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Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Nærøy rådhus 
Dato: 13.08.2018 
Tidspunkt: 19:00-20:30 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Steinar Aspli Ordfører SP 
Rune Arstein Varaordfører H 
Hallvard Arne Laugen Medlem SP 
Kolbjørn Horn Medlem SP 
Adrian Barstad Aspli Medlem SP 
Andreas Marø Medlem SP 
Gunnar Eirik Volden Medlem SP 
Wenche Elisabeth Finseth Medlem SP 
Knut Henning Rosenvinge Medlem SP 
Anne Laugen Medlem SP 
Olav Wahl Medlem H 
Thomas Granli Medlem H 
Johannes Sandstad Medlem KRF 
Lars Fredrik Mørch Medlem AP 
Ingunn Lauritzen Lysø Medlem AP 
Mildrid Finnehaug Medlem AP 
Tove Anita Torstad Medlem AP 
Svein Storø Medlem AP 
Torunn Neerland Medlem AP 
Roy Angelo Medlem AP 
Kari Leirvik Hestad Medlem AP 
Dag Erik S. Thomassen Medlem UAVHENGIG 
Thor Audun Sætran Medlem UAVHENGIG 
Hans Martin Storø Medlem V 
Frode Setran Medlem SV 
Åge Husby Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Aleksander Aakre MEDL SP 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunhild Hennissen Stian Aleksander Aakre SP 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Helge Thorsen rådmann 
Kirsti Fjær oppvekst- og kultursjef 
Fred Erik Moen økonomisjef 

 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 67/18, PS 65/18 og PS 66/18. 
 
Permisjoner: 
Wenche Finseth ble innvilget permisjon og var ikke med på behandling av sak PS 65/18 og PS 
66/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinar Aspli  
ordfører Kirsti S. Fjær 
 utvalgssekretær 

 
 
 
  



 

Saksliste 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket 

PS 65/18 2. gangs behandling reguleringsplan - Svaberget 
industriområde 

 

PS 66/18 Søknad om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for 
Abelvær Gård, jfr eiendomsskattelova § 7 bokstav b 

 

PS 67/18 Behandling av klage på avvist søknad om endring av 
skolekrets fra Heidi og Ronny Aardal 

X 

 
  



PS 65/18 2. gangs behandling reguleringsplan - Svaberget industriområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med planbeskrivelse 
datert 27.09.2017 og plankart og bestemmelser datert, 25.06.2018 vedtas i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 12-12.  
 
 
 Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 13.08.2018  
Behandling: 
Notat datert 06.08.18 ble sendt ut i forkant av møtet og gjennomgått. 
Forslag til innstilling endres iht. dette: 
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med planbeskrivelse 
datert 27.09.2017, plankart datert 25.06.2018 med siste revidering av område B11 og 
bestemmelser datert 25.06.2018 vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Uttalelse fra utvalg for drift- og utviklingssaker: 
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med planbeskrivelse 
datert 27.09.2017, plankart datert 25.06.2018 med siste revidering av område B11 og 
bestemmelser datert 25.06.2018 vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.08.2018  
Behandling: 
Et notat med «revidert plankart til 2. gangs behandling reguleringsplan til Svaberget 
industriområde» skulle ha vært sendt ut på mail, men formannskapsmedlemmer har ikke motatt 
dette vedlegget. 
Vedlegget ble referert i møtet, kopiert og delt ut. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med planbeskrivelse 
datert 27.09.2017, plankart datert 25.06.2018 med siste revidering av område B11 og 
bestemmelser datert 25.06.2018 vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.08.2018  
Behandling: 
Et notat med «Revidert plankart til 2. gangs behandling reguleringsplan til Svaberget 
industriområde» skulle ha vært sendt ut på mail, men kommunestyret har ikke mottatt dette. 
Vedlegget ble referert i møtet, kopiert og delt ut. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for Svaberget industriområde, planID 2017011, med 
planbeskrivelse datert 27.09.2017, plankart datert 25.06.2018 med siste revidering av 
område B11 og bestemmelser datert 25.06.2018 vedtas i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
PS 66/18 Søknad om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for Abelvær Gård, jfr 
eiendomsskattelova § 7 bokstav b 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
På bakgrunn av det skjønn som ligger til kommunen å utøve foreslås med hjemmel i 
eigendomsskattelova § 7 bokstav b å innvilge 50 % fritak for eiendomsskatt for de tre omtalte 
bygg, med virkning fra 1.1.2018. 
 
 
 Saksprotokoll i Formannskapet - 13.08.2018  
Behandling: 
Rådmannen redegjorde for at en kommende harmonisering av eiendomsskatt med Vikna 
kommune vil være nødvendig ved kommunesammenslåingen. 
 
Frode Setran (Sv) fremmet følgende forslag: 
Med bakgrunn i saken foreslås innvilgelse av 100% fritak for eiendomsskatt. Forslaget 
begrunnes i en bygningsmasse med stor antikvarisk verdi. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Frode Setran sitt forslag, så ble 
rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 stemmer, mot 2 stemmer for Setran sitt forslag. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
På bakgrunn av det skjønn som ligger til kommunen å utøve foreslås med hjemmel i 
eigendomsskattelova § 7 bokstav b å innvilge 50 % fritak for eiendomsskatt for de tre omtalte 
bygg, med virkning fra 1.1.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.08.2018  
Behandling: 
Frode Setran (Sv) fremmet følgende forslag: 
Med bakgrunn i saken foreslås innvilgelse av 100% fritak for eiendomsskatt. Forslaget 
begrunnes i en bygningsmasse med stor antikvarisk verdi. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og Frode Setran sitt forslag, så ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 22 stemmer, mot 4 stemmer for Setran sitt forslag. 
 
 
Vedtak: 



På bakgrunn av det skjønn som ligger til kommunen å utøve foreslås med hjemmel i 
eigendomsskattelova § 7 bokstav b å innvilge 50 % fritak for eiendomsskatt for de tre 
omtalte bygg, med virkning fra 1.1.2018. 
 
 
 
PS 67/18 Behandling av klage på avvist søknad om endring av skolekrets fra Heidi og 
Ronny Aardal 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Vedtaket opprettholdes. Amanda Aardal starter på Gravvik oppvekstsenter Gravvik 
oppvekstsenter høsten 2018. 
 
 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.08.2018  
Behandling: 
Saken går for åpne dører. 
 
Hans Martin Storø (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
I saksbehandlingen har ikke rådmannen foretatt noen nærmere vurdering av skoleskyss og total 
reisetid for eleven, med Kolvereid som alternativt skolested.  
 
Det er grunn til å anta at denne eleven vil få en total reisetid som overstiger 60 minutter en vei 
med Kolvereid som alternativt skolested. Grunnskolelovens reisetidsnorm var 45 minutter for 
småskoletrinnet, og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i legalitetskontroll på 
kommunestyrevedtak i Nærøy den 23.03.2004 konstatert at en reisetid på 80 – 95 minutter var 
klart uforsvarlig og på grensen til å være ulovlig. Samt at man med reisetid på dette nivået ville 
kreve innlosjering av elevene på småskoletrinnet. I forarbeidene til opplæringsloven står det i 
Ot.prp. nr. 46(97-98), «at det er særlig viktig å organisere skyssen for 6-åringer slik at reisetiden 
blir så kort som mulig. I forarbeidene står det videre at særlig der skyssen er uforsvarlig ut fra 
klimatiske forhold – så plikter kommunen å gi innlosjering, uten at de foresatte samtykker i det.» 
 
For å sikre at denne saken behandles forsvarlig, må den totale reisebelastningen vurderes særskilt 
i saksforberedelsene. Det må avklares om reisetida blir forsvarlig for denne eleven, og 
belastningen med lang reisetid må vurderes opp imot andre sentrale momenter i saken, dette ut i 
fra en faglig vurdering. 
 
Saken utsettes derfor, og legges frem på nytt for kommunestyret i møtet den 21.09.2018, hvor 
disse vurderingene er en del av saksfremstillingen. 
 
Avstemming: 
Hans Martin Storø sitt utsettelsesforslag fikk en stemme og falt. 
 
Lars Fredrik Mørch (Ap) fremmet følgende forslag: 
Basert på en kunnskapsbasert vurdering av hva som er berørte barns beste, innvilges klagen fra 
Heidi og Ronny Aardal. Amanda Aardal starter ved Kolvereid skole høsten 2018. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og Lars Fredrik Mørch sitt forslag, så ble 
Mørch sitt forslag vedtatt med 16 stemmer, mot 11 stemmer for rådmannens forslag. 
 
 



 
Vedtak: 
Basert på en kunnskapsbasert vurdering av hva som er berørte barns beste, innvilges 
klagen fra Heidi og Ronny Aardal. Amanda Aardal starter ved Kolvereid skole høsten 
2018. 
 
 
 


