
Beskrivelse av prosjektarbeid i Næring Inderøy kommune 

Prosjektbeskrivelse –  

pågående arbeid  

Status pr. 21.03.17  Forventninger  

1.  Klokkarstu - istandsett ing  
Klokkarstu er pt.  utleid  t i l  Edel  Bøe fram ti l  og med 

Inderøyfest .  Dialog med E llen Giskås  og Sissel Norum 

er pågående. Mangler kontakt med Hilde T.  Yri  hos 

NTFK for et best mulig  anbudsgrunnlag  

Forventet  istandsetting i  løpet  av 

høsten 2017. Påbegynnes først  t i l  

sommeren når EG og SN har  ledig  

kapasitet.  

2.  Sakshaug skole - etterbruk 
Det er ful l  p lanlegging og kontakt  med Trønderplan 

AS,  T indved Kulturhage,  F lyktninget jenesten,  Dans i  

N-T samt Fr iv i l l ighet  og mange andre aktører.  Styres 

av Næring i  nært  samarbeid med Roger  Melting.  

Seneste innf lytting bl ir  

F lyktningetjenesten den 10.08.17.  

De andre flytter inn t idl igere.  

3.  Lensmyra næringspark  
Avventer valg  av ny E6 -trase før investeringer  kan 

skje.  Avsatt kr.  3 000 000 på investeringsbudsjett  i  

2017 

Forventer  en poli t isk avklar ing  ved 

valg  av E6 trase i  løpet av sommer 

2017.  

4.  L i l lesund –  t i lrettelegg./salg  

     av tomter 

Prosjektet har landet på  mitt bord i  løpet av 2016/  -

17.  Har ikke real isert p laner  e l ler  tatt skr i tt for å  

selge p. t.  En ny interessent –  Havfruene AS ønsker 

kanskje å bygge selv (al ternativt kjøp av T.  Johnsen)  

Har ikke fått arbeidet med 

prosjektet  per dato.  God dia log med 

Havfruene.  

5.  Straumen -  Meieribakken 
Har trolig  "arvet"  prosjektet etter På l Gauteplass som 

en del  av Inderøy2020-programmet 

Har ikke arbeidet  med prosjektet i  

2017.  

6.  Industriområdet Sundsøya  
Er ikke avsatt  invester ingsmidler på budsjett næring 

for 2017.  Har spi lt  inn dette som en 

rebudsjetteringssak kr.  2  000 000 –  t i lsvarende sum 

som i 2016 –  ikke benyttet da prosjektet  ikke var 

l inket ti l  ansvar.  

Har fått f lere t i lbakemeldinger  fra 

aktører  på S undsøya som ønsker en 

opprydding/ asfaltering og 

gjennomgang av hvilke avta ler  som 

gjelder for Sundsøya.  Ikke startet 

prosjekt  pr.  21.03.17 .  Sees i  

sammenheng med sak under.  

7.  Sundsøya Eiendom AS  
Har vært i  d ia log med de to andre eierne siden høsten 

2016 om et mul ig  sa lg  av  kommunens eierandel i  

Sundsøya Eiendom AS (34 %).  En poli t isk  sak før 

sommeren som også bør  inneholde en søknad om 

konverter ing av  et ansvarl ig  lån kr.  450 –  460 000 gitt 

av kommunen med forfa ll  konverter ing i  løpet  av  

2014.  Kan etterg is  som EK a lternativt styrking av AS -

kapita l.  Faktorenes orden vi l  her spi l le en rolle.  

Dia log med K lepp regnskap samt 

Lornts  Johnsen og Terje Dyrstad 

som to andre e iere.  Kommunen bør 

vurdere å  selge seg ut med tanke på 

alder ti l  Lornts samt å beholde 15 –  

20 arbeidsplasser på  Sundsøya.  

9.  Grunnundersøkelser Røra- 

     hallene 

Et prosjekt som er arvet fra På l Gauteplass  og som 

mest sannsynlig  sorterer under Kåre mht.  søknad om 

nye hal ler på Røra  

Foreslått  overført t i l  Kåre 

alternat ivt t i l  p lanavd el ingen  

10.  Ny veg fra kryss FV 755 og   

       inn på Lensmyra 

Prosjektet b le  gjennomført høsten 2016 etter ønsker 

fra  entreprenør og JBV.  Investeringen er  beta lt  

på2016-budsjett  med overskr idelser  pga.  dyp myr –  

mere fy l l ing samt ski fte av vannledning  

Ferdig prosjekt årsskiftet 2016/ -17 

11.  Kjøp av areal på Lensmyra  
Inderøy kommune har en intensjon om å kjøpe ca.  49 

da.  av  Steinar Loraas  t i l  en  m2 pr is avtalt kr.  29, -  

forutsatt at E6- trase ikke krysser Lensmyra på fe il  

plass  

Avventer pol it isk bes lutning og valg  

av E6-trase før  intensjonen 

gjennomføres med kjøp av  areal.  

Forventet  i  løpet av sommer 2107.  

12 .  Kølhagan 
Har hatt  oppstartsmøte med Kåre Herstad i  Letnes 

Arkitekter  om skisse/ forslag t i l  løsning i  Kølhagan.  

Skrevet oppdragsavta le  med Letnes Arkitektkontor  

Forventer  for lag på  løsninger våren 

2017. Prosess med fe l les  forankr ing 

og forståelse i  løpet  av vår.  

Byggestart sommer 2017.  
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12B Kølhagan –  egen brygge fra  
         Rødbrygga 

Har vært i  d ia log med Moran –  eier  av Rødbrygga –  

samt orientert Kåre Herstad hos Letnes  Arkitekter  om 

mulighet for e i  brygge ut  fra Rødbrygga.  Dette 

avklares i  løpet av prosessen med å få tegnet ut  

forslag t i l  løsninger i  Kølhagan  

Forventer  en avklar ing i  løpet av vår 

2017 om mul ighet for  egen brygge 

el ler  om dette bl i r  inkludert godt  

nok i  kommunens satsinger i  

Kølhagan.  

   

13 .  Bredbåndsatsing 2017 - 20  
Kommunestyret bevi lget  en økt sats ing på bredbånd i  

per ioden 2017 –  2020 med kr.  3 MNOK i  -17 samt kr .  

2 MNOK pr.  år  i  3 år fram ti l  og med 2020  

Økt sats ing på bredbånd og 

mobildekning i  2017 med oppstart 

av Letnes/  Stokkangrenda som 1.  

prior itet  på nye områder.  Se egen 

plan for g jennomføring.  

13A Vuddugrenda Byggestart ved påsketider  hvor v i  har god kontakt 

både med kontaktpersoner  Reidar Sundal og Tore 

Huseth i  t i l legg ti l  anbudsvinner NTE  

Forventet  ferdigsti lt  innen 01.09.17.  

13B Straumen - Vang 6 delområder  med bebyggelse samt fr it idsboliger er 

kontaktet med ti lhørende kontaktpers oner.  

Gjennomført 4 møter med innbyggere.  Området er 3  x 

så stort  som Vuddugrenda  

Forventet  anbudsprosess i  løpet av 

høsten 2017 og oppstart i  løpet av  

vår 2018  

13C Åsbygda Møte med Signar Berger IKT 21.03.17 samt 

kontaktpersoner  fra Åsbygda.  IK ønsker en  kraftigere 

sender  på Ytterøya.  En del  av  sats ingen i  2017  

Forventet  g jennomført i  løpet  av vår 

2017.  Berger IKT sender et  t i lbud t i l  

Inderøy kommune om utbedring for  

Åsbygda.  Krever  nytt utstyr i  

Åsbygda,  Ytterøy samt på østre 

brotårn S-brua.  T i lbud i  løp et  av uke 

13/14 t i l  IK.  

13D Stokkan/ Letnesgrenda  Stokkan/  Letnesgrenda har 1.  prior itet  ved 

planlegging av anlegg som ikke er  påstartet.  IK v i l  

søke om t i lsagn fra NKOM og v il  paral le lt  jobbe med 

anlegget uten at dette kan ødelegge for  søknad hos  

NKOM. Søknad sendes  innen 03.05.17  

Våre forventninger  t i l  et t i lsagn fra 

NKOM er lave,  men søker for s iste 

gang i  2017 hvor vi  vi l  gå ut  med et 

anbud i  løpet av høsten 2017 for 

byggestart våren 2018.  

13E Framverran Har hatt  god dia log med kontaktpersoner  i  

Framverran og fått 2  fors lag på anleggst i lbud på 

nøkkelstrekningen S -brua ti l  Venneshamn. Over 80  

oppslutning fra beboere i  F ramverran overlevert IK  

Bredbånd ti l  Framverran b li r  jobbet 

med som en del  av  økt  sats ing i  

løpet  av  2017.  Har prior itet  etter 

Stokkan/  Letnesgrenda.  

13F Ansette ekstra ressurs  Vi utlyser en st i l l ing for  et års engasjement med 

opsjon på et års  for lengelse rundt påsketider.  Har  

vært  i  kontakt med f lere potensie lle søkere i  løpet  av  

vinteren 2017.  

Våre forventninger  er å få  på plass 

en person i  engasjement fra  

01.06.17 for  et år med mulig  

forlengelse  

14.  Profi l  og omdømmegruppa  
Jeg har tatt ansvar  for å utarbeide ny profi l  i  media 

når IK  annonserer for å  s ignal isere IK sin  bruk av  vår 

fe l les nye Inderøyprofi l .  Har tett d ialog med K irst i  i  

Inderøyningen samt resten av profi l -  og 

omdømmegruppa  

Ferdig fors lag over påska 2017.  

15.  Inderøy: Meir mat –     

         tryggere samfunn 

Hovedprosjekt landbruk startet ved årsskiftet -17 

hvor Lars Dal ing er  prosjektleder og Ole Anders 

Iversen leder av styringsgruppa.  Prosjektgruppa 

består  av Lars Dal ing,  Keti l  Verdal og Trygve W. 

Første eksterne møte med landbruket bl ir  22.03.17 

med tema "Aktive bønder –  f ramtidens le i lendinger"  

 

 

Prosjektet b le  startet 09.01.17 og 

forventes ferdigst i l t  innen 3 1.12.18.  

Hovedmålsett ing er økt 

matproduksjon og verdiskaping 

innenfor  landbruket i  Inderøy 

kommune.  

 



16.  Profesjonal isering av DGO  
Inderøy kommune, V is it  Innherred og DGO har jobbet    

intenst siden september/  oktober  2017 med utstrakt 

kontakt og møter  med NTFK/ Innovasjon Norge for å  

omsøke en prosess  med profes jonaliser ing av DGO  

DGO vedtok i styremøte i uke 13 å ansette 

en ny daglig leder for 1 år med klare 

forventninger til DGO sine behov og krav. 

Starter i jobben rundt 01.06.17. 

17.  Søknad for Norsk Limtre 
Inderøy kommune har hatt tett kontakt med Ragnar 

Berg vedrørende utvik l ing av Norsk Limtre samt areal  

og bygg t i lhørende bedri ften.  Næringssjef tok ansvar 

for å skrive søknad t i l  Inderøy Næringsfond for å  

starte et forprosjekt  

Forventer  å få skrevet  og behandlet 

søknad før påske 2017.  

18.  Forskjønning langs FV 755  

           fra COOP - Straumen 

En arbeidsgruppe har jobbet høst  -16 og vinter -17.  

Ønsker å bytte ut bro over  t i l  Muustrøparken og har 

fått tegnet  både landskap og ny bro fra Norsk Limtre 

AS.  Må f lytte bropassering over e lva  pga.  maks 

brospenn på 5.5 m. Skal  ha  møter med 

Muustrøparkens  venner samt Nils  Aas  Kunstverksted  

Forventet  ferdigsti lt  sommer 2017 

hvor f inans iering er  avtalt med 

grunneier når ny COOP ble  startet 

med innt i l  kr.  400 000.  

19. Svingen 2 –  kaffebrenneri  
Har hatt  kontakt med Heidi  Olsen som ønsker å starte 

opp Kaffebrenneri  etter at 1 .  etg er  pusset opp på 

dugnad finans iert av  Inderøy kommune. Sv ingen 2 

vedtatt i  mars –  17 fjernet  fra saneringsl is ta over 

bygg som skal  saneres  i  IK.  

Forventer  oppstart av kaffebrenneri 

seinhøsten 2017 i  Sv ingen 2  hvor 

det  bl ir  mul ig  å kjøpe kaffe både for 

å ta  med heim og bl i  servert  på 

plassen.  

   

20. Næringsareal  Kjerk.vågen  
Farbu & Gausen har vært i  kontakt med Inderøy 

kommune om behov for større næringsareal for  

utv ik l ing av  egen bedrift.  IK  ved næringssjef v i l  ta  

kontakt med grunneier vedrørende forespørsel om 

salg  av areal t i l  IK.  

Forventer  å sende ut brev ti l  

grunneier før påske 2017.  

 


