
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg Natur
Møtested: Kantina, 3. etgj., Inderøyheimen

Dato: 24.08.2009

Tidspunkt: 08:30  -  14:00

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Rep. Navn Rep.
Ståle Berg FRP Christina Wolan SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Rep.
Ragnar Nossum SP
Per Egil Undersåker SP

Merknader

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann
Ole Tronstad
Karstein Kjølstad
Jorunn By

Ordfører
Ing.
Enhetsl. komm.tekn.



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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Saker til behandling
PS 45/09 Søknad om frådeling av våningshus på gnr. 133/4 og 6.

PS 46/09 Klima og Energiplan - kommuneplan - forslag til videre arbeid
PS 47/09 Søknad om økonomisk tilskudd til tilknytning offentlig 

kloakknett for gården Jule gnr 71 bnr 1

PS 48/09 Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen

PS 49/09 Bebyggelsesplan for Årfallvegen (Block Watne) - Klage på 
planutvalgets vedtak.

PS 50/09 Forslag til handlingsprogram 2010-2013 (2019) Nye 
fylkesveger

PS 51/09 Lundemo Egil - gnr 076 bnr 2 og 3 - Søknad om tilkobling og 
utføring av sanitæranlegg - tilkobling vann

PS 52/09 Temasak

PS 53/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
RS 80/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 

gnr. 111/1 i Inderøy

RS 81/09 36/5/7 Haugen - Søknad om utslippstillatelse og tiltak

RS 82/09 183/90 Midt-Norsk bor og betongsaging AS - Søknad om 
tillatelse til tilbygg

RS 83/09 181/14 Green - Melding om garasje
RS 84/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 

gnr. 66/2 i Inderøy.

RS 85/09 Godkjenning - Melding om tilbygg

RS 86/09 9/116 Eggen/Gåsnes - bod/gjestehytte
RS 87/09 172/81 Bragstad Melding om vinterhave/stue

RS 88/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 



Letnes gnr. 60 bnr. 1 i Inderøy

RS 89/09 134/49 Kjelaas - Melding om garasje - godkjenning
RS 90/09 101/8 Belsaas Hugo - Melding om garasje - godkjenning

RS 91/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende 
naust

RS 92/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende 
naust

RS 93/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende 
naust

RS 94/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - 45/11 - Skogv. 26
RS 95/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 

25

RS 96/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 
19

RS 97/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 
24

RS 98/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 
27

RS 99/09 Delingstillatelse  Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 
29

RS 100/09 Godkjenning av riving/gjenoppføring naust

RS 101/09 Delingstillatelse - Lorns Olav Skjemstad - hyttetomt 85/76
RS 102/09 Tillatelse til tiltak - 9/12 innsetting av takvindu, Hamnavegen 

172

RS 103/09 87/1 - Naustvollan Båtforrening - Tillatelse til å anlegge 
flytebrygge - 18 båtplasser.

RS 104/09 1/20 - Løseth/Øyen - Søknad om tillatelse - tilbygg/anneks.

RS 105/09 Norums Byggservice AS - Tillatelse til tiltak , endring tak på 
naust- gnr 060 bnr 009 -  Letnesvegen 421

RS 106/09 199/28 - Trond Hollås - Byggetillatelse for garasje/tilbygg på 
bolighus

RS 107/09 Delingstillatelse - Hilde og Arne Daling - 199/1
RS 108/09 Godkjent tiltak for garasje - gnr 004 bnr 111 - Leiringen 43

RS 109/09 Tillatelse til tiltak for gangbru -  083/005 Kaia Kjerknesvågen, 
Brunsberga stikomite

RS 110/09 Godkjenning av plan for nydyrking på Trondstad Gård gnr.80/1

RS 111/09 Meisler Aud Karin - gnr 093 bnr 002 - Godkjent tiltak, skifte av 
tak/overbygg på veranda - Vudduvn. 669

RS 112/09 Godkjenning av plan for nydyrking gnr. 68/1
RS 113/09 Innvilgning av søknad om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i 

jordbruket på Nes gnr. 35/1



RS 114/09 188/3 Haugen - Søknad om tillatelse til hytte
RS 115/09 84/2 Fossum - Søknad om tillatelse til garasje

RS 116/09 Tillatelse til tilbygg - 172/138, Inderøyvegen 702
RS 117/09 127/4 Skogset - Søknad om tillatelse til garasje

RS 118/09 60/11 Norum - Tillatelse til fasadeendring og anneks
RS 119/09 17/1 Kvam - Melding om driftsbygning- godkjenning

RS 120/09 24/4 - Erik Haugane- Søknad om tillatelse til gangbru til 
flytebrygge

RS 121/09 Gnr 124, bnr 1 Tor Værdal, Godkjent riving av saghus, 
oppsetting av redksapsbu/korntørke.

RS 122/09 217/6 Gangsås - Søknad om tillatelse til riving av 
masstua/bygging av tak på grunnmur

RS 123/09 13/12 Nossum- Melding om garasje - godkjenning
RS 124/09 Meldal Svein - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

RS 125/09 196/1/2 Waldal - Søknad om utslippstillatelse - godkjenning av 
innlegging vann og etablering av infiltrasjonsanlegg

RS 126/09 Næss Anton - 135/001 feste nr. 54 - Melding om tiltak -
Garasje - Nessveet 24

RS 127/09 67/3 Lyngstad skole - Melding om tilbygg
RS 128/09 Fradelingssøknad på Melhus gnr. 22/1 i Inderøy.

RS 129/09 gnr 008 bnr 037 - Godkjent tiltak, altan - Kvistadbakkan 47 -  
Seem Anne-Lise og Ketil -

RS 130/09 Tillatelse til tiltak for garasje - 111/006 - Vudduveien 346, 
Kvistad

Saker til behandling
PS 54/09 Ordføreren orienterer

PS 55/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, 
vertskommune økonomi, familiesentral, helse-, rehab, 
barnevern og PPT.
Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag 

av planskisser.



Saker til behandling

PS 45/09 Søknad om frådeling av våningshus på gnr. 133/4 og 6.

Rådmannens forslag til vedtak

Med heimel i jordlovens §12 og plan og bygningslovens §93, 1 ledd, bokstav h godkjenner 
Inderøy kommune frådeling av tun på 1, 7 dekar på Årfald gnr. 133/4 og 6.

Det blir sett som vilkår at restarealet blir drevet samla og etter jordlovens §8. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Med heimel i jordlovens §12 og plan og bygningslovens §93, 1 ledd, bokstav h godkjenner Inderøy 
kommune frådeling av tun på 1, 7 dekar på Årfald gnr. 133/4 og 6.

Det blir sett som vilkår at restarealet blir drevet samla og etter jordlovens §8. 

PS 46/09 Klima og Energiplan - kommuneplan - forslag til videre arbeid

Rådmannens forslag til vedtak

Forslag til Klima og energiplan legges ut til offentlig ettersyn med svarfrist til 1. november 
2009. I denne perioden drives det aktivt informasjonsarbeid om planen. 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Forslag til Klima og energiplan legges ut til offentlig ettersyn med svarfrist til 1. november 2009. I denne 
perioden drives det aktivt informasjonsarbeid om planen. 



PS 47/09 Søknad om økonomisk tilskudd til tilknytning offentlig kloakknett for gården 
Jule gnr 71 bnr 1

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen foreslår at det ytes et tilskudd på kr 76 667 til ombygging av kloakksystemet for 
eiendommen Jule gnr 71 bnr 1. 
Kommunale avgifter går etter gjeldende regelverk.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Rådmannen foreslår at det ytes et tilskudd på kr 76 667 til ombygging av kloakksystemet for 
eiendommen Jule gnr 71 bnr 1. 
Kommunale avgifter går etter gjeldende regelverk.

PS 48/09 Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen

Rådmannens forslag til vedtak:

Det avgis følgende uttalelse til de statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning:

1. Inderøy kommune anser at det framlagte forslaget til statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen ikke synes å medføre vesentlige endringer i 
forhold til den stadfestede arealbrukspolitikken i Inderøy kommune.

2. Inderøy kommune vil i utgangspunktet – ut fra lokale forutsetninger – videreføre 
arealbrukspolitikken vedrørende strandsonen. 

3. Sett i en større sammenheng synes det likevel ikke uten videre naturlig å kategorisere 
Inderøy kommune som en presskommune i denne forstand – med de konsekvenser det 
måtte få for på mulighetene for differensiert og fornuftig forvaltning i våre områder.



Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

SP v/Ragnar Nossum foreslo slikt forslag til vedtak:

1. Inderøy kommune hilser forslaget om differensiert forvaltning av strandsonen velkommen etter 
som presset på 100-metersbeltet varierer mye.

2. Hvis en skal dele inn arealene i bare to grupper, stort press og mindre press, finner Inderøy 
kommune det unaturlig at vi er i samme gruppe som områdene rundt Oslofjorden.  En 
plassering i lag med våre nabokommuner Mosvik og Leksvik er mer naturlig.

3. En inndeling i flere grupper, for eksempel tre, vil gjenspeile variasjonene i presset på 
strandsonen bedre.

Rådmannen trakk sitt forslag til vedtak.

Avstemming:

SP v/Ragnar Nossum sitt forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

1. Inderøy kommune hilser forslaget om differensiert forvaltning av strandsonen velkommen etter 
som presset på 100-metersbeltet varierer mye.

2. Hvis en skal dele inn arealene i bare to grupper, stort press og mindre press, finner Inderøy 
kommune det unaturlig at vi er i samme gruppe som områdene rundt Oslofjorden.  En 
plassering i lag med våre nabokommuner Mosvik og Leksvik er mer naturlig.

3. En inndeling i flere grupper, for eksempel tre, vil gjenspeile variasjonene i presset på 
strandsonen bedre.

PS 49/09 Bebyggelsesplan for Årfallvegen (Block Watne) - Klage på planutvalgets vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i forvaltningslovens § 31 tas klagen under behandling, jfr. begrunnelse i 
saksutredningen.

2. Planutvalgets vedtak fra 20.04.2009 opprettholdes. Det ansees ikke å ha framkommet 
nye opplysninger – eller andre vurderinger – som tilsier at klagen bør etterkommes.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009: 

Ragnar Nossum foreslo slikt forslag til vedtak:
Klagen tas ikke under behandling da klagefristen er oversittet med 3 uker.



Avstemming:

Ragnar Nossum sitt forslag vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009

Klagen tas ikke under behandling da klagefristen er oversittet med 3 uker.

PS 50/09 Forslag til handlingsprogram 2010-2013 (2019) Nye fylkesveger

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommune er tilfreds med at prosjektet ved skoleområdet på Sakshaug endelig har 
kommet med i handlingsprogrammet.

2. Utbyggingen på Nessjordet i Straumen, med omgjøringer av nåværende RV 755 gjennom 
sentrum, er svært viktig for Inderøy, og kommunen henstiller om at denne bevilgningen 
prioriteres frem til perioden 2010-2013.

3. Inderøy kommune vil tilrå en generelt høyere prioritering av skolevegtiltak på bekostning 
av de store ressurskrevende bompengeprosjektene og opprettholder sin tidligere 
innsendte prioriteringsliste for gang-/sykkelvegprosjekter innen kommunen.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Willy Petersen foreslo slikt tillegg til forslag til vedtak:

Bevilgningene til drift og vedlikehold og asfaltering må øke langt over foreslått ramme for å 
unngå at forfallet skal øke ytterligere.

Rammen til investeringer utenom bompengeprosjektene er alt for små i f.t. behovet.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.
Willy Petersen sitt forslag vedtatt med 5 stemmer, 4 stemte imot.  

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

4. Inderøy kommune er tilfreds med at prosjektet ved skoleområdet på Sakshaug endelig har 
kommet med i handlingsprogrammet.

5. Utbyggingen på Nessjordet i Straumen, med omgjøringer av nåværende RV 755 gjennom 
sentrum, er svært viktig for Inderøy, og kommunen henstiller om at denne bevilgningen 
prioriteres frem til perioden 2010-2013.



6. Inderøy kommune vil tilrå en generelt høyere prioritering av skolevegtiltak på bekostning 
av de store ressurskrevende bompengeprosjektene og opprettholder sin tidligere 
innsendte prioriteringsliste for gang-/sykkelvegprosjekter innen kommunen.

7. Bevilgningene til drift og vedlikehold og asfaltering må øke langt over foreslått ramme for å 
unngå at forfallet skal øke ytterligere.

8. Rammen til investeringer utenom bompengeprosjektene er alt for små i f.t. behovet.

PS 51/09 Lundemo Egil - gnr 076 bnr 2 og 3 - Søknad om tilkobling og utføring av 
sanitæranlegg - tilkobling vann

Rådmannens forslag til vedtak

Det gis tilskudd med kr. 60.000,- til tilkobling beregnet etter gjeldende retningslinjer. 
Tilkoblingsavgift og årsgebyr følger kommunale vedtatte satser 

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Det gis tilskudd med kr. 60.000,- til tilkobling beregnet etter gjeldende retningslinjer. 
Tilkoblingsavgift og årsgebyr følger kommunale vedtatte satser 

PS 52/09 Temasak

Anders Vatn fratrådte møtet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Tema: Kommunalteknikk
Jorunn By og Karstein Kjølstad  orienterte om status for vann, veg, avløp og bygg.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 53/09 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Rådmannens skriftlige orientering august 2009 ble delt ut i gruppemøter.

Willy Petersen tok opp spørsmål om 
vedlikehold av trygdeboligene og vegen forbi trygdeboligene på Leiringen.
sykefraværet

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.



RS 80/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 111/1 i 
Inderøy

RS 81/09 36/5/7 Haugen - Søknad om utslippstillatelse og tiltak

RS 82/09 183/90 Midt-Norsk bor og betongsaging AS - Søknad om tillatelse til tilbygg

RS 83/09 181/14 Green - Melding om garasje

RS 84/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på gnr. 66/2 i 
Inderøy.

RS 85/09 Godkjenning - Melding om tilbygg

RS 86/09 9/116 Eggen/Gåsnes - bod/gjestehytte

RS 87/09 172/81 Bragstad Melding om vinterhave/stue

RS 88/09 Innvilgning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Letnes gnr. 60 
bnr. 1 i Inderøy

RS 89/09 134/49 Kjelaas - Melding om garasje - godkjenning

RS 90/09 101/8 Belsaas Hugo - Melding om garasje - godkjenning

RS 91/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende naust

RS 92/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende naust

RS 93/09 60/9 Norum - Delingstillatelse - punktfeste for eksisterende naust

RS 94/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - 45/11 - Skogv. 26

RS 95/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 25

RS 96/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 19

RS 97/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 24

RS 98/09 Delingstillatelse - Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 27

RS 99/09 Delingstillatelse  Inderøy kommune - boligtomt 45/11 - Skogv. 29

RS 100/09 Godkjenning av riving/gjenoppføring naust

RS 101/09 Delingstillatelse - Lorns Olav Skjemstad - hyttetomt 85/76

RS 102/09 Tillatelse til tiltak - 9/12 innsetting av takvindu, Hamnavegen 172

RS 103/09 87/1 - Naustvollan Båtforrening - Tillatelse til å anlegge flytebrygge - 18 
båtplasser.

RS 104/09 1/20 - Løseth/Øyen - Søknad om tillatelse - tilbygg/anneks.

RS 105/09 Norums Byggservice AS - Tillatelse til tiltak , endring tak på naust- gnr 060 bnr 
009 -  Letnesvegen 421



RS 106/09 199/28 - Trond Hollås - Byggetillatelse for garasje/tilbygg på bolighus

RS 107/09 Delingstillatelse - Hilde og Arne Daling - 199/1

RS 108/09 Godkjent tiltak for garasje - gnr 004 bnr 111 - Leiringen 43

RS 109/09 Tillatelse til tiltak for gangbru -  083/005 Kaia Kjerknesvågen, Brunsberga 
stikomite

RS 110/09 Godkjenning av plan for nydyrking på Trondstad Gård gnr.80/1

RS 111/09 Meisler Aud Karin - gnr 093 bnr 002 - Godkjent tiltak, skifte av tak/overbygg 
på veranda - Vudduvn. 669

RS 112/09 Godkjenning av plan for nydyrking gnr. 68/1

RS 113/09 Innvilgning av søknad om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i jordbruket på Nes 
gnr. 35/1

RS 114/09 188/3 Haugen - Søknad om tillatelse til hytte

RS 115/09 84/2 Fossum - Søknad om tillatelse til garasje

RS 116/09 Tillatelse til tilbygg - 172/138, Inderøyvegen 702

RS 117/09 127/4 Skogset - Søknad om tillatelse til garasje

RS 118/09 60/11 Norum - Tillatelse til fasadeendring og anneks

RS 119/09 17/1 Kvam - Melding om driftsbygning- godkjenning

RS 120/09 24/4 - Erik Haugane- Søknad om tillatelse til gangbru til flytebrygge

RS 121/09 Gnr 124, bnr 1 Tor Værdal, Godkjent riving av saghus, oppsetting av 
redksapsbu/korntørke.

RS 122/09 217/6 Gangsås - Søknad om tillatelse til riving av masstua/bygging av tak på 
grunnmur

RS 123/09 13/12 Nossum- Melding om garasje - godkjenning

RS 124/09 Meldal Svein - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

RS 125/09 196/1/2 Waldal - Søknad om utslippstillatelse - godkjenning av innlegging vann 
og etablering av infiltrasjonsanlegg

RS 126/09 Næss Anton - 135/001 feste nr. 54 - Melding om tiltak - Garasje - Nessveet 24

RS 127/09 67/3 Lyngstad skole - Melding om tilbygg

RS 128/09 Fradelingssøknad på Melhus gnr. 22/1 i Inderøy.

RS 129/09 gnr 008 bnr 037 - Godkjent tiltak, altan - Kvistadbakkan 47 -  Seem Anne-Lise 
og Ketil -



RS 130/09 Tillatelse til tiltak for garasje - 111/006 - Vudduveien 346, Kvistad



Saker til behandling

PS 54/09 Ordføreren orienterer

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Ordføreren orienterte om 

- Indre Trondheimsfjord Havn
- Norsk Bane – utredning om høghastighetstog Trondheim-Steinkjer.
- Pandemi – beredskapen i Inderøy
- Produksjonsindeksen

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 55/09 Realisering av nye lokaliteter for sentraladministrasjonen, vertskommune 
økonomi, familiesentral, helse-, rehab, barnevern og PPT.

Oppdaterte forutsetninger og økonomiske rammer på grunnlag av planskisser.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009: 

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 24.08.2009:

1. Det gjennomføres et samlet prosjekt for etablering av nye lokaliteter for 
sentraladministrasjonen, samling av deler av enheten helse- rehabilitering og barnevern i 
Helsehuset og etablering av familiesentral i tilknytning til Helsehuset.

2. Prosjektet planlegges og realiseres innenfor en øvre økonomisk ramme på 29 mill. kroner.  I 
dette inngår alle kostnader – herunder renter i byggetiden, inventar og utomhusarbeider.

3. Utbyggingen gjennomføres så raskt som mulig og forsvarlig og med et målsatt 
ferdigstillelsestidspunkt senest 01.01.2011.


