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MERK oppmøtetid!!
og sted!!

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i
noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
SAKLISTE:
Sak nr.
Sakstittel
022/05
023/05
024/05
025/05
026/05
027/05

GODKJENNING AV MØTEBOK
BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED
NOU 2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG
BIOLOGISK MANGFOLD (NATURMANGFOLDLOVEN) - HØRING
VIDERE ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN
PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF. FASTSATT
UTREDNINGSPROGRAM.

Først i møtet vil det fra Hint v/Steinar Nebb, bli gitt opplæring i bruk av balansert
målstyring (BMS).
Orienteringer:
• NT forskning og administrasjonssjefen vil presentere resultatene av 2
medarbeiderundersøkelser.
• ”Forretningsplanen for Innherred Næringsselskap AS" ved senior bedriftsrådgiver Arne
U. Hoff. Forretningsplanen følger vedlagt.
Levanger, 02.06.2005

Gerd Janne Kristoffersen
ordfører

OBS!!!!!
Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:
http://www.innherred-samkommune.no/

Innherred Samkommune – Samkommunestyret 09.06.05 - sakliste

INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR
GODKJENNING AV MØTEBOK
Saksansvarlig:
Rita-Mari Keiserås

Arkiv: K1Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005003178
Saksbeh.:
RMK

Forslag til vedtak:
Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 7. april 2005 godkjennes.
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INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
Saksansvarlig:
Trond Selseth

Arkiv: K1-151
Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005003105
Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Saksbeh.:
TRSE

Saksnr.:
023/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal
2005 til orientering.
2. Samkommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og
understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
Vedlegg:
Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
Andre saksdokumenter (ikke vedl agt):
Ingen.
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.
Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Barn- og
familie og Helse/Rehabilitering på 1.350.000 kroner.
Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets
slutt.
Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med
sykefravær. Administrasjonsjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillingene
vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing av ledig stilling. En
slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende vedtak i
samkommunestyret:
”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det kan gjennomføres tiltak innenfor de
administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan
disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”
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Vurdering:
Administrasjonssjefen ser med bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg
i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en meget streng
prioritering.
Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de
kommende årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.

4 av 17

Innherred Samkommune – Samkommunestyret 09.06.05 - sakliste

INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR

SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED
Saksansvarlig:
Alf Birger Haugnes/Inger Marie Bakken

Arkiv: K1-U01
Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005002887
Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Saksbeh.:
ABH

Saksnr.:
024/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Det arrangeres et fellesmøte høsten 2005 hvor formannskapsmedlemmene i
Investkommunene og samkommunestyremedlemmene deltar. Møtet søkes gjennomført
etter samme opplegg som seminaret på Inderøy.
2. Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap får ansvaret for gjennomføring.
3. Møtet skal ha som mål å utarbeide strategier for næringssamarbeidet og komme med
forslag til samarbeidsprosjekt
Vedlegg:
1. Referat fra. seminar 3. mai 2005: Samarbeid om næringsutvikling på Innherred.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. PowerPoint presentasjon av Cand.oecon Erik Holmelin, Agenda AS: Muligheter for
næringssamarbeid og vekst på Innherred. Oppspill til debatt
2. Arbeidsrapport 10/2005, Telemarksforskning-Bø av Knut Vareid; Næringsanalyse
Innherred
3. PowerPoint presentasjon av Knut Vareid, Telemarksforskning-Bø vedr. Næringsanalyse
Innherred
Saksopplysninger:
Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap inviterte politiske og administrative ledere fra
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran, ledere av næringsfora, partnere fra NordTrøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge til seminar 3. mai 2005 om framtidig
samarbeid om næringsutvikling på Innherred. Referatet fra møtet følger vedlagt.
Forsker Knut Vareide, Telemarksforskning la fram Næringsanalyse Innherred og konsulent
Erik Holmelin, Agenda utvikling la fram Innherredsregionens muligheter og trusler før ca
40 deltakere diskuterte i gr upper ”Hva kan regionen oppnå med felles visjoner, mål og
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strategier? Hvordan kommer vi dit og hvordan organiserer vi oss?” Stikkord fra
innledningene samt gruppediskusjonene følger av referatet.
Som det framgår av Næringsanalysen for Innherred ligger regionen lagt fram bl.a. mht.
”næringsindeks”, hvor vi ligger på en 19 plass blant 80 regioner i Norge. Det er god
lønnsomhet og høy egenkapital i bedriftene. Regionen har god befolkningsøkning spesielt i
den søndre del – totalt ca. 61.000 innbyggere, det samme som Tromsø.
Veksten kommer sørfra ved at et stadig større område blir påvirket av Trondheim. Grensen i
dag går ca. på Åsen, men vil etter hvert dra seg innover på Innherred.
Konklusjonene fra gruppediskusjonene, jfr. møtereferatet, var bl.a.:
• Størrelsen gir mulighet til å bli en slagkraft tyngdepunkt og til å ta større oppgaver
• Etablere ambisjonsnivå med felles nærings- og utviklingsplan med synlig satsing
• Felles opptreden – regionalt og nasjonalt
• Etablere gjensidig tillit og holdninger – bred forankring
• Formulere felles mål – felles formannskap
• Tid til prosess, men samtidig ta ut noen ”Quick Wins”
Følgende forslag ble lagt fram for et prosjekt (frist for etablering av prosjektet 01.07.2005):
Opprette en arbeidsgruppe som skal beskrive konsekvensene av felles næringssatsing på
Innherred, herunder foreslå modell, arbeidsinnhold, framdrift i etableringen og
beskrivemulig finansiering av drift samt legge en plan for forankring av modellen.

Initiativtakere/
kommuner

Figuren nedenfor illustrerer forslaget:
Behov/
Forankring

Hovedprosjekt

Vedtak

Vedtak

Prosjektgruppens
leveranser

Styringsgruppen
1
Strategisk
grunnlag:
a. SWOT
b. Hypoteser

Styringsgruppen

2
Forankring og
verifikasjon av
hypoteser

Styringsgruppen

3
Rapport:
a. Veivalg
b. Organisering
c. Fremdrift

Møtereferatet beskriver forslag til arbeidsopplegget og framdrift nærmere.
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Vurdering:
Administrasjonssjefen er for en stor del enig i de synspunkter som framkom under
gruppediskusjonene på seminaret. Det er viktig at en i en slik prosess bevilger seg tid til å
skape tillit mellom partene. Sannsynligvis vil det på sikt være behov for et større felles
selskap/et tettere formelt samarbeid for å kunne ta de utfordringer regionen står ovenfor.
Verdal kommune og Levanger kommune har lagt ansvaret for næringsarbeidet til
samkommunestyret. I tillegg er Innherred Vekst AS dannet med basis i Verdal Vekst AS fra
01.01.2005. Selskapet har som hovedoppgave å arbeide med nyskaping og utvikling innen
næringslivet i regionen. Dette arbeidet finansieres ved de omstillingsmidler Verdal
kommune blir tilført, RUP-midler, omstillingsmidler i forbindelse med Rinnleiret samt
direkte overføring fra morkommunene.
Det arbeides nå med å etablere et Innherred Næringsselskap AS eid av kommunene. Dette
selskapet vil få en del av de samme oppgavene som Levanger Næringsselskap AS i dag har
– forvaltning og utvikling av næringsarealer og bygninger. I den videre prosessen ser en for
seg en fusjon mellom de to selskapene når omstillingsperioden er slutt, 31.12.2007.
Administrasjonssjefen håper da at et slikt selskap vi være så robust at en i tillegg til
forvaltning og utvikling av næringsarealer og bygninger, kan drive et omfattende
nyskapings- og utviklingsarbeid uten omstillingsmidler og økte overføringer fra
kommunene.
Som det framgår av det ovennevnt, har samkommunen og de to selskapene behov for tid til
utvikling og konsolidering fram til 31.12.2007. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at
dannelse av et eventuelt selskap for Innherred må ha en tidshorisont etter 31.12.2007.
Kommunene står også framfor en evaluering av samkommuneforsøket.
Et samarbeid om næringsutvikling på Innherred er svært viktig. Administrasjonssjefen vil
derfor foreslå at vi går inn i et tettere samarbeid så snart som mulig. Tiden fram til
dannelsen av et eventuelt større selskap, bør derfor brukes til utvikling av strategier
næringssamarbeidet og enighet om konkrete samarbeidsprosjekt. I en slik fase vi nå er inne
i, er det viktig at det skapes tillit mellom partene. Administrasjonssjefen tror derfor at det vil
være svært viktig at de samarbeidprosjekt som blir igangsatt, har et stort potesial til å
lykkes. Å lykkes med de samarbeidsprosjekt som blir tatt fram, vil være avgjørende for hvor
hurtig og eventuelt om et felles næringsselskap vil kunne etableres.
Under arbeidet med dannelsen av samkommunen hadde vi stor suksess med felles samling
av formannskapene. Disse samlingene var helt avgjørende for at det ble skapt det
nødvendige klima og den nødvendige tilliten til å gå videre i dannelsen av et forpliktende
samarbeid gjennom opprettelsen av ISK.
Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at det til høsten innkalles til et fellesmøte mellom
Invest og samkommunen. På møtet bør formannskapsmedlemmene fra Investkommunene
og samkommunestyremedlemmene delta. Administrasjonssjefen ser for seg at programmet
for et slikt møte, følger opplegget for seminaret på Inderøy med en generell innledning om
status, utviklingstreder og muligheter i regionen med et etterfølgende gruppearbeid/-
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diskusjoner. Målet for møte bør være å lage en strategi for næringssamarbeidet i Innherredregionen og komme fram til et mindre antall samarbeidsprosjekt som kan igangsettes. Det er
også viktig å ta fatt i mindre samarbeidstiltak som kan tas ut som ”quick wins”.
I en eventuell oppfølging og konkretisering av det videre arbeid med næringssamarbeidet,
vil det være naturlig at arbeidet videreføres gjennom opprettelse av en arbeidsgruppe slik
det er skissert i møtereferatet fra Inderøy-seminaret. Skisse til rammer/mandat for en slik
arbeidsgruppe må kunne fastsettes på fellesmøte.
Administrasjonssjefen vil foreslå at Innherred Vekst AS og Steinkjer Næringsselskap AS får
ansvaret for gjennomføringen av seminaret.
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INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR

NOU 2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK
MANGFOLD (NATURMANGFOLDLOVEN) - HØRING
Saksansvarlig:
Trond Rian

Arkiv: K1Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005003148
Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)
Saksbeh.:
TRIA

Saksnr.:
025/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Uttalelse:
Innherred samkommune (ISK) støtter opprettelsen av en ny lov om bevaring av natur,
landskap og biologisk mangfold. Dette vil gi denne type miljøverdier et nødvendig redskap,
samt innebære en samordning i forhold til eksisterende lovverk på området.
De nye regler om erstatning for rådighetsreguleringer ved områdevern innebærer at det ikke
lenger skilles mellom vernekategorier samt at erstatningsreglene blir mer fleksible og
mindre prosessuelt krevende. Dette er viktige endringer som vil være både
konfliktdempende og effektiviserende.
Av spesielle kommentarer knyttet til lovteksten har ISK følgende kommentarer :
Deler av formuleringene i lovteksten vil åpne for interessekonflikter avhengig av ståsted.
Eksempler på dette er f.eks § 5 : ”forvaltes slike at artene forekommer i levedyktige
bestander...” Videre fra § 7 : ”Myndighetsutøvning som berører det biologiske mangfoldet
skal i størst mulig omfang bygge på vitenskapelig kunnskap om arters.... Samtidig vil det
være vanskelig å finne uttømmende gode formuleringer som vesentlig reduserer
skjønnsrommet.
§ 11 - Miljøpåvirker betaler.
Det legges i loven opp til en bedre samordning mellom naturvern og kulturminnevern bl.a.
ved at hensyn til kulturminner kan tas med ved områdevern etter naturmangfoldloven og
tilsvarende for biologisk mangfold i kulturminneloven.
I Stortingsmelding nr 16 2004-05 ”Leve med kulturminner” er det lagt opp til at staten i
større grad skal dekke utgiftene til å dokumentere og sikre kunnskap når det blir urimelig
tyngende for tiltakshaver. Funn av forekomster av verneverdig biologisk mangfold bør
derfor koordineres med eventuell ny praksis ved funn av kulturminner. Det vil ikke være
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styrkende for ivaretakelse av biologisk mangfold dersom enkeltpersoner/grunneiere blir
belastet med urimelige kostnader evt inntektstap som følge av at de melder fra om nye funn.
§ 37 Biotopvern / § 49 Utvalgte naturtyper
Landets kommuner er pålagt å registrere sitt biologiske mangfold herunder registrering av
naturtyper. Enkelte av disse kan bli omfattet av strengere beskyttelse som følge av denne
loven. De midler kommunene fikk til rådighet ved kartleggingene av naturtyper var for de
fleste lokaliteters vedkommende ikke tilstrekkelige til å foreta noen dypere kartlegging av
artsinventar mv. Dersom bestemte naturtyper skal få et kraftigere rettsvern vil det være
nødvendig med mer dyptgående analyser. Det forutsettes at staten setter av midler til slike
tiltak.
§ 72 Naturfondet
Et fond for å finansiere ønskede tiltak vil være et viktig virkemiddel. Forvaltningsmessig vil
det være gunstig om kommunene kan bestyre deler av et slikt fond. Vi vil også foreslå et pkt
c) som kan brukes av kommunene til å inngå leieavtaler av bestemte biotoper som ikke er
aktuelle for områdevern, men hvor særlig aktsomhet vil være nødvendig over noe tid. Ut
fra et slikt ekstra formål vil fondets inntektskilder trolig være utilstrekkelige, og det bør
derfor også bevilges midler over miljøverndepartementets budsjett. Eksempel på slike tiltak
kan være 10 årige leieavtaler (basert på skjøtselsplaner) for hekkelokaliteter av hønsehauk.
Slike tiltak blir i dag dekket av tilskuddsmidler i skogbruket, men bør vurderes samordnet i
forhold til et eget naturfond.
Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lovutkast (kap. 1. i NOU 2004:28)
Sammendrag (kap. 2)
Saksopplysninger:
Miljøverndepartementet har sendt ut Lovutredningen NOU 2004: 28 om
naturmangfoldloven på høring. Høringsfristen er 1.august. Utredningen er på 839 sider
inklusive vedlegg. For full versjon vises det til www.odin.dep.no/md/ under temaet ”Andre
dokumenter”. Loven skal bl.a erstatte naturvernloven, samt deler av viltloven og lakse- og
innlandsfiskeloven, men er i tillegg mye mer omfattende. De overordnede prinsippene i den
nye loven vil også bli retningsgivende for sektorlovene – for eksempel for havressurslov,
skoglov, plan- og bygningslov. m.m.
Vurdering:
Dette er en omfattende NOU både hva angår stoffmengde og faglig kompleksitet. Av
kapasitetsårsaker har en valgt å gå inn på noen utvalgte områder i høringsuttalelsen. Dette
blir uansett en viktig lov å forholde seg til i kommunal saksbehandling og arealplanlegging
framover.
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Naturforvaltning er organisert i samkommunen. For å få en samordnet uttalelse innen
høringsfristen legges saken fram kun for samkommunestyret, og ikke til utmarksnemnd
(Verdal) og Viltnemnd (Levanger). Alternativt måtte saken bli framlagt i to ulike
nemndmøter, med muligheter for ulike høringsuttalelser internt i ISK.
Lovforslaget innebærer at et betydelig ansvar overføres til tilsynsmyndigheten. Kommunene
må kunne regne med å få oppgaver både som tilsynsmyndighet og andre utvidede roller i
forhold til dagens situasjon. Loven vil derfor fordre at kommunene besitter tilstrekkelig
naturforvaltningskompetanse.
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INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR

VIDERE ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN
Saksansvarlig:
Baard Skjørholm

Arkiv: K1Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005003164
Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)
Saksbeh.:
BKJ

Saksnr.:
026/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Innherred Samkommunestyre vedtar følgende prosess for ruspolitisk handlingsplan med
bakgrunn i allerede foretatt kartlegging og forberedende arbeid:
• I samarbeid med ungdomsrådene i samkommunen arrangeres ungdomskonferanse
med tema: ”Unge og rus”.
o Konferansen bygger på dialogmetodikk og skal gi ungdommens vurdering og
tilråding i forhold til viktige alkoholpolitiske spørsmål.
o Det søkes Midt-Norsk Kompetansesenter (MNK) om økonomisk støtte til
forberedelse og gjennomføring.
• Ungdomskonferansen følges opp av dialogseminar for brukere, pårørende, politikere,
fagfolk. Tema er ”Realistisk ruspolitisk handlingsplan”. Her inviteres alle politikere i
samkommunen og de respektive morkommunene.
o Ordfører er vert, men praktisk skjer i nært samarbeid med
bruker/pårørendeorganisasjoner.
o Seminaret har som hovedmål å legge de endelige føringer for ut viklingen av
plandokumentet
• Utarbeidelse av endelig planforslag.
• Høringsrunde for plandokumentet.
• Endelig vedtak i Innherred Samkommunestyre 1. desember 2005
• Planen sendes kommunestyrene i Morkommunene for godkjenning.
Vedlegg:
Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forberedende arbeid felles ruspolitisk handlingsplan, presentasjon (ppt).
Saksopplysninger:
Saken har sin bakgrunn i vedtak 27. mai 2004 der det ble vedtatt å utvikle en felles
ruspolitisk handlingsplan for samkommunen.
Det er foretatt en ruskartlegging i begge kommunene. Kartleggingen omfatter situasjonen
nåe det gjelder aktive rusmisbrukere, holdning og praksis når det gjelder ruspraksis blant
unge og delvis holdninger blant voksne.
Kartleggingen skal danne grunnlaget for prosessen med å utvikle det endelige
plandokumentet.
I tillegg er det invitert til en prosess med de politiske partiene. Der vi har hatt møter med de
enkelte partigrupperinger for å diskutere grunnleggende strategier for fremtidig rusarbeid i
samkommunen, det være seg forebygging, rehabilitering, kunnskapsheving eller
omsorgsarbeid.
Saken dreier seg i dag først og fremst om et vedtak i forhold til fremtidig prosess frem mot
endelig vedtak.
Vurdering:
Ruspolitisk skal være et samlende dokument i forhold til kommunens strategier og tiltak
gjeldende arbeidet på rusfeltet.
For Innherred Samkommune blir dette litt spesielt; Samkommunen er tildelt enheter som har
et hovedansvar i forhold til Helse- og Rehab og Barn- og familie.
Imidlertid ligger fortsatt ansvaret for en viktig forebyggingsarena, ”oppvekst”, fortsatt i de
respektive morkommuner. Videre ligger viktige delere av ansvaret for omsorgsarbeidet i
PLO, som også fortsatt har sitt tilhold i morkommunen.
Dette forholdet vil nødvendigvis påvirke prosessen og ogs å måtte tas hensyn til både i
forhold til politisk behandling, ansvarsplassering , tidsperspektiv og tilpassing til
økonomiske rammer.
Det synes som om det i den prosess vi foreslår gjennomført er naturlig å ha perspektivet delt
i fire hovedbolker:
• Forebyggende arbeid
• Rehabiliterende arbeid
• Omsorgsarbeid
• Kompetansehevende arbeid
De tre første bolkene vil alle måtte støtte seg på det kompetansehevende arbeidet innen
rusarbeidet. Det er viktig at man gjennom rusarbeidet utvikler en samlet strategi i forhold til
dette.
• Innen forebyggende arbeid vil vi kunne dele inn i følgende hovedområder:
o Tilgjengelighet og kontroll
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o Generelt forebyggende arbeid
o Forebyggende arbeid knyttet til risikogrupper
o Valg av arena for forebyggende arbeid
• Rehabiliterende arbeid vil kunne tilnærmes innen disse vinklinger:
o Tilgjengelighet/tidlig intervensjon
o Samhandling og ansvarsplassering
o Konkrete tiltak for å utfylle en tiltakskjede.
• Innen omsorgsarbeidet kan man tenke seg følgende perspektiv:
o Særomsorg eller omsorg innen det ordinære omsorgstilbudet
o Sentrale spørsmål knyttet til bolig og tilsyn
o Samhandling og ansvar
Generelt legger v i til grunn at dokumentet i sin endelige form skal ha gitt flest mulig et
eierforhold til det. Flest mulig skal ha hatt anledning til å delta i utformingen. Videre skal
det være kortfattet og lesbart.
Dokumentet må ha en konkret del som går på valg av strategier, prioriteringer av tiltak,
økonomiske vurderinger, ansvarsplassering og tidsperspektiv.
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INNHERRED SAMKOMMUNE

SAKSPAPIR

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF. FASTSATT
UTREDNINGSPROGRAM.
Saksansvarlig:
Åge Isaksen

Arkiv: K1Objekt:

Saksgang:
Samkommunestyret

Møtedato:
09.06.2005

Arkivsaknr:
2005003172
Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)
Saksbeh.:
Isaksen

Saksnr.:
027/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Samkommunestyret har ingen merknad til innstillingen fra PUK, Verdal , sak 0031/05
Behandling i Plan- og utviklingskomitèen (Verdal):
Møtedato: 26.05.2005 Saknr: 0031/05

Behandling:
Åge Isaksen var tilstede og svarte på spørsmål.
Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak i Plan- og utviklingskomitèen (Verdal):
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-4 fastsetter Verdal kommune
utredningsprogrammet dat. 26.04.05, som grunnlag for konsekvensutredning av
prosessanlegg for organisk råstoff ved Ravlo.
TILRÅDING:
Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen gir slik innstilling til
kommunestyret:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-4 fastsetter Verdal kommune
utredningsprogrammet dat. 26.04.05, som grunnlag for konsekvensutredning av
prosessanlegg for organisk råstoff ved Ravlo.
Sammendrag:
Ecopro as har tidligere fått behandlet melding om bygging av prosessanlegg for organisk
råstoff (biogassanlegg) på Ørin. I forbindelse med høring av meldingen, ble det av frykt for
luktproblemer og eventuelle uhell registrert sterk motstand fra nærmiljøet mot lokalisering
på Ørin. Verdal kommunestyre vedtok da i møte den 25.10.04, å gå bort fra Ørin som
aktuelt lokaliseringssted. I stedet ble det henvist til Ravlo som alternativ plassering.
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Ecopro har på grunnlag av dette utarbeidet ny melding for eventuell plassering av
biogassanlegget ved Ravlo. Melding med forslag til utredningsprogram har vært framlagt
for høring og offentlig ettersyn. Fra nærmiljøet er det også her registrert sterk motstand mot
den foreslåtte etablering, hovedsaklig med begrunnelse i faren for luktproblemer.
Kommunen er av den oppfatning at en plassering ved Ravlo og samhandling med Innherred
Renovasjon sitt de poni der, kan ha gode framtidsutsikter for å gi et godt resultat totalt sett
for den aktuelle avfallshåndtering. Konsekvensutredningen vil kunne gi svar på dette, og
skal ligge til grunn for eventuelt vedtak om plassering ved Ravlo. Det tilrås derfor at
utredningsprogrammet fastsettes og konsekvensutredningen gjennomføres.
Vedlegg:
Fastsatt utredningsprogram, dat. 26.04.05
Oppsummeringsnotat, dat. 22.04.05.
Melding dat. 16.12.04
Utrykt vedlegg:
12 stk uttalelser.
Saksopplysninger:
Ecopro as er et selskap, som på en miljømessig og hygienisk forsvarlig måte skal motta og
behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner, interkommunale selskap, industri og
private aktører i Midt-Norge. Eierne representerer alle interkommunale avfallsselskap og
kommuner fra Saltfjellet til og med Stjørdal/Malvik.
Ecopro as planlegger nå å bygge et biogassanlegg for håndtering av organisk og animalsk
avfall ved Ravlo, som ligger i Verdal kommune ca 7 km sørøst for Verdal sentrum. Det
planlagte anlegget skal kunne behandle ca 30.000 tonn avfall pr. år, med mulighet for å øke
denne kapasiteten til ca. 45 – 50.000 tonn pr. år. Sannsynligheten for at et framtidig anlegg
vil overskride 100 tonn pr. dag, som er grensen for krav om konsekvensutredning, synes
relativt stor. Tiltakshaver har med grunnlag i dette og anleggets karakter, bestemt å
gjennomføre full konsekvensutredning før etablering av anlegget. Verdal kommune som er
planmyndighet og dermed ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, støtter denne
beslutningen.
Ecopro as har utarbeidet melding og forslag til utredningsprogram dat. 16.12.04.
Kommunen har lagt fram melding og forslag til utredningsprogram for høring og offentlig
ettersyn i perioden 04.01 – 20.02.05. Det har totalt kommet inn 12 stk uttalelser til saken.
Kommunen har i samarbeid med tiltakshaver foretatt en oppsummering av uttalelsene og
kommentert disse, slik det framgår av vedlagt oppsummeringsnotat. Høringsuttalelsene gir
uttrykk for sterk motstand fra nærmiljøet mot en plassering av anlegget ved Ravlo.
Med grunnlag i tiltakshavers forslag samt merknader fremkommet under høring av
meldingen, har kommunen satt opp et utkast til fastsatt utredningsprogram. Dette er forelagt
Miljøverndepartementet, som ikke har merknader. Med grunnlag i dette kan kommunen
fastsette utredningsprogrammet. Fastsatt utredningsprogram skal legges til grunn for
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utarbeidelse av konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Konsekvensutredningen skal deretter ligge til grunn for reguleringsplanvedtak etter Plan- og
bygningsloven, samt andre tillatelser som er nødvendig etter særlover. Som del av
konsekvensutredningen har tiltakshaver besluttet å utarbeide en delrapport spesielt for
luktproblematikken.
Vurdering:
Som det framgår av høringsuttalelsene, mobiliserer naboskapet til det planlagte
biogassanlegget ved Ravlo en omfattende motstand mot etableringen. Denne motstanden
har en sterk forankring i situasjonen omkring Innherred Renovasjon sin deponiplass, og
usikkerhet knyttet til faren for nye lukt- og forurensningsproblemer med biogassanlegget.
Motstanden er forståelig med henvisning til de driftsproblemer Innherred Renovasjon sliter
med, samt usikkerheten og uvitenheten omkring driftsforholdene med et biogassanlegg.
Konsekvensutredningen skal være et verktøy for å avklare usikkerhet og uvitenhet omkring
etablering og drift av biogassanlegget. Gjennom denne prosessen vil alle forhold som har
betyding for miljø, natur og samfunn bli belyst, slik det er foreslått i utredningsprogrammet.
Konsekvensutredningen vil derfor være et nødvendig grunnlag for å treffe riktige
beslutninger i denne saken. Avgjørelse om Ravlo er egnet for plassering av biogassanlegget,
kan ikke tas før saken er best mulig utredet gjennom en konsekvensutredning.
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