STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestryremøte, Rådhuset

Møtedato:

01.09.2011

Tidspunkt:
Fra sak:

13:00 - 16:50
68/11

Til sak:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Johan Arnt Elverum
Ingvild Kjerkol
Jan Inge Kaspersen
Sissel Helen Bakken
Ole Meier Kjerkol
Per Moen
Steinar Vigen
Ola Morten Teigen
Gunnar Stenli
Bente Mæhre
Lillian Margrete Solstad
Øistein Teigen
Karin Aune Berg
Siv Sætran
Olav Haugan
Gunnar Solum
Kjell Åge Nilsen
Ragna Straume

73/11

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Inger Helen Hembre
SP
Jon Olav Alstad
AP
Sigrun Bremseth
AP

Navn
Ole Myrbekk
Joar Atle Håve
Rose Anita Vinge
Kåre Magnar Børseth
Jan Algar Selin
May Britt Sørmo Ervik
Svein Inge Jørgensen
Jorun Kristine Lundemo
Kim Kenneth Danielsen
Grete Falck Anderssen
Rune Larsen
Bjørn Theodor Hesselberg
Inger Vikan Svee
Hans Arne Skjervold
Ruth-Elin Ingeborg Øfsti
Rune Hegge
Håkon Alstadheim

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

Navn
Nina Stokke Einan
Erlend Olsen Størseth
Grethe Dullum

Rep.
SP
AP
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Marit Wahl
Tove Irene Moan Andersen
Jon Ola Sætnan
Tor Helge Forbord Slind
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kari Linseth Øfsti
Ottar Bjerkås
Astri Wessel
Lars Eirik Nordbotn
Møtet ble ledet av:

Møtte for
Erlend Olsen Størseth
Sigrun Bremseth
Grethe Dullum
Nina Stokke Einan

Rep.
AP
AP
SP
SP

Stilling
Organisasjonssjef
Etatsjef Teknisk drift
Etatsjef Oppvekst og Kultur
Fung. Etatsjef etat Omsorg

Ordfører Johan Arnt Elverum

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 38 av 41.

Merknader:
Møtet var kunngjort i Stjørdalens Blad og med skriftlig innkallelse til hver enkelt
representant.
Stjørdal kulturskole underholdt kl. 13:00.
Det ble delt ut erkjentlighetsgaver.
John Ola Sætnan tiltrådte under behandling av sak 68/11, nå 39 av 41 medlemmer tilstede.
Inger Vikan Svee innvilget permisjon kl. 14:30, etter behandling av sak 68/11, nå 38 av 41
medlemmer til stede.
Ingvild Kjerkol innvilget permisjon kl. 15:30, nå 37 av 41 medlemmer til stede.
Ordføreren besvarte spørsmål fra Fremskrittspartiet.
Ole Meier Kjerkol innvilget permisjon kl. 16:40.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
i møtet.
Stjørdal, 01.09.2011

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

Saksliste for Kommunestyret i møte 01.09.2011
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U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling:
PS 68/11

Politisk organisering i Stjørdal kommune

2010/6720

PS 69/11

Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen, utalelse.

2011/2934

PS 70/11

1- 212 - A - Nedre Ringbanen / Lillemoen Detaljregulering av F / K1 og F / K2

2010/7092

PS 71/11

1- Reguleringsendring Dullumsv 17

2010/6788

PS 72/11

Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011 - Notat fra
KomRev Trøndelag IKS

2011/1736

PS 73/11

Fjellstyrene - regnskap for 2010

2008/3405

Interpellasjoner:
FO 15/11

Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 01.09.2011 Kjøp av kommunal veihøvel.

2011/4632

FO 16/11

Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 01.09.2011 Friområde for hunder.

2011/4482

PS 68/11 Politisk organisering i Stjørdal kommune
Rådmannens forslag til innstilling:
Behandling i Formannskapet - 12.05.2011
Ordfører Ole Myrbekk foreslo:
1. Formannskap som i dag med 11 medlemmer.

2. Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komite med 11 medlemmer.
3. Komite plan blir en komite med 11 medlemmer.
4. Komité Kultur, næring og miljø legges ned. Komiteens oppgaver fordels slik:
• Kultursaker legges til komité Levekår.
• Næringssaker legges til formannskapet.
• Miljøsaker legges til komité Plan og miljø.
• Saker knytta til teknisk sektor som tidligere ble behandla i nemnda for bygg og
eiendom og som ikke kan delegeres til administrasjonen, overføres til komité Plan og
miljø.

5. Komiteene benevnes komite ”Levekår” og komite ”Plan og miljø”
6. Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.

7. Gjennomgående representasjon.
8. Komiteledere og nestledere ikke faste medlemmer til formannskapet.
9. Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.
10. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til
Seniorrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet får 7 medlemmer
hvorav 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer.

11. Formannskapet fortsetter som klagenemnd lik dagens ordning.
12. Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan
stimulere det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med

Håkon Alstadheim (V) foreslo:
Det forslås ikke endring i dagens struktur.
Bjørn Hesselberg (KrF) foreslo:
Endring i ordførerens pkt 7:
I hovedsak gjennomgående representasjon.
Endring i ordførerens pkt 8:
Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet.

Svein Jørgensen (FrP) foreslo:
Klagenemnd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemnd.

Joar Håve (AP) foreslo:
Rådmannen bes forberede en sak for mulig ekstern evaluering av den administrative praksis og
struktur.

Inger Vikan Svee (SP) foreslo:
Pkt 13. Ungdomsrådet består som i dag, men hvor av 2 av medlemmene velges blant
kommunestyrets faste medlemmer.

Foreløpig votering:
Alstadheim forslag falt med 7 mot 4 stemmer.
Hesselbergs forslag til endring i pkt 7 og 8 enstemmig vedtatt.
Jørgensens forslag til endring i pkt 11 vedtatt med 8 mot 3 stemmer.
Svees forslag enstemmig vedtatt.

Endelig votering:
Ordførerens forslag med de allerede vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

Joar Håve trekker sitt forslag.
Innstilling i Formannskapet - 12.05.2011

1.

Formannskap som i dag med 11 medlemmer.

2.

Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komité med 11 medlemmer.

3.

Komité plan blir en komité med 11 medlemmer.

4.

Komité Kultur, næring og miljø legges ned. Komiteens oppgaver fordels slik:

•
•
•
•

Kultursaker legges til komité Levekår.
Næringssaker legges til Formannskapet.
Miljøsaker legges til komité Plan og miljø.
Saker knytta til teknisk sektor som tidligere ble behandla i nemnda for bygg og
eiendom og som ikke kan delegeres til administrasjonen, overføres til komité Plan og
miljø.

5.

Komiteene benevnes komite ”Levekår” og komite ”Plan og miljø”

6.

Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.

7.

I hovedsak gjennomgående representasjon.

8.

Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet.

9.

Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.

10.

Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen til
Seniorrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet får 7 medlemmer
hvorav 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets faste medlemmer.

11.

Klagenemnd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemnd.

12.

Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan
stimulere det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med.

13.

Ungdomsrådet består som i dag, men hvor av 2 av medlemmene velges blant
kommunestyrets faste medlemmer.

Behandling i Kommunestyret - 26.05.2011
Saken utsettes til neste møte.

Behandling i Kommunestyret - 16.06.2011
Siv Sætran (SP) foreslo:
Kommunestyret ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gjøre endringer i den politiske strukturen.
Håkon Alstadheim (V) foreslo:
Kommunestyret legger til grunn arbeidsgruppens innstilling for fremtidig, politisk organisering,
med følgende endringer:
a.
b.
c.
d.

Ni medlemmer i komiteene/utvalgene
Tre hovedutvalg, herunder Driftsutvalg, Planutvalg, og Utvalget for kultur, næring og
miljø
Alle medlemmer av kontrollutvalget velges blant kommunestyrets medlemmer.
Utvalgsledere og nestledere velges fritt av kommunestyret ved konstituering

e.
f.
g.
h.
i.

Trafikksikkerhetsutvalget legges til komite plan/Planutvalget
Kultur-, nærings- og miljøsaker beholdes i Utvalet for kultur, næring og miljø.
Saker knyttet til teknisk sektor som tidligere ble behandlet i nemda for bygg og
eiendom og som ikke kan delegeres til administrasjonen, overføres til Formannskapet
Klagenemd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemd.
I hovedsak gjennomgående representasjon.

Steinar Vigen (AP) foreslo:
Vei - og gatenavnkomiteen utvides med 2representanter fra Historielagene i KNM komiteen.

Bjørn Hesselberg (KrF) foreslo:
Saken utsettes.
Hesselbergs utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Forslag fra Ole Myrbekk (H), Joar Håve (AP) og Inger Vikan Svee (SP):
Stjørdal kommune vedtar følgende politiske organisering gjeldende fra konstituering av det nye
kommunestyret etter valget 12.september 2011:

1. Formannskap som i dag med 11 medlemmer.
2. Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komite med 9 medlemmer.
3. Komite plan blir en komite med 9 medlemmer.
4. Komité Kultur, næring og miljø beholdes, men som en komite med 9 medlemmer
5. Komiteene benevnes komité “Levekår”, “Plan” og “Kultur, næring og miljø”
6. Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.
7. I hovedsak gjennomgående representasjon
8. Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av formannskapet
9. Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.
10. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne beholdes med 5 medlemmer,
hvorav to velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
11. Ungdomsrådet består som i dag, en hvor 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets
faste medlemmer
12. Klagenemd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemd.
13. Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan stimulere
det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med.
Formannskapets omforente forslag fra Myrbekk, Håve og Vikan Svee enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011

1. Formannskap som i dag med 11 medlemmer.

2. Komité Omsorg og komité Oppvekst slås sammen til en komite med 9 medlemmer.
3. Komite plan blir en komite med 9 medlemmer.
4. Komité Kultur, næring og miljø beholdes, men som en komite med 9 medlemmer
5. Komiteene benevnes komité “Levekår”, “Plan” og “Kultur, næring og miljø”
6. Kontrollutvalg som i dag med 5 medlemmer – hvorav 3 velges blant kommunestyrets
representanter.
7. I hovedsak gjennomgående representasjon
8. Som regel kan ikke komiteledere og nestledere være faste medlemmer av
formannskapet
9. Trafikksikkerhetsutvalget opprettholdes som eget utvalg lik dagens ordning.
10. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne beholdes med 5
medlemmer, hvorav to velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
11. Ungdomsrådet består som i dag, en hvor 2 av medlemmene velges blant
kommunestyrets faste medlemmer
12. Klagenemd nedsettes av og blant Formannskapets medlemmer etter modell av dagens
helseklagenemd.
13. Kommunestyret viser til pkt.9 i rapporten fra arbeidsgruppa over tiltak som kan
stimulere det politiske arbeidet. Disse forslagene må det jobbes aktivt med.

PS 69/11 Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen,
uttalelse.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune finner ikke at den foreliggende KVU gir et tilstekkelig grunnlag til å
gi en forsvarlig anbefaling om konseptvalg for lokalisering av nytt
logistikknutepunkt/godsterminal i Trondheimsregionen. Dette begrunnes med at
konseptvalg og lokalisering henger meget tett sammen og at ikke alle alternative
løsninger er tilstrekkelig utredet og vurdert.
2. Dersom alternativene knytta til Hell og Muruvik skal være med videre i prosessen, må
det være ut i fra en løsning med store deler av anlegget i fjell og ikke de foreliggende
forslag som Stjørdal kommune finner uakseptable.
3. Vedrørende Midtsandalternativet mener Stjørdal kommune at det må utredes en løsning
utenom Midtsandtangen regionale friluftsområde.
4. Stjørdal kommune har ingen merknader til de øvrige alternativer i KVU-en utenom at
Trolla og Være - alternativene bør fortsatt være med i den videre vurdering.
5. Stjørdal kommune støtter intensjonene i saken med å overføre større deler av
godstransporten til mer miljøriktige alternativ som bane og båt. Målsettingen her må
følges opp med en større satsing på jernbane. Vi registrerer også at
omlastingsmulighetene bane/båt ikke er benyttet i stor grad med dagens integrerte
løsning på Brattøra og er noe usikker på det framtidige behovet for en slik løsning. En

utbygging av Meråkerbanen med elektrifisering vil kunne gi andre og større
godsmengder som gjør en integrert løsning mer aktuell.

Behandling i Formannskapet - 25.08.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 25.08.2011
1. Stjørdal kommune finner ikke at den foreliggende KVU gir et tilstekkelig grunnlag til å
gi en forsvarlig anbefaling om konseptvalg for lokalisering av nytt
logistikknutepunkt/godsterminal i Trondheimsregionen. Dette begrunnes med at
konseptvalg og lokalisering henger meget tett sammen og at ikke alle alternative
løsninger er tilstrekkelig utredet og vurdert.
2. Dersom alternativene knytta til Hell og Muruvik skal være med videre i prosessen, må
det være ut i fra en løsning med store deler av anlegget i fjell og ikke de foreliggende
forslag som Stjørdal kommune finner uakseptable.
3. Vedrørende Midtsandalternativet mener Stjørdal kommune at det må utredes en løsning
utenom Midtsandtangen regionale friluftsområde.
4. Stjørdal kommune har ingen merknader til de øvrige alternativer i KVU-en utenom at
Trolla og Være - alternativene bør fortsatt være med i den videre vurdering.
5. Stjørdal kommune støtter intensjonene i saken med å overføre større deler av
godstransporten til mer miljøriktige alternativ som bane og båt. Målsettingen her må
følges opp med en større satsing på jernbane. Vi registrerer også at
omlastingsmulighetene bane/båt ikke er benyttet i stor grad med dagens integrerte
løsning på Brattøra og er noe usikker på det framtidige behovet for en slik løsning. En
utbygging av Meråkerbanen med elektrifisering vil kunne gi andre og større
godsmengder som gjør en integrert løsning mer aktuell.

Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Karin Aune Berg (MDG) foreslo:
Pkt. 2 i Formannskapets innstilling strykes.

FSK`s innstilling pkt. 1 enstemmig
FSK`s innstilling pkt. 2 vedtatt med 35 mot 3 stemmer
FSK`s innstilling pkt. 3 vedtatt med 33 mot 5 stemmer.
FSK`s innstilling pkt. 4 vedtatt med 35 mot 3 stemmer.
FSK`s innstilling pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
1. Stjørdal kommune finner ikke at den foreliggende KVU gir et tilstekkelig grunnlag
til å gi en forsvarlig anbefaling om konseptvalg for lokalisering av nytt
logistikknutepunkt/godsterminal i Trondheimsregionen. Dette begrunnes med at
konseptvalg og lokalisering henger meget tett sammen og at ikke alle alternative
løsninger er tilstrekkelig utredet og vurdert.
2. Dersom alternativene knytta til Hell og Muruvik skal være med videre i prosessen,
må det være ut i fra en løsning med store deler av anlegget i fjell og ikke de
foreliggende forslag som Stjørdal kommune finner uakseptable.
3. Vedrørende Midtsandalternativet mener Stjørdal kommune at det må utredes en
løsning utenom Midtsandtangen regionale friluftsområde.
4. Stjørdal kommune har ingen merknader til de øvrige alternativer i KVU-en
utenom at Trolla og Være - alternativene bør fortsatt være med i den videre
vurdering.
5. Stjørdal kommune støtter intensjonene i saken med å overføre større deler av
godstransporten til mer miljøriktige alternativ som bane og båt. Målsettingen her
må følges opp med en større satsing på jernbane. Vi registrerer også at
omlastingsmulighetene bane/båt ikke er benyttet i stor grad med dagens integrerte
løsning på Brattøra og er noe usikker på det framtidige behovet for en slik løsning.
En utbygging av Meråkerbanen med elektrifisering vil kunne gi andre og større
godsmengder som gjør en integrert løsning mer aktuell.

PS 70/11 1- 212 - A - Nedre Ringbanen / Lillemoen - Detaljregulering av F / K1 og F / K2
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-14 jamnfør §12-12 vedtar Stjørdal kommune
ved kommunestyret reguleringsplan for ”Lillemoen –Stjørdal” som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 17.03.11, sist revidert
11.08.11
2. Varslet ”betinget” innsigelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune er håndtert og
planforslaget kan egengodkjennes.
Behandling i Komite plan - plansak - 24.08.2011
Øistein Teigen fremmet spørsmål om sin habilitet i saken pga han er styremedlem i Stjørdal
Fjernvarme AS.
Teigen fratrådte under behandlingen av sin habilitet. Nå 6 av 7 medlemmer til stede.
Nestleder Per Moen tiltrådte som leder.
Moen fremmet følgende forslag:
Teigen er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6.1. ledd bokstav e.

Moens forslag enstemmig vedtatt.
Ottar Bjerkås fratrådte som rådmann da han er styremedlem i Stjørdal Fjermvarme AS,
Geir Aspenes fungerte som rådmann under behandling av denne saken.
Følgende dokumenter til saken ble delt ut i møtet:
- Astma- og allergiforbundet: Viktige opplysninger angående planlagt biovarmeanlegg –
alvorlige feil i beslutningsgrunnlaget.
- Arealavdelingen, Internt notat: 1-212-A-Nedre Ringbanen/Lillemoen – Detaljregulering
av F/K1 og F/K2.
- Statsbygg: Reguleringsplan til offentlig ettersyn – innspill.

Per Moen (AP) foreslo:
Tilleggsinnstilling pkt 2 i Internt notat til rådmannens innstilling:
Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg og anlegg på område EA, skal en uavhengig
faginstans vurdere om omsøkt virksomhet tilfredsstiller utslippskriterier gitt i
forurensingsforskriften. Vurderingen skal gjøres som en gjennomgang av datagrunnlag/rapporter
som er utført ifm omsøkt tiltak, hvor valgte grense – og bakgrunnsverdier skal være i fokus.

Rådmannen fremmet følgende endringsforslag til innstillingen:
Vurderingsavsnittets endringsforslag for bestemmelse punkt §4.2, tredje kulepunkt utgår og
erstattes av følgende formulering:
Det tillates kontor – og tjenestevirksomhet, så som lege, tannlege, fysioterapeut, konsulent,
administrasjon og lignende. Det tillates handel med større varetyper som møbel og interiør,
tepper, hvitevarer/elektro, byggevarer, planter og gartneri. Klær, sko, sportsartikler, leker, bøker
eller annen detaljhandel, herunder dagligvarehandel på permanent basis, tillates ikke.
Dagligvarehandel på inntil 3000 kv.m tillates etablert som foreløpig byggetiltak.
Tiltaket skal opphøre når kvartalene BFK 23 – 24 i reguleringsplan for Stjørdal sentrum av
27.03.08 er ferdig utbygd (dvs. gitt brukstillatelse for siste byggetrinn), eller brukstillatelse for
ny dagligvarebutikk er gitt.

Foreløpig votering:
Rådmannens tillegg til innstilling enstemmig vedtatt.
Moens forslag enstemmig vedtatt.
Endelig votering:
Rådmannens forslag til innstilling med den foreløpig vedtatte endring enstemmig vedtatt.
Teigen tiltrådte møtet igjen, nå 7 av 7 medlemmer til stede.
Bjerkås tiltrådte møtet som rådmann.
Innstilling i Komite plan - plansak - 24.08.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-14 jamnfør §12-12 vedtar Stjørdal kommune
ved kommunestyret reguleringsplan for ”Lillemoen –Stjørdal” som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 17.03.11, sist revidert
11.08.11

2. Varslet ”betinget” innsigelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune er håndtert og
planforslaget kan egengodkjennes.
3. Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg og anlegg på område EA, skal en uavhengig
faginstans vurdere om omsøkt virksomhet tilfredsstiller utslippskriterier gitt i
forurensingsforskriften. Vurderingen skal gjøres som en gjennomgang av
datagrunnlag/rapporter som er utført ifm omsøkt tiltak, hvor valgte grense – og
bakgrunnsverdier skal være i fokus.
4. Vurderingsavsnittets endringsforslag for bestemmelse punkt §4.2, tredje kulepunkt utgår og
erstattes av følgende formulering:
Det tillates kontor – og tjenestevirksomhet, så som lege, tannlege, fysioterapeut, konsulent,
administrasjon og lignende. Det tillates handel med større varetyper som møbel og interiør,
tepper, hvitevarer/elektro, byggevarer, planter og gartneri. Klær, sko, sportsartikler, leker,
bøker eller annen detaljhandel, herunder dagligvarehandel på permanent basis, tillates ikke.
Dagligvarehandel på inntil 3000 kv.m tillates etablert som foreløpig byggetiltak.
Tiltaket skal opphøre når kvartalene BFK 23 – 24 i reguleringsplan for Stjørdal sentrum av
27.03.08 er ferdig utbygd (dvs. gitt brukstillatelse for siste byggetrinn), eller brukstillatelse
for ny dagligvarebutikk er gitt.
Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Øistein Teigen fremmet spørsmål om sin habilitet i saken pga han er styremedlem i Stjørdal
Fjernvarme AS.
Teigen fratrådte under behandlingen av sin habilitet. Nå 6 av 7 medlemmer til stede.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Teigen er inhabil jfr. Forvaltningsloven §6.1. ledd bokstav e.
Ordførers forslag enstemmig vedtatt, nå 37 av 41 medlemmer til stede.
Komite Plan, PSAs innstilling enstemmig vedtatt.
Teigen tiltrer møtet, nå 38 av 41 medlemmer til stede.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-14 jamfør §12-12 vedtar Stjørdal kommune
ved kommunestyret reguleringsplan for ”Lillemoen –Stjørdal” som vist på plankart
med tilhørende planbestemmelser utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 17.03.11, sist
revidert 11.08.11
2. Varslet ”betinget” innsigelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune er håndtert og
planforslaget kan egengodkjennes.
3. Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg og anlegg på område EA, skal en
uavhengig faginstans vurdere om omsøkt virksomhet tilfredsstiller utslippskriterier
gitt i forurensingsforskriften. Vurderingen skal gjøres som en gjennomgang av
datagrunnlag/rapporter som er utført ifm omsøkt tiltak, hvor valgte grense – og
bakgrunnsverdier skal være i fokus.

4. Vurderingsavsnittets endringsforslag for bestemmelse punkt §4.2, tredje kulepunkt
utgår og erstattes av følgende formulering:
Det tillates kontor – og tjenestevirksomhet, så som lege, tannlege, fysioterapeut,
konsulent, administrasjon og lignende. Det tillates handel med større varetyper som
møbel og interiør, tepper, hvitevarer/elektro, byggevarer, planter og gartneri. Klær,
sko, sportsartikler, leker, bøker eller annen detaljhandel, herunder dagligvarehandel
på permanent basis, tillates ikke.
Dagligvarehandel på inntil 3000 kvm tillates etablert som foreløpig byggetiltak.
Tiltaket skal opphøre når kvartalene BFK 23 – 24 i reguleringsplan for Stjørdal
sentrum av 27.03.08 er ferdig utbygd (dvs. gitt brukstillatelse for siste byggetrinn),
eller brukstillatelse for ny dagligvarebutikk er gitt.

PS 71/11 1- Reguleringsendring Dullumsv 17
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsendring for Dullum Gård som vist på plankart med tilhørende
planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, datert 20.04.11, sist rev. 03.08.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
Behandling i Komite plan - plansak - 24.08.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Komite plan - plansak - 24.08.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsendring for Dullum Gård som vist på plankart med tilhørende
planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, datert 20.04.11, sist rev. 03.08.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.
Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Komite Plan/PSAs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 vedtar Stjørdal kommune ved
kommunestyret reguleringsendring for Dullum Gård som vist på plankart med
tilhørende planbestemmelser, merket Stjørdal kommune, datert 20.04.11, sist rev.
03.08.11.
2. Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.

PS 72/11 Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011 - Notat fra KomRev Trøndelag
IKS
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Notat fra KomRev Trøndelag IKS datert 01.07.11 tas til orientering
2. Gjennomgang av grunnlaget for beregning av Stjørdal kommunes egne kostnader
gjennomføres i forbindelse med arbeidet med budsjett 2012

Behandling i Komite oppvekst - 23.08.2011
Uttalelse:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet - 25.08.2011
Bjørn Hesselberg (KrF) foreslo:
Nytt pkt. 3:
Notatet fra KomRev Trøndelag IKS sendes de private barnehagene til orientering.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Hesselbergs forslag nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 25.08.2011
1. Notat fra KomRev Trøndelag IKS datert 01.07.11 tas til orientering
2. Gjennomgang av grunnlaget for beregning av Stjørdal kommunes egne kostnader
gjennomføres i forbindelse med arbeidet med budsjett 2012
3. Notatet fra KomRev Trøndelag IKS sendes de private barnehagene til orientering.
Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
1. Notat fra KomRev Trøndelag IKS datert 01.07.11 tas til orientering
2. Gjennomgang av grunnlaget for beregning av Stjørdal kommunes egne kostnader
gjennomføres i forbindelse med arbeidet med budsjett 2012
3. Notatet fra KomRev Trøndelag IKS sendes de private barnehagene til orientering.

PS 73/11 Fjellstyrene - regnskap for 2010
Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte reviderte regnskap 2010 for:

Fellesstyret for Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Bruås og Rauå fjellstyre, Lånke fjellstyre,
Skatval og Borås fjellstyre, Sona og Sonvadsfoss fjellstyre, Vigden og Elgvadsfoss fjellstyre, tas
til orientering.
Behandling i Formannskapet - 25.08.2011
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 25.08.2011
Vedlagte reviderte regnskap 2010 for:
Fellesstyret for Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Bruås og Rauå fjellstyre, Lånke fjellstyre,
Skatval og Borås fjellstyre, Sona og Sonvadsfoss fjellstyre, Vigden og Elgvadsfoss fjellstyre, tas
til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 01.09.2011
Vedlagte reviderte regnskap 2010 for:
Fellesstyret for Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Bruås og Rauå fjellstyre, Lånke
fjellstyre, Skatval og Borås fjellstyre, Sona og Sonvadsfoss fjellstyre, Vigden og
Elgvadsfoss fjellstyre, tas til orientering.

Interpellasjoner
FO 15/11 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 01.09.2011 - Kjøp av kommunal
veihøvel.
Følgende interpellasjon fra Per Moen (Arbeiderpartiet):
Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

FO 16/11 Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 01.09.2011 - Friområde for
hunder.
Følgende interpellasjon fra Jan Algar Selin (Arbeiderpartiet):
Behandling i Kommunestyret - 01.09.2011
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

