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Avtale mellom Inderøy kommune og grunneiere Kjerknesvågen om etablering av boligtomter 

Høsten 2016 vedtok kommunen en utbyggingsavtale med grunneiere av boligfeltet.  

Oversendt forslag til avtale innehold blant annet følgende: 

 Utbygging kan ikke settes i gang før det foreligger godkjenning av komplette planer for 

boligfeltet. 

 Kommunen overtar vann- og avløpsanlegg  

 Inderøy kommune bidrar med inntil 750.000.- kr til opparbeiding/oppgradering av veg, vann og 

avløp til boligfeltet. 

 Kommunalt tilskudd forutsetter at utbyggingsprosjektet har kommet fysisk i gang innen 

01.04.16. 

 

Fristen 01.04.16 har nå gått ut og utbygging har ikke kommet i gang. Utbyggers forklaring på dette er 

at det ikke har vært entreprenører som har vist interesse for prosjektet. Det er derfor ønskelig å 

foreta en ny vurdering hvor kommunen må vurdere om man skal ta et større økonomisk ansvar.  

 

Forutsetning for utført kostnadsberegning høsten 2015 

Dette er et boligfelt som er forutsatt utbygd i privat regi og hvor det er aktuelt at kommunen dekker 

kostnadene med de første 160-170 m av veg og ledninger opp til pkt B. For veg er det etablert fast 

dekke de første 20 m opp til pkt. A. Videre 80 m opp til pkt. C er det en grusveg av middels god 

standard som foreslås rustet opp til fast dekke. Alternativt kan asfalt sløyfes. Kommunen har ikke tatt 

endelig standpunkt til om det skal v ære asfalt. De resterende ca. 70 m fra B til C er en veg med dårlig 

standard som må rustes opp betydelig med vegutvidelse og forsterking.  

 

All ny utbygging av avløp krever separatsystem. På Kjerknesvågen er det lagt til rette for dette ved at 

det er ført spillvann- og overvannsledning fra havneområdet og opp til pkt. D hvor spillvann og 

overvann kan tilknyttes. 10 m sør for dette kan anlegget tilknyttes eksisterende 110 mm vannledning.  

Selv om det er krav om å bygge ut et sammenhengende overvannsystem fra tilknytningspunktet i D 

og oppover langs Randavegen til pkt. B er det ikke nødvendig å ta med ny overvannsledning i grøfta 

fra D til B. For å ta imot overvann fra boligfeltet er det tilstrekkelig å legge en separat 

overvannsledning fra pkt. B ca. 50 m mot nord og nesten ut i sjøen. De resterende 230 m av veg og 

ledninger videre oppover i boligfeltet fra pkt. B ble forutsatt bekostet av utbygger. 

 

Utført kostnadsberegning for framføring av kommunale anlegg høsten 2015 

Det er mye fjell i området, og en antar at det blir 100 % fjellgrøft der det ikke er ledninger fra før, dvs. 

B-C. På strekningen D-C ligger det ledninger fra før. Enten det velges en løsning med nytt 

ledningsanlegg ved siden av det eksisterende eller at eksisterende ledningsgrøft benyttes unngår en 

ikke at eksisterende ledninger blir ødelagt slik at utbygger må bekoste nytt ledningsanlegg for de 

private. Fordi nytt anlegg medfører sprenging er det enkelt å konkludere med at det blir rimeligst å 

sanere eksisterende privat ledningsanlegg til fordel for et nytt kommunalt anlegg. Tilstand på det 

private ledningsanlegget er ukjent. En har antatt at eksisterende grøft må utbedres/utvides på 50 % 

av strekningen slik at det her blir sprengning. For veg blir det sprenging for breddeutvidelse fra pkt. C 

til pkt. B. Enhetsprisene for veg er inkl. 25 % mva. Ut fra ovenstående forutsetningene er det foretatt 



et grovt estimat av kostnadene knyttet til fremføring av veg, vann, avløp til boligfeltet pålydende ca. 

1,3 mill. kroner.   

 

Status nærvær 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn har registrert alle innleverte sykmeldinger pr. dato. Totalt sett ser vi 

en svak bedring sett i forhold til 2015. Enhetsledere har oversikt på sitt langtidssykefravær, men 

fortsatt har vi mer å hente ved å være tett på. Våre individuelle oppfølgingsplaner må bli bedre i 

forhold til målbeskrivelser, aktiviteter og evaluering. Dette vil rådmannen følge opp med intern 

kursing. 

Det har vært møtevirksomhet med Arbeidslivssentret for å drøfte aktuelle tiltak i det kortsiktige 

bildet og avtaler for 2. halvår. Vi skal ha fokus med medarbeiderskap. Kvartalsrapporten fra 

bedriftshelsetjenesten viser en leveranse på 86 timer fordelt på 11 ulike tjenester. Ny overordna 

handlingsplan for HMS/IA er drøfte i arbeidsmiljøutvalget, samling med enhetsledere, samling med 

verneombud og forum for HTV.  

Ny plan er forelagt til Innherred bedriftshelsetjeneste og skal også drøftes med Arbeidslivssentret. 

Rådmannens forslag til plan ferdigstilles 18.april og skal så til behandling. I planen vil vi ha fokus på 

medarbeider/medarbeiderskap, kvalitet i nærværsarbeidet, og lederrollen. Relasjonsledelse vil være 

bl.a. være i fokus. 

 

 
 

Status skolestruktur 

Utredningsarbeidet har kommet godt i gang Pwc og Telemarksforskning har fått i oppgave om å bistå 

kommunen med dette utredningsarbeidet. De har bl.a. vært på befaring på alle skoler i kommunen. 

Videre er det vært mye møtevirksomhet i blant annet i form av referansegruppemøter, møter i 

FAU/grendelag og interne møter i den administrative styringsgruppen. 
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Administrasjonen legger ut fortløpende informasjon på kommunens hjemmeside. Alle 

presentasjoner og referater vil bli lagt ut og er lett tilgjengelig via en direkte link via hovedsiden 

(http://www.inderoy.kommune.no/utredning-skolestruktur.377444.no.html). 

 

Prosjektleder fra Pwc Geir Are Nyeng, vil komme til Hovedutvalg Folk den 19. april for å presentere 

progresjonen i utredningsprosessen. Dette gjøres i kraft av at dette hovedutvalget er prosjektets 

politiske styringsgruppe. 

 

Videre har politikken tidligere bedt administrasjonen om å gjøre rede for hva som legges i 

kvalitetsbegrepet, relatert til skoleutredningen. Dette er forsøkt presisert i vedlagte notat. 

 

Status utredningsarbeid bistand, omsorg og helse 

Rådmannen har engasjert et rekrutteringsfirma som skal bistå oss med rekrutteringsprosessen. Vi 

måtte forlenge søknadsfristen til 18. april. Dermed har rådmannen som ambisjon om å være ferdig 

med rekrutteringsprosessen i løpet av mai. 

 

Eiendomsskatt – statusoppdatering 

Ordfører og rådmannen har deltatt på medlemsmøte i næringsforeningen. I møtet kom det frem 

mange spørsmål og kommentarer knyttet til eiendomsskatt. Det er på bakgrunn av dette at 

rådmannen har formulert et informasjonsskriv som ble sendt ut til alle særingsaktører som har fått 

krav om eiendomsskatt. 

 

Klagefristen på eiendomsskattevedtaket gikk ut den 8. april. Ved klagefristens utgang er det kommet 

17 klager og ytterligere en klage etter fristen. 

 

Sakkyndig klagenemnd hadde planleggingsmøte mandag 11.april.  

 

Møteplan er som følger: 

Oppstartsmøte fredag 22.4. Til dette møte har eiendomsskattekontoret (Esk) fått i oppdrag å gå 

gjennom alle klager og gruppere sammenlignbare eiendommer ut fra klage både på klassifisering og 

skattegrunnlag. Det skal også legges frem en oversikt over "mangler" i klagen som Esk har avdekket. 

Disse skal så vurderes av nemnda som så vil iverksette nødvendige tiltak. På møtet skal også 

gjennomgås den gruppering som er foretatt av Esk. Takseringsprosessen vil også være tema ut fra 

momenter fremkommet i klagene. 

 

Fra uke 17, 25.4. og utover er det planlagt to møter i uken. De fleste er planlagt som heldagsmøter. 

 

Nemnda har som mål å ha gjennomgått alle klager innen utgangen av mai. Dato for endelig 

konklusjon er ikke fastsatt. 

 

 

E6 – informasjonsmøte om framdrift 

Statens Vegvesen har annonsert åpne møter i alle kommuner i uke 17 og 18.  

  

http://www.inderoy.kommune.no/utredning-skolestruktur.377444.no.html


SVV har hovedansvar for møtene, men med mulighet for et kommunalt innlegg med informasjon om 

f.eks arealplaner i tilknytning til E6-planene. Inderøy kommune benytter seg av denne muligheten. 

 

I Inderøy kommune skal møte foregå på Røra samfunnshus den 2. mai med oppstart kl. 19.00 og 

politisk ledelse oppfordres til å stille på møtet.  

  

Ny statusoppdatering Kvennavika 

Kvennavika går for fullt, og er trimmet inn av Nordic water, leverandør av anlegget.  

Vi har også fått utarbeidet en "trouble shooting plan" ved kjørbarhetsproblemer, samt at operatør 

Bjørnar Austheim, arbeidsleder Arnfinn Vist og tjenesteleder Åge Elvebakk har fått opplæring.  

Når snøen har smeltet vil det bli gjort utbedringer på vannledning for å sikre at vi unngår 

fryseproblemer kommende vintre.  

Disse består først og fremst i å sikre at det er gjennomstrømning av vann i ledningen, uansett om 

renseanlegget er i drift eller ikke.  

 

Kommunereform – rådmannens notat, formulert på bakgrunn av inngått intensjonsavtale mellom 

Steinkjer, Verran og Snåsa 

Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ deltakelse samt tillitsvalgte 

i Steinkjer, Verran og Snåsa har sammen kommet frem til en avtale som ble undertegnet av 

ordførerne den 29.03.2016. 

 

Intensjonsavtalen gir en overordnet skisse av hvordan den nye kommunen ønsker å ivareta 

kommunens oppgaver og forpliktelser. Videre skisserer den en fordeling av tjenesteoppgaver mellom 

de nåværende kommuner. Dessuten påpekes det også i avtalen at den nye kommunen vil fortsette 

samarbeidet med Inderøy kommune som er bygd opp gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet, og bidra 

til å videreutvikle samarbeidet mellom Innherreds-kommunene. Dette understeker viktigheten av å 

påpeke sentrale forhold som berører samarbeidet med Inderøy kommune. 

 

Selv om avtalen tar utgangspunkt i en sammenslåing av ovennevnte kommuner, vil det som sagt 

være mange momenter som berører forhold hvor Inderøy kommune er involvert i og/eller som ellers 

kan være av interesse for Inderøy kommune å følge med på. Det er på bakgrunn av dette at 

rådmannen har valgt å lage et notat som synliggjør diverse problemstillinger/spørsmål som kan være 

aktuelt å diskutere. Dette notatet er vedlagt. Rådmannen vurderer det som viktig at diverse 

problemstillinger knyttet til intensjonsavtalen blir diskutert politisk, særlig dersom de endelige 

politiske vedtakene i juni viser at det vil gå mot en kommunesammenslåing mellom Steinkjer, Verran 

og Snåsa. Det er på bakgrunn av dette at dette er tatt med som tema i rådmannens 

orienteringsnotatet. 

 

Inderøy kommune har hittil selv valgt å stå utenfor en eventuell ny kommunekonstellasjon, og slik 

sett kan vi ikke forvente noe annet enn at det forhandles om forhold som også angår Inderøy 

kommune. Dette vil imidlertid ikke si at man skal innta en avventende holdning til den eventuelle 

fremtidige kommunesammenslåingen. 



 

Notatet vil ikke være uttømmende når det gjelder problemstillinger som kan bli aktuelt å diskutere, 

men gir likevel en god oversikt over de områdene som er viktig å legge merke til. Rådmannen har 

som intensjon å sende notatet til rådmennene i Steinkjer, Verran og Snåsa, evt. etter at den er 

redigert på bakgrunn av innspill fra det politiske styringsnivået. 

 

Status Lensmyra 

Jernbaneverket avholdt informasjonsmøte/ grunneiermøte den 7. april 2016 på Elgkroa – Røra hvor 

næringssjef og ordfører deltok fra Inderøy kommune. Resultatet av dette møtet ble at 8 av 10 

grunneiere nå har signert kontrakt med JBV om å avstå grunn som blir båndlagt til ny veg. De 2 siste 

grunneiere er i dialog med JBV og forventes å signere kontrakt i nær framtid. Vegen vil få større 

bredde enn opprinnelig tenkt på deler av strekningen. Kravet i landbruksklasse III som er den 

standarden JBV forholder seg til ved bygging av ny veg, er 4 meters bredde. En del av strekningen vil 

nå bygges ut med 6 meters bredde som også er en fordel for Inderøy kommune med tanke på 

bygging av industriveg seinere. 

 

I møtet med grunneiere kom også et innspill fra grunneiere og næringsdrivende på Lensmyra hvor de 

ønsker seg en masseutskifting av de siste 75 meter som går inn til kryss med FV 755. 

Inderøy kommune har nå fått en skriftlig henvendelse fra næringslivet på Lensmyra hvor denne 

forespørselen rettes til Inderøy kommune med konkret ønske om etablering av forsterket veg de 

første 180 meter. Dette er ikke inkludert i JBV sine planer. Innspillet inkluderer at det skjer en 

masseutskifting av de første 75 meter inn fra FV 755 samt etablert et nytt bærelag og 6 meters 

bredde på veg. Videre ønsker de at kommunen tar kostnader for de første 180 meter av vegen 

gjennom dagens etablerte næringsområde og sørger for fast dekke med asfalt.  

 

Dette kan forstås som en forskuttering av egen industriveg og en imøtekommelse av 

næringsdrivende på Lensmyra for å etablere en vegstrekning som tåler belastningene både i dag og 

framover i tid. Inderøy kommune har vært i kontakt med JBV ved Åge Sjømark og fått bekreftet at 

Inderøy kommune inkluderes i anbud som legges ut hvor dette inntas som et tillegg. Prismessig vil 

kommunen få kunnskap om størrelse når anbudet er lagt ut og tilbud er meldt tilbake fra potensielle 

aktører for å gjennomføre hele prosjektet – inkludert denne framlagte forespørsel. 

 

Inderøy kommune forstår dette som en forberedelse til å anlegge industriveg slik som tidligere 

planlagt og at dette kan belastes rammen for totalprosjektet Lensmyra Næringspark som  

inkluderer framføring av industriveg på ca. 750 meter. Rådmannen vurderer det slik at det ligger 

innenfor hans delegerte myndighet til å gå inn i en konkret dialog/forhandling med de aktuelle 

interessentene for å kunne imøtekomme deres behov for oppgradering av denne veistrekningen. 

Videre vurderer rådmannen det slik at tidligere kommunestyrevedtak om utsettelse av veiutbygging 

på Lensmyra ikke er til hinder for å få gjennomført dette. 

 

Avsatte investeringsmidler i den totale rammen for hele prosjektet på Lensmyra er: kr. 8,90 MNOK. 

Estimatet for dette prosjektet ligger i størrelsesorden langt under hva rammen representer, men 

eksakte tall vil ikke foreligge før anbud er gjennomført og akseptert av JBV. 

 

 



Status utredning Sakshaug skole 

Kort oppsummert innspill fra politikken etter temasaken i hovedutvalg folk og formannskap i mars 

2016: 

- Det skal være fokus på kommunens behov 

- Det er et ønske å ha flyktningetjenesten ved siden av AKSET 

- Ta vare på "gamle" Straumen sentrum 

- Ønsker tyngde både på kultur og næring 

- Men unngå konkurranse med næringslivet 

- Kan ha inkubator på Sakshaug skole, men hovedfokus relatert til næring bør være i gamle 

sentrum 

- Gulbygget er et landemerke, det må bestå 

- Positiv til Ungbo prosjekt 

Etter temasaken i mars 2016, jobbes det videre med både salg av Sakshaug skole og alternativ bruk 

av Sakshaug skole utredes. Når det gjelder alternativ bruk av Sakshaug skole, er det jobbet videre 

med følgende: 

- Det ses på muligheten for å flytte flyktningetjenesten til Sakshaug skole. Det er viktig å skape 

en utvikling og positivitet rundt flyktningetjenesten slik at resten av det som legges til skolen, 

kan skape synergier rundt arbeidet med flyktningene. Dette kan innebære flere 

språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser.  

- Det er satt i gang et forprosjekt for å utrede grunnlaget for en næringsklynge innenfor 

kreative næringer i regi av Tindved Kulturhage AS i nært samarbeid med Inderøy Kommune. 

Tindved Kulturhage AS ønsker å gjennomføre forstudien for å kunne forankre en eventuell 

søknad fra dem til Siva og Nord Trøndelag Fylkeskommune om en næringsnode i Inderøy i 

selskapets styre. For Inderøy Kommune er det viktig å få kartlagt bærekraften i en 

næringsklynge innenfor kreative næringer i Inderøy. Informasjonsbrev som er sendt til 

aktuelle interessenter er vedlagt. 

o Dette forprosjektet innebærer kartlegging av aktuelle bedrifter. Bedriftene vurderes 

og kategoriseres i forhold til aktualitet og innpassingsevne i 

næringshageprogrammets krav og målsettinger.  

- Det er gjennomført et møte med Husbanken med tanke på potensiell boligbygging på deler 

av tomten. 

- Utdypende detaljer vil bli gitt i HU Folk og Formannskapet.  

 


