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Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Steinar Aspli Ordfører SP 
Stian Aleksander Aakre Medlem SP 
Hallvard Arne Laugen Medlem SP 
Adrian Barstad Aspli Medlem SP 
Gunnar Eirik Volden Medlem SP 
Wenche Elisabeth Finseth Medlem SP 
Anne Laugen Medlem SP 
Olav Wahl Medlem H 
Thomas Granli Medlem H 
Lars Fredrik Mørch Medlem AP 
Ingunn Lauritzen Lysø Medlem AP 
Mildrid Finnehaug Medlem AP 
Tove Anita Torstad Medlem AP 
Torunn Neerland Medlem AP 
Roy Angelo Medlem AP 
Frode Setran Medlem SV 
Thor Audun Sætran Medlem UAVHENGIG 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Andreas Marø Medlem UAVHENGIG 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Åge Husby MEDL FRP 
Knut Henning Rosenvinge MEDL SP 
Rune Arstein VORD H 
Kari Leirvik Hestad MEDL AP 
Kolbjørn Horn MEDL SP 
Johannes Sandstad MEDL KRF 
Tom Roger Moen MEDL UAVHENGIG 
Svein Storø MEDL AP 

 
 



 
 
 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunhild Hennissen Kolbjørn Horn SP 
Ingebjørg Eidshaug Knut Henning Rosenvinge SP 
Britt Tove Edvardsen Rune Arstein H 
Siw Berg Svein Storø AP 
Helen Kristin Lauten Kari Leirvik Hestad UAVHENGIG 
Trond Sandnes Tom Roger Moen V 
Stein Hallvard Bakken Åge Husby FRP 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hege Sørlie rådmann 
Eva Kristin Nubdal formannskapssekretær 
Fred Erik Moen økonomisjef 
Håvard Hernes drifts- og utviklingssjef 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Marit Pedersen helse- og sosialsjef 
Kurt Kristiansen enhetsleder kommunalteknikk 
Ragnhild W. Melgård planlegger 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling. 
Sakliste ble godkjent med følgende tilleggssak: PS 74/19. 
Sakene ble behandlet i rekkefølge som satt opp i sakliste. 
 
Orienteringer: 
 Barnevern v/leder Heidi Aune 
 Ras i Nærøy – Rødseidet v/drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes 
 Situasjon vannforsyning v/enhetsleder kommunalteknikk Kurt Kristiansen 
 Tilstandsrapport grunnskole ifb. med sak PS 64/19 v/oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær 
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Saksliste 
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saksnr 

Innhold Lukket 

 Åpen spørretime  
ÅPS 4/19 Åpen spørretime 

 
 

PS 60/19 Referatsaker  
RS 16/19 Fylkesmannen i Trøndelag - Vedtak i klagesak - 

reguleringsplan for Tennfjord hyttefelt og 
campingplass - kommunens vedtak stadfestes 

 

RS 17/19 Nye Nærøysund kommune - høringsuttalelse fra KS til 
Finansdepartementet - eiendomsskatt ved 
kommunesammenslåing 

 

RS 18/19 Søknad om tilskudd til etablering vannkilde  
RS 19/19 Godkjenning av gatenavn fra navnekomite 

 
Saker til behandling 

 

PS 61/19 Vurdering av bakvakt for Ytre Namdal - legevakt i 
Namdalen (LINA) 

 

PS 62/19 Kontroll med omsetning av alkohol og tobakk 
pr.august 2019 

 

PS 63/19 Lauritz Plass As - Søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 

X 

PS 64/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 2019  
PS 65/19 Forprosjekt Grytbogen naturpark  
PS 66/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraftverk 

på land - Nærøy kommunes uttalelse 
 

PS 67/19 Endelig behandling - reguleringsplan for Kolvereid 
sentrum 

 

PS 68/19 Forespørsel om detaljregulering - endring av 
reguleringsplan for Abelvær vest 

 

PS 69/19 Avvikling av selskapet Nyskaping og utvikling Ytre 
Namdal IKS ( NYN ) med virkning fra og med 
01.01.2020 

 

PS 70/19 Bidrag til TV-aksjonen NRK CARE 2019  
PS 71/19 Budsjettregulering investering 2019  
PS 72/19 Ottersøy Barnehage SA - søknad om kommunal 

garanti 
 

PS 73/19 Klage på kostnadsdekning eiendomsskatt  



PS 74/19 Høringssvar 2019 - bekjempelsesplan for 
pankreassykdom (PD) 

 

 
 
  



Åpen spørretime 
 
ÅPS 4/19 Åpen spørretime 
 

Roy Angelo (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Vi på Salsbruket har mottatt et brev fra fylkeskommunen der avtale om veglys sies opp fra april 
2020. Kommunen kan tilbys overtakelse, men i motsatt fall kobles lys ut og rives. Dette kan vi 
ikke godta. Vi må ha veglys også i grenden. Hva gjør vi? Dersom kommunen kan overta, så bør 
det være et krav at anlegget er oppgradert og vedlikeholdt. Det er ikke tilfelle i dag. Noe må skje, 
da fristen er allerede i april og det er usikkert om det er mulighet for utsettelse av fristen. Håper 
kommunen kan ta tak i dette. 
 
Ordføreren ga følgende svar: 
 
Brevet er kommet som en følge av et vedtak gjort ang. fylkeskommunale veglys, og det er trolig 
ikke mulig å klage på det. I Nærøy har vi vært forsiktig med å ta over lysanlegg. Disse har vært 
drevet av andelslag og private lyslag, mens kommunen har vedtatt en tilskuddsordning. Dette er 
en sak det nye kommunestyret må ta tak i. Kommunestyret må se på om kommunen skal overta, 
om dette er et spesielt tilfelle eller om man skal oppfordre private andelslag til å benytte 
tilskuddsordning. Per i dag kan vi ikke gjøre annet enn at rådmannen tar det med seg og 
oppfordre lokalsamfunnet til å ta kontakt med kommunen for å se på hva som kan gjøres. 
  



PS 60/19 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 16/19 Fylkesmannen i Trøndelag - Vedtak i klagesak - reguleringsplan for Tennfjord 
hyttefelt og campingplass - kommunens vedtak stadfestes 
 
RS 17/19 Nye Nærøysund kommune - høringsuttalelse fra KS til Finansdepartementet - 
eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 
 
RS 18/19 Søknad om tilskudd til etablering vannkilde 
 
RS 19/19 Godkjenning av gatenavn fra navnekomite 
  



PS 61/19 Vurdering av bakvakt for Ytre Namdal - legevakt i Namdalen (LINA) 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Vikna og Nærøy kommunestyre foreslår at bakvakta for legevakt i Vikna og Nærøy 
legges ned fra 01.02.2020, og at Vikna og Nærøy får samme forhold til LINA (legevakt i 
Namdalen på natt) som kommunene i Midtre Namdal har hatt i 20 år. 

2. Rådmannen får fullmakt til å representere Nærøy og Vikna kommuner i denne prosessen. 
3. Nye reviderte avtaler skal legges fram for kommunestyret høsten 2019.  

 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 09.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
1. Vikna og Nærøy kommunestyre foreslår at bakvakta for legevakt i Vikna og Nærøy legges 

ned fra 01.02.2020, og at Vikna og Nærøy får samme forhold til LINA (legevakt i Namdalen 
på natt) som kommunene i Midtre Namdal har hatt i 20 år. 

2. Rådmannen får fullmakt til å representere Nærøy og Vikna kommuner i denne prosessen. 
3. Nye reviderte avtaler skal legges fram for kommunestyret høsten 2019.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Vikna og Nærøy kommunestyre foreslår at bakvakta for legevakt i Vikna og Nærøy legges 

ned fra 01.02.2020, og at Vikna og Nærøy får samme forhold til LINA (legevakt i Namdalen 
på natt) som kommunene i Midtre Namdal har hatt i 20 år. 

2. Rådmannen får fullmakt til å representere Nærøy og Vikna kommuner i denne prosessen. 
3. Nye reviderte avtaler skal legges fram for kommunestyret høsten 2019.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Vikna og Nærøy kommunestyre foreslår at bakvakta for legevakt i Vikna og Nærøy 

legges ned fra 01.02.2020, og at Vikna og Nærøy får samme forhold til LINA (legevakt i 
Namdalen på natt) som kommunene i Midtre Namdal har hatt i 20 år. 

2. Rådmannen får fullmakt til å representere Nærøy og Vikna kommuner i denne 
prosessen. 



3. Nye reviderte avtaler skal legges fram for kommunestyret høsten 2019.  
 
 
 
PS 62/19 Kontroll med omsetning av alkohol og tobakk pr. august 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 09.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer i Coop Kafé og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 
6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til etterretning. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er skjenkebestyrer i Coop Kafé og ble med hjemmel i forvaltningsloven § 
6, 1. ledd bokstav a) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rapportene vedrørende kontroll av salg og skjenking av alkohol samt røyking tas til 
etterretning. 
 
 
PS 63/19 Lauritz Plass As - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 
 
PS 64/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 2019 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2018/2019, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  



 
 BTI som arbeidsform skal innarbeides og benyttes i alle skoler. 
 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med  
  landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres.  
 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan innebære  

mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte.  
 Digitaliseringsstrategi for grunnskolen videreføres gjennom kompetanseheving, 

erfaringsdeling og videreføring av den gode økta.  
 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens  

digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale  
ferdigheter, og digital dømmekraft.  

 Opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.- 
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning følges opp, og det 
legges vekt på å utvikle lærernes kompetanse i å gjennomføre intensiv opplæring.  

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
 systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille kravene.  

Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter.  

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal  
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med 
veilederkorpset. 
  

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 06.09.2019  
Behandling: 
Tilstandsrapporten ble lagt frem og gjennomgått i møtet. 
 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Det er vesentlig å vektlegge foreldresamarbeid i digitaliseringen og skoleutviklingen generelt 
 Tidlig innstas skal vektlegges i det videre arbeidet. 
 
Utvalg for oppvekst- og kultursaker sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2018/2019, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 
 BTI som arbeidsform skal innarbeides og benyttes i alle skoler. 
 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med  

landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres.  
 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan innebære  

mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte.  
 Digitaliseringsstrategi for grunnskolen videreføres gjennom kompetanseheving, 

erfaringsdeling og videreføring av den gode økta.  
 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens  

digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale  
ferdigheter, og digital dømmekraft.  

 Opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.- 
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning følges opp, og det 
legges vekt på å utvikle lærernes kompetanse i å gjennomføre intensiv opplæring.  



 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille kravene.  
Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter.  

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal  
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med veilederkorpset. 

 Det er vesentlig å vektlegge foreldresamarbeid i digitaliseringen og skoleutviklingen generelt 
 Tidlig innstas skal vektlegges i det videre arbeidet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Det er vesentlig å vektlegge foreldresamarbeid i digitaliseringen og skoleutviklingen generelt 
 Tidlig innstas skal vektlegges i det videre arbeidet. 
 
Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2018/2019, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 
 BTI som arbeidsform skal innarbeides og benyttes i alle skoler. 
 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med  

landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres.  
 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan innebære  

mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte.  
 Digitaliseringsstrategi for grunnskolen videreføres gjennom kompetanseheving, 

erfaringsdeling og videreføring av den gode økta.  
 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens  

digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale  
ferdigheter, og digital dømmekraft.  

 Opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.- 
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning følges opp, og det 
legges vekt på å utvikle lærernes kompetanse i å gjennomføre intensiv opplæring.  

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille kravene.  
Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter.  

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal  
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med veilederkorpset. 

 Det er vesentlig å vektlegge foreldresamarbeid i digitaliseringen og skoleutviklingen generelt 
 Tidlig innstas skal vektlegges i det videre arbeidet. 
 
 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær orienterte om saken. Med hjemmel i kommuneloven § 31, 2. 
ledd, jfr. offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1 ble møtet lukket under orienteringen. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2018/2019, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene 
spesielt, tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 
 BTI som arbeidsform skal innarbeides og benyttes i alle skoler. 
 Elevene i Nærøy skal ha ferdigheter i lesing som er minimum på linje med  

landsgjennomsnittet. Målsettinger fra Strategi for prosjektet SPRÅK videreføres.  
 Skolene skal ha gode rutiner for å oppdage, avdekke og behandle saker som kan 

innebære  
mobbing på en forskriftsmessig og forsvarlig måte.  

 Digitaliseringsstrategi for grunnskolen videreføres gjennom kompetanseheving, 
erfaringsdeling og videreføring av den gode økta.  

 Elevene i Nærøy skal ha gode grunnleggende ferdigheter, og kommunens  
digitaliseringsstrategi skal bidra til at både ansatte og elever utvikler gode digitale  
ferdigheter, og digital dømmekraft.  

 Opplæringslovens pålegg om skolens plikt til å tilby intensiv opplæring til barn på 1.- 
4.trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning følges opp, og det 
legges vekt på å utvikle lærernes kompetanse i å gjennomføre intensiv opplæring.  

 Ansatte skal ha kompetanse i henhold til krav i Opplæringsloven, og kommunen må 
systematisk satse på videreutdanning og kompetanseheving for å tilfredsstille kravene.  
Elevenes motivasjon for skolearbeid skal økes gjennom større mestring, og fokus på 
medvirkning og varierte arbeidsmåter.  

 Ledernes kunnskaper og ferdigheter i å lede utviklingsarbeid på egen skole skal  
videreutvikles gjennom kompetanseheving og veiledning i samarbeid med 
veilederkorpset. 

 Det er vesentlig å vektlegge foreldresamarbeid i digitaliseringen og skoleutviklingen 
generelt 

 Tidlig innstas skal vektlegges i det videre arbeidet. 
 
 
 
PS 65/19 Forprosjekt Grytbogen naturpark 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret slutter seg til målsetting og tiltak i dokumentet Grytbogen naturpark – 
forprosjekt naturbasert næringsutvikling. Kommunenstyret tar ikke stilling til finansiering av 
foreslåtte tiltak. Dette innarbeides kommunens økonomiplan og budsjett. For å kunne realisere 
tiltakene i forprosjektet og for utnyttelse av skogressursen er det påkrevet med bedre adkomst til 
eiendommen. Det settes i gang et arbeid for å utrede muligheten for å ruste opp vegen fra 
Heimsnes til Grytbogen. Parallelt legges til rette for bedre adkomst sjøvegen med flyte kai både i 



Teplingan og Grytbogen og ev. bedre egnet båt i forhold til brukergrupper med spesielle behov. 
Når opprusting av vegen og sjøadkomst er avklart utarbeide det en plan for realisering av øvrige 
tiltak i forprosjektet.  
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 03.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunestyret slutter seg til målsetting og tiltak i dokumentet Grytbogen naturpark – 
forprosjekt naturbasert næringsutvikling. Kommunenstyret tar ikke stilling til finansiering av 
foreslåtte tiltak. Dette innarbeides kommunens økonomiplan og budsjett. For å kunne realisere 
tiltakene i forprosjektet og for utnyttelse av skogressursen er det påkrevet med bedre adkomst til 
eiendommen. Det settes i gang et arbeid for å utrede muligheten for å ruste opp vegen fra 
Heimsnes til Grytbogen. Parallelt legges til rette for bedre adkomst sjøvegen med flyte kai både i 
Teplingan og Grytbogen og ev. bedre egnet båt i forhold til brukergrupper med spesielle behov. 
Når opprusting av vegen og sjøadkomst er avklart utarbeide det en plan for realisering av øvrige 
tiltak i forprosjektet.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til målsetting og tiltak i dokumentet Grytbogen naturpark – 
forprosjekt naturbasert næringsutvikling. Kommunenstyret tar ikke stilling til finansiering av 
foreslåtte tiltak. Dette innarbeides kommunens økonomiplan og budsjett. For å kunne realisere 
tiltakene i forprosjektet og for utnyttelse av skogressursen er det påkrevet med bedre adkomst til 
eiendommen. Det settes i gang et arbeid for å utrede muligheten for å ruste opp vegen fra 
Heimsnes til Grytbogen. Parallelt legges til rette for bedre adkomst sjøvegen med flyte kai både i 
Teplingan og Grytbogen og ev. bedre egnet båt i forhold til brukergrupper med spesielle behov. 
Når opprusting av vegen og sjøadkomst er avklart utarbeide det en plan for realisering av øvrige 
tiltak i forprosjektet.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til målsetting og tiltak i dokumentet Grytbogen naturpark – 
forprosjekt naturbasert næringsutvikling. Kommunenstyret tar ikke stilling til finansiering 
av foreslåtte tiltak. Dette innarbeides kommunens økonomiplan og budsjett. For å kunne 



realisere tiltakene i forprosjektet og for utnyttelse av skogressursen er det påkrevet med 
bedre adkomst til eiendommen. Det settes i gang et arbeid for å utrede muligheten for å 
ruste opp vegen fra Heimsnes til Grytbogen. Parallelt legges til rette for bedre adkomst 
sjøvegen med flyte kai både i Teplingan og Grytbogen og ev. bedre egnet båt i forhold til 
brukergrupper med spesielle behov. Når opprusting av vegen og sjøadkomst er avklart 
utarbeide det en plan for realisering av øvrige tiltak i forprosjektet.  
 
 
 
 
PS 66/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraftverk på land - Nærøy kommunes 
uttalelse 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med dagens konsesjonsgitte anlegg på Hundhammerfjellet har Nærøy tatt sin del av 
vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap om den pågående utbygginga av vindkraft og 
kraftnett i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det er aktuelt å bygge ut nye 
vindkraftanlegg i kommunen. Påstanden om at området som Nærøy kommune inngår i har et 
lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på svært overordnet sårhetsanalyse, og tar i for 
liten grad hensyn til lokale verdier og interesser.  
Kommunestyret i Nærøy erkjenner behovet for fornybar energi, men mener at landbasert 
vindkraft har for mange negative konsekvenser. Fremtidens økte energibehov bør i første 
omgang sikres gjennom å gjennomføre tiltak i form av energieffektivisering/sparing, opprusting 
av eksisterende vannkraftverk, vindkraft til havs eller andre grønne energiformer.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 03.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med dagens konsesjonsgitte anlegg på Hundhammerfjellet har Nærøy tatt sin del av 
vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap om den pågående utbygginga av vindkraft og 
kraftnett i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det er aktuelt å bygge ut nye 
vindkraftanlegg i kommunen. Påstanden om at området som Nærøy kommune inngår i har et 
lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på svært overordnet sårhetsanalyse, og tar i for 
liten grad hensyn til lokale verdier og interesser.  
Kommunestyret i Nærøy erkjenner behovet for fornybar energi, men mener at landbasert 
vindkraft har for mange negative konsekvenser. Fremtidens økte energibehov bør i første 
omgang sikres gjennom å gjennomføre tiltak i form av energieffektivisering/sparing, opprusting 
av eksisterende vannkraftverk, vindkraft til havs eller andre grønne energiformer.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommuner som tar belastningen med å tillate utbygging av vindkraftanlegg på vegne av 
storsamfunnet må få kompensasjon som samsvarer med denne belastningen gjennom 
erstatninger og et skatteregime på linje med det som er etablert for vannkraftproduksjon. 
 



Avstemming: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Aspli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med dagens konsesjonsgitte anlegg på Hundhammerfjellet har Nærøy tatt sin del av 
vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap om den pågående utbygginga av vindkraft og 
kraftnett i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det er aktuelt å bygge ut nye 
vindkraftanlegg i kommunen. Påstanden om at området som Nærøy kommune inngår i har et 
lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på svært overordnet sårhetsanalyse, og tar i for 
liten grad hensyn til lokale verdier og interesser.  
Kommunestyret i Nærøy erkjenner behovet for fornybar energi, men mener at landbasert 
vindkraft har for mange negative konsekvenser. Fremtidens økte energibehov bør i første 
omgang sikres gjennom å gjennomføre tiltak i form av energieffektivisering/sparing, opprusting 
av eksisterende vannkraftverk, vindkraft til havs eller andre grønne energiformer.  
 
Kommuner som tar belastningen med å tillate utbygging av vindkraftanlegg på vegne av 
storsamfunnet må få kompensasjon som samsvarer med denne belastningen gjennom 
erstatninger og et skatteregime på linje med det som er etablert for vannkraftproduksjon. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med dagens konsesjonsgitte anlegg på Hundhammerfjellet har Nærøy tatt sin del av 
vindkraftutbygging på land så langt. Kunnskap om den pågående utbygginga av vindkraft 
og kraftnett i Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det er aktuelt å bygge ut nye 
vindkraftanlegg i kommunen. Påstanden om at området som Nærøy kommune inngår i har 
et lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på svært overordnet sårhetsanalyse, og 
tar i for liten grad hensyn til lokale verdier og interesser.  
Kommunestyret i Nærøy erkjenner behovet for fornybar energi, men mener at landbasert 
vindkraft har for mange negative konsekvenser. Fremtidens økte energibehov bør i første 
omgang sikres gjennom å gjennomføre tiltak i form av energieffektivisering/sparing, 
opprusting av eksisterende vannkraftverk, vindkraft til havs eller andre grønne 
energiformer.  
 
Kommuner som tar belastningen med å tillate utbygging av vindkraftanlegg på vegne av 
storsamfunnet må få kompensasjon som samsvarer med denne belastningen gjennom 
erstatninger og et skatteregime på linje med det som er etablert for vannkraftproduksjon. 
 
 
 
 
PS 67/19 Endelig behandling - reguleringsplan for Kolvereid sentrum 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kolvereid sentrum, 
planID 2019001 med bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.05.19, sist revidert 26.08.19 og 
plankart datert 23.05.2019 sist revidert 25.06.19.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves hele/deler av reguleringsplaner som 
overlappes av reguleringsplan for Kolvereid sentrum. Dette gjelder hele reguleringsplan for 
Kolvereid torg, planID 2004002 og reguleringsplan for Kolvereid sentrum – Del 1 
forretningsområde, PlanID 19877001. Samt deler av reguleringsplan for Del av Kolvereid 
sentrum – Bjørkåsvegen 14, planID 2014001 og Boliggruppe ved Bjørkåsevegen, planID 
2012002. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 03.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kolvereid sentrum, 
planID 2019001 med bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.05.19, sist revidert 26.08.19 og 
plankart datert 23.05.2019 sist revidert 25.06.19.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves hele/deler av reguleringsplaner som 
overlappes av reguleringsplan for Kolvereid sentrum. Dette gjelder hele reguleringsplan for 
Kolvereid torg, planID 2004002 og reguleringsplan for Kolvereid sentrum – Del 1 
forretningsområde, PlanID 19877001. Samt deler av reguleringsplan for Del av Kolvereid 
sentrum – Bjørkåsvegen 14, planID 2014001 og Boliggruppe ved Bjørkåsevegen, planID 
2012002. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Planlegger Ragnhild W. Melgård orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kolvereid sentrum, 
planID 2019001 med bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.05.19, sist revidert 26.08.19 og 
plankart datert 23.05.2019 sist revidert 25.06.19.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves hele/deler av reguleringsplaner som 
overlappes av reguleringsplan for Kolvereid sentrum. Dette gjelder hele reguleringsplan for 
Kolvereid torg, planID 2004002 og reguleringsplan for Kolvereid sentrum – Del 1 
forretningsområde, PlanID 19877001. Samt deler av reguleringsplan for Del av Kolvereid 
sentrum – Bjørkåsvegen 14, planID 2014001 og Boliggruppe ved Bjørkåsevegen, planID 
2012002. 
 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kolvereid 
sentrum, planID 2019001 med bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.05.19, sist 
revidert 26.08.19 og plankart datert 23.05.2019 sist revidert 25.06.19.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 oppheves hele/deler av reguleringsplaner 
som overlappes av reguleringsplan for Kolvereid sentrum. Dette gjelder hele 
reguleringsplan for Kolvereid torg, planID 2004002 og reguleringsplan for Kolvereid 
sentrum – Del 1 forretningsområde, PlanID 19877001. Samt deler av reguleringsplan for 
Del av Kolvereid sentrum – Bjørkåsvegen 14, planID 2014001 og Boliggruppe ved 
Bjørkåsevegen, planID 2012002. 
 
 
 
 
 
PS 68/19 Forespørsel om detaljregulering - endring av reguleringsplan for Abelvær vest 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret anbefaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av planarbeid 
for endring av reguleringsplan for Abelvær vest. Det forutsettes at tiltaket har et klart 
næringsaspekt, at bebyggelse ikke blir regulert til fritidsboliger og at ferdsel/vandring i front av 
bebyggelse langs sjøen holdes åpen for allmennheten.    
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Planlegger Ragnhild W. Melgård orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret anbefaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av planarbeid 
for endring av reguleringsplan for Abelvær vest. Det forutsettes at tiltaket har et klart 
næringsaspekt, at bebyggelse ikke blir regulert til fritidsboliger og at ferdsel/vandring i front av 
bebyggelse langs sjøen holdes åpen for allmennheten.    
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 



Kommunestyret anbefaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av 
planarbeid for endring av reguleringsplan for Abelvær vest. Det forutsettes at tiltaket har 
et klart næringsaspekt, at bebyggelse ikke blir regulert til fritidsboliger og at 
ferdsel/vandring i front av bebyggelse langs sjøen holdes åpen for allmennheten.    
 
 
 
 
PS 69/19 Avvikling av selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS ( NYN ) med 
virkning fra og med 01.01.2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar å avvikle selskapet Næring i Ytre Namdal (NYN IKS) med 
virkning fra og med 01.01.2020, jf. selskapsavtalen av 30.08.2016 kap. VII, §18.  
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar å avvikle selskapet Næring i Ytre Namdal (NYN IKS) med 
virkning fra og med 01.01.2020, jf. selskapsavtalen av 30.08.2016 kap. VII, §18.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre vedtar å avvikle selskapet Næring i Ytre Namdal (NYN IKS) med 
virkning fra og med 01.01.2020, jf. selskapsavtalen av 30.08.2016 kap. VII, §18.  
 
 
 
PS 70/19 Bidrag til TV-aksjonen NRK CARE 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommune bidrar med kr. 7 000,- til TV-aksjonen 2019, som går til CARE for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 

2. Utgiften finansieres innenfor rammene fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame og 
informasjon. 

 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Formannskapets innstilling: 
1. Nærøy kommune bidrar med kr. 7 000,- til TV-aksjonen 2019, som går til CARE for å 

skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
2. Utgiften finansieres innenfor rammene fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame og 

informasjon. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommune bidrar med kr. 7 000,- til TV-aksjonen 2019, som går til CARE for å 

skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
2. Utgiften finansieres innenfor rammene fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame 

og informasjon. 
 
 
 
PS 71/19 Budsjettregulering investering 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Investeringsbudsjett for 2019 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema 2A og 
2B. 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Økonomisjef Fred E. Moen orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Investeringsbudsjett for 2019 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema 2A og 
2B. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Investeringsbudsjett for 2019 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema 
2A og 2B. 
 
 
 



PS 72/19 Ottersøy Barnehage SA - søknad om kommunal garanti 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Søknad fra Ottersøy Barnehage SA om kommunal garanti imøtekommes delvis. Kommunal 
garanti begrenses til krav om tilleggsgaranti fra Husbanken på 4 millioner kroner. Endelig vedtak 
oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2019  
Behandling: 
Saken ble lagt frem i møtet. Formannskapet vedtok enstemmig å behandle saken i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknad fra Ottersøy Barnehage SA om kommunal garanti imøtekommes delvis. Kommunal 
garanti begrenses til krav om tilleggsgaranti fra Husbanken på 4 millioner kroner. Endelig vedtak 
oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad fra Ottersøy Barnehage SA om kommunal garanti imøtekommes delvis. 
Kommunal garanti begrenses til krav om tilleggsgaranti fra Husbanken på 4 millioner 
kroner. Endelig vedtak oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning. 
 
 
 
PS 73/19 Klage på kostnadsdekning eiendomsskatt 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
I henhold til forvaltningsloven § 36 har Nærøy kommunestyre vanskelig å se at vesentlige 
saksomkostninger har vært nødvendig for at vedtak om eiendomsskattegrunnlag er endret, og 
fastholder avslag om dekning av saksomkostninger. 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I henhold til forvaltningsloven § 36 har Nærøy kommunestyre vanskelig å se at vesentlige 
saksomkostninger har vært nødvendig for at vedtak om eiendomsskattegrunnlag er endret, 
og fastholder avslag om dekning av saksomkostninger. 



 
 
 
PS 74/19 Høringssvar 2019 - bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD) 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Nærøy kommunestyre gir sin tilslutning til at ordføreren sender vedlagte høringsuttalelse på 
forslaget til «Bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD)».    
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.09.2019  
Behandling: 
Siw Berg (Ap) var ikke til stede i lokalet da avstemming ble foretatt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommunestyre gir sin tilslutning til at ordføreren sender vedlagte høringsuttalelse 
på forslaget til «Bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD)».    
 
 


