STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

K-salen, Rådhuset

Møtedato:

28.01.2016

Tidspunkt:
Fra sak:

17:10 - 21:35
PS 1/16

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ivar Vigdenes
Dorthea Elverum
Rolf Charles Berg
Ane Geving
Hjørdis Kindem Thyholt
Therese Horten
Joar Atle Håve
Jan Inge Kaspersen
Erlend Olsen Størseth
Erling Weydahl
Per Moen
May Britt Sørmo Ervik
Per Erik Moen
Geir Falck Anderssen
Veronica Lorentzan Drivstuen
Nelly Anita Lian
Leif Eggen
Annette Tollefsen Jensen
Espen Myhr Grandalsmo

PS 7/16

Rep.
SP
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
FRP
V
KRF
R

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Oddvar Vigdenes
SP
Toril Irene Kringen
AP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Nils Norbotn
Kåre Magnar Børseth
Christoffer Dahl

Navn
Ole Hermod Sandvik
Erik Bjørgum
Odd Einar Friheim
Roar Brekken
Inger Vikan Svee
Toril Sandvik
Ann-Inger Leirtrø
Martha Richstad Berbu
Torger Størseth
Inger J. O. Uthus
Stian Flobergseter
Einar Østereng
Almira Canovic
Renate Trøan Bjørshol
Rune Larsen
Bjørn Ole Håve
Ragna Straume
Anja Elisabeth Ristad
Tommy Reinås

Rep.
H
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
FRP
V
SV
MDG

Navn
Ole Andreas Aftret

Rep.
H

Møtte for
Oddvar Vigdenes
Toril Irene Kringen
Ole Andreas Aftret

Rep.
SP
AP
H

Håvard Hammer tom PS 2/16
Tor Helge F. Slind tom PS 2/16
Wenche Skjei Helgeplass i PS 3/16

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Fosse
Hans Frederik Selvaag
Jarle Førde
Roar Størseth
Hanne Elin Ovesen
Møtet ble ledet av:

Inger Vikan Svee
Ane Geving
Hjørdis Thyholt

SP
SP
SP

Stilling
Rådmann
Etatsjef Omsorg
Etatsjef Kultur
Økonomisjef
Formannskapssekretær

Ivar Vigdenes

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41.
Merknader:
Kommunestyrets møte ble offentliggjort i lokalavisen og med innkalling til hver enkelt
representant.
Joar Håve (AP) fremmet følgende protokolltilførsel ang. sak:
Krav om legalitetskontroll - Økonomiplan 2016 - 2019 og Budsjett 2016:
AP ber fylkesmannen vurdere om det er rett å nekte innsyn av det saksframlegget
rådmannen framla for ordfører.
Videre ber vi fylkesmannen vurdere om det er utøvd korrekt saksbehandling når
ordfører har returnert saken til rådmannen med spesifikke krav om nye utredninger.
Til å underskrive protokollen sammen formannskapssekretær og ordfører:
Therese Horten (SP), Rolf Ch. Berg (SP) og Torill Sandvik (AP)
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TALETID KOMMUNESTYRET 28.01.2016
Varighet

kl. 17:00 -21:30

Tid til kulturinnslag, orientering,
svar på spørsmål, samt pause
Tid til votering
Tid til debatt
Tid pr. gruppe
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73 min
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177 min

20 min
177 min
6 min
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Saker til behandling
PS 1/16 Befolkningsprognose 2016-2050
Uttalelse i Komite Levekår - 19.01.2016
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for videre
planlegging i kommunen, herunder planstrategi.
Behandling i Komite Levekår - 19.01.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite plan - 20.01.2016
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for videre
planlegging i kommunen, herunder planstrategi.
Behandling i Komite plan - 20.01.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 20.01.2016
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for videre
planlegging i kommunen, herunder planstrategi.

Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 20.01.2016
KNM tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 21.01.2016
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for videre
planlegging i kommunen, herunder planstrategi.
Behandling i Formannskapet - 21.01.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for
videre planlegging i kommunen, herunder planstrategi.
Kommunestyret er opptatt av at vedtatte rekkefølgebestemmelser skal overholdes. Unntak
fra disse skal behandles politisk.
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Einar Østereng (AP) fremmet følgende forslag på vegne av arbeiderpartiet:
Kommunestyret er opptatt av at vedtatte rekkefølgebestemmelser skal overholdes. Unntak fra
disse skal behandles politisk.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Østerengs (AP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:
Den gjennomførte befolkningsprognosen som vist i vedlegg benyttes som grunnlag for videre
planlegging i kommunen, herunder planstrategi.

PS 2/16 Saldering - integreringstilskudd 2015
Innstilling i Formannskapet - 28.01.2016
Budsjettendringer for 2015 foretas jf. Tabell i rådmannens innstilling. Eget budsjett for 2016 for
etater som er berørt av bosetting av flyktninger samt asylmottak legges fram som egen sak
snarligst.
Behandling i Formannskapet - 28.01.2016
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag:
Budsjettendringer for 2015 foretas jf. Tabell i rådmannens innstilling. Eget budsjett for 2016 for
etater som er berørt av bosetting av flyktninger samt asylmottak legges fram som egen sak
snarligst.
Rådmannens forslag til innstilling falt enstemmig for Vigdenes (SP) forslag.
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
Budsjettendringer for 2015 foretas jf. Tabell i rådmannens innstilling. Eget budsjett for
2016 for etater som er berørt av bosetting av flyktninger samt asylmottak legges fram som
egen sak snarligst.
Under henvisning til F-sak 162/2015 tas det i denne høyde for en årlig leie/kapitalkostnad
for voksenopplæringen på 4,1 mill. kroner.
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Under henvisning til F-sak 162/2015 tas det i denne høyde for en årlig leie/kapitalkostnad for
voksenopplæringen på 4,1 mill. kroner.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vigdenes (SP) tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Budsjettendringer innen etater berørt av økt bosetting av flyktninger 2015 foretas i tråd med
rådmannens innstilling.

PS 3/16 Lokale retningslinjer for beregning av tilskudd til private barnehager fra 2016
Innstilling i Komite Levekår - 08.12.2015
Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager vedtas med rådmannens endringer i pkt.
5.
Gjøres gjeldende fra 01.01.2016.
Behandling i Komite Levekår - 08.12.2015
Rådmannen orientert om følgende endring i vedlegget under pkt.5 i vedlegget skal det stå:
«Byggeår er utgangspunktet for kapitaltilskudd».
Dette vil bli lagt inn før behandling i kommunestyret.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
1. Saken oversendes komite levekår for ny behandling.

Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Hjørdis Thyholt (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, leder i privat barnehage.
Thyholt (SP) fratrådte under behandling av saken. Wenche Skei Helgeplass (SP) tiltrådte som
vara. 41 av 41 medlemmer tilstede.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Hjørdis Thyholt (SP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens § 6. 2.ledd. Enstemmig vedtatt.
Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Vilkår:
Private barnehager må ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne
barnehager.
Roar Brekken (SP) fremmet følgende forslag:
pkt. 5 i de lokale retningslinjene endres som følger:
«Det er barnehagens byggeår som er utgangspunktet for kapitaltilskudd. Dersom barnehagen er
bygd ut med utvidelse av barnehagen, får barnehagen delt kapitaltilskudd. Et med utgangspunkt
i barnehagens byggeår, og et for det året utvidelsen ble gjort med det antall barn utvidelsen
tilsier. Med barnehagens byggeår legges året for barnehagens godkjenning etter barnehageloven
§ 10 til grunn.»

I tillegg ønsker jeg å fremme et forslag om et tilleggs-vedtak i saken som går på å sikre innsyn i
beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Forslaget lyder slik:
«Rådmannen skal hvert år utarbeide en tilfredsstillende oversikt over alle brutto lønnskostnader
tilknyttet de kommunale barnehagene (inkl. renholdspersonale, vaktmestertjenester, egenandel
ifm lærlinger mv). Oversikten skal være nedbrutt på den enkelte barnehage slik at informasjonen
er lett kontrollerbar. Den skal være tilgjengelig for de private barnehagene og være et verktøy
for lettere kunne vurdere om beregnet driftstilskudd og pensjonstilskudd er riktig.»
Erlend Størseth (AP) fremmet følgende utsettelsesforslaget:
1. Saken oversendes komite levekår for ny behandling.
2. Kommunestyret delegerer myndigheten for avgjørelse i saken til komite Levekår.
Størseths (AP) forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Størseths (AP) forslag pkt. 2 falt med 22 stemmer mot 19 stemmer.

Etter behandling av saken tiltrådte Hjørdis Thyholt (SP).

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager vedtas.
Gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

PS 4/16 Trøndelagsutredningen med tilhørende intensjonsplan - høring
Vedtak i Formannskapet - 21.01.2016
1. Stjørdal kommune vurderer Trøndelagsutredningen som et meget godt grunnlag for
beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
2. Stjørdal kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til et nytt
Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan og slutter seg ellers til
rådmannens vurderinger i saken.
3. Stjørdal kommune forutsetter for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og tilhørende
utbyttefordeling fra NTE som legger til grunn og tar utgangspunkt i at alle innbyggere i
Nord-Trøndelag er likeverdige. Det tilsier en fordeling av eierskap og utbytte etter
innbyggertall.

Behandling i Formannskapet - 21.01.2016
Ordfører Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Stjørdal kommune forutsetter for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og tilhørende
utbyttefordeling fra NTE som legger til grunn og tar utgangspunkt i at alle innbyggere i NordTrøndelag er likeverdige. Det tilsier en fordeling av eierskap og utbytte etter innbyggertall.
Anja Elisabeth Ristad (SV) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune ønsker at avgjørelsen om en eventuell sammenslåing av de to
trøndelagsfylkene skal tas etter en folkeavstemning.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune forventer at det nye eierskapet i NTE viderefører dagens prinsipp om at alle
innbyggere i Nord-Trøndelag har en like stor eierandel.
Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme.
Ordførerens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. Håves (AP) forslag falt.
Ristads (SV) forslag falt med 9 stemmer mot 2 stemmer.

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
1. Stjørdal kommune vurderer Trøndelagsutredningen som et meget godt grunnlag
for beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
2. Stjørdal kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til
et nytt Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan og slutter seg
ellers til rådmannens vurderinger i saken.
3. Stjørdal kommune forutsetter for sitt standpunkt en fordeling av eierskap og
tilhørende utbyttefordeling fra NTE som legger til grunn og tar utgangspunkt i at
alle innbyggere i Nord-Trøndelag er likeverdige. Det tilsier en fordeling av eierskap
og utbytte etter innbyggertall.
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 4:
Stjørdal kommune ønsker en folkeavstemning om sammenslåing av de to trøndelagsfylkene før
endelig avgjørelse tas.
Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune forventer at det nye eierskapet i NTE viderefører dagens prinsipp om at alle
innbyggere i Nord-Trøndelag har en like stor eierandel.

Punktvis votering:
Formannskapets innstilling pkt. 1 vedtatt med 34 stemmer mot 7 stemmer.
Formannskapets innstilling pkt. 2 vedtatt med 33 stemmer mot 8 stemmer.
Håves (AP) forslag falt med 16 stemmer mot 25 stemmer for formannskapets innstilling pkt. 3.
Endelig votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 38 stemmer mot 3 stemmer.
Elverums (SP) tilleggsforslag falt med 25 stemmer mot 16 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune vurderer Trøndelagsutredningen som et meget godt grunnlag for
beslutning om samling av de to Trøndelagsfylkene.
2. Stjørdal kommune støtter forslaget om samling av dagens to fylker i Trøndelag til et nytt
Trøndelagsfylke med tilhørende forslag til intensjonsplan og slutter seg ellers til
rådmannens vurderinger i saken.

PS 5/16 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, valg av leder og nestleder
Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2016-2019 velges Leif
Ekren som leder, Vigdis Thrane Aune velges som nestleder.
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Valgnemndas forslag til vedtak:
I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2016-2019 velges Leif Ekren
som leder, Vigdis Thrane Aune velges som nestleder.

PS 6/16 2-055A Veglo Miljøservice. 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Innstilling i Komite plan - 20.01.2016
1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for 2-055A Veglo
Miljøservice datert 15.06.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.12.15
og planbeskrivelse sist revidert 15.06.2015.
Behandling i Komite plan - 20.01.2016
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 28.01.2016
1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for 2-055A
Veglo Miljøservice datert 15.06.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist
revidert 07.12.15 og planbeskrivelse sist revidert 15.06.2015.
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling:

1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas reguleringsplan for 2-055A Veglo
Miljøservice datert 15.06.15 med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert
07.12.15 og planbeskrivelse sist revidert 15.06.2015.

Interpellasjoner
FO 1/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 28.01.2016 - 3 spørsmål om omsorg
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Ordføreren besvarte spørsmålene:
1: Eldreomsorgen er en naturlig del av kommunens totale helse- og omsorgsansvar, godt
beskrevet i helse- og omsorgsplanen ”Omsorg2030”. Gjeldende helse- og omsorgsplan ble
vedtatt av et samlet kommunestyre i juni 2014, og er kanskje gjenstand for mindre debatt enn
oppvekstsektoren.
Når det gjelder å tale de eldres sak, har kommunen opprettet eldreråd som har fungert som
talsmann for de eldre gjennom mange år. I tillegg finnes pårørendeforeninger ved alle bosenter
og ved sykehjemmet. Det er slik mange som kan tale de eldres sak, og alle er velkomne til å
komme med saker i både politiske fora og i sammenheng. Ordføreren mener derfor at de eldres
sak kommer godt fram, og at det finnes mange fora hvor eldres sak kan fremmes, men at dette
selvfølgelig alltid kan bli bedre.
2:Når det gjelder styrking av aktivitørstillingene ved bosentra og sykehjem, er dette et tema som
omsorgsetaten selv må finne rom for innen egne budsjetter. Aktivitørstillinger er ingen lovpålagt
tjeneste, og det er derfor hver enkelt budsjettansvarlig som må sørge for at tjenesten ivaretar de
krav brukerne har til aktivisering og andre sosiale tiltak. Ordføreren mener det er positivt med
aktivisering av de eldre, vet vi har en god del av det i eksisterende tjenester, men at enda mer
selvfølgelig hadde vært bra.
3: Kantinedrift ved Stjørdal bosenter vil bli avklart når kommunen reviderer serviceerklæringene
ved bosentrene. Dette skal være en felles serviceerklæring gjeldende for alle, og det er
berammet et møte med pårørendeforeningene ved alle bosenter i slutten av januar. Målet er at
det skal være like vilkår ved alle kantiner, slik tidligere vedtak sier.
Serviceerklæringer skal vedtas politisk, og vil komme som egen sak i løpet av 1.kvartal 2016.
FO 2/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 28.01.2016 - kommunal vegbelysning i
Forradal
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Ordføreren besvarte spørsmålet:
Ordfører,
Spørsmålet gjelder veier rundt grendesenteret i Forradal.
For å konkretisere ansvarsforholdene for disse veiene, så er vei fra E-14 til Moen,
fylkeskommunal (FV28). Alle øvrige veien rundt grendesenteret i Forradal, er kommunale.
Utbygging av gatelys i kommunal regi følger av prioriteringene nedfelt i «Handlingsplan for
trafikksikkerhet» vedtatt i kommunestyret 30. september 2010. I tillegg er det vedtatt
prioriteringer gjennom sykkelbyprosjektet som er forankret i trafikksikkerhetsplanen. Ut over
dette er det også eksempel på etablering av gatelys gjennom utbyggingsavtaler knyttet til
utbyggingsområder.
I forbindelse med bygging av nye gang- og sykkelveier etableres det vanligvis gatebelysning.

Handlingsplan for trafikksikkerhet angir en prioritering av hvilke områder som skal bygges ut
og i hvilken rekkefølge dette skal gjøres.
Følgende hovedkriterier legges til grunn:
* Gang- og sykkelveger som er sentrale i kommunens vegsystem.
* Kommunale samleveger med blandet trafikk
* Kommunale hovedveger med stor trafikkbelastning.
På nåværende tidspunkt foreligger det ingen planer i regi av Stjørdal kommune om fremtidig
vegbelysning langs veiene rundt grendesenteret i Forradal.
Ordfører er heller ikke kjent med at det eksisterer planer for utbygging av gate/vegbelysning
langs FV 28.
En revisjon av handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Stjørdal kommune er under oppstart
og planlagt fullført i 2016. Problemstillingen som reises er aktuell rundt flere grendesentre og
grendeskoler i forhold til trygg skolevei, slik at kommunestyret vil få mulighet til å se helheten i
dette i forbindelse med sluttbehandlingen av handlingsplanen. Ordføreren forventer at
kommunalt trafikksikkerhetsutvalg vil gjøre en grundig jobb i denne sammenhengen.
FO 3/16 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 28.01.2016 - Veisalting, Langøra Sør,
Marin forsøpling og Gasskula
Behandling i Kommunestyret - 28.01.2016
Ordføreren besvarte spørsmål 3/16 nr. 1:
Ordfører,
Det er litt uklar for ordføreren om spørsmålet gjelder salting av kommunale veger, eller hva
Stjørdal kommune gjør for å påvirke andre veg eiere slik at salting av riksveger og fylkesveger
reduseres.
Kommunale veger: På kommunale veger i Stjørdal brukes ikke veisalting som tiltak i
tilknytning til vintervedlikehold.
For riksveger og fylkesveger henvises spørsmålet ditt. På generelt grunnlag har ikke kommunen
prioritert er arbeid mot øvrige veieiere for redusert veisalting.
Ordføreren besvarte spørsmål 3/16 nr. 2:
Ordfører,
Fylkesmannens innsigelse til tiltaket Stjørdal havn lyder:
Miljøvernavdelingen vil fremme innsigelse til fremlagte plan for utvidelse av Stjørdal havn, med
utfylling av et sjøareal på til sammen ca. 73 da. Begrunnelsen er at tiltaket vil medføre en
nedbygging av miljøverdier klassifisert som nasjonalt viktige. Videre mangler det en vurdering
av hvordan utbyggingen av Stjørdal havn vil innvirke på vannmiljøet som helhet, samt en
avveining av tiltaket mot andre viktige samfunnsinteresser. Man finner ikke at det er foretatt en
utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering.
Den 19.01.2016 ble det på bl.a. denne bakgrunn holdt et møte mellom Trondheim Havn IKS
som tiltakshaver, innsigelsesorganet Fylkesmannen og administrasjonen i Stjørdal kommune
som planmyndighet. På dagsorden var å utdype:
 Trondheim Havns virksomhet i regionalt perspektiv,

 Spørsmålet om alternativ lokalisering av Stjørdal havn og
 Fylkesmannens krav om samfunnsmessige behov stilt opp mot miljøverdier.
Rådmannen vil med det første legge frem politisk sak om både denne innsigelsen, øvrige
innsigelser samt alle uttalelser til kommunedelplanforslaget. Ordføreren kan i dag bare henvise
til kommende behandling av denne saken.
Fylkesmannens innsigelse til planforslagets alternativer 1 og 3 for Avinors terminalutvikling
Langøra Sør lyder:
Miljøvernavdelingen vil fremme innsigelse til planforslagets alternativ 1 og alternativ 3 som
medfører utfylling av Gamle elveløp. Begrunnelsen for innsigelsen er at en utfylling av Gamle
elveløp vil medføre at flere nasjonalt verdifulle naturverdier enten går tapt eller trues.
Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av planforslagets konsekvenser for laks og sjøørret
vurderes ikke som tilstrekkelig.
Det foreligger et alternativ 2 som ifølge konsekvensutredningen kan gi rom for de tiltakene
Avinors masterplan fase II inneholder, og som bevarer de mest verdifulle deler av
naturområdet, men dette er ikke tatt inn i planforslaget. Miljøvernavdelingen vil tilrå at
alternativ 2 utredes og vurderes nærmere.
Først er det viktig å presisere at heller ikke denne innsigelsen er forelagt noe politisk organ til
behandling, og ordføreren må derfor igjen henvise til den kommende saken fra rådmannen.
Dernest vil saken bli belyst i den saken Ordføreren henviser til.
Ordføreren besvarte spørsmål 3/16 nr. 3:
Ordfører,
Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og
andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og
mennesker og forsøple sjø og kystlinje.
Avfallsplanene skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra skip.
Planene og revideringene av disse, skal bidra til at det jevnlig vurderes behov for endringer i
mottaksordningene.
Alle havneansvarlige langs kysten, er i utgangspunktet forpliktet til å utarbeide en plan for
havnenes mottakelse og håndtering av avfall fra skip (avfallsplan). EU-regelverket som det
norske regelverket bygger på, skiller ikke mellom store og små havner, private eller offentlige
eller hvilken aktivitet eller formål havnene har.
Havneansvarlig defineres nå som den som driver havnen. Dersom ingen anses for å drive
havnen, er eier av havnen å anse som ansvarlig. Denne endringen gjør det enklere å vite hvem
som faktisk er forpliktet til å lage avfallsplaner i henhold til forskriften, og det vil forenkle
oppfølgingen for fylkesmannen.
Den som driver havnen kan blant annet være eieren eller en leietaker representert ved en
privatperson, en virksomhet, en kommune eller flere i et fellesskap som for eksempel en
båtforening.
I Stjørdal kommune har vi 2 havner for skipsanløp, som henholdsvis drives av Trondheim Havn
og Langstein Næringsområde AS. Disse har avfallsplaner for sin virksomhet godkjent av
Fylkesmannen. Kommunen skal i dialog med småbåthavna utarbeide avfallsplan for
småbåthavna i løpet av februar.
Ordføreren besvarte spørsmål 3/16 nr. 4:
Ordfører,

Til første del av spørsmålet:
"Avtaleforholdet mellom Trondheim Havn og FloGass, er regulert av en festeavtale inngått
23.01.2002 mellom Stjørdal kommune som bortfester og Statoil Norge AS som fester.
Avtaleforholdet var del av det tingsinnskuddet som Stjørdal kommune gjorde ifm inntreden i
Trondheim Havn IKS i 2007. Avtalen er senere tiltransportert FloGass AS som ny fester i 2012.
Festeavtalen er tidsbestemt og løper til 01.07.2016. Avtalen blir deretter løpende, og kan sies
opp av hver av partene med 2 års skriftlig varsel."
Til andre del av spørsmålet må Ordføreren henvise til Formannskapsvedtaket vedrørende
kommunedelplan Langøra i sak 17/15:
Vedtakets punkt 3) Reguleringen for utvidelse av nåværende havn beholdes i høringsutkastet
for å møte de kortsiktige og mellomlangsiktige behov for økte havnearealer. På sikt, dog ikke i
behandlingen av denne kommunedelplanen, kan nåværende lokalhavneområde vurderes
omregulert til både fritids-, frilufts- , bolig- og andre formål om- og når en ny havn vil kunne bli
realisert sør for flystripa.
Og vedtakets punkt 6) For å åpne for større og sikrere bruk av friluftsområdet i Molovika og
småbåthavna, bør det utredes alternativ plassering av gassanlegget utenfor kommunedelplanens
begrensninger.
Ordføreren henviser til svar gitt til Representanten Reinås i Kommunestyret i november 2015:
En slik utredning er ikke snargjort oppgave, og kan berøre andre kommuner. Som en første
oppfølging av vedtaket vil kommunestyret ha mulighet til å drøfte spørsmålet ved behandlingen
av sak om Planstrategi etter Plan- og bygningslovens kapittel 10.
En annen måte å se dette på er at avtalen som i sin tid ble inngått mellom Stjørdal kommune og
Statoil er overført i sin helhet til Trondheim Havn sitt ansvarsområde og det er da Trondheim
Havn som har avgjørende myndighet i forhold til avtalen. Om stjørdal kommune skal arbeide for
å si opp denne avtalen må det skje ved bruk av kommunens eierinteresse i Trondheim Havn
IKS. Der eier kommunen 1,87 %.
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