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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 04.06.2013 

Møtetid 14.30-16 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 12/01679 

Som medlemmer møtte: 

Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Kåre Peder Aakre, Trond Hodne, Inger Hovde, 

Erik Melting, Johan Kristian Daling 

 

Forfall:  Marna Ramsøy 

 

Som varamedlem møtte:   
 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2013  Godkjenning av protokoll 

   a) Protokoll fra styremøte 29. april 2013 

  Vedtak: Godkjent 

 

3/2013  Siden sist / åpen post 

                         a) Miljø- og BU-samling v/Marit 

   b) Evaluering av jordbruksoppgjøret(tatt med under møte med  

   årsmøteutsendingene) 

   c) Landbrukspolitisk møte i Kolvereid v/Kåre Peder 

   d) Møte om gås v/Asbjørn 

   e) Agrisjå 23.-25. august 2014 v/Inger 

   

  Vedtak: a), c), d) Til orientering e) NTBL skal delta. 

 

4/2013  Medlemsoversikt 

   Medlemstall 01.01.2013: 5109 

   Medlemstall 25.04.2013: 4974 

   Medlemstall 27.05.2013: 4988 

  Vedtak: Må jobbes med hele tiden for å skape en vervekultur i organisasjonen. 
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5/2013  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Landbruksdag for ungdomspolitikere 

   b) Årsmøte SNS (Studieforbundet Næring og Samfunn) 

   c) Møte med HiNT og Mære Landbruksskole 

   d) Møte med Landbruksministeren 4. juni 

   e) Rovdyrmøte Høyre 3. juni 

  Vedtak: a)-d) Til orientering e) Asbjørn deltar 

 

6/2013  Media 

 

7/2013  Fylkeskontoret informerer 
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Saker til behandling 

30/13 11/00630-11 Møteplan høsten 2013 

 
 

 

Vedtak 
Møteplanen ble vedtatt. Nord-Trøndelag Bondelag bør være representert på de politiske 

møtene fram mot valget i september. Administrasjonen setter opp en liste og fordeler folk. 

Styret melder inn når de får kjennskap til noe  

 

Styret ønsker DEBIO inn på en tematime.  

 

Representant fra styret deltar på Åpen Gård og verten får en oppmerksomhet. 

Administrasjonen følger opp dette. 

 

 

Saksutredning 

 

Det er satt opp forslag til møteplan for høsten 2013. Den inneholder forslag til datoer for et 

styreseminar, ledersamling og regionmøter i tillegg til styremøtene. November blir som vanlig 

en hektisk måned.  

 

Styret bør diskutere ønsker for ledersamlingen.   

 
Dato  Møte    Sted  Deltagere   Kommentar 
3.juni Møte med årsmøteutsendingene  Årsmøteutsendinger  

11.-13. juni Fylkesting    

12.-14. juni Årsmøte i NB Loen Årsmøteutsendinger  

27. juni Landbruksdag for 
ungdomspolitikere 

Malvik/Stjørdal Ungdomspolitikere i 
Nord- og Sør-Trøndelag 

 

16.-21. juli Landsleir BU Inderøy   

1.-3. august Trøndersk matfestival Trondheim  Prioriterer valgaktiviteter og 

deltar ikke. 

22. august Gårdsbesøk og debatt Stjørdal   

25. august Åpen gård (nasjonal dato)    Vi har per nå 6 arrangementer 
i Nord-Trøndelag.  

26. august Styremøte    

31. august Landbruksmarkering/Bondens 

marked 

Steinkjer   

9. sept  Valg    

11.-12. september Sekretariatskonferansen  Administrasjonen  

16.-17. september Styreseminar  Styret  

Oktober Vervekurs, 2 stk    

14. oktober Styremøte   Tema: lokale årsmøter 

4. november Styremøte? (reservedato)    

13.-15. november Ledersamling Uavklart Styret, lokallagslederne, 

adm. 

 

19.-21. november Skattekurs Namsos   

25. november Styremøte   Tema: regionmøter 

4.-11. desember Regionmøter    

16. desember Styremøte med ribbe   Tema: evt. intervju med 

valgkomiteen 
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31/13 12/01712-22 Byggesaksgebyr i Nord-Trøndelag 

 
 

 

Vedtak 
Forespørselen til kommunene i Nord-Trøndelag viser at byggesaksgebyrene varierer 

betydelig, særlig stor variasjon er det for bygg over 1000 m
2
.  

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag mener dette bør gjøres kjent gjennom et brev til 

kommunene med høysete gebyrsats, samt kopi til lokallagslederne i disse kommunene. 

Administrasjonen følger opp dette.  

 

 

Saksutredning 

 

Vi sendte i desember i fjor ut forespørsel til kommunene i Nord-Trøndelag om størrelsen på 

byggesaksgebyrene for landbruksbygg etter §20-1 og 20-2 i Plan og bygningsloven(Pbl). Etter 

en runde med purring har 19 av 23 kommuner svart.  

 

Dette som en oppfølging etter sak i Trønderavisa der en bonde i Verdal hadde betalt over 

70.000,- i byggesaksgebyr for et kyllingfjøs. I tillegg fikk vi i samtaler med byggrådgivere i 

Felleskjøpet og LR bekreftet vår mistanke om at det var store forskjeller på gebyrene i ulike 

kommuner.  

 

Pga en travel vinter og litt mannskapsmangel har vi ikke prioritert en oppfølging av denne 

saken før nå. 

 

Ifølge Plan- og bygningsloven § 30-1 skal gebyret ikke overstige kommunens nødvendige 

kostnader på sektoren. Gebyrene skal med andre ord fastsettes slik at de gjenspeiler arbeidet 

som ligger bak det å gi byggeløyve.  

 

Når det gjelder landbruksbygg er det et poeng og skille mellom bygg større og mindre enn 

1000 m
2
. For bygg mindre enn 1000 m

2
 kan man selv være byggherre og byggesaken kan 

behandles etter §20-2 i Pbl. Dette gir mindre ansvar for kommunen og lavere gebyr. Bygg 

større enn 1000 m
2
 behandles etter §20-1, som underlegges en strenger behandling og større 

krav knyttet til byggeledelse, ansvarlig søker mv. Dette er samme behandling som komplekse 

næringsbygg ol. I denne kategorien utformes selve byggesaksgebyret ofte som et 

minimumsbeløp pluss en sum per påbegynte 100 m
2
. I tillegg kommer flere andre gebyr som 

er knyttet til de ansvarlige for utførelsen av bygget. Flere kommuner har i sin tilbakemelding 

vist til at de ikke har behandlet landbruksbygg over 1000 m
2
.  

 

For bygg under 1000 m
2
 utformes byggesaksgebyret for landbruksbygg hovedsaklig på to 

måter en som er trappemodell med et minimumsbeløp og så et beløp per m
2
 i intervaller opp 

til 1000 m
2
, landbruksbygg er i flere tilfeller gitt ½ sats av øvrige bygg i denne kategorien. 

Den andre måten byggesaksgebyret er fastsatt på i denne kategorien er at det er satt en max-

sats for landbruksbygg.  

I tabellen under har jeg regnet ut beløpet for et bygg på 1000 m
2
 eller referert til max-beløpet. 

 

Som vi ser av tabellen er det forskjell i gebyrene også under 1000 m
2
, med Namsskogan som 

laves med 1000 kr og Frosta på 21000,- kr. Flesteparten ligger i underkant av 10 000kr.  
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De største forskjellene er imidlertid knyttet til bygg over 1000 m
2
. I de kommunene hvor 

landbruksbygg ikke er gitt særbehandling kan gebyrene bli svært store. Dette er som nevnt 

gebyrer tilpasset komplekse næringsbygg, ikke våre ”elementbygg”. Gebyrene gjenspeiler i 

disse tilfellene ikke arbeidet med byggesøknaden.  

 

Trønderavisa har skrevet om dette tidligere, og en naturlig oppfølging av denne saken er at det 

legges til rette for en mediesak, enten i form av pressemelding eller innsalg av saken til en 

aktør. ”Riktige” tidspunkt for en slik sak vil være tidlig høst, før arbeidet med 

kommunebudsjettene og med det fastsettingen av gebyrsatsene starter. I tillegg bør 

kommunene tilskrives hvor disse opplysningene gjøres kjent.   

 

Risikoen med en fokus på dette kan være økt press på landbrukets mulighet til å være egen 

byggherre på bygg mindre enn 1000 m
2
. Arbeidstilsynet og brannvesenet har vært opptatt av 

at denne særregelen bør fjernes.  

  

KOMMUNE < 1000 m2 > 1000 m2 KOMMENTARER 

Namsskogan 1 000 kr 4 000kr  

Leka 6 529 kr 6 529kr  

Levanger og Verdal  7 650 kr 58 563kr+48/m2  

Vikna 
17 990 kr 43 700kr+1660kr pr 10 

m2 
 

Steinkjer 10 000 kr 10 000kr  

Frosta 21 825 kr 43 621+36 kr/m2  

Nærøy 9 800 kr 9 800 +100 kr/100m2  

Grong 5 000 kr 5 000kr  

Snåsa 16 243 kr +16 243kr pr 200 m2  

Stjørdal 
4 413 kr 64 600kr+30 kr /400 m2 Reduserer satsen 

til 60% av full sats.  

Meråker 18 500 kr 45 756kr+37kr/m2  

Inderøy 7 700 kr 15 000kr  

Lierne 3 090 kr 5 150kr  

Fosnes 3 570 kr 7 680kr  

Flatanger 7 945 kr   

Høylandet 4 300 kr   

Overhalla 2 060 kr 2 727kr  

Namdalseid 10 150 kr   
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32/13 13/00748-2 Tilretteleggende BU-midler 

 
 

 

Vedtak 
Styret tar saken om tildelingen av de tilretteleggende BU-midlene til orientering. Så fremt det 

lar seg gjøre bør  det legges opp til at styret diskuterer dette i forkant av møtet i 

Landbruksforumet. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

På forrige styremøte etterspurte Borgny hvordan vedtak knyttet til de tilretteleggende BU-

midlene fattes. Det er forsøkt gjort rede for i denne saken.  

 

Fastsettingen av de fylkesvise BU-midlene gjøres i jordbruksoppgjøret. De fylkesvise BU-

midlene kan deles i to potter: de bedriftsrettede som forvaltes av Innovasjon Norge og de 

tilretteleggende som deles ut av Fylkesmannen. Også de bedriftsrettede går via Fylkesmannen 

først og sendes til Innovasjon Norge med et tilsagnsbrev.  

 

Innovasjon Norge prioriterer de bedriftsrettede BU-midlene ut fra Næringsstrategi for Nord-

Trøndelag. Føringer for bruken av de tilretteleggende BU-midlene ligger i Regionalt 

Bygdeutviklingsprogram. Bondelaget er med i utformingen av disse dokumentene og er 

høringsinnstans. Begge dokumentene fastsettes av Fylkesmannen.  

 

Det er to søknadsfrister for de tilretteleggende BU-midlene. Midlene fordeles av 

Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) etter et samrådingsmøte i 

Landbruksgruppa/Landbruksforum. Landbruksgruppa består av FMLA, Bondelaget, 

Småbrukerlaget, Allskog, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. Leder og orgsjef 

representerer Bondelaget, jfr sak 17/13 om oppnevning av utvalg og styrer.  

 

Disponibelt beløp i Nord-Trøndelag for 2013 var 5,3 mill kr. Noe av midlene er holdt igjen 

for ny søknadsrunde og tildeling til høsten.  

 

Til det nevnte møtet utarbeider FMLA en oversikt over de innkomne søknadene med forslag 

til innstilling. Denne blir sendt ut kort tid før møtet. Vedlagt ligger oversikten over årets 

søknader og FMLAs forslag til innstilling. Jeg har bedt om oversikt over endelig bevilgning, 

den ettersendes så snart jeg får den.  

 

I samme møte diskuteres Rekruttering, likestillings og kompetansemidlene som 

Fylkeskommunen tildeler, som er forberedt på sammen måten.  
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33/13 13/00747-7 Innspill til kandidater faste utvalg i Norges 

Bondelag 
Saken ble ettersendt dagen før styremøte. 

 

 

Vedtak 
Nord-Trøndelag Bondelag foreslår Aud Mari Folden evt. Ole Martin Veske som ny 

representant i Grøntutvalget og foreslår Gunnar Alstad i Miljø- og kvalitetsutvalget og ingen 

kandidat i Kornutvalget. Ingen av kandidatene er forespurt.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 
I styremøte 25. juni skal styret i Norges Bondelag oppnevne ledere og medlemmer til faste utvalg. 

Frist for innspill på kandidater er torsdag 20. juni. Vi har ingen flere styremøter før denne fristen 

og jeg velger derfor å legge fram saken for styret på kort varsel.  Oppsettet nedenfor viser hvilke 

posisjoner som skal oppnevnes. 

1. Grøntutvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal velges leder og 3 medlemmer (samt konsultativt medlem) Johan Arnt har ovenfor 

meg signalisert at han trekker seg som leder av utvalget.   

Verv Navn Er valgt for perioden På valg 

Leder Johan Arnt Hernes 2012-2013 X 

Medlem Thor Johannes Rogneby 2011-2013 X 

Medlem Geir-Tore Berg 2011-2013 X 

Medlem Terje Larssen 2012-2014  

Medlem Ståle Runestad 2011-2013 X 

Medlem Thorleif Müller 2012-2014  

Styrets representant Synne Vahl Rogn 2012-2013  

Konsultativt medlem Kristin Bue Jahn 2011-2013 X 

http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=737653
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1364496
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1440413
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=793134
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1418325
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=242040
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1387570
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=855017
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2. Kornutvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolbjørn Frøseth har vært ”vår” representant. Jeg er usikker på om han fortsetter.  

 

Det skal velges leder og ett medlem (samt konsultative medlemmer) 

3. Miljø og kvalitetsutvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal velges leder og 2 medlemmer. Helga trakk seg i vinter fra utvalget og Gunnar gikk 

inn i stedet for henne.  

Verv Navn Er valgt for perioden På valg 

Leder Svein Stubberud 2012-2013 X 

Medlem Toril Kure 2012-2014  

Medlem Arnstein Gilje 2012-2014  

Medlem Kolbjørn Frøseth  2011-2013 X 

Styrets representant Einar Frogner 2012-2013  

Konsultativt medlem 
 
 Kjetil Aandstad 

2011-2013 X 

Konsultativt medlem Gustav Grøholt 2011-2013 X 

Verv Navn 
Er valgt for 

perioden 

På valg 

Leder Wenche Irene Kristiansen 2012-2013 X 

Medlem 
 
 Ola Andreas Byrkjedal 

2012-2014  

Medlem 
 
 Ola Tangen 

2012-2014  

Medlem 
 
 Anne Kristine Rossebø 

2012-2014  

Medlem Elin Haugen 2011-2013 X 

Medlem 
Gunnar Alstad (valgt i 2012 for 

Helga Stavrum Oppheim) 
2011-2013 X 

Styrets 

representant 
Bjørn Gimming 2012-2013 

 

http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=737653
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1364496
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1440413
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1387570
http://193.212.16.9/Focusclient/custNBL/PersonInfo.aspx?Type=0&ID=1418325
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4. IPT-utvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalget ble etablert som fast utvalg i 2012, og hele utvalget ble da valgt for en 2–årsperiode. 

 

 

 

Verv Navn 
Er valgt for 

perioden 

På valg 

Leder 
 Hege M. Lindstrøm 

Ericson 
2012-2014  

Medlem  Vetle Øverland 2012-2014  

Medlem Reidar Konglevoll 2012-2014  

Medlem  Ingunn Sigstad Moen 2012-2014  

Medlem  Ann-Merete Nilsen 2012-2014  

Styrets 

representant 
Brita Skallerud 2012-2013 

 


