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Åpen spørretime 
 
ÅPS 4/18 Åpen spørretime 
 

Hallvard Laugen (Sp) stilte følgende spørsmål på vegne av Andrea Wennevik: 
Wennevik har tatt utdannelse som barne- og ungdomsarbeider og søkt lærlingeplass i Nærøy 
kommune. Hun ble tatt inn på intervju, der hun fikk spørsmål om hvor hun ønsket å arbeide og 
på hvilket klassetrinn. Wennevik svarte at hun ønsket Nærøy ungdomsskole, men ble plassert i 1. 
klasse på Nærøysundet skole. Er det slik det blir ordnet? Hva kan gjøres for å bedre hennes 
situasjon? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Nærøy kommune ønsker flest mulig lærlingeplasser. Man må ha respekt for at administrasjonen 
ordner dette, og man prøver så godt man kan for å legge til rette for å imøtekomme lærlinger. 
Med 7 lærlinger vil det ikke bli optimalt for alle og alle ønsker vil derfor ikke bli oppfylt. Det er 
tydelig at det ikke har vært mulig her. Man er nødt til ta i bruk flere av enhetene og i tillegg se på 
summen av faglige vurderinger som er gjort. Administrasjonen har her fått synspunkter fra 
lærling og det må de ta med seg videre. Det er ikke så mye annet vi politikere får gjort. 
 
Hallvard Laugen ga følgende oppfølgingskommentar: 
Vedkommende har ikke førerkort og er avhengig av skyss fra andre for å komme seg til 
Ottersøy. Nærøy ungdomsskole har skrevet et brev om at de ønsker Wennevik som lærling og da 
er det rart at noen andre får denne plassen. 
 
 
Ingunn Lysø (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Man har blitt kjent med at elever fra Marøya som går på Ytre Namdal videregående skole 
(YNVS) ikke har rett til fri skyss da de kommer under 6-kilometersgrensen som er satt fra 1. 
september. Dette er en belastet veistrekning. Å sende ungdom i all slag vær over Nærøysundbrua 
er ikke akseptabelt. Hva er status i arbeidet med gang- og sykkelveg på Marøya og hvordan vil 
ordføreren bidra til å sikre skolevegen til de som går på YNVS før en slik veg kommer på plass? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Reguleringsplanarbeidet stoppet opp på grunn av kommunikasjonssvikt mellom 
fylkeskommunen og SVV om bevilgningen av midler til arbeidet. Det er nå avklart at Nord- 
Trøndelag fylkeskommune i sin tid bevilget midler til prosjektet og arbeidet med 
reguleringsplanen er i gang igjen. Vi har imidlertid fått beskjed om at reguleringsplan vil bli 
utarbeidet fra slutten på gang-/sykkelveg fra Rørvik til kryss til SinkabergHansen. Det er vi ikke 
fornøyd med da vi var enige med fylkeskommunen om at gang-/sykkelveg skulle planlegges helt 
fram til Marøyabrua. Dette har vi tatt opp med samferdselsdirektøren i Trøndelag og er lovet et 
svar på det neste uke. Neste utfordring er å få bevilget penger til prosjektet. Førsteprioritet må 
være å få bevilget midler til gang-/sykkelveg fram til SinkabergHansen-krysset og de prosesser 
som går i fylkestinget nå i høst. Tilbudet til ungdom på Marøya ifb. med 6-kilometersgensen er 
en ny situasjon som vi ikke har mottatt noe melding om. Vi må se på hva vi kan gjøre dersom det 
kommer en henvendelse og bidra til løsning. Vi avventer en evt. oppfordring, men kan sjekke litt 
omkring det. Jeg er enig i at dette ikke er en forsvarlig skolevei 
 
Ingunn Lysø ga følgende oppfølgingsspørsmål: 
Det er over 20 siden prosjektet med å få til gang- og sykkelveg på Marøya startet. Det er trist at 
det ikke har kommet lenger. Det hjelper ikke med planer så lenge de ikke realiseres. Hva er 
tidsperspektivet? Det er viktig å få på plass en plan for å bli med inn i de planer som 



fylkeskommunen har for veger. Vi har et vedtak på at kommunen kan forskuttere, men vi 
kommer ikke til å bli med i vegplan i denne runden, så når går neste tog? Det foregår en voldsom 
utbygging i området. Utviklingen kommer fortere enn man klarer å tegne et kart. Det er håpløst 
at dette går så sakte. 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Dette er en viktig sak, og vi er også frustrerte. En beslutning om gang- og sykkelveg ligger ikke 
til Nærøy kommune. Vi har sagt at vi kan forskuttere, men fylkeskommunen kommer trolig til å 
ta bort den ordningen. Vi er da avhengig av at vi får den inn på fylkesvegplan for neste periode. 
 

 

Frode Setran (V) stilte følgende spørsmål: 
Jeg har 2 spørsmål: 
Det ene gjelder fasttelefon og trygghetsalarmer. En eldre dame fikk et oppsigelsesbrev der det 
sto at fasttelefonen blir lagt ned pga. at sentralen er gammel og det finnes ikke reservedeler. I 
tillegg vil en modernisering bli for kostbar i et område med så få abonnenter. Hun klaget på 
vedtaket da trygghetsalarmen er avhengig av fasttelefon. Hun bor alene og det er lite folk i 
nærheten. I svarbrevet sto det at fasttelefonen skulle opprettholdes inntil videre, da Nærøy 
kommune ikke hadde et alternativ til dagens trygghetsalarm. Hva gjør kommunen i forhold til 
dette? 
Det andre spørsmålet går på at kommunen har investert i utstyr for å streame møter. 
Kommunestyremøtet holdes i kommunestyresalen og det blir derfor ikke gjort i dag. Kan 
kommunestyret kjøres i Kolvereidvågen slik at streaming kan benyttes? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Når det gjelder streaming, så vil det bli det som er naturlig at vi bruker Kolvereidvågen slik at 
møter streames, men i dag er Kolvereidvågen, der utstyret er montert, leid bort. 
Når det gjelder trygghetsalarmer, så er vi like bekymret. Vi er med i et prosjekt sammen med 
andre kommuner i Namdalen for å finne andre løsninger. Det jobbes kontinuerlig med utbygging 
av bredbånd og mobil. Vi kommer til å fremme nye søknader til Nkom om tilskudd og vi vil 
prøve å få aktører med på utbygging av områder, men vi er avhengig av at det er aktører som 
ønsker å satse i disse områdene og opprette sendere. Dette er et arbeid som vil fortsette – enten 
Nærøy sender søknad alene eller sammen med Vikna. Dessverre har jeg ingen umiddelbar 
løsning på det du spør om. 
 

 

Rune Arstein (H) stilte følgende spørsmål: 
Utvalg for drift- og utvikling har mange, store og tunge saker og det er behov for å være i forkant 
for å ha mulighet til å overholde frister. Det er behov for en praktisk tilnærming for å kunne øke 
antall møter i utvalget pr. år. Hvordan kan man praktisk løse dette? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Jeg tenker at dersom utvalget og administrasjonen ser et stort behov for å få til flere møter, så 
finner dere ut av det og regulerer inn kostander i tertialrapporten. Dersom situasjonen er 
permanent, så bør utvalget diskutere neste års budsjett med administrasjonen og få lagt inn flere 
møter. Møtefrekvensen ble redusert i en tid da det manglet penger i budsjett og det har sine 
konsekvenser. 
 

 



Wenche Finseth (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Hva er framdrift når det gjelder skuterløyper for rekreasjonskjøring i kommunen? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Administrasjonen mente det ikke var mulig å få til en løype med de innsigelser som kom inn. Vi 
ba administrasjonen ta opp igjen saken og ble utfordret på å få til et møte med reindrift og 
fylkesmannen. Administrasjonen har vært opptatt av bl.a. kommunedelplan Kolvereid og jeg har 
også hatt andre oppgaver, så det har dessverre ikke blitt gjort. Det er min oppgave å få til et slikt 
møte. 
 

 

Mildrid Finnehaug (Ap) stilte følgende spørsmål: 
Når blir det oppstart med påbygging av fellesrom på NBBS? Det er fortsatt veldig trangt i dagens 
fellesrom. Påbygg ble vedtatt i desember 2015, og spaden er fortsatt ikke satt i jorda. 
 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes ga følgende svar: 
Vi har hatt en dialog med arkitekt og kommet i gang med det, men det har vært litt problemer 
med kapasiteten i avdelingen og andre prosjekter har måttet prioriteres. Ny bemanning er snart 
på plass, noe som gjør at vi får endret dette, men det er tvilsomt at det blir byggestart i 2018. 
 

 

Kolbjørn Horn (Sp) stilte følgende spørsmål: 
Det gjelder unge uten arbeid og arbeidstilbud. Det er alt for mange som er ledige. Jeg vet ikke 
hva det koster kommunen, men det koster mye. Hva slags tilbud finnes i dag av praksisplasser, 
kursing, arbeidsplasser osv. Stiger antallet ledige eller er det en bedring på gang? 
 
Ordfører Steinar Aspli ga følgende svar: 
Vi fikk svar på en del i et langsiktig perspektiv i orienteringen fra folkehelsekoordinatoren i dag. 
Vi burde ha hatt dette som tema i formannskap/kommunestyre, evt. i utvalg. Noe har blitt bedre, 
men noe har blitt verre. I dag er det 95 stk. i alderen 18-30 år som er innmeldt i NAV-systemet. 
41 stk. har nedsatt arbeidsevne, 18 stk. har ikke et arbeidsrettet tiltak og mottar enten 
sosialstønad eller bor hjemme uten å være i aktivitet. Det er en bedring når det gjelder enslige i 
gruppen 18-25 år. I fjor var det 20 stk., mens i dag er det 16 stk. Enslige fra 25 år og oppover 
øker fra 37 til 49, noe som er en betydelig forverring. Flyktninger under 30 år utgjør kun 19 stk. 
og er en liten del av det. Jeg har ikke noen statistikk som viser hva som gjøres og NAV viser til 
Steam. Steam har kapasitet til å ta imot flere. Mange blir henvist, men møter i alt for stor grad 
ikke opp. Det er et krav i dag om at man skal ha et minimum til livsopphold og derfor krav til 
sosiale tjenester. Jeg er usikker på om dette er dratt langt nok ut. Utfordringen ligger i å få 
ungdom til å delta i det tiltaket vi har i Steam. Det er noe galt med systemet når det bare er å 
unnlate å møte opp, uten at jeg skal si hva som er årsak til det. Nav viser til sine ordninger og at 
de er dårlige bemannet. Det at NAV stat reduserer bemanningen er helt uholdbart og veldig 
alvorlig. Rådmannen har vært tett på ift. tilbud som NAV gir, og det er det grunn til å være. 
 

 

Åge Husby (FrP) stilte følgende spørsmål: 
I fjor høst ble det stilt spørsmål om når det ble lys i stolper i Idrettsvegen på Kolvereid. Svaret 
var at det skulle ordnes i mars i år. Det er fortsatt ikke lys i disse stolpene og spesielt gjelder 
dette fra sykeheimen og bort til skolene. Her går foreldre sammen med de minste barna bortover 
fortauet, det er mørkt og fortsatt ikke lys og det er ikke bra. Overgang i kryss er heller ikke bra 



utformet og det blir verre når det i tillegg er mørkt. Når kommer det lys på denne veistubben 
hvor våre barn går? 
 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes ga følgende svar: 
Jeg kjenner ikke alle detaljer. Vi har en jordfeil og planen var at den skulle ordnes når vann- og 
avløpsledningen ble ordnet. Det er denne jordfeilen som gjør at lys ikke kan brukes. Jeg har hørt 
at det skal bli en midlertidig løsning, men vet ikke hva den går ut på. Men vi håper at vi skal få 
ordnet det. 
 

 

  



PS 68/18 Referatsaker 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
RS 37/18 Protokoll fra møte i representantskapet i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS 
25.06.18 
 
RS 38/18 Sivilombudsmannen - innsyn i klage på reguleringsplan for Valmyra motorpark 
 
RS 39/18 Landbruks- og matdepartementet - svar på søknad om tillatelse til omlegging av 
reindriftens flyttlei gjennom Kolvereid 
 
RS 40/18 Innføring av offisiell adresse - områdenavn Kjøløya 
  



PS 69/18 Tilleggspunkter til Nærøy kommunes Helhetlige kriterier for tildeling av tjenester 
i kommunen 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og tilleggskriteriene for 
bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgtjenester i 
Nærøy kommune. 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og tilleggskriteriene for 
bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgtjenester i 
Nærøy kommune. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og tilleggskriteriene for 
bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgtjenester i 
Nærøy kommune. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 18.09.2018  
 
Behandling: 
Saken ble drøftet i møtet. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Rådet slutter seg til rådmannens forslag 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 



Nærøy kommunestyre vedtar å innarbeide kriterier for pårørendestøtte og 
tilleggskriteriene for bokollektivet for aldersdemente i Helhetlige kriterier for tildeling av 
helse og omsorgtjenester i Nærøy kommune. 
 
 
 
PS 70/18 Tjenestetilbud til personer med demens 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Saken legges frem til drøfting 
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Utvalg for helse- og sosialsaker fremmet følgende forslag: 
Utvalget for helse- og sosialsaker går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
Utvalg for helse- og sosialsaker sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Utvalget for helse- og sosialsaker går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
 
 

Saksprotokoll i Funksjonshemmedes råd - 18.09.2018  
 
Behandling: 



Saken ble drøftet i møtet. 
 
 
Uttalelse fra funksjonshemmedes råd: 
Rådet slutter seg til formannskapets innstilling. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret går inn for prøveordning i ½ år. 
Vedlagte kriterier følges. 
Evaluering etter 6 måneder. 
 
 
 
PS 71/18 Kompetanseplan for helse- og sosialavdelingen 2018-2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for helse- og sosialsaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for helse- og sosialsaker: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.09.2018  
Behandling: 
Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra administrasjonsutvalget: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Formannskapets innstilling: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Helse- og sosialsjef Marit Pedersen orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kompetanseplan 2018-2024 for helse- og sosialavdelingen, tas til etterretning. 
 
 
 
PS 72/18 2.gangs behandling - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan 
Kolvereid 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 1967002, 
1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 
1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 
2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-
12.  
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Utvalget ble orientert om mail fra Nærøysund Kraftbetong 30.08.18. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 1967002, 
1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 
1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 
2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-
12.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 



Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 1967002, 
1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 
1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 
2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-
12.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at følgende reguleringsplaner oppheves, plan-ID 1967001, 1967002, 
1972001, 1975001, 1975002, 1977001, 1979001, 1980001, 1982001, 1982002, 1983001, 
1988001, 1988002, 1988003, 1989001, 1990001, 1990002, 19900031996001, 1996002, 
2002001, 2004001, 2004003, 2005001, 2010001, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-
12.  
 
 
 
PS 73/18 Endelig behandling - kommunedelplan for Kolvereid 2018-2030 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 med 
følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 



«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- og 
uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de minste 
barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes til 
bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk skal 
bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot byggeområder 
som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 Garden 
som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 



Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor kulturminnet 
inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en måte som nevnt i 
kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 2018-
2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er 
avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er omfattet 
av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 
27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets vedtak. 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 med 
følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- og 
uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de minste 
barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes til 
bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk skal 
bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 



Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot byggeområder 
som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 Garden 
som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor kulturminnet 
inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en måte som nevnt i 
kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 2018-
2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  



  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er 
avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er omfattet 
av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 
27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets vedtak. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 med 
følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 



Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- og 
uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de minste 
barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes til 
bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk skal 
bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot byggeområder 
som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 



Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 Garden 
som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor kulturminnet 
inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en måte som nevnt i 
kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 
Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 2018-
2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak er 
avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er omfattet 
av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering og 
vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 
27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets vedtak. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Planlegger Ragnhild W. Melgård orienterte om saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunedelplan for Kolvereid vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 med 
følgende endringer: 
 
Bestemmelser: 
Endring i pkt. 1.4.4. Avfallsløsning for husholdningsavfall og næringsavfall 
Andre setning får følgende tillegg: «, samt utarbeide en renovasjonsteknisk plan». 
 
Endringer i pkt 1.5.3 Utbyggingsrekkefølge: 
Setningen «Planarbeid for områdene BN_F2 og BN_F3 og BN_F4 kan ikke starte opp før 
omlegging av flyttlei for rein gjennom Kolvereid er godkjent av Landbruks- og 
matdepartementet» fjernes.  
Følgende legges til under samme pkt:  
For BN_F1 skal utbygging skje i denne rekkefølgen: 
1: område A1 
2: område A2 
Område A1 skal være ferdig utbygd før utbygging i område A2 kan startes.  
 
Endring i Pkt. 1.6.1 Byggegrenser: 
Setningene «Sone 2 – boligfeltene:  
- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 8 m fra senterlinje mot fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 
«Sone 2 – boligfeltene: 

- 20 m fra senterlinje mot fylkesveg 770 
- 15 m fra senterlinje mot fylkesveg 7108 og 8 meter fra kommunale veger» 

Setningene «Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 50 meter fra fylkesveg 770 
- 15 meter fra fylkesveg 528 og kommunale veger» erstattes med: 

«Sone 3 – spredtbygd område utenfor sentrum: 
- 20 m fra fylkesveg 770 
- 15 m fra fylkesveg 7108 og kommunale veger»  

 
Endring i pkt. 1.6.4. 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene for å sikre lekearealer for de minste barna. 
Setningen «leke- og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, 
trafikksikre, og være sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» endres til; «leke- 



og uteoppholdearealer skal så langt mulig være universelt utformet, ha lekemuligheter for de 
minste barna, være trafikksikre, og sikret mot støy, luftforurensning og annen helsefare» 
 
Endring i pkt. 1.6.5 Parkering: 
Det tas inn et tillegg i bestemmelsene knyttet til andel av utbyggingsareal som kan brukes 
til bakkeparkering: 
«For sone 1 kan maks 35% BYA brukes til bakkeparkering». 
 
Endring pkt. 1.7.3. 
Det tas inn en generell bestemmelse som ivaretar kulturminner og miljø; Bevaringsverdige 
bygninger og anlegg skal tas vare på. Bygningens karakter, detaljer og eldre materialbruk skal 
bevares og videreføres. Bygninger kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  
 
Endring i pkt 2.1.4 Tilpasning til terreng 
Det tas inn et tillegg i andre ledd lydende: 
Boligområde BN_F3 ligger tilgrensende Storbjørkåsen massetak. Ved utarbeidelse av 
detaljregulering for BN_F3 skal det avsettes et skjermende vegetasjonsbelte mot 
byggeområder som grenser til Storbjørkåsen massetak.  
 
Endring pkt. 2.2.1. Fritidsboliger 
Første setning lydende; Tomter til eksisterende fritidsboliger tillates fradelt inntil 2 daa tas ut.  
 
Endring pkt. 2.6.1 Formål: 
Setningen «For framtidige næringsområder (BN_F1-4) skal det utarbeides 
detaljreguleringsplaner før områdene bebygges» endres til: «For framtidige næringsområder 
(BN_F1 og BN_F2) skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før områdene bebygges». 
 
Endring pkt. 2.6.1 
Det innarbeides generelt minimumskrav i % BYA for næringsvirksomhet. 
Det tas inn et tillegg lydende: 
Områdene skal bebygges med minimum BYA = 50%.  
 
Endring pkt. 5.1.1. 
Henvisning til veileder oppdateres til gjeldende 
Setningen «Hva som inngår i landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet 
fram av Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss», fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks og matdepartementet endres til; «Hva som inngår i 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet går blant annet fram av Veileder H-2401 
Garden som ressurs.  
 
Endring pkt. 5.1.2. Dispensasjon  
Det tas inn et tillegg lydende: 
skal det legges vekt på jordvern, og  
 
Endring pkt. 7 Hensynssoner 
Det legges inn et nytt underkapittel; 7.3 lydende: 
7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner – H 730 
Automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelovens § 4. inngrep i funnen innenfor 
kulturminnet inkl. sikringssonen, og andre tiltak som kan virke inn på kulturminnet på en 
måte som nevnt i kulturminnelovens § 3, er forbudt uten særskilt tillatelse. 
Pkt 7.3 Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde H -910 endres til pkt 7.4.  
 



Plankart: 
Plankart har ikke korrekt navn og årstall. Dette rettes opp til Kommunedelplan Kolvereid 
2018-2030. Vedtaksdatoer og revisjoner legges inn i plankart. 
 
Kartpåskriften endres fra «Kommunedelplan for Kolvereid – Med tilhørende 
reguleringsbestemmelser» til; «Kommunedelplan for Kolvereid - Med tilhørende 
planbestemmelser og retningslinjer».  
 
Biled i Innerfolda synliggjøres med ledestrek/linjesymbol farled SOSI-kode 1161 
 
Automatisk freda kulturminner legges inn som hensynssone (sosikode H_730) 
 
Sone 2 justeres slik at den går i formålsgrensen mellom LNF-områder og 
utbyggingsområder. 
 
Områdene BN_F2 og BN_F3 tas ut av planen. Områdene avsettes til LNF-formål.  
  
Navngivelse av BN_F4 endres til BN_F2 på bakgrunn av at BN_F2 og BN_F3 tas ut. 
 
Delen av B_F3 som berører dyrka mark tas ut. Område tilpasses videre slik at framtidig 
boligområde ikke omfatter areal som gjennom reguleringsplan for Storbjørkåsen massetak 
er avsatt til massetak. Areal i sør som berører flyttlei for rein tas også ut av planen.   
 
BN_F1 soneinndeles i henhold til beskrivelse i referat fra dialogmøte med Fylkesmannen. 
Område vest for linje gis benevnelse A1, område øst gis benevnelse A2.  
 
Areal for BN_F4 reduseres i trå med illustrasjon vist i referat fra dialogmøte med 
Fylkesmannen. Areal sør for markering tas ut.  
 
Hensynssone (H 520 Sone med særlig hensyn) for delen av flyttlei for rein som ikke er 
omfattet av omlegging nord for Kolvereid.  
 
SHA_F1 tas ut. Området avsettes til VFFFN. 
 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning: Endres i trå med endringer i plankart og 
bestemmelser. Fakta feil rettes opp i henhold til saksframlegg og vedlegg «oppsummering 
og vurdering av høringsuttalelser». 
 
Plankart datert 26.02.18, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning 
datert 27.02.18 endres i trå med innstillingen før Kommunestyrets vedtak. 
 
 
 
 
PS 74/18 Klagebehandling på kommunestyrets vedtak i sak nr. 51/18.  - Reguleringsplan " 
Masseuttak / Steinbrudd Hagan " - 62/2 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik datert. 
11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak 
nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 



 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Svein Storø har tidligere vært enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har tidligere 
gitt innspill/merknader til saken og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 jfr. § 8 erklært 
inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik datert. 
11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak 
nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik datert. 
11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets sak 
nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig behandling 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Svein Storø har tidligere vært enhetsleder for Nærøy og Vikna Fellesvassverk og har tidligere 
gitt innspill/merknader til saken og ble med hjemmel i forvaltningslovens § 6 jfr. § 8 erklært 
inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Helen Lauten tiltrådte møtet som vara. 
 
Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag, uavhengig av klagesaken, på vegne av 
Ap: 
For å få avklart rasfaren/ustabile masser i området Hagavika, foretas det en grundig undersøkelse 
med profesjonelle geoteknikere. 
 
Begrunnelse: 
Det er gått to ras tidligere i dette området. Pluss NVS sin oppfordring i slike saker. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Mildrid Finnehaug sitt tilleggsforslag fikk 13 stemmer, mot 14 stemmer, og falt. 
 
 
 
Vedtak: 



Med bakgrunn i at det ikke fremkommer nye momenter tas klage fra Steinar Livik datert. 
11.07.2018 og Vigdis Kutschera datert 23.07.2018, ikke tilfølge. Vedtak i kommunestyrets 
sak nr. 51/18 opprettholdes og klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig 
behandling. 
 
 
 
PS 75/18 Endelig behandling av reguleringsendring for - Tennfjord Hyttefelt/Tennfjord 
Rorbu og Campingplass 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre endring 
av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av grunnvannsbrønn 

ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 31.08.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drifts- og utviklingssaker: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre endring 
av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av grunnvannsbrønn 

ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre endring 
av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  



- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av grunnvannsbrønn 
ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  

Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Wenche Finseth (Sp) er datter av tiltakshaver og ble med hjemmel i fvl § 6, 1. ledd, bokstav b) 
erklært inhabil. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt strekpunkt: 
- Det er en forutsetning for planvedtaket at tidligere pålegg knyttet til tiltak i planområdet 

oppfylles. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Hans Martin Storø sitt tilleggsforslag fikk 2 stemmer, mot 24 stemmer, og falt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14, vedtar Nærøy kommunestyre 
endring av reguleringsplanene for «Tennfjord Hyttefelt» med følgende plandokumenter.  
Plankart datert.  15.01.2018 med følgende endringer.  
- Det inntegnes "Friområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone" for bekken til 

Vasslibukta. SOSI kode 6720.  
- Det inntegnes hensynssone med en radius på minst 15 meter fra senter av 

grunnvannsbrønn ved bekken som går ut til Vasslibukta. SOSI kode 510.  
Reviderte planbestemmelser datert. 27.08.2018.  
 
 
 
PS 76/18 Drift av gatelys i Nærøy kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av Nærøysund 
kommune, inklusive valg av type armatur. 

2. Nærøy kommune innføres en tilskuddsordning for gate/veglys og det innarbeides i 
budsjett 2019. 

3. I forbindelse med budsjettet 2019 utarbeides det egne retningslinjer for tilskudd 
gate/veglys. 

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Drift- og utviklingssjef Håvard Hernes orienterte om saken. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag på vegene av Ap: 
1. Nærøy kommune gir tilbud fra 2019 om driftsansvar og eierskap på alle veglys fra de ulike 

lyslagene. 



2. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av Nærøysund 
kommune, inklusive valg av type armatur. 

 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Lars Fredrik Mørch sitt forslag, så 
fikk rådmannens forslag til innstilling 4 stemmer, mot 4 stemmer for Mørch sitt forslag. Ordfører 
Steinar Aspli sin dobbeltstemme avgjorde og rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av Nærøysund 

kommune, inklusive valg av type armatur. 
2. Nærøy kommune innføres en tilskuddsordning for gate/veglys og det innarbeides i budsjett 

2019. 
3. I forbindelse med budsjettet 2019 utarbeides det egne retningslinjer for tilskudd gate/veglys. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag på vegene av Ap: 
1. Nærøy kommune gir tilbud fra 2019 om driftsansvar og eierskap på alle veglys fra de ulike 

lyslagene. 
2. Det utarbeides en egen strategi for veglys i forbindelse med etablering av Nærøysund 

kommune, inklusive valg av type armatur. 
 
Rune Arstein (H), Johannes Sandstad (KrF) og Wenche Finseth (Sp) fremmet følgende 
alternative forslag på vegne av Sp, H og KrF: 
Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i kommunen 
med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i kommunestyret senest juni 
2019. 
 
Det bevilges 3 mill. kr til investeringer av gatelys og anlegg til lokale lyslag. Rådmannen 
forelegger kommunestyret egen sak i forbindelse med budsjettforhandlingen 2018 hvordan dette 
skal organiseres. Det kan være driftsavtale mellom det enkelte lyslag og kommunen, 
fondsordning det kan søkes på eller andre hensiktsmessige løsninger. 
 
Det bevilges kr 300 000 til tilskudd til drift av lyslagene for 2019. Tilskuddet fordeles 
forholdsmessig etter søknader basert på sammenlignbare utgifter i 2018. 
 
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2019 og bevilges av disposisjonsfondet og er å betrakte 
som bruk av havbruksfondets utbetaling for 2018. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
Ved avstemming mellom Lars Fredrik Mørch sitt forslag og forslaget fra Rune Arstein/Johannes 
Sandstad/Wenche Finseth, så ble Arstein/Sandstad/Finseth sitt forslag vedtatt med 16 stemmer, 
mot 11 stemmer for Mørch sitt forslag. 
 
 
Vedtak: 



Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i 
kommunen med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i 
kommunestyret senest juni 2019. 
 
Det bevilges 3 mill. kr til investeringer av gatelys og anlegg til lokale lyslag. Rådmannen 
forelegger kommunestyret egen sak i forbindelse med budsjettforhandlingen 2018 hvordan 
dette skal organiseres. Det kan være driftsavtale mellom det enkelte lyslag og kommunen, 
fondsordning det kan søkes på eller andre hensiktsmessige løsninger. 
 
Det bevilges kr 300 000 til tilskudd til drift av lyslagene for 2019. Tilskuddet fordeles 
forholdsmessig etter søknader basert på sammenlignbare utgifter i 2018. 
 
Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2019 og bevilges av disposisjonsfondet og er å 
betrakte som bruk av havbruksfondets utbetaling for 2018. 
 
 
 
PS 77/18 Ny renovasjonsforskrift for MNA kommuner 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 
(forurensningsloven) vedtar Nærøy kommunestyre forslag til den nye renovasjonsforskriften for 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS vedtatt av representantskapets 2.11.2017.  
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 
(forurensningsloven) vedtar Nærøy kommunestyre forslag til den nye renovasjonsforskriften for 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS vedtatt av representantskapets 2.11.2017.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Atle Hasselvold fra Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) orienterte om saken. 
 
Rune Arstein (H) er styremedlem i MNA og ble med hjemmel i fvl § 6, 1. ledd, bokstav e) pkt. 2 
erklært inhabil. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall 
(forurensningsloven) vedtar Nærøy kommunestyre forslag til den nye 



renovasjonsforskriften for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS vedtatt av 
representantskapets 2.11.2017.  
 
 
 
PS 78/18 Kjøp av Sentrumsgata 4, gnr. 62, bnr. 161 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en overtakelse med dagens eier for en sum av kr 
3.250.000,- med tillegg for kjøpsomkostninger 2,5%. Kjøpet finansieres ved bruk av kommunens 
disposisjonsfond.  

 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 21.09.2018  
Behandling: 
 
Lars Fredrik Mørch ba om vurdering av sin habilitet. Mørch har deltatt i arbeidsgruppe som 
enhetsleder i innvandingstjenesten. Han fortsatte i gruppen da han gikk over i jobb som leder i 
Namdalskysten Næringsforening. Han har ikke vært saksbehandler og har ikke eierinteresser. 
Mørch anser seg selv om habil i saken. 
 
Rune Arstein (H) fremmet følgende forslag: 
Lars Fredrik Mørch anses som habil. 
 
Avstemming: 
Rune Arstein sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Lars Fredrik Mørch ble erklært habil. 
 
Ingunn Lysø (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap: 
Saken utsettes. Det må fremlegges tilstandsrapport, oversikt over driftskostnader og evt. 
omgjøringskostnader. 
 
Frode Setran (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag til utsettelsesforslaget: 
Rådmannen utarbeider et ideprosjekt for utvikling av Sentrumsgata 4 til et aktivitetshus og en 
arena for utvikling av mikroforretninger, møteplass for ungdommen, lokalisering av BUA, 
Frivilligsentralen og andre lag og foreninger m.m. Viktige målgrupper er innvandrere, 
ungdommer, eldre og frivilligheten. 

 
Avstemming: 
Ingunn Lysø sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
Frode Setran sitt tillegg til utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken utsettes. Det må fremlegges tilstandsrapport, oversikt over driftskostnader og evt. 
omgjøringskostnader. 
 
Rådmannen utarbeider et ideprosjekt for utvikling av Sentrumsgata 4 til et aktivitetshus og en 
arena for utvikling av mikroforretninger, møteplass for ungdommen, lokalisering av BUA, 



Frivilligsentralen og andre lag og foreninger m.m. Viktige målgrupper er innvandrere, 
ungdommer, eldre og frivilligheten. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Idéskisse Kolvereid Basar ble lagt frem i møtet. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. Det må fremlegges tilstandsrapport, oversikt over driftskostnader og evt. 
omgjøringskostnader. 
 
Rådmannen utarbeider et ideprosjekt for utvikling av Sentrumsgata 4 til et aktivitetshus 
og en arena for utvikling av mikroforretninger, møteplass for ungdommen, lokalisering av 
BUA, Frivilligsentralen og andre lag og foreninger m.m. Viktige målgrupper er 
innvandrere, ungdommer, eldre og frivilligheten. 
 
 
 
PS 79/18 Bidrag til TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

1. Nærøy kommune bidrar med kr. 5000,- til TV-aksjonen 2017, som går til Kirkens 
Bymisjon for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

2. Utgiften finansieres fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame, informasjon, 
og som inndekning av posten foreslås at budsjettpost 12700.100.12000 – 
konsulenttjenester, reduseres tilsvarende. 

 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Steinar Aspli (Sp) fremmet følgende forslag: 
Beløp økes til kr 7.000,-. 
 
Steinar Aspli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 
Beløp økes til kr 7.000,-. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Nærøy kommune bidrar med kr 7000,- til TV-aksjonen 2017, som går til Kirkens 
Bymisjon for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

2. Utgiften finansieres fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame, informasjon, og 
som inndekning av posten foreslås at budsjettpost 12700.100.12000 – 
konsulenttjenester, reduseres tilsvarende. 

 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Nærøy kommune bidrar med kr 7000,- til TV-aksjonen 2017, som går til Kirkens 

Bymisjon for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 
2. Utgiften finansieres fra post 11400.100.12000 – annonser, reklame, informasjon, og som 

inndekning av posten foreslås at budsjettpost 12700.100.12000 – konsulenttjenester, 
reduseres tilsvarende. 

 
 
 
PS 80/18 Stian Aleksander Aakre - søknad om permisjon fra kommunale verv 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Med hjemmel i § 15.2 gis Stian Aleksander Aakre permisjon fra alle sine politiske verv fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19. 
 
Det foretas opprykk til kommunestyret i henhold til varamannsliste. 
Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende slik at vara for Aakre trer inn som nr. 1 i liste 
over prioriterte vara til fellesnemnda. 
 
Med hjemmel i § 16, pkt. 5, velges det ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19: 
 
___________________ 
 
 
 

 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra vedtaksdato til og med 31.05.2019: Gunhild 
Hennissen. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i § 15.2 gis Stian Aleksander Aakre permisjon fra alle sine politiske verv fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19. 
 
Det foretas opprykk til kommunestyret i henhold til varamannsliste. 
Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende slik at vara for Aakre trer inn som nr. 1 i liste 
over prioriterte vara til fellesnemnda. 
 
Med hjemmel i § 16, pkt. 5, velges det ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19: 
Gunhild Hennissen 
 
 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 15.2 gis Stian Aleksander Aakre permisjon fra alle sine politiske verv fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19. 
 
Det foretas opprykk til kommunestyret i henhold til varamannsliste. 
Varamannsliste til fellesnemnda endres tilsvarende slik at vara for Aakre trer inn som nr. 
1 i liste over prioriterte vara til fellesnemnda. 
 
Med hjemmel i § 16, pkt. 5, velges det ny midlertidig vara for Nærøy ungdomsråd fra 
vedtaksdato til og med 31.05.19: 
Gunhild Hennissen 
 
 
 
 
PS 81/18 Nærøy kirkelige fellesråd - uttalelse til prosess ang. sammenslåing av 
menighetsråd i Nærøy kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Nærøy kommune er positiv til sammenslåing av de 4 menighetsrådene Foldereid, Gravvik, 
Kolvereid og Nærøy. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Nærøy kommune er positiv til sammenslåing av de 4 menighetsrådene Foldereid, Gravvik, 
Kolvereid og Nærøy. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Nærøy kommune er positiv til sammenslåing av de 4 menighetsrådene Foldereid, Gravvik, 
Kolvereid og Nærøy. 
 
 
 
PS 82/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 



 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 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. Arbeidet evalueres og videreføres 
med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, evalueres 
og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 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. 

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

 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. 

 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 - 04.09.2018  
Behandling: 
Saken ble lagt fram i møtet. 
Det ble gitt orientering om tilstandsrapporten.  
Utvalget mener det gjøres mye systematisk arbeid som ser ut til å gi resultater. Det er viktig at 
det blir tatt tak i mobbetallene og utvikles gode rutiner i forhold til mobbing. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 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. Arbeidet evalueres og videreføres 
med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, evalueres 
og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 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. 

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

 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. 

 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 Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene spesielt, 
tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 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. Arbeidet evalueres og videreføres 
med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, evalueres 
og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 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. 

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

 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. 

 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 Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær orienterte om saken. 
 
Ingunn L. Lysø (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegene av Ap: 
Nytt kulepunkt i tillegg til formannskapets innstilling: 
 Hjem/skole-samarbeidet skal ytterligere styrkes og ha fokus på mobbing, kroppspress og det 

psykososiale læringsmiljøet. 
Både skole og foreldre må gi ungene verktøy til å takle den verden de vokser opp i. 

 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ingunn L. Lysø sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nærøy 2017, tas til orientering.  
Med bakgrunn i rapporten gjennomfører oppvekstavdelingen som helhet og enhetene 
spesielt, tiltaksplaner og rutiner i forhold til følgende satsinger og målsettinger:  
 

 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. Arbeidet evalueres og 
videreføres med nødvendige endringer.  

 Organisering og gjennomføring av spesialundervisning i Nærøy må kartlegges, 
evalueres og eventuelt endres. Evalueringen må settes i sammenheng med 
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. 

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

 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. 

 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. 

 Hjem/skole-samarbeidet skal ytterligere styrkes og ha fokus på mobbing, 
kroppspress og det psykososiale læringsmiljøet. 
Både skole og foreldre må gi ungene verktøy til å takle den verden de vokser opp i. 

 
 

 
 
 
PS 83/18 Ludvik Aakvik - søknad om endret skolested 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  



Søknaden om endret skolested for Ludvik Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter i 1. klasse 
på Kolvereid skole.  
 
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 04.09.2018  
Behandling: 
Saken ble lagt fram i møtet. 
 
Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles ettersom det var liten tid til å forberede 
seg. Søknaden var mottatt av kommunen 23.08.18, og på grunn av behandlingstid og postgang 
ble saken lagt fram i møtet. Utvalget vedtok enstemmig at saken skulle behandles i møtet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker: 
Søknaden om endret skolested for Ludvik Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter i 1. klasse 
på Kolvereid skole.  
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.09.2018  
Behandling: 
Saken behandles for åpne dører. 
 
Oppvekst- og kultursjef Kirsti Fjær orienterte kort om saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknaden om endret skolested for Ludvik Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter i 1. klasse 
på Kolvereid skole.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.09.2018  
Behandling: 
Foreldrene har anmodet om at saken behandles for åpne dører. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken behandles for åpne dører. 
 
Hans Martin Storø (V) og Dag-Erik Thomassen (uavhengig) fremmet følgende forslag: 
Søknade innvilges. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og Hans Martin Storø/Dag-Erik Thomassen 
sitt forslag, så ble formannskapets innstilling vedtatt med 23 stemmer, mot 
4 stemmer for Storø/Thomassen sitt forslag. 
 



Hans Martin Storø (V) ba om følgende protokolltilførsel: 
Behandlingen i kommunestyret har skjedd med feil forutsetninger. Nærøy kommune har i flere 
tilfeller godkjent søknader om skolegang i andre kommuner. I perioden 2008-2013 fikk totalt 
7 barn i Lund skolekrets godkjent skolegang i Fosnes, når Lund skole hadde samme status som 
Oplø skole har i dag. Før 2005 ble det også godkjent flere søknader om skolegang for elever fra 
Nærøy, ved kommunale skoler i Bindal. Fra 2005 ble disse skolene private og det kunne søkes 
skolegang der fritt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden om endret skolested for Ludvik Aakvik avvises. Ludvik Aakvik fortsetter i 
1. klasse på Kolvereid skole.  
 
Protokolltilførsel fra Hans Martin Storø (V): 
Behandlingen i kommunestyret har skjedd med feil forutsetninger. Nærøy kommune har i 
flere tilfeller godkjent søknader om skolegang i andre kommuner. I perioden 2008-2013 
fikk totalt 7 barn i Lund skolekrets godkjent skolegang i Fosnes, når Lund skole hadde 
samme status som Oplø skole har i dag. Før 2005 ble det også godkjent flere søknader om 
skolegang for elever fra Nærøy, ved kommunale skoler i Bindal. Fra 2005 ble disse skolene 
private og det kunne søkes skolegang der fritt. 
 
 
 


