
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur
Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen

Dato: 20.04.2009

Tidspunkt: 08:30  - 13.30 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Rep. Navn Rep.
Anita Axelsson SP Willy Pettersen H
Anders Vatn V Ståle Berg FRP
Bente Kvam AP Bjarne Kvistad AP
Tore Huseth SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Ragnar Nossum SP
Berit Slåttnes Aune KRF

Merknader: Kl. 10.00 var det befaring, jfr. sak nr. 22/09

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Gunnar Winther Enhetsleder
Kristin Volden Planlegger
Pål Gauteplass Planlegger



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Anita Axelsson  Ragnar Nossum Tore Huseth

Sakliste

Utvalgs-
saksnr Innhold

Untatt
off.

Saker til behandling

PS 20/09 Regnskapsrapport pr. 31.03.09
PS 21/09 Søknad om fritak for merverdiavgift.

PS 22/09 Kjerkreit Ida og Ole Petter - Melding om tiltak bygging av 
hytte og uthus/ Riving av eksisterende hytte og uthus/ Ny 
strandmur

PS 23/09 FV 221 - Holdeplass Flaget

PS 24/09 Temasak: Plan- og bygningsloven – plandelen, den nye.
 Folkevalgtopplæringen – evaluering 

PS 25/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

RS 28/09 Melding om tiltak driftsbygning i landbruket - 13/1
RS 29/09 Godkjent melding - Oppføring av garasje - 151/33
RS 30/09 Tillatelse til tiltak
RS 31/09 Tillatelse til tiltak
RS 32/09 Tillatelse til anlegg/konstruksjon for propantank
RS 33/09 83/46 Ingvoldstad - Melding om tilbygg bolig
RS 34/09 Kjølstad/Lundås - 181/17 - Tilbygg og ombygging til barnehage 

- Hyllaveien 23
RS 35/09 15/6 Farbu - Melding om naust
RS 36/09 Innvilgning av Smil-tilskudd på gnr. 196/1. 

Kulturlandskapstilskott.
RS 37/09 Innvilgning søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 

Hetveit nedre gnr. 91/2 i Inderøy kommune.
RS 38/09 18/1 - Staberg - tilbygg
RS 39/09 85/59 Olsen- Melding om tilbygg bolig
RS 40/09 Godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 68/1 I Inderøy
RS 41/09 Tillatelse til påbygg kjøkken - Svevegen 1
RS 42/09 Melding om tiltak - 44/1 - Driftsbygning
RS 43/09 40/2 - Næss - Tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe



RS 44/09 Innvilgning av SMIL-tilskudd på gnr.60/1 i Inderøy X
RS 45/09 188/1 Fradeling av hyttetomt
RS 46/09 142/1 - Hynne - Melding om påbygg over gjørdselkjeller
RS 47/09 205/12 - Skjelvan/Skaugen - Melding om tilbygg
RS 48/09 Delegert vedtak: Fritak fra boplikt på Gjørv gnr. 203 bnr. 1 i 

Inderøy kommune.
PS 26/09 Ordføreren orienterer



Saker til behandling

PS 20/09 Regnskapsrapport pr. 31.03.09

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.09 til orientering.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 

Rådmannen trakk saken.  Saken fremmes i førstkommende kommunestyretmøte.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009:
Saken fremmes i førstkommende kommunestyretmøte.

PS 21/09 Søknad om fritak for merverdiavgift.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 
kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

2. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.



Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009
4. Ut fra hensynet om tilgjengelighet for alle innstilles det på et tilskudd på inntil 

kr.30. 000,- til Sundsnesset Velforening til opparbeiding av parkeringsplass mv i 
forbindelse med etablering av tidevannsti. Tilskuddet skal benyttes til fullfinansiering av 
direkte kostnader for anlegget. ( dekker ikke egeninnsats)

5. Budsjettet endres slik:
a. Ansvar 103 ”Fellesområde – fellesområde tileggsbevilgninger” reduseres med 

kr. 30.000,-
b. Ansvar 550 ”Næring og plan” økes med kr. 30.000,-.

6. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.

PS 22/09 Kjerkreit Ida og Ole Petter - Melding om tiltak bygging av hytte og uthus/ Riving 
av eksisterende hytte og uthus/ Ny strandmur

Rådmannens forslag til vedtak

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel (§20-6 virkninger av kommuneplanen – LNF-formålet) for 
gesimshøyde.

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m-beltet langs sjøen (§ 17-2 ”Forbud mot bygging 
og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”) for riving av gammel og oppføring av ny hytte og 
strandmur. 

3. Komplett søknad i henhold til plan- og bygningsloven krav sendes Inderøy kommune før rive- og 
byggestart. Vi setter som vilkår at arealkravene blir overholdt (mindre takoverbygg)

4. Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009
5. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel (§20-6 virkninger av kommuneplanen – LNF-formålet) for 
gesimshøyde. 

6. I henhold til plan- og bygningslovens § 7 (”Dispensasjon”) innvilges det dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens generelle byggeforbud i 100 m-beltet langs sjøen (§ 17-2 ”Forbud mot bygging 



og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen”) for riving av gammel og oppføring av ny hytte og 
strandmur. 

7. Komplett søknad i henhold til plan- og bygningsloven krav sendes Inderøy kommune før rive- og 
byggestart. Vi setter som vilkår at arealkravene blir overholdt (mindre takoverbygg)

8. Tegninger og situasjonsplan i henhold til tegningsliste legges til grunn for tillatelsen.

PS 23/09 FV 221 - Holdeplass Flaget

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det bevilges inntil kr. 250.000,- (eks moms) til etablering av holdeplass på Flaget.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig leieavtale med grunneier.

3. Investeringen finansieres slik:

a. Lån kr. 125.000,-
b. Fylkeskommunalt tilskudd kr. 125.000,-.

Ved eventuell bortfall eller reduksjon av ekstern finansiering, gis rådmannen fullmakt til å 
disponere tilsvarende beløp fra den ekstraordinære bevilgningen til vedlikehold. 
(krisepakken)

Rådmannen  beslutter detaljert budsjett.Rådmannen gis fullmakt til å beslutte utvidelse av 
prosjektet for realisering av en utvidet rasteplass med informasjonstavle mv under 
forutsetning av privat medfinansiering.Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 

Rådmannen trakk sitt forslag til vedtak og fremmet slikt nytt forslag:
1. Det bevilges inntil kr. 125.000,- (eks moms) til etablering av holdeplass på Flaget.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig leieavtale med grunneier.

3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.  Rådmannen gis fullmakt til å beslutte utvidelse av 
prosjektet for realisering av en utvidet holdeplass med informasjonstavle mv under 
forutsetning av privat og fylkeskommunal medfinansiering.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009
1. Det bevilges inntil kr. 125.000,- (eks moms) til etablering av holdeplass på Flaget.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendig leieavtale med grunneier.



3. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.  Rådmannen gis fullmakt til å beslutte utvidelse av 
prosjektet for realisering av en utvidet holdeplass med informasjonstavle mv under 
forutsetning av privat og fylkeskommunal medfinansiering.

PS 24/09 Temasak

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009:
Plan- og bygningsloven – ny plandel (trer i kraft 01.07.09)
Karl-Heinz Cegla fra Nord-Trøndelag fylkeskommune var til stede og orienterte om den nye 
plandelen i Plan- og bygningsloven.

Folkevalgtopplæringen – evaluering.
Ordføreren redegjorde om evaluering av folkevalgtopplæringen, som tas i 
hovedutvalgsmøtene og formannskapet i form av temasaker.
Spørsmål om møteledelse, møteform, befaringer m.v. ble diskutert.
Ordføreren foreslo å sette ned en arbeidsgruppe som ser på styringsstrukturen, dette innen 
utgangen av 2010.

Avstemming

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 25/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 

Rådmannens skriftlige orientering april 2009 ble delt ut i gruppemøter og sendt som e-post.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 28/09 Melding om tiltak driftsbygning i landbruket - 13/1

RS 29/09 Godkjent melding - Oppføring av garasje - 151/33

RS 30/09 Tillatelse til tiltak

RS 31/09 Tillatelse til tiltak

RS 32/09 Tillatelse til anlegg/konstruksjon for propantank

RS 33/09 83/46 Ingvoldstad - Melding om tilbygg bolig

RS 34/09 Kjølstad/Lundås - 181/17 - Tilbygg og ombygging til barnehage - Hyllaveien 23

RS 35/09 15/6 Farbu - Melding om naust

RS 36/09 Innvilgning av Smil-tilskudd på gnr. 196/1. Kulturlandskapstilskott.

RS 37/09 Innvilgning søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Hetveit nedre gnr. 
91/2 i Inderøy kommune.

RS 38/09 18/1 - Staberg - tilbygg

RS 39/09 85/59 Olsen- Melding om tilbygg bolig

RS 40/09 Godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 68/1 I Inderøy

RS 41/09 Tillatelse til påbygg kjøkken - Svevegen 1

RS 42/09 Melding om tiltak - 44/1 - Driftsbygning

RS 43/09 40/2 - Næss - Tillatelse til tiltak - rehabilitering pipe

RS 44/09 Innvilgning av SMIL-tilskudd på gnr.60/1 i Inderøy

RS 45/09 188/1 Fradeling av hyttetomt

RS 46/09 142/1 - Hynne - Melding om påbygg over gjørdselkjeller

RS 47/09 205/12 - Skjelvan/Skaugen - Melding om tilbygg

RS 48/09 Delegert vedtak: Fritak fra boplikt på Gjørv gnr. 203 bnr. 1 i Inderøy kommune.



Saker til behandling

PS 26/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009 :

Ordføreren orienterte om
- INVEST – politisk styringsgruppe – økonomifunksjonen, kommunelege, 

distriksmedisinsk senter.
- Møte med Sandvollan samfunnshus – utbygging av Sandvollan skole og samfunnshus.
- Generalforsamlinger i april/mai; Flyndra, Innherred Brannvesen, Innherred Renovasjon, 

RUP-møte med INVEST-kommunene
- Møte med Bondelagene, Den Gyldne Omvei
- Stiftelse av venneforening for Mustrøparken
- Nils Aas Kunstverksted – konsuldering med Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 20.04.2009:
Redegjørelsen tatt til orientering.


