
Rådmannen orienterer juni 2020 

 

 

Status barnehageopptak 

Søknadsfrist for hovedopptak barnehage 2020/2021 var 10.mars 2020. 

Det var 75 søkere til årets opptak. 

 

Oversikt 

Barnehage Antall søkere Får plass Søker annen 

barnehage, 

men må 

beholde 

plassen 

Ung/eller 

ønsker plass 

på et senere 

tidspunkt 

Søkere til 

kretsen 

Sakshaug 10 14 2 1  

Kribelin 11   8    

Eventyrskogen   7   5  1  

Inderøy 

familiebarnehage 

  1   2    

     29 søkere til 

Sakshaug krets 

Røra barnehage 14 15   14 søkere til 

Røra krets 

Sandvollan 

barnehage 

  5   7   3 1  

Markvoll 

familiebarnehage 

  7   2    

     12 søkere til 

Sandvollan 

krets 

Utøy barnehage 13   6  1 13 søkere til 

Utøy krets 

Lyngstad barnehage   3   1   2  3 søkere til 

Lyngstad krets 

Mosvik barnehage   4   4   4 søkere til 

Mosvik krets. 

Sum 75 64 5 6  

 

Det var størst trykk på Straumen og Utøy område ved dette opptaket. Som vi ser i tabellen over har 

ikke alle fått 1. prioritet, men alle med rett på plass har fått et tilbud. Kommunen har dermed oppfylt 

sin plikt til å tilby barnehageplass. Ved Lyngstad barnehage og Røra barnehage har det blitt endringer 

etter svarbrev har kommet inn. Konsekvensen av det er at Lyngstad kan ta inn alle 3 som søkte og 

Røra barnehage tar inn et barn som kom inn etter søknadsfrist. 

 

Inderøy kommune praktiserer Samordnet opptaksprosess Jf § 12 i Lov om barnehager. Det vil si at 

alle godkjente barnehager samarbeider om opptak av barn. Brukernes ønsker og behov skal tillegges 

stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og 

likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  



 

Status Plan idrett og fysisk aktivitet 

Det ble sendt ut spørreskjema til lag og foreninger med frist for tilbakemelding 10.mai.  

Denne fristen ble utsatt til 24.mai, da en del lag det var forventet svar fra ikke hadde kommet inn. 

 

Nå har det kommet inn ca. 10 innspill. Og i det er det kommet inn meget gode innspill som langt på 

vei vil gi oss et godt grunnlag til å si noe om hva det kan satses på både innen anleggstyper og 

tilrettelegging, når det gjelder kommunens satsningsområder, innen idrett og fysisk aktivitet 

fremover. Det må jobbes mer med å innhente innspill fra barn og unge. Da de innspillene vi har fått 

er fra idrettslag, pensjonistlag, skytterlag og enkeltpersoner. 

 

Innspillene vil nå bli samlet og vurdert av arbeidsgruppa. Utkast til plan på høring til politikken vil ikke 

komme før sommerferien. 

 

Arbeidsgruppen vil fra 30.06.20 fungere uten rådgiver fra kultur, da vedkommende engasjement 

opphører. Hvordan organiseringen av arbeidsgruppa videreføres frem mot høsten, til ny kulturleder 

er på plass -  er usikkert.  

 

Revisjon av plan Gang og sykkelveg Kvistadbakkan Tømte 

Det ble ikke tatt hensyn til avkjørsler ved grovprosjektering av gang- og sykkelveg fra Kvistadbakkan 

til Tømte i forkant av planprosessen i fjor. Dette ble ikke oppdaget før vegmyndigheten, nå FK, gikk i 

gang med detaljprosjekteringen. Endringene er nødvendige for å få bygd g/s-veg.  

 

Detaljprosjekteringen har i tillegg medført at FK som vegmyndighet har stilt krav om at kryss fv 755 – 

Hamnavegen (avkjøring Sundnesnesset) må utbedres. Det ligger an til at det blir en stor fylling 

ovenfor/østenfor fjøset til Vist, gnr 3, bnr 3, Hamnavegen 10. Den vestre armen foreslås stengt og 

kan da tilbakeføres til landbruk. Det er allerede foretatt supplerende grunnundersøkelser. 

 

Inderøy kommune må derfor foreta en endring av planen for å tilpasse avkjørsler til terrenget slik det 

blir etter bygging av g/s-vegen. 

 

Foreløpig vurdering av om endringen kan gjennomføres delegert: 

Rådmannens vurdering er at endringen kan gjennomføres etter PBL § 12-14, andre og tredje ledd: 

 

«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 

reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 

øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 

natur- og friluftsområder. 

 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og 

festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis 

anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.» 

 

Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Planen legger til rette for 

bygging av ny gang- og sykkelveg. Det er fortsatt hensikten med planen. For å få brukbare avkjørsler 



kreves ny prosjektering, og endring av plan- og formålsgrenser, men det har ikke betydning for 

gjennomføring av planen for øvrig. 

 

Endringene går heller ikke ut over hovedrammene i planen. Endringene vil medføre behov for 

flytting/utvidelse av plangrense for å inkludere areal for endret/utvidet fylling/skjæring og avkjørsel, 

men vil ikke berøre nye grunneiere. Endringene vil medføre behov for omdisponering av noe mer 

beitemark/overflatedyrka jord, men så langt det er mulig skal fylling/skjæring tildekkes og tilsås og 

tilbakeføres til beite/dyrkamark. Hensynet til natur- og friluftsområder er vurdert i gjeldende plan og 

endringene som er skissert antas ikke å endre konsekvensene for natur og friluftsområder. Det vil 

vurderes nærmere i planforslaget som oversendes til høring så fort det er klart. 

 

Prosjektet er godt kjent både for grunneiere som blir berørt og for sektormyndighetene. Det er 

varslet oppstart av arbeidet til sektormyndighetene med ønske om tilbakemelding både på prosess 

og de foreliggende forslag til endring. Ingen har hatt motforestillinger mot en forenklet prosess. 

 

Prosessen videre 

Fylkeskommunen jobber nå med både detaljprosjektering og utarbeidelse av nye plandokumenter. 

De har hatt møter med alle grunneierne og vil inngå avtaler med dem. Formelt varsel om 

planendringen til grunneierne vil bli gjort i denne sammenhengen. 

 

Rådmannen håper å få saken behandlet i KS 19.juni. Herunder med forslag om å delegere 

myndigheten (til rådmannen) om å treffe vedtak om endring av planen etter PBL § 12-14. Det 

innebærer at rådmannen får ansvaret for å se til at berørte parter er gitt anledning til å uttale seg og 

at saken er godt nok utredet før det treffes planvedtak.  

 

Planen vil legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker etter rådmannens vedtak.  

 

Om rådmannen finner at endringene er av mer vesentlig karakter enn først antatt, skal planen 

behandles gjennom en ordinær planprosess.  

 

 

Vedr. informasjon om Covid-19 på kommunens hjemmeside 

Fra 1. juni vil hjemmesiden oppdateres når kommunen får positive tilfeller av Covid-19. Det blir med 

andre ord ikke lagt ut en daglig oppdatering, kun ved nye positive tilfeller. Det er nå ingen smitte 

blant befolkningen i Inderøy kommune, og informasjonsbehovet er endret siden tidlig i vår. Dersom 

det blir en endring i smittesituasjonen, skal hjemmesiden gi en rask og riktig oppdatering. 

 

Inderøy kommune har blitt trukket ut til Oppfølgingsordningen (Oo) 

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende 

resultater på sentrale områder i opplæringen. Dette kan være resultat på nasjonale prøver og/eller 

Elevundersøkelsen. Det er Utdanningsdirektoratet som trekker ut kommuner. 

Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 

år. Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid, identifiseres ved bruk av et 



indikatorsett. Indikatorer for sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte danner 

utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet. 

 

Støtten gis i form av eksterne veiledere, bistand fra de nasjonale kompetansesentrene og/eller at 

lærere prioriteres ved Kompetanse for kvalitet (KFK).  

Innsatsperioden i oppfølgingsordningen består av to faser: 

 Forfasen. Kommunene skal med bistand av eksterne veiledere og fylkesmannsembetene 

legge til rette for å bistå kommunene i å analysere egne data og danne seg et 

utfordringsbilde. I tillegg skal de planlegge tiltak, finne kompetansemiljø og planlegge og 

forankre utviklingsarbeid som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år. 

 Gjennomføringsfasen. I denne fasen gjennomfører kommunene sine tiltak. Dette kan være i 

samarbeid med veilederkorps i regi av Udir eller andre kompetansemiljøer som kan bistå i 

arbeidet med å utvikle  

Det skal avholdes et informasjonsmøte med fylkesmannen den 12, juni der administrasjonen deltar 

sammen med ordfører, leder HU Folk, HTV Utdanningsforbundet og to rektorer 

 

Statusoppdatering om bruk av investeringsmidler digitaliseringsfond i IKT Inn-Trøndelag 

Inderøy har et samarbeid med Steinkjer og Snåsa om digitaliseringsprosjektet DigInn. Det er satt av 

midler til digitaliseringsprosjekt på et fond. 

 

Om DigInn 

DigInn som prosjekt, ble avsluttet med DigInn Sluttrapport, april 2018. 

Rapporten og operasjonalisering av anbefalingene ble behandlet og vedtatt i kommunestyret, 

september 2018. DigInn er nå fellesbetegnelse på digitaliseringsprogrammet, som består av de 

prosjektene som vedtas gjennomført av Administrativ Styringsgruppe (ASG).  Investeringsfondet som 

ble opprettet på bakgrunn av kommunestyrevedtaket, omtales som DigInn-fondet. 

 

Hvor mye midler er det satt av til DigInn pr i dag? 

DigInn-fondet var opprinnelig på kr. 13.500’. Pr. mai 2020 er 8.579’ disponert gjennom prosjekter 

besluttet av ASG. Kr. 4.921’ er tilgjengelige midler for nye prosjekter. 

 

Finnes det en investeringsplan? 

Hva er planlagt av tiltak og investeringer i 2020? 

Investeringsplanen er basert på de prosjekter som er vedtatt av ASG. Pr. mai 2020 er følgende 

prosjekter vedtatt og igangsatt: 

  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/oppfolgingsordningen/bli-veileder-i-oppfolgingsordningen-forfasen/


Saldo 1.1.19     13 500’ 

Etat/sektor Prosjekt Tildelt   

Helse Helse og Mestring, Tjenesteforløp velferdsteknologi *1)   

Tverrfaglig DigiOrden, Systemforvaltning og informasjonssikkerhet 368’   

Tverrfaglig eHandel 1 830’   

Teknisk/Helse Matproduksjon og bestilling 1 592’   

Tverrfaglig Prosjektressurs Personal 650’   

Tverrfaglig Prosjektressurs Inn-Tr.lag R&L 370’   

Oppvekst Forprosjekt OppvekstAdministrativtSystem (OAS) 700’   

Helse Del-finansiering Regional Innføringsleder Helseplattformen 610’   

Oppvekst Innføringsprosjekt OAS 2 009’   

Helse Utredning Responstjeneste 450’   

Saldo mai 20     4 921’ 

*1) Prosjektet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedir. og fylkesmannen. 

 

Hvem prioriterer og hvordan prioriteres tiltakene 

Hvor kommer forslag til digitaliseringstiltak fra? 

Forslag til digitaliseringstiltak kommer fra etats-/sektorvise kompetansenettverk, kalt eFagråd. 

Ledere av de fire eFagrådene er utnevnt av ASG. IKT og Digitalisering deltar i alle eFagråd. 

 

eFagrådenes mandat er bl.a. å identifisere behov og å utforme prosjektforslag. 

Prioritering foregår først i det enkelte eFagråd.  Ledere i eFagrådene og IKT-sjef utgjør 

prioriteringsrådet, som prioriterer på tvers av sektorer/etater og fremmer prosjektforslag til ASG for 

beslutning. 

 

Prosjekter prioriteres etter følgende kriterier: 

• Om prosjektet/tiltaket er en del av en allerede vedtatt plan 

• Gevinstpotensialet i prosjektet 

• Om prosjektet understøtter ambisjonene beskrevet i kommunestyrevedtak sept. 2018 

 

Modell for prioritering og porteføljestyring:  

 

 
 



Rådmannens orientering om skiltplanarbeidene for Straumen sentrum 

Arbeidene ble igangsatt sommeren 2019. Mange ble invitert til et innledende møte: Næringsliv, 

velforening, Akset ved rektor på barneskolen, historielag med kjentkvinne, Statens vegvesen og 

politi. I møtet ble det diskutert hva en ønsker å oppnå med en skiltplan og hvilket handlingsrom vi 

har innafor forskrifter for offentlig skilting. Det ble også drodlet rundt andre muligheter for 

markedsføring av sentrum og for å oppnå en bedre parkeringskultur. 

Det var lite frammøte fra næringslivets side, så i november inviterte Inderøy Utvikling SA til et nytt 

møte der skiltplanens profilering av næringslivet i Straumen var et hovedtema. 

I ettermiddag, 27 mai arrangeres et tredje allmøte om skiltplanen. Da presenteres en samordnet 

konkretisering av tidligere møters innspill til planen.   

Det er et ønske fra næringslivet å ha på plass skiltinga før sommerens turistsesong starter for fullt. De 

regner med store mengder norske turister og ønsker visningsskilt som forteller hvorfor folk bør 

stoppe i Straumen sentrum og hvor de kan parkere.  

Det er ikke mulig å få til dette om saken skal behandles politisk før den sendes skiltmyndigheten for 

vedtak. Det er derfor ønskelig å få en politisk aksept på en prosess der skiltplanen sendes til høring til 

aktuelle myndigheter og lokale aktører før den formelt sendes skiltmyndigheten for vedtak.  Statens 

vegvesen har fortsatt skiltmyndighet for skilt langs fylkesveg. De kan vedta en skiltplan som også 

omfatter skilt som kommunen har vedtaksmyndighet til. Planen må først godkjennes av 

fylkeskommunen som er vegeier for fv. 755 og fv. 761. Både politi, fylkeskommunen og Statens 

vegvesen har deltatt i møter om planen. De har gitt innspill som er innarbeidet i de planene som 

omtales nedenfor: 

Vi tenker å utarbeide tre forskjellige skiltplaner: 

1. En som hovedsakelig omhandler offentlige skilt langs fylkesveg fv. 755 

2. En som gjelder offentlige trafikkskilt langs kommunale veger og plasser i sentrum på begge 

sider av fv. 755  

3. En som gjelder skilting på Venna og som ikke planlegges vedtatt før etter sommeren. 

 

Det er i tillegg tenkt å utarbeide en plan for turvegskilt (grønne) som ikke reguleres av 

vegtrafikklovgivningen. Skiltene skal vise til målpunkt i sentrum. Det er foreløpig ikke avsatt midler til 

denne skiltinga. 

Inderøy Utvikling SA i ferd med å utarbeide en nettportal; Ved å henge opp QR – koder ulike steder i 

sentrum, vil folk finne fram til kart på telefon og nettbrett med omtale av ulike bedrifter, spisesteder 

og severdigheter i sentrum. Se https://inderoyutvikling.no/bedrifter 

Det er også lagt fram ønsker fra næringslivet om å revitalisere den skiltsøyla som tidligere sto ved 

Klokkarstu. Med skilt til bedrifter og målpunkt i sentrum. 

Det tenkes skiltet fra fylkesvegen til den store parkeringsplassen ved brufoten ved Einhaugen at her 

er sentrums hovedparkeringsplass. Plassen tenkes også for dagsparkering for de som jobber i 

sentrum. Herfra skiltes det med turvegskilt for å vise retning mot gamle sentrum - Kølhagen, 

Muustrøparken via Nergata og mot Straumsenteret, Fjordturer, med symboler for severdigheter som 

servering, WC (Mustrøparken) og andre målpunkt. Det er også viktig å få fram aksen «fra Fjord til 

Fjord» under fv. 755, med turvegskilt. 

https://inderoyutvikling.no/bedrifter


Det planlegges parkeringssoneskilting for 

området som nås fra Øvergata og som i dag 

allerede er skiltet som  30-sone. Det betyr at 

det bare er tillatt å parkere der det er merket 

med skilt eller annen markering. Maksimal 

tillatt parkeringstid i denne sonen foreslås å 

være 3 timer. Vi har også fått forespørsel om at 

skilting til plassen mellom «Grandeblokka» og 

Straumsenteret. Dette vil komme med i 

skiltplanen. Både denne og plassen ved 

brufoten foreslås ha skiltes med begrenset 

parkeringstid, for å unngå langtidslagring midt i 

sentrum. Aktører som allerede har avtaler med 

kommunen om bruk av parkeringsplasser i 

sentrum har gitt tilbakemelding om at dette er 

en god løsning forutsatt at 

parkeringsbestemmelsene håndheves. Det er 

mulig å utstede kort med spesielle 

parkeringstillatelse om noen har behov for slikt, 

spesielt med tanke på begrenset parkeringstid. 

 
 

 

Politiet har håndhevingsmyndighet når det 

gjelder stans og parkeringsbestemmelser, men 

har ofte utfordringer med å prioritere slikt 

arbeid. Myndigheten kan delegeres til andre. Vi 

har tatt kontakt med Steinkjer og Levanger 

kommuner, som begge har slik myndighet. De 

har gitt tilbakemelding på at de kan bistå med 

håndheving. Det er ikke skissert noen avtale om 

hvordan dette eventuelt kan gjøres. Et annet 

alternativ er at det opprettes en ressurs som 

trafikkbetjent. Det er imidlertid ikke foretatt en 

vurdering om hvordan en slik ressurs kan 

finansieres. 

 

Sannsynligvis må kommune søke til vegdirektoratet om å få slik myndighet uansett hvordan 

håndheving organiseres. 

  

De offentlig Visningsskiltene tenkes helt generelle. Det betyr at bare 

visning til Nils Aas kunstverksted og Muustrøparken får spesiell plass på 

skiltene. Skiltet som i dag viser til galleri Mitsel tas bort. Isteden foreslås 

symbolene som i dag viser til informasjon og spisested å suppleres med 

symbol for kjøpesenter og galleri. Skiltet inn mot rundkjøringa fra sørøst vil 

da bli seende ut omtrent som dette:  



 

 

 

Dagens skilt som viser når vi kjører inn til Straumen er 

plassert ved Li prestegård langs fv. 761, sørom 

Shellstasjonen og østom Syndsøya langs fv. 755. Dette 

samsvarer omtrent med det geografiske tettstedet 

Straumen i Statistisk sentralbyrås (SSBs) temakart 

«tettsteder». Det kan være et alternativ å tydeliggjøre 

hva som er Straumen sentrum ved å innskrenke 

«Straumen» til å omfatte områdene som samsvarer med 

SBBs temakart sentrumssoner. Nå er det lov å supplere 

slike navneskilt med symboler. Symbolene for spisested, 

kjøpesenter, severdighet og galleri kunne blitt lagt til. 

Tilbakemelding på dette spørsmålet vil avgjøre hva som 

sendes på høring og til endelig vedtak. 

 

 

Et skiltvedtak er ikke hugd i stein. Om en ser uheldige konsekvenser av et vedtak, er det gyldig helt til 

et nytt fattes. Fylkeskommunen har sagt at de kan få skiltene satt opp i løpet av fire uker etter 

vedtak, og at de kan flyttes eller endres om det blir behov for det. 

 

 

 

Status sykefravær 

 

 

1. kvartal for 2020 viser et sykefravær på 7,7 % mot 7,3 % i 2019.  



 

Utviklingen i april måned er tatt med i oversikten. Her er ikke alt sykefravær registrert pr. 26.05.20 

(ca. 90 % er med). Årsaken til litt forsinkelse på registreringen er at vi må avklare enkelte 

sykmeldinger i forhold til temaet korona. Endelig tall for april vil nok foreligge ca. 3. juni. Vi forventer 

et nivå for april på ca. samme nivå som 2019, dvs. ca. 6 %.  

 

Revisjon av Inderøy kommunes plikter og myndighet i eller i medhold av forurensningsloven 

Høsten 2019 gjennomførte Fylkesmannen en revisjon av kommunens rutiner rundt plikter og 

myndighet innenfor området spredt avløp, kap. 13 i forurensningsforskriften. Dette kapitlet 

omhandler mindre avløpsanlegg, og omfatter i praksis alt fra private anlegg for enkelthusstander, til 

det meste av kommunale renseanlegg. 

 

Tema for inspeksjonen var:  

 Hvordan sikrer kommunen at kravene i kapittel 13 følges? 

 Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandling av søknader om tillatelse følger kapittel 

13? 

 Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges? 

 

Resultatet fra revisjonen ble 2 avvik, og 4 anmerkninger, der avvik betyr manglende etterlevelse av 

krav fastsatt i eller i medhold av krav. Anmerkninger er forhold som tilsynsetaten mener er 

nødvendig å påpeke. Avvikene omfattet det at kommunen ikke gjennomfører tilsyn med anlegg 

omfattet av kapittel 13, og at kommunen ikke har oversikt over om anleggene overholder 

rensekravene. I denne forbindelse viser «kommunen» til kommunen som forurensningsmyndighet, 

og ikke som driver av det kommunale avløpsverket. 

 

Som revisjonsrapporten påpeker må kommunen løse de lovpålagte oppgavene innenfor dette 

området. Det finnes per i dag ikke ressurser eller kapasitet til disse oppgavene, og man er med det 

nødt til å se etter ekstra ressurser. 

 

Per i dag har man en 50%-stilling innenfor miljø, og det er naturlig å se på en utvidelse av denne 

stillingen da det faller innenfor omtrent samme kompetanseområde og fagfelt. Dette vil også være 

gunstig med tanke på rekruttering, det å beholde kompetanse i organisasjonen, og for å oppnå større 

grad av heltidsstillinger. Som det vises til i revisjonsrapporten, har man vurdert å etablere et eget 

gebyrområde for å finansiere dette tilsynet, slik som det er gjort i nabokommunene på Innherred.  

 

Man vil da etablere et eget selvkostområde for tilsyn etter forurensningsforskriften, og dette vil 

finansiere stillingen. Det vil være en betydelig arbeidsoppgave, i og med at man per i dag ikke har en 

fullgod oversikt over alle spredte avløpsanlegg i kommunen, og at det ikke er ført tilsyn med de. 

Samtidig vil det være en viktig jobb for å ta vare på vassdrag og fjord, og unngå kloakkforurensning av 

disse. Rådmannen ser for seg å legge fram et forslag til gebyrregulativ for dette området i 2020, og 

senest i forbindelse med budsjettprosessen for 2021. 

 

 

 



Vedrørende fjernvarmeanlegget i Straumen sentrum 

I forbindelse med at fjernvarmeanlegget i Straumen sentrum over tid har påført overlast, blant annet 

i form av sterk røykutvikling, ble rådmannen utfordret til å svare på følgende spørsmål: 

  

1. Er rådmannen av den oppfatning at kommunen ikke ønsker å stille krav til eier for de at de er 
kunde til anlegget? 

2. Nå har eier sagt at de venter på deler til anlegget. Hvor lang tid aksepterer kommunen at det 
kan ta før anlegget er reparert? 

3. Hva er konsekvensen for kommunen hvis anlegget stenger? 
4. Er det stilt krav om en internkontroll som viser forbrenningstemperatur og 

røykgasstemperatur? 
5. Ser rådmannen at utslipp fra anlegget kan ha betydning for folks helse, og da spesielt barn og 

eldre?  
I tillegg vil personer med luftveisproblemer få en vesentlig forverret livssituasjon.   

6. Hvis ja til spørsmål 5, hvilke tiltak vil Rådmannen iverksette for å sikre seg at utslippskrav 
overholdes i framtiden?   

 

Utfordringsbildet knyttet til fjernvarmeanlegget er sammensatt, og det vil dermed være vanskelig å 

svare på alle spørsmålene veldig konkret. Likevel vil rådmannen gjør rede for følgende: 

 

Rådmannen har ved flere anledninger informert til de som har henvendt seg at det er Fylkesmannen 

som har forurensningsmyndigheten for dette anlegget, og ikke kommunen. Kommunen har med det 

ingen myndighet etter forurensningsforskriften overfor dette fjernvarmeanlegget. Det ble informert 

om at kommunen har vært i kontakt med seksjonsleder for forurensning hos Fylkesmannen, hvor de 

bekreftet at det er de som har myndigheten, og at ved klage ville de iverksette tilsyn av 

forbrenningsanlegget. Tilsvarende informasjon ble gitt per e-post i desember 2019. Videre tilbød 

saksbehandler å videreformidle en eventuell skriftlig klage direkte til rett person hos fylkesmannen 

dersom dette var ønskelig. Rådmannen har forstått det slik at Fylkesmannen har opprettet kontakt 

med eier av fjernvarmeanlegget på bakgrunn av en henvendelse som er videreformidlet til 

Fylkesmannen av rådmannen. 

 

Kommunen har fulgt opp eier av anlegget jevnlig, og stilt krav om retting for hver gang det har 

kommet interne eller eksterne meldinger om avvik. Eier har da kommet med forklaringer på avviket, 

og redegjort for planer for retting av dette. Kommunen har da hverken kompetanse eller kapasitet til 

å vurdere om rette tiltak er gjort eller om antatt leveringstid for deler er riktig eller ikke. Det er og 

avholdt gjentatte møter hvor driften av anlegget og forhold til naboer har vært temaet. Eier har siden 

høsten 2016 hatt uttalte planer om å overføre anlegget til et eget driftsselskap, og med det skille det 

ut fra rørleggerbedriften sin. Kommunen har stilt diverse krav i denne forbindelse, og de er per nå 

enda ikke tilfredsstilt. 

 

Det har og vært endringer på eiersiden i det nye selskapet i løpet av høsten 2019. Kommunen har i 

høyeste grad tatt anlegget alvorlig, og fulgt opp i den grad man har hatt mulighet gjennom inngått 

kontrakt. Man har da kapasitetsmessig og realistisk måttet prioritere å få på plass det grunnleggende 

for energileveransene fra anlegget og økonomiske oppgjør, i større grad enn for eksempel 

dokumentasjon på kontroll av måleutstyr. Handlingsrommet til kommunen begrenser seg her til det 

som står i kontrakt og konkurransegrunnlag.  

 

Når det gjelder de to meldingene som er sendt til kommunen angående røykproblemer, faller dette 

inn under utslippstillatelsen til anlegget, og myndigheten delegert til Fylkesmannen gjennom 



forurensningsforskriften. Fylkesmannen har da myndighet og fagkompetanse til å gjennomføre tilsyn 

og testmålinger ved anlegget, og eventuelt gi formelle pålegg og sanksjonere ved behov.  

Fylkesmannens handlingsrom er vesentlig større enn kommunens, og den offentlige myndigheten er 

vesentlig mer slagkraftig enn kommunens rettigheter etter kontrakten. 

 

Fylkesmannen har ansvaret for miljøskadelige forhold (etter forurensningsloven), og kommunen 

ansvaret for helseskadelige forhold (etter folkehelseloven). Forbrenningsanlegg er det fylkesmannen 

som fører tilsyn med etter forurensningsloven 

(https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M168/M168.pdf). Røykgasser med 

innhold utenfor tillatte grenseverdier, kan medføre helseproblemer dersom man eksponeres for 

store nok mengder over lang nok tid. I utgangspunktet vil miljøskadelige avvik også kunne være 

helseskadelige, og det er derfor av interesse for kommunen om forbrenningsanlegget driver innenfor 

gjeldende regelverk. Å få innsyn i fylkesmannens rapporter og eiers utslippsmålinger og 

internkontrollsystem vil derfor være av interesse. Om det fortsatt – etter fylkesmannens tilsyn – 

foreligger bekymring for helseeffekter av forbrenningsanlegget vil kommunen måtte se nærmere på 

dette – ved innleie av ekstern kompetanse.  

 

Eier har etter folkehelseloven opplysningsplikt til kommunen om evt. helseskadelige forhold. 

Kommunen kan kreve gransking, retting, ilegge tvangsmulkt og kreve stansing. Overtredelse kan 

medføre straff. Kommuneoverlegen vurderer det altså som riktig at fylkesmannen først fører tilsyn 

etter forurensningsloven, og at kommunen holdes orientert. Etter gjennomført tilsyn vil kommunen 

vurdere om tilsyn etter folkehelseloven er indisert. 

 

Dersom anlegget skulle stenge ned, vil man være uten varme på hele AKSET, og i boligene på Børgin 

Panorama, og man vil få utfordringer på kalde dager på rådhuset, Inderøyheimen og legesenteret på 

Venna. Borettslagene på Nessjordet vil måtte koble inn reserveløsning for oppvarming. 

 

I kontrakten er det stilt krav om at leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS og øvrige 

offentlige krav. Leverandør plikter gjennom kontrakten å ha et tilfredsstillende 

kvalitetssikringssystem som er tilpasset leveransen, og kommunen har rett il å gjennomføre revisjon.  

 

Kommunen har pr. i dag ikke kompetanse eller kapasitet til å drifte et slikt anlegg. Ved en overtagelse 

vil man også måtte leie inn bistand for å gå gjennom anleggets tekniske tilstand, dokumentasjon 

m.m. for å sikre at kravene i kontrakten ved overtagelse er oppfylt. Dette både for å sikre seg at man 

ikke overtar store vedlikeholdskostnader uten å få kompensert for det i kjøpesummen, men også for 

å avklare om det er grunnleggende designmessige forhold som for eksempel kan avsløres gjennom et 

tilsyn fra forurensningsmyndigheten (Fylkesmannen). 

 

 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M168/M168.pdf

