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Saker til behandling
PS 13/09 Forslag til Fylkesvegplan 2010 - 2013

PS 14/09 Kjøp av boligtomt i Otervegen - Søknad om konsesjon.
PS 15/09 Forespørsel om omregulering / Flytting av vannledning -

Vennesborg.

PS 16/09 Saxhaug Per - søknad om tilskudd - tilkobling kommunalt 
avløpsnett 9/4

PS 17/09 Temasak:  Utbyggingen og detaljplanleggingen av Næssjordet 

PS 18/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
RS 12/09 NTE Bredbånd AS - 222/001 - Stolpe  på eiendommen

RS 13/09 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/ melding om tiltak -  
123/1

RS 14/09 Riving av pipe - Meieribk. 4

RS 15/09 Byggemelding - tilbygg

RS 16/09 Tillatelse til tiltak - nytt hovedkjøkken

RS 17/09 Melding om tiltak - bygging av garasje

RS 18/09 Dispensasjon fra reg.plan

RS 19/09 Tillatelse til tiltak -  hytte - By/Vistven - 81/25

RS 20/09 Søknad om rammetillatelse og dispensasjon- Basseng ved hytta

RS 21/09 Utvidelse/nybygg garasje

RS 22/09 Melding om tiltak driftsbygning - Sandvollanvn. 1130

RS 23/09 Rammetillatelse tilbygg bolig

RS 24/09 Riving og gjenoppføring av hytte - 186/7

RS 25/09 Delingstillatelse

RS 26/09 Tillatelse til tiltak - Gang- og sykkelveg - Årfall

RS 27/09 Endring av tillatelse - 163/8 - isolert stue/veranda

PS 19/09 Ordføreren orienterer





Saker til behandling

PS 13/09 Forslag til Fylkesvegplan 2010 - 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune er tilfreds med at investeringene på fylkesvegnettet økes betydelig i 
foreslått fylkesvegplan. 

2. Kommunen tilrår at trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang-/sykkelveger får en 
relativt høyere prioritering framfor fast dekke på fylkesvegnettet. 

3. For gang- /sykkelvegnettet ønsker Inderøy kommune at følgende strekninger prioriteres 
inn i handlingsplanen: 

a) Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229
b) Flagvegen forbi Hylla, gang- sykkelveg og vegutvidelse, 450 m langs fv. 221
c) Trøakorsen – Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229

4. Inderøy kommune forutsetter at satsingen på fastdekke ikke går på bekostning av, eller 
fører til dårligere standard på det generelle vegvedlikeholdet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :
Rådmannen foreslo pkt. 3, første setning til å lyde slik:

5. For gang- /sykkelvegnettet ønsker Inderøy kommune at følgende strekninger i tillegg 
prioriteres inn i handlingsplanen: 

Anders Vatn foreslo å stryke ordene det generelle i pkt. 5.

Avstemming:
Rådmannens forslag med endringer, samt Anders Vatn sitt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
6. Inderøy kommune er tilfreds med at investeringene på fylkesvegnettet økes betydelig 

i foreslått fylkesvegplan. 

7. Kommunen tilrår at trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang-/sykkelveger får en 
relativt høyere prioritering framfor fast dekke på fylkesvegnettet. 

8. For gang- /sykkelvegnettet ønsker Inderøy kommune at følgende strekninger i tillegg 
prioriteres inn i handlingsplanen: 

d) Småland – Stornes, 750 m langs fv. 229
e) Flagvegen forbi Hylla, gang- sykkelveg og vegutvidelse, 450 m langs fv. 221
f) Trøakorsen – Skjemstadaunet, 1300 m langs fv. 229



9. Inderøy kommune forutsetter at satsingen på fastdekke ikke går på bekostning av, 
eller fører til dårligere standard på vegvedlikeholdet.

PS 14/09 Kjøp av boligtomt i Otervegen - Søknad om konsesjon.

Rådmannens forslag til vedtak
1. I henhold til konsesjonsloven innvilges det ikke konsesjon til erverv av boligtomt i 

Otervegen 10.

2. Vedtaket begrunnes med at kommunen har få byggeklare tomter i området og ønsker å 
ha denne tilgjengelig for mulige etablerere.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :

Willy Petersen foreslo slikt nytt forslag til vedtak:
1. I henhold til konsesjonsloven gis det konsesjon til erverv av boligtomt i Otervegen 10.
2. Det settes som betingelse at tomten er ferdig utbygd innen utgangen av 2019.

Avstemming:

Willy Petersen sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
1. I henhold til konsesjonsloven gis det konsesjon til erverv av boligtomt i Otervegen 10.
2. Det settes som betingelse at tomten er ferdig utbygd innen utgangen av 2019.

PS 15/09 Forespørsel om omregulering / Flytting av vannledning - Vennesborg.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune yter ikke tilskudd til omlegging av hovedvannledningen ved 
Vennesborg som omsøkt. Inderøy kommune vil tillate flytting av hovedvannledning etter 
nærmere avtale så lenge dette ikke belaster kommunens regnskaper.

2. Inderøy kommune stiller seg positiv til at reguleringsplanen for Vennesborg kan endres 
på følgende punkter. 

a. Byggegrensen mot Sakshaugvegen reduseres fra 15 til 10 m (fra senter veg).



b. Om vannledningen legges om slik at areal frigjøres er Inderøy kommune positiv 
til at antall boligtomter kan økes fra 3 til 4.

3. Det delegeres til administrasjonen å gjøre formelt vedtak om mindre vesentlig 
reguleringsendring dersom det søkes om dette. Det forutsettes da at det som følge av 
nabovarsel ikke kommer motforestillinger mot de foreslåtte endringene. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
4. Inderøy kommune yter ikke tilskudd til omlegging av hovedvannledningen ved 

Vennesborg som omsøkt. Inderøy kommune vil tillate flytting av hovedvannledning 
etter nærmere avtale så lenge dette ikke belaster kommunens regnskaper.

5. Inderøy kommune stiller seg positiv til at reguleringsplanen for Vennesborg kan 
endres på følgende punkter. 

a. Byggegrensen mot Sakshaugvegen reduseres fra 15 til 10 m (fra senter veg).

b. Om vannledningen legges om slik at areal frigjøres er Inderøy kommune 
positiv til at antall boligtomter kan økes fra 3 til 4.

6. Det delegeres til administrasjonen å gjøre formelt vedtak om mindre vesentlig 
reguleringsendring dersom det søkes om dette. Det forutsettes da at det som følge av 
nabovarsel ikke kommer motforestillinger mot de foreslåtte endringene. 

PS 16/09 Saxhaug Per - søknad om tilskudd - tilkobling kommunalt avløpsnett 9/4

Rådmannens forslag til vedtak

Det ytes et tilskudd på kr 20 500 i tilskudd til tilkobling til kommunalt avløpsnett til eier av 
eiendommen gnr 9 bnr 4. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :



Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
Det ytes et tilskudd på kr 20.500 i tilskudd til tilkobling til kommunalt avløpsnett til eier av 
eiendommen gnr 9 bnr 4. 



Rådmannen orienterer

RS 12/09 NTE Bredbånd AS - 222/001 - Stolpe  på eiendommen

RS 13/09 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/ melding om tiltak -  
123/1

RS 14/09 Riving av pipe - Meieribk. 4

RS 15/09 Byggemelding - tilbygg

RS 16/09 Tillatelse til tiltak - nytt hovedkjøkken

RS 17/09 Melding om tiltak - bygging av garasje

RS 18/09 Dispensasjon fra reg.plan

RS 19/09 Tillatelse til tiltak -  hytte - By/Vistven - 81/25

RS 20/09 Søknad om rammetillatelse og dispensasjon- Basseng ved hytta

RS 21/09 Utvidelse/nybygg garasje

RS 22/09 Melding om tiltak driftsbygning - Sandvollanvn. 1130

RS 23/09 Rammetillatelse tilbygg bolig

RS 24/09 Riving og gjenoppføring av hytte - 186/7

RS 25/09 Delingstillatelse

RS 26/09 Tillatelse til tiltak - Gang- og sykkelveg - Årfall

RS 27/09 Endring av tillatelse - 163/8 - isolert stue/veranda



Saker til behandling

PS 17/09 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :
Rådmannen orienterte om status pr. i dag om utbyggingen og detaljplanleggingen av 
Næssjordet.

Pål Gauteplass gjennomgikk innkommet forslag til utviklingen av Næssjordet og 
utvalgsmedlemmene stilte spørsmål under gjennomgangen.

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 18/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :
Rådmannens orientering mars 2009 ble delt ut i gruppemøter.

Kristin Volden orienterte om arbeidet med kommunedelplan Røra/Hylla 2009-2020.
Utkast til tekstdel ble delt ut i møtet.

Rådmannen orienterte om
- Naust på Vikaholmen
- Prosjektering Sandvollan skole

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.



Saker til behandling

PS 19/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009 :
Ordføreren orienterte om

- Inn-Trøndelag Brannvesen – søknad fra Osen kommune om medlemskap.
- Mosvik 2010 – kommunesamarbeid, henvendelse fra Mosvik kommune.
- Vilforvaltningen
- Verran Fjellstyre
- Innherredsprogramm

Avstemming:
Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 16.03.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


