511, saksframlegg 35/12 i Formannskapet og saksframlegg 30/12 i Kommunestyret.

1.2 Prosjekteier
Jon Arve Hollekim, Rådmann i Inderøy kommune.

2 PROSJEKTETS OMFANG

2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang
Den 31/1-2012 ble det kunngjort i Doffin : Totalentreprise- oppføring av 6 stk 3-roms leiligheter på 
Straumen.  Rivning av eksisterende bygningsmasse på eiendommen inngikk også i beskrivelsen. Det 
var Asplan Viak, Trondheim v/ Vera Gravraakmo som bistod Inderøy kommune med beskrivelse av 
prosjektet og gjennomføring av anbudskonkurransen fram til at kontrakt for totalentreprise ble inngått 
med Byggmestran AS den 27/3-2012.
Underveis i prosjektering ble det foretatt noen prinsipielle endringer begrunnet i både 
energibehov/bruk og praktisk drift. I tillegg ble det tilleggskostnader som kom på grunn av nødvendig 
støyskjerming mot FV.

2.2 Rammebetingelser

ØKONOMI: Ramme 12 800 000,- INKL.MVA
INNFLYTNINGSKLART: 01.08.2012

3 MÅL OG RESULTATKRAV 

3.1 Effektmål
Hensikten med prosjektet er at Inderøy kommune har leiligheter nok å tilby de flyktninger som 
kommunen skal motta.

3.2 Resultatmål
Et rekkehus med 6stk - 3 romsleiligheter. Boligtype med gode kvalitative egenskaper som egner seg 
for utleie. Hver boenhet med egen inngang og private utendørs oppholdsrom.
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4 PROSJEKTORGANISERING

5 BUDSJETT/REGNSKAP

BUDSJETT eks mva BUDSJETT inkl.mva REGNSKAP

Kontraktssum 9 232 000 11 540 000 11 990 235

Uforutsett 673 000 841 250

Konsulent 160 000 200 000 167 341

Saksbehandlingsgebyr, avgifter 170 000 212 500 166 275

Annonser 5 000 6 250 2 121

MVA 287 482

10 240 000 12 800 000 12 613 455

Ubenyttet 186 545

Planlagt finanisering

Låneopptak 10 240 000

Stalige overføringer(Husbanken) 2 560 000

6 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET

Prosjektet avsluttes med denne sluttrapporten, og eiendommen Årfaldvegen 2 og 4 ansees med dette 
innlemmet i kommunenes drift. Leilighetene er bebodd, og alle regninger er betalt.

Prosjekteier:
Jon Arve Hollekim

Prosjektleder:
Jorunn By
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Sluttrapport	investeringsprosjekt

Prosjektnavn:	 Biobasert	fjernvarme	Straumen/Venna

Prosjektnummer:	 8501

Saksnummer:	 2011/1302,	2011/1753,	2012/203	og	2012/249

Prosjektleder:	 Jorunn	By/Arnfinn	Tangstad

1. Formål

Hensikten	med	prosjektet	er	å	tilrettelegge	for	biobasert	fjernvarme	til	kulturhus,	
videregående	skole,	nytt	rådhus	og	nytt	Inderøy	helsehus.	Prosjektet	er	et	ledd	i	planer	
om	et	nytt	biobasert	fjernvarmeanlegg	på	Venna.	

2. Beskrivelse	av	prosjektet

Prosjekt	583	ble	fra	2012	kalt prosjekt	8501	Biobasert	fjernvarme	Straumen/Venna.

Prosjektet	omfatter	legging	av	ca.	1000	lm	fjernvarmerør	med	tilhørende	pumper,	
kummer	og	varmevekslere.	

Underveis	i	prosjektet	ble	rørdimensjon	på	hovedledning	økt	som	følge	av	at	Solstad-
tomta	ble	valgt	som	tomt	for	nytt	fjernvarmeanlegg.		

Underveis	i	prosjektet	ble	det	også	tilrettelagt	for	biobasert	fjernvarme	til	nye	
flyktningeboliger.	

Kun	Inderøy	helsehus	og	flyktningeboliger	er	foreløpig	koplet	på	anlegget	(i	tillegg	til	u-
skole	og	Sakshaug	skole).	 For nytt	Inderøy	rådhus	er	røropplegg	og	varmeveksler	
innstallert,	men	ikke	tilkoplet	sekundærnettet	i	rådhuset.	Bakgrunnen	er	manglende	
kapasitet	på	biokjel	i	samfunnshuset.	

3. Prosjektgjennomføringsmodell

Prosjektet	er gjennomført	som	en	delt	entreprise med	en	kontrakt	på	
gravearbeider/legging	av	varmerør	og	en	kontrakt	på	rørmontasje	og	varmevekslere.	
Byggeleder	for	prosjektet	har	vært	tjenesteleder	fra enhet	kommunalteknikk.	

Prosjektet	har	et	grensesnitt	mot	prosjekt	9004	Vegomlegging	Venna.	Entreprenør	
hadde	gravearbeid	og	legging	av	varmerør	i	pr.	8501	i	samme	kontrakt	som	for	prosjekt	
9004	Vegomlegging	Venna.	
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4. Prosjektorganisasjon

Prosjekteier:	 Inderøy	kommune,	rådmann

Prosjektadministrasjon:
Prosjektleder:	 Jorunn	By/Arnfinn	Tangstad
Byggeleder: Karstein	Kjølstad

Prosjekterende	og	bistand	byggeperiode: Planstyring	AS	

Utførende	entreprenører: Anton	Letnes	AS	og	S-Rør	AS

5. Framdrift
Anleggsarbeidene	startet	i	september	2011 og	anlegget	ble	overtatt	i	desember	2012.

6. Vedtatt	prosjektramme
Prosjektrammen	er	justert	av	formannskapet	i	flere	omganger	jf.	oversikten	nedenfor:

Budsjett (1000kr inkl. mva) Ramme Rev. ramme Rev.ramme

15.06.2011 B-2012 25.06.2012

Entrepriser 1862 1700 1700

Prosjektering og byggeledelse 38 300 500

Uforutsett og andre endringer 0 0 900

Sum 1900 2000 3100

7. Regnskap	

Regnskap (1000- kr. )
Regnskap 
2010-2011 Regnskap Regnskap Regnskap 

(pr. 583) 2012 2013 Totalt

Netto investering 246 1095 1341

Konsulent 373 63 436

MVA 148 264 412

Bevilgning/brutto regnskap 767 1422 0 2189

Overføring fra  drift -27 -27

Sum finansiering 740 1422 0 2162

Kommentar:	
 Det	er	flere	feilføringer mellom	prosjektene	8501	og	prosjekt	9004	– ca.	1,0	mill.	kr.	

for	lite	er	ført	på	pr.	8501. Regnskapet	er	derfor	reelt	på	ca.	3,2	mill.	kr.	- omtrent	på	
siste	rammebevilgning	fra	juni	2012.
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 Rørentreprisen	ble	noe	mindre	(ca.	kr.	160.000)	grunnet	at	det	ikke	ble	utført	
tilknytning	til	kulturhus	og	videregående	skole.	Tilknytning	til	Inderøy	helsehus	kom	
i	tillegg	og	ble	utført	av	helsehusets	entreprenør	men	belastet	prosjektet.	

 Økning	av	rørdimensjon	medførte	ekstra	kostnad	på	ca.	kr.	337.000.

 Forsering	av	framdrift	for	levering	til	helsehuset	– ekstra	kostnad	kr.	125.000.	

 Varerør	for	framtidig	legging	av	fjernvarmerør	i	forbindelse	med	vegomlegging	
Straumen,	er	belastet	prosjektet	med	ca.	kr.	200.000.

8. Konklusjon

I	likhet	med	prosjekt	9004	Vegomlegging	Venna,	bærer	prosjektgjennomføringen		preg	
av		manglende	avgrensning	og	avklaring	tidlig	i	prosjektet.	Usikkerheten	underveis	i	
forhold	til	plassering	og	framdrift	av	nytt	fjernvarmeanlegg	har	medført	ekstra	
kostnader.

Som	nevnt	ovenfor	gjenstår	tilkopling	til	kulturhuset	og	videregående	skole.	Dette	må	
avklares	nærmere	i	forbindelse	med	nytt	fjernvarmeanlegg	på	Solstad-tomta, og	
planlegging	av	nytt	oppvekst- og	kultursenter.

20.02.14

Arnfinn	Tangstad
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Sluttrapport	investeringsprosjekt

Prosjektnavn:	 Vegomlegging	Venna

Prosjektnummer:	 9004

Saksnummer:	 2010/470,	2011/1302,		og	2012/203

Prosjektleder:	 Jorunn	By/Arnfinn	Tangstad

1. Formål

Hensikten	med	prosjektet	er	en	omlegging	av	Vennalivegen	for	å	bedre	
trafikksikkerheten	i	området	og	øke	parkeringsarealene	ved	skole,	kulturhus	og	nytt	
rådhus.	

2. Beskrivelse	av	prosjektet

Prosjekt	544	Trafikk/parkering	ved	Inderøy	kulturhus,	og	prosjekt	582	Omlegging	veg	
Venna,	ble	slått	sammen	til	et	felles	prosjekt	fra	2012	kalt	prosjekt	9004	Vegomlegging	
Venna.	

Ved	behandling	i	kommunestyret	ble	det	vedtatt	reguleringsplan	for	Vennaområdet,	
med	endring	av	kryssløsning	med	fv.	761.	Endret	kryssløsning	ble	tatt	inn	i	prosjektet	
etter	anbudsinnhenting.	

Parkeringsplass	foran	rådhuset	ble	tatt	inn	i	prosjektet	underveis	for	å	få	en	mest	mulig	
helhetlig	løsning	for	området	mellom	Inderøy	helsehus	og	Inderøy	rådhus.	

I	forbindelse	med	mulighetsstudien	for	Inderøy	oppvekst- og	kultursenter	ble	noe	
forsterkning	av	veg og	asfaltering	av	parkeringsplasser	tatt	ut	av	prosjektet.

Prosjektet	omfatter	bygging	av	nytt	kryss	med	fv.	761	og	bygging	av	ca.	400m	ny	
Vennaliveg	med	rundkjøring,	fortau,	belysning	og	betydelig utbedring	av	drens- og	
overvannssystemet	i	området.	Det	er	videre	bygd	3	parkeringsplasser	med	tilhørende	
belysning	og	gangvegforbindelse	mellom	Vennalivegen	og	Vennavegen.	

3. Prosjektgjennomføringsmodell

Prosjektet	er gjennomført	som	en	hovedentreprise med	byggeleder	fra enhet	
kommunalteknikk.	Prosjektet	har	et grensesnitt	mot	prosjekt	8501	Biobasert	
fjernvarme	Straumen/Venna.	Hovedentreprenør hadde	gravearbeid	og	legging	av	
varmerør	i	pr.	8501	i	samme	kontrakt	som	for	Vegomlegging	Venna.	
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4. Prosjektorganisasjon

Prosjekteier:	 Inderøy	kommune,	rådmann

Prosjektadministrasjon:
Prosjektleder:	 Jorunn	By/Arnfinn	Tangstad
Byggeleder: Karstein	Kjølstad

Prosjekterende	og	bistand	byggeperiode: Planstyring	AS	

Utførende	hovedentreprenør: Anton	Letnes	AS	

5. Framdrift
Anleggsarbeidene	startet	i	september	2011 og	arbeider	i	henhold	til	kontrakt	ble	
overtatt	05.09.12.

Tilleggsarbeider	med	nytt	kryss	og	parkeringsplass	foran	rådhuset	ble	overtatt	18.12.12.
Grøntarealer,	skråninger	og	beplanting	ble	sluttført	i	mai	2013.

6. Vedtatt	prosjektramme
Prosjektrammen	er	justert	av formannskapet	i	flere	omganger	jf.	oversikten	nedenfor

Budsjett (1000-kr inkl. mva.) Ramme Rev. ramme Rev.ramme Rev.ramme Rev.ramme 

15.06.2011 B-2012 25.06.2012 B-2013 rev B-2013

Entreprise 4300 4800 4800 4800 4800

Tillegg parkering rådhuset 1600 1800

Prosjektering og byggeledelse 300 400 600 900 1100

Uforutsett og andre endringer 400 600 1100 3700 4400

Prosjektramme 5000 5800 6500 11000 12100

7. Regnskap	

Regnskap (1000-kr.) Regnskap 2010-11 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

(pr.544) (pr. 582)
2010-11 

total 2012 2013 Totalt

Netto investering veg 16 1055 1071 7968 594 9633

Netto konsulent 53 570 623 352 21 996

MVA 17 216 233 1231 142 1606

Brutto regnskap 86 1841 1927 9551 757 12235

Overføring fra  drift -17 -184 -201 -34 -235

Tilskudd NTFK -270 -270 -270

Sum finansiering 69 1387 1456 9517 10973
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Kommentar:	
Regnskapet	viser	en	betydelig	overskridelse	i	forhold	til	opprinnelig	prosjektramme.	

Dette	skyldes	i	hovedsak:
 Feilføring	mellom	prosjektene	8501	og	prosjekt	9004	– ca.	1,0	mill.	kr.	for	mye	er	ført	

på	pr.	9004.

 Mangelfull	planlegging	og	avgrensning	av	hva	som	skal	tas	med	i	prosjektene	i	tidlig	
fase,	eksempelvis	utvidelse	av	kryss	mot	fv.	761	hvor	det	etter	anbudsrunden	ble	
foretatt	endringer	i	løsningsvalg	etter	politisk	vedtak.	Tidlige	kostnadsestimater	blir	
ikke	godt	nok	kvalitetssikret.

 Mangelfull	planlegging	gir	mangelfullt	anbudsgrunnlag.	Viktige	elementer	som	
skiltplan,	omfang	av	forsterkningslag	,	masser	i	vegskulder,	plener	og	vegskråninger	
etc.	var	ikke	med	i	anbudsgrunnlaget.	(eksempelvis	utgjør	plener/vegskråninger	en	
ekstra	kostnad	på	kr.	305.000	eks.	mva.)

 I	sen	fase	ble	avdekket	nødvendig	behov	for	masseutskifting	på	parkeringsplass	
Rådhuset.		Nytt	asfalt	dekke	kunne	ikke	legges	uten	utskifting.		Denne	
oppgraderingen	kom	seg	på	ca	1,8	mill.	kroner.		(Dette	var	et	av	elementene	som	lå	
til	grunn	for	kostnadsrammeendringen	i	kommunestyret	desember	2012)

 Koordineringen	av	samtidig	utbygging	av	prosjektene	Helsehus	og	Rådhus	– og	
vegutbygging/varmeutbygging.	Som	eksempler	kan	nevnes:	Helsehuset	ble	oppført	
etter	at	veg	var	planlagt,	men	før	vegen	ble	bygd.		Uønskede	høydeforskjeller	ble	ikke	
oppdaget	og	veg	måtte	senkes	(ekstra	kostnad	144.000).		

 Alt	det	vesentlige	som	er	utført	av	tilleggsarbeider,	er	det	benyttet	enhetspriser	fra	
opprinnelig	kontrakt	med	entreprenør.	(samme	enhetspriser	som	er	gitt	i	anbud)		
Mangler	ved	prosjektering	og	anbudsgrunnlag	vil	likevel	uvilkårlig	påføre	
merutgifter	utover	det	som	kunne	ha	vært	resultatet	dersom	anbudsgrunnlag	hadde	
vært	fullstendig.

Det	er	underveis	forsøkt	å	redusere	på	kostnadene	bl.a	ved	ikke	å	asfaltere	to	
parkeringsplasser	samt	ikke	å	forsterke	adkomstveg	ved	ungdomsskolen,	samt	holde	
standarden	på	et	fornuftig	nivå	sett	opp	mot	framtidige	driftskostnader.

8. Konklusjon

Som	nevnt	under	kommentarer	til	regnskap,	er	prosjektet	gjennomført	med	betydelige	
overskridelser.	
Både	avgrensning	av	prosjektet,	planlegging	/prosjektering	og	gjennomføring	for	øvrig	
kunne	vært	utført	på	en	bedre	måte.	
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Det	må	bemerkes	at	ca.	160	m	av	Vennelivegen	vest	for	kulturhuset	ikke	var	planlagt	
forsterket	og	heller	ikke	er	utbedret.	Strekning	har	meget	redusert	bæreevne	i	
teleperioden.	

Det	må	også	legges	til	at	det	er	lagt	til	rette	for	et	ekstra	lag	asfalt	på	hele	strekningen.	
(hevet	kantstein)		

I	forbindelse	med	ferdigstillelse	av	Inderøy- oppvekst	og	kultursenter,	bør	det	vurderes	
oppgradering	av	veg	og	fortau	ved	kulturhuset	og	et	overtrekk	med	asfalt	på	hele	
vegstrekningen.

20.02.14

Arnfinn	Tangstad
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Sluttrapport	investeringsprosjekt

Prosjektnavn:	 Røra/Flaget	– reservebasseng	drikkevann

Prosjektnummer:	 9202

Saksnummer:	 2012/125

Prosjektleder:	 Arnfinn	Tangstad

1. Formål

Hensikten	med	prosjektet	er	å	bedre	forsyningssikkerheten ved	brudd	i	
hovedvannsledning	mellom	vannbehandlingsanlegget	på	Røflo	og	Røra.	Spesielt	vil	
forsyningssikkerheten	bedres	i	området	på	Røra	og	Straumen.	
I	tillegg	skal	reservevannkilden	sikre	en	jevnere	produksjon	fra	
vannbehandlingsanlegget	på	Røflo.	

2. Beskrivelse	av	prosjektet

Reservebasseng	Flaget	er	høydebasseng	nr.	7	i	Inderøy	vannverk.	Prosjektet	er	
prioritert	i	tidligere	Hovedplan	vann	2008-2017.	
Prosjektet	omfatter	utbygging	av	høydebassenget	med	volum på	2000	m3.	I	tillegg	er	det	
bygd	ca. 200m tilførselsveg,	130m	tur/retur	vannledning	(315	mm)	og	50m	
overvannsledning.
Veg	og	reservebasseng	ligger	på	leid	tomt	(gbnr.	146/3)	på	3324,5	m2.

3. Prosjektgjennomføringsmodell

Bygging	av	reservebasseng	på	Flaget	er	gjennomført	som	en	totalentreprise med	
byggeleder	fra enhet	kommunalteknikk.	I	tillegg	har	driftsansvarlig	for	fagområdene	
bidratt	under	planlegging	og	i	byggeperioden.
Grunneier og	naboer	er	orientert	underveis.	

4. Prosjektorganisasjon

Prosjekteier:	 Inderøy	kommune,	rådmann

Prosjektadministrasjon:
Prosjektleder:	 Arnfinn	Tangstad
Byggeleder: Karstein	Kjølstad
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Prosjekterende	og	bistand	byggeperiode:
Asplan	Viak	AS	v/	Per	Sandvik	og	Bente	Størseth	Møller

Utførende	totalentreprenør: Anton	Letnes	AS	v/	Svein	Ivar	Norum

5. Framdrift
Oppstart	januar	2012	med	frist	for	ferdigstillelse	24.08.12.	Overtagelse	av	anlegget	ble	
foretatt	30.08.12.	

6. Vedtatt	prosjektramme

Prosjektrammen	var	i	budsjett	2012	fastsatt	til	kr.	12,0	mill.	kr. inkl.	mva. (2011-priser)

7. Regnskap	

Prosjektnr  9202 
Basseng Flaget

Budsjett Regnskap

inkl. mva inkl. mva

Entreprise 11000 11145

Tillegg/endringer 369

Konsulentbistand 500 483

Diverse 100 128

Reserve/uforutsett 400

Sum prosjektkostnader 12000 12125

Kommentar:	
Vedtatt	budsjettramme	var	inkl.	mva.	I	regnskapssystemet	agresso	framkommer	
kostnader	eks.	mva.	,	da	prosjektet	omfatter	avgiftsområdet	vann.	For	å	sammenligne	
mot	budsjettrammen	er	regnskapstallene	tillagt	mva.

Prisstigning	på	entreprise	i	byggetida er	på	ca.	kr.	178.000.	

8. Konklusjon
Prosjektet er gjennomført i hovedsak som planlagt både når det gjelder teknisk løsning, 
framdrift og i hovedsak innenfor budsjettrammen. 
Erstatninger til grunneier er utbetalt, men tinglyst festekontrakt for leid areal er foreløpig ikke 
på plass. 
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Kommunestyret

Sommervedlikehold kommunale bygg sommeren 2014

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,-  av vedlikeholdsfondet til ekstra 
vedlikeholdsoppgaver – herunder maling -  på kommunale bygg inneværende år. 

Bakgrunn

Da forventet ferdigstillelse av kommunens nye vedlikeholdsplan for kommunale bygg først er på 
senhøsten 2014, er det et behov for å stille penger til rådighet omgående for å få utnyttet sommeren 
2014 til vedlikehold som må gjøres i sommerhalvåret. 

Dette er typisk malejobber og mindre vedlikehold utendørs. Dersom man skal vente til 
vedlikeholdsplanen er ferdig og godkjent, vil så godt som hele 2014 gå med før noe vedlikehold blir 
utført. Det er en del selvsagte vedlikeholdsoppgaver som må gjøres i alle tilfeller, uavhengig av hva 
vedlikeholdsplanen blir.

Vurdering

Ved å benytte seg av sommervikarer kan kommunen få gjort unna en del av det vedlikeholdet som i alle 
tilfeller må gjøres. Disse sommervikarene er tiltenkt enkle malejobber utendørs, gjerne på bakkenivå 
om mulig.  



Alle vaktmestrene i kommunen har blitt forespurt om prekære behov for vedlikehold av bygninger 
kommunen helt sikkert skal ha med videre, og som vil få et enda større behov for vedlikehold dersom 
noe ikke blir gjort snart. 

Tilbakemeldingene tilsier at det absolutt er et behov for vedlikehold i form av maling i sommer. Blant 
byggene nevnt er OL-boligene, Værutsatte vegger på Utøy skole, Årfallet bofellesskap med mer.
Ved å benytte seg av sommervikarer, gjerne ungdom, kan man få utført nødvendig vedlikehold raskt og 
til en relativt rimelig penge. Samtidig vil man kunne tilby lokal ungdom en inntektsbringende jobb 
gjennom sommeren og skolepausen.

Konklusjon

Det foreslås at inntil kr 400 000 kroner av vedlikeholdsfondet fristilles til nødvendig 
sommervedlikehold sommeren 2014.
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