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Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune 
 

Vedlegg 
1 Abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser 
2 Tekniske bestemmelser - abonnementsvilkår for vann og avløp 

 

Rådmannens innstilling 
Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en periode 
på minimum seks uker. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en 
periode på minimum seks uker. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Svein Roset fremmet følgende tillegg til formannskapets tilråding: 
Nesset kommune er opptatt av å ivareta lokal beredskap på vann og avløp. 

 
Formannskapets forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/666-2 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en 
periode på minimum seks uker. 
 
Nesset kommune er opptatt av å ivareta lokal beredskap på vann og avløp. 
 
 

 

Saksopplysninger 
I sak ST 7/19 den 15.02.19 ble det vedtatt at styret i Molde Vann og Avløp KF ber om at administrasjonen, 
i samarbeid med Nesset- og Midsund kommune utarbeider utkast til felles abonnementsvilkår for nye 
Molde kommune. 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nesset og Molde har utarbeidet et utkast til nye 
abonnementsvilkår. Midsund kommune har blitt invitert, men har ikke hatt kapasitet til å delta. De er 
derfor blitt informert underveis om det pågående arbeidet. 

Nåværende reglement for vann- og avløpsabonnenter er: 

Nesset: «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra KS (rev 2008), vedtatt 31.05.12. 

Midsund: «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra KS (rev 2008), vedtatt 06.05.10. 

Molde: «Abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser» og «-tekniske 
bestemmelser» vedtatt av kommunestyret i sak 60/17 den 19.10.2017.  

Det nye utkastet til felles abonnementsvilkår består av KS sine «Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp - Administrative bestemmelser» inkludert vedlegg med endringer og krav tilpasset nye Molde 
kommune, samt «-Tekniske bestemmelser» uten endringer. For å sikre åpenhet og påvirkningsmulighet 
ved fastsettelsen av abonnementsvilkårene er det anbefalt at vilkårene blir sendt ut på høring til berørte 
organisasjoner som representerer abonnentene, i tråd med den prosess som blir fulgt i forbindelse med 
vedtak av forskrifter. Abonnementsvilkårene bør deretter formelt forankres i et kommunestyrevedtak og 
kunngjøres på behørig måte ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen samt publisering på kommunens 
internettsider.  
 

 

Vurdering 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» er utgitt av Kommuneforlaget på vegne av 
Kommunenes Sentralforbund. I tillegg er endringer og tillegg til de administrative bestemmelsene angitt i 
et eget vedlegg til disse. 

Hensikten med reglementet er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille 
krav til utførelse og drift av sanitæranlegg. Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens 
vann- og avløpsledninger. 

Abonnementsvilkårene består av to deler: 
 Administrative bestemmelser 
 Tekniske bestemmelser 

De administrative bestemmelsene omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske 
bestemmelsene fastsetter krav til teknisk utførelse. 

Formålet med disse bestemmelsene er å: 



 Fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og 
avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og 
avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den 
enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.  

 Stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir 
utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 

Utkast til reviderte abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser er et godt hjelpemiddel 
for både huseiere, profesjonelle aktører og kommunens ansatte.  

Det anbefales at forslag til abonnementsvilkår administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp 
legges ut til høring og offentlig ettersyn før vilkårene behandles videre i styret og ev. til slutt i 
kommunestyret for nye Molde kommune. 
 

Økonomiske konsekvenser 
- 

Betydning for folkehelse 
-































































































Tekniske bestemmelser – standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
 
Dokumentet er beskyttet av åndsverksloven, og kan ikke 
vedlegges saken. 
 
Dokumentet kan leses i papirform ved servicekontoret.
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Notat 
 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 

 
 

Sak nr. Dato: 

2019/116-16 04.09.2019 

 

Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, september 
Brukt pr. d.d. er pr 31.08.2019 
 
600217 – Utbedring ledningsnett, vann 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2021 1 100 000 859 401 240 599 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Utbedringer ved 
Øvre Hammervoll veg, vannmålere på hovedledning ved Solbjørbakken og sjøledning til 
Baksidevegen prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 1 100 000 i økonomiperioden 
2018 – 2021. 
 
600218 – Utbedring ledningsnett, avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2017 2021 300 000 86 176 213 824 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Utbedringer ved 
Hargaut, øvre og nedre Hammervoll prioriteres i 2019. Det er avsatt en årlig bevilgning på kr 300 000 
i økonomiperioden 2018 – 2021. 
 
600244 – Skilting/adressering av veier 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 500 000 290 274 209 726 
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Kommentar: 
Området Eidsvåg – Rød – Tjelle – Ranvik er kartlagt, tilsammen ca. 60 nye skilt i disse områdene. 
Utsyr er bestilt/delvis levert, og entreprenør er i gang med montering. Videre kartlegging og 
bestillinger gjøres fortløpende. 
 
600286 – Asfaltering /rehabilitering veger/plasser 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2019 2019 4 000 000 0 4 000 000 

 
Kommentar: 
Det planlegges asfaltering deler av sentrum, Svenslivegen, Øvre Veg og Gauprørvegen i sept/okt. 
 
600290 – Vann Meisal 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2018 2019 3 000 000 1 849 968 1 150 032 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for 
eiendommer langs traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet.  Prosjektet ble lyst ut på 
Doffin i juli 2018, og det kom inn 4 tilbud, Nesset Bygg AS leverte mest gunstig tilbud. Prosjektet 
startet opp i desember 2018, med forventet avslutning i 3.kvartal 2019. Total budsjettramme over 
flere år er kr 6 000 000. 
 
600296 – Renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

3. kvartal 2016 2019 3 213 000 1 258 367 1 954 633 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende 
anlegg og maskinteknisk rensing. Høydebassenget var i hovedsak ferdig september 2017. Bassenget 
ble satt i drift august 2017. Ombyggingskontrakten for eksisterende bygg ble tildelt Nesset Bygg AS, 
og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS. Ombygging hadde oppstart august 2017. 
Testkjøring og innjustering av anlegget har hatt en del utfordringer som har forsinket prosjektet. Det 
har av leverandør av maskinparken vært skiftet en del komponenter. Fra uke 46-2018 sendes vann 
fra nytt renseanlegg ut til abonnentene. Forventet avslutning av prosjektet i 2019. Gjenstående arbeid 
er bla. noe innvendige arbeider og nedsetting av 1 vannkum. Budsjettet for 2019 er etter 
budsjettkorrigering justert ned med kr 43 000. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde.  Total budsjettramme over flere år er kr 22 350 000. 
 
600330 – NOS ombygging demens 
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Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2017 2019 12 593 000 12 948 939 -355 939 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i all hovedsak ferdigstilt, og alle arealer er tatt i bruk til sitt formål. Prosjektet 
sammenfaller med prosjektnr. 600354 Uteområder NOS og 600355 Inventar NOS.  
NB! Det arbeides med enighet rundt totalentreprenørens sluttoppgjør. Selv om det pr 31.08.2019 vises et 
overforbruk, er det en stor sannsynlighet for at dette endrer seg når det er kommet til enighet rundt 
sluttoppgjøret. Grunnen til dette er at totalentreprenør har fakturert fult ut det han hevder å ha krav på, mens 
prosjektadministrasjonen har tvistet kravet. Fakturaen fra totalentreprenør er aktivisert i regnskapet på grunn 
av frist for å få merverdigkompensasjon for fakturaen. Sluttfaktura er ikke utbetalt til entreprenør, noe som 
først gjennomføres etter enighet rundt kravet.   
Totalramme for dette prosjektet over flere år er kr 68 013 000. 
 
600331 – Bårerom NOS 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

4.kvartal 2019 2019 700 000 0 700 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet kom til ved budsjettkorrigeringene i juni 2019, og vil bli startet opp i løpet av høsten. 
Ingen utgifter påløpt enda. 
 
600341 – Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2. kvartal 2017 2019 787 000 610 149 176 851 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i all hovedsak avsluttet. Avsluttende dokumentasjon fra entreprenør mangler, 
sluttfaktura for prosjektet er derfor ikke utbetalt. 
Vedtatt budsjettramme forventes å holde. Totalramme for prosjektet over flere år er kr 1 557 000.  
 
600343 – Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2. kvartal 2017 2019 13 500 000 813 161 12 686 839 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Valgt entreprenør er Nesset Bygg AS. 
Entreprenør jobber nå med detaljprosjektering. Råbygget er under produksjon. Det er gjennomført 
flomvurdering fra elven Eira. 200-års flom fra elven påvirker ikke tomten for brannstasjon, en 1000-
års flom vil i noen grad påvirke tomten. Stasjonen er å så på som en mobil enhet, basert på at dette er 
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en deltidsstasjon uten stasjonert bemanning, hvor utstyr og mannskap kan flyttes ut ved en eventuell 
flomsituasjon. Derfor skal det hensyntas 200-års flom i den videre planleggingen. Rammetillatelse til 
tiltaket er gitt. Tillatelse til endret bruk av avkjørsel er gitt. Totalramme for prosjektet over flere år er 
kr 14 325 000. 
 
600344 – Bofellesskap funskj.hemma, Holtan 8 leiligheter 

Oppstart: 
 

Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

2. kvartal 2017 2020 11 491 000 771 542 10 719 458 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter bygging av 8 omsorgsboliger med personalbase på Holtan. Målgruppen er 
psykisk utviklingshemmede. Konkurranse for entreprenør ble lyst ut 3. juli 2019, med tilbudsfrist 5. 
september 2019. Årets ramme er sannsynligvis for høy, og vil nok bli søkt "overflyttet" til 2020. Dette 
må sees nærmere på når entreprenør er kontrahert i september/oktober 2019.  Prosjektet er forventet 
ferdigstilt i 2020, og vedtatt totalramme forventes å holde. Ny totalramme for prosjektet over flere år 
er kr 48 800 000. 
 
600349 – Brannsikring Holtan, bofellesskapet og omsorgsboliger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

3. kvartal 2018 2019 500 000 6 472 493 528 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utføring av brannsikringstiltak ved botjenesten på Holtan. Avvik ved 
virksomheten er utstedet og må lukkes. Branndokumentasjon er anskaffet, og det er skrevet kontrakt 
med entreprenør. Årets budsjettramme er stram, men innhentet pristilbud er akkurat innenfor. Det 
vil si at det er lite igjen til reserver og marginer. Gjennomføring starter i august 2019, og prosjektet er 
forventet ferdigstilt i 2019. Budsjettet for 2019 er kr 500 000. Totalrammen er kr 700 000. 
 
600350 – Helsesenter, omsorgsboliger, hjemmetjeneste 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2018 2020 50 000 000 1 354 732 48 645 268 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder bygging av nytt helsehus i Eidsvåg sentrum. Konkurranse for entreprenør ble lyst 
ut 5. juli 2019, med tilbudsfrist 27. september 2019. Deretter må det gjøres en tilbudsutvelgelse, og 
prosjektet må godkjennes politisk før kontrahering og igangsettelse. Det arbeides for å skrive 
kontrakt i oktober. Parallelt arbeides det for å kvittere ut tidligere innsigelser i forbindelse med 
reguleringsplan. Innsigelser må også være trukket før kontrahering med entreprenør. Helsehuset er 
forventet å være innflyttingsklart i desember 2020. Deretter begynner sanering av eksisterende 
helsefløy og utomhusarbeider. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2021. Det er forventet at 
budsjettrammen holder, men årets ramme er sannsynligvis for høy, og vil nok bli søkt "overflyttet" 
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til 2020. Dette må sees nærmere på når entreprenør er kontrahert i oktober 2019.Totalrammen ble i 
kommunestyremøte 11. april oppjustert i henhold til SSB-indeks. 
Totalramme for prosjektet over flere år er nå kr 130 700 000.  
 
600355 – NOS ombygging demens - Inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2018 2. kvartal 2019 880 000 647 776 232 224 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter nytt inventar/ møblement til de ombygde arealene ved NOS. Møbler og inventar 
til byggefase 1 - 6 er i all hovedsak levert. Noe komplettering gjenstår. Prosjektet er noe forsinket på 
grunn av forsinkelsene i prosjektnr 600330. Vedtatt budsjettramme forventes å holde. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 3 150 000. 
 
600362 – Eresfjord barnehage, tilbygg, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

4. kvartal 2018 2019 6 000 000 166 291 5 833 709 

 
Kommentar: 
Prosjektet omhandler tilbygging av Eresfjord barnehage, med om lag 100 kvadratmeter i grunnflate. 
Rammetillatelse til tiltaket er gitt. ÅF Advansia Nordvest er innleide konsulenter for å bistå med 
anbudsutlysning og prosjektgjennomføring. Anbudskonkurranse har vært gjennomført, og det 
jobbes nå med tilbudsutvelgelse. Det er på grunn av konkurransen for tidlig å kunne si noe om 
resultat av konkurransen.  
Totalramme inkl. forprosjekt kr 6 000 000. 
 
600363 – Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2019 2019 1 300 000 1 379 913 -79 912 

 
Kommentar: 
Vegen er i svært dårlig stand, veifundamentet er sunket sammen og store steiner kommer opp. Det 
påregnes betydelige arbeider for å få første del av veistrekningen oppgradert (260 meter), 
veifundamentet må graves vekk og nytt veifundament må legges. Det er totalt 360 meter som skal ha 
asfalt og lyspunkter. Det er hentet inn prisoverslag fra maskinentreprenør, Nesset Kraft AS (veglys) 
og NCC (asfalt). Prosjektet startet opp i uke 10/2019. Siden både vann- og avløpsrør ble utskiftet, skal 
en del av utgiftene skal fordeles på prosjektene 600217 og 600218. Arbeidet er ventet å være ferdig i 
2019. 
 
600364 – Vaktmestertjenesten, nyttekjøretøy 
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Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 300 000 0 

 
Kommentar: 
Det er kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til vaktmestertjenesten. 
 
600365 – Renholdstjenesten, nyttekjøretøy 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2019 2019 300 000 297 919 2 081 

 
Kommentar: 
Det er kjøpt inn 2 Citroën Berlingo til renholdstjenesten. 
 
600366 – EIBUS u-trinn, ombygging klasserom 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

1. kvartal 2019 2019 2 000 000 567 266 1 432 734 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder ombygging av et undervisningslandskap til klasserom. Selve klasserommene var 
stort sett er ferdigstilt ved skolestart, men pga. lang leveringstid på dører vil dette komme i 
etterkant. Arbeidet med brannsikringstiltak vil også fortsette etter skolestart. Prosjektet er forventet 
ferdigstilt i 2019, og budsjettrammen er forventet å holde. Budsjettet forventes å holde. Totalramme 
er kr 2 000 000.  
 
600367 – Eresfjord brannstasjon, inventar 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

3. kvartal 2019 2019 500 000 0 500 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet omhandler innkjøp av inventar og utstyr til ny brannstasjon i Eresfjord. Prosjektet 
sammenfaller med prosjektnummer 600343 Eresfjord brannstasjon, etablering av ny stasjon. 
Prosjektet gjennomføres når hovedprosjektet nærmer seg avsluttet/ ferdigstilt. Det benyttes 
rammeavtaler gjennom ROR-innkjøp til gjennomføringen av prosjektet, og prosjektet trenger derfor 
ikke gjennomføre noen konkurranse. 
 
600369 – Sandvolleybane 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019: 

3. kvartal 2019 2019 183 000 0 183 000 
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Kommentar: 
Prosjektet kom til ved budsjettkorrigeringene i juni 2019, og er planlagt startet opp i løpet av høsten. 
 
600370 – Kjøp av areal GID 029/021 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019:  

2019 50 000 0 50 000 

Kommentar: 
Kommunen venter på aksept fra selger på tilbudet for å gjennomføre kjøpet.        
 
600371 – Plan oppstart/rehab. Visdal bofellesskap og kommunehuset 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019:  

2019 300 000 0 300 000 

 
Kommentar: 
Prosjektet kom til ved budsjettkorrigeringene i juni 2019, og vil bli startet opp i løpet av høsten. 
Ingen utgifter påløpt enda. 
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600372 – Plan oppstart/rehab. Kommunehuset i 2019 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett 2019: Brukt pr d.d.: Gjenstående 
2019:  

2019 2 500 000 0 2 500 000 

Kommentar: 
Prosjektet kom til ved budsjettkorrigeringene i juni 2019, og vil bli startet opp i løpet av høsten. 
Ingen utgifter påløpt enda. 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 60/19 06.06.2019 

Nesset kommunestyre 61/19 20.06.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/19 12.09.2019 

Nesset kommunestyre  19.09.2019 
 
 
 
 

Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport 150519 (1) 
2 Selskapsavtale 150519 IKS 
3 Kommunens eierstrategi Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
4 Dokumentasjon av Nordmøre og Romsdal brann og redning 09.04 (1) 
5 NRIKS ROS-analyse (1) 

 

Rådmannens innstilling 
 
1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 

Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: …………………  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 

Arkiv: :M74 

Arkivsaksnr: 2019/681-2 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



 
Det ble enighet om følgende:  

Ordfører og varaordfører velges som fast representant og vararepresentant til 
representantskapet. 

 

Forslag til vedtak 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 
Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører. 

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 

Formannskapets forslag til vedtak fikk 5 stemmer og falt.  
Arild Svensli sitt forslag ble vedtatt med 16 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommunestyre behandlet sak 69/18 – «Oppfølging av utredning av brannvernsamarbeidet 
– etablering av felles brann- og redningsvesen som IKS» i møte 25.oktober 2018. Kommunestyret 
gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 

«1.  Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som 
IKS. 



2.          Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regional 

             brannvesen organisert som IKS innen 01.01.2020. 

3.          Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset  

kommune. 

4.  Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes 
forslag til selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen.» 

 

Prosessen 

Det er gjort likelydende vedtak om å delta i prosessen med å etablere felles regionalt brannvesen 
organisert som IKS i kommunene: Aukra, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og 
Tingvoll. Siden etableringen skal skje fra 1. januar 2020, har kommunene som skal danne nye 
Molde kommune hatt felles representasjon i utredningsarbeidet. 

 

Styringsgruppen som har ledet arbeidet, har levert omforente forslag til selskapsavtale og 
eierstrategi.  Det må gjøres likelydende vedtak i de 8 kommunestyrene i juni 2019 for at IKS-et 
kan etableres fra 1. januar 2020. 

 

I og med etableringen av nye Molde kommune, må selskapsavtalen omarbeides. Kommunestyret 
i nye Molde kommune må vedta den nye selskapsavtalen høsten 2019.  Omarbeiding av avtalen 
vil ikke føre til endringer i økonomiske forhold og representasjon i styrende organer. 
Stemmetallet i representantskapet opprettholdes for nye Molde kommune. Dette kommenteres 
nærmere i saksutredningen.  

 

Hustadvika kommune kom inn som observatør i siste del av arbeidet. Det er mulig at kommunen 
også vil tiltre IKS-et på et senere tidspunkt. 

 

Prosjektet er organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe med prosjektleder. I tillegg er 
ekstern prosessveileder engasjert.  

 

Det er utarbeidet omfattende dokumentasjon for etableringen. Her har prosjektgruppa gjort et 
meget godt arbeid.  I tillegg til dokumentasjonen som er lagt ved saken er det utarbeidet egne 
beredskaps- og forebyggende analyser. Disse kan en få ved å henvende seg til administrasjonen. 

 

Mål 

Resultatmålet med etablering av felles brann- og redningstjeneste er å øke kompetansen hos de 
ansatte innen ledelse, analyse, forebyggende arbeid samt beredskapsfaglige områder. Det er 
videre et resultatmål å oppnå økonomiske stordriftsfordeler. 

 

Effektmålet er økt kvalitet på tjenestene til innbyggene i eierkommunene. 

 

 



 

Innholdet i selskapsavtalen 

 

Eierandel: 

Eierandelen skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr 1.1.2019. For nye Molde 
kommune utgjør dette 57,31 %. 

 

Årlig driftstilskudd: 

Kommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet etter en fordelingsnøkkel hvor 10 prosent av 
selskapets kostnader fordeles på antall kommuner og 90 prosent av kostnadene i henhold til 
eierandel (folketall). 

 

Eierskap og drift av brannstasjonene 

Hver kommune skal ha ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 
virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen, 
beredskapsanalyse og vedtatt dokumentasjon av brannvesenet. Stasjonene skal ha god standard.  

 

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter 
selvkostprinsippet og faktureres selskapet. 

 

Eierskap og drift av øvingsanlegg 

Molde kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessig øvingsanlegg for 
selskapets virksomhet. Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder øvingsanlegget skal beregnes 
etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. 

 

Kjøp av eiendeler fra deltakerkommunene 

Selskapet kjøper fra den enkelte kommune utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy 
og lignende knyttet til brann og redningstjenesten som deltakerkommunene er eiere av på 
etableringstidspunktet. Prisen settes til saldoverdi i kommunens balanse korrigert for 
momskompensasjon eller inngående moms som kommunen har mottatt. Det må vurderes om det 
foreligger verdifall som forventes ikke å være forbigående og foretas nedskriving til virkelig 
verdi før salg til selskapet gjennomføres. 

 

Selskapet overtar justeringsforpliktelsene knyttet til eiendelene. Her må det utformes egen avtale. 

 

Selskapskapitalen 

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til 40 kroner per innbygger. Dette er midler 
til drift, og er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. 
Selskapskapitalen skal skytes inn fra hver enkelt kommune ved inntreden i selskapet. 
Selskapskapitalen kan ikke lånefinansieres. 

 



 

 

 

For kommunene som skal danne nye Molde kommune utgjør innskuddet i 2019: 

Molde kommune kr 1 080 040 

Midsund kommune kr      80 760 

Nesset kommune kr    118 240 

 

Lånegjeld 

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 100 mill. kr. 

 

Representantskap 

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består at ett medlem med varamedlem fra 
hver av deltakerkommunene. Ved eventuelt opptak av ny deltakerkommune skal 
representantskapet utvides med ett nytt medlem med varamedlem. 

 

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne sine medlemmer med varamedlem for 
kommunevalgperioden på 4 år. Kommunene som skal danne nye Molde kommune må oppnevne 
hvert sitt medlem som vil fungere i gjeldene periode. 

 

Etablering av nye Molde kommune krever endring i selskapsavtalen. Nye Molde kommune skal 
ha en representant med varamedlem. Medlemmet vil ha tre stemmer mot de andre fem 
representantene hver sine ene. 

 

Styret 

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske varamedlemmer 
pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant selskapets ansatte. Kriteriene for valg 
av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i 
kompetanse, kjønnsbalanse, kapasitet og mangfold. 

 

Daglig leder 

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. 
Daglig leder ansettes av styret i fast stilling. 

 

Vurdering 
Kommunestyret sitt vedtak i oktober 2018 er fulgt opp med en omfattende og god prosess. Det er 
gjennomført gode analyser som danner grunnlaget for etablering av ett interkommunalt selskap 
som ved dannelsen er forutsatt å utgjøre 8 kommuner. Når nye Molde kommune er en realitet, 
blir antall kommuner redusert til 6. 

 



Rådmannen slutter seg til alle vurderinger som ligger til grunn for etableringen.  Som materialet 
viser, har flere av de mindre kommunene utfordringer med å ivareta kravene som ligger til 
brann- og redningstjenesten.  

 

Rådmannen vil rå kommunestyret til å slutte seg til etableringen av Nordmøre og Romsdal Brann 
IKS fra 1. januar 2020. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Utredningen viser at det er behov for å styrke de samlede ressursene som nyttes til brann- og 
redningstjenesten i de 8 kommunene. Rådmannen forutsetter at det legges opp en plan for 
styrkingen over et gitt antall år. Dette vil være en oppgave for ledelsen i IKS-et. 

 

Dersom en forutsetter en styrking av driftsrammen med 4 mill. kroner, vil etableringen føre til 
reduserte kostnader på kr 465 000 i forhold til beløpet kommunene i nye Molde kommune bruker 
til tjenesten i dag. 

 

Alle de tre kommunene som skal danne nye Molde kommune, må betale inn selskapskapital i 
samsvar med opplysninger i saksutredningen. Selskapskapitalen kan ikke lånefinansieres. For 
Nesset kommune vil selskapskapitalen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. 
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Statusrapport  
Prosjektnummer:                                                    Saksnummer:  

Prosjektnavn: 
Etablere Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Prosjektstart: 12.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019 
 
Oppdragsgiver: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Styringsgruppa v/leder 
Eirik Heggemsnes    

    

 
Prosjektansvarlig: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Alf Magne Smørholm Brannsjef    

 

1. Prosjektmål 
 
Målet er å forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for kommunene 

Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre og Romsdal brann 

og redning IKS) med virkning fra 1.januar 2020. 

 

2. Begrunnelse – målforankring 
 
Prosjektoppdraget bygger på kommunenes beslutninger samt utredningen av felles brann- og 

redningstjeneste for åtte kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Det vises til prosjektgruppens rapport 

datert 27.04.2018. 

 

Dette er også i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet, sentrale myndigheters føringer samt 

utkast til revidert dimensjoneringsforskrift. 

 
Prosjektet skal: 
 
Forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for kommunene Aukra, 
Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre og Romsdal brann og 
redning IKS) som et interkommunalt selskap med virkning fra 1.januar 2020. 
 
Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet samtidig 
som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert informasjon om 
prosjektets status og fremdrift.  
 
Resultatmålet med etablering av felles brann- og redningstjeneste er å øke kompetansen hos de 
ansatte innen ledelse, analyse, forebyggende arbeid samt beredskapsfaglige områder. Det er videre 
et resultatmål å oppnå økonomiske stordriftsfordeler. 
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Effektmålet for tiltaket med etablering av et interkommunalt selskap er økt kvalitet på tjenesten til 
innbyggerne i eierkommunene. 
 

3. Sammendrag status 
 

a. Innledning 
 

Utfordringene innen brann- og redningstjenesten på Nordmøre og i Romsdal henger tett sammen 

med utviklingen i befolkning, næringsvirksomhet og kommunikasjoner i regionen som helhet. 

Hvordan brann- og redningsoppgavene best kan løses framover bør derfor ses i et samlet 

regionalt perspektiv, uavhengig av dagens organisering og kommunegrenser. 

Arbeidet med felles brann og redningsvesen ble oppstartet som en oppfølging av felles regional 

ROS-analyse for brannvesen i ROR-kommunene. Analysen ble gjennomført ved blant annet å se 

på hendelser med et slikt omfang at de vil kunne utfordre den kommunale brann og 

redningstjenesten. Arbeidet ble, etter mandat fra styret i ROR (17.11.2017), utført av en 

arbeidsgruppe med deltagere fra brannvesenene i de involverte kommuner, og ledet av Molde 

brann- og redningstjeneste. Resultatet er en rapport (datert 27.04.2018) som grunnlag for 

beslutningene om videre utredning. Funn i analysen gjorde det tydelig at tettere samarbeid i 

regionen er nødvendig for å kunne gjennomføre foreslåtte tiltak, og møte framtidens utfordringer 

for brann- og redningstjenesten på en bedre og mer robust måte.  

Med dette som utgangspunkt besluttet kommunene Molde, Midsund, Nesset, Tingvoll, Rauma, 

Sunndal, Aukra og Gjemnes sommeren/høsten 2018 å iverksette en prosess med å utrede 

muligheten for et felles brannvesen.  

 

Det ble 12.desember 2018 konstituert en styringsgruppe bestående av representanter for 

kommunenes administrative ledelse. Det ble definert et mandat for gruppen. Styringsgruppen 

utpekte en prosjektgruppe for å gjennomføre det videre utredningsarbeidet gjennom tildeling av et 

prosjektoppdrag. Prosjektgruppen er ledet av brannsjefen i Molde brann- og redningstjeneste. 

Øvrige deltagere representerer deltagerkommunenes brannvesen. Det ble videre leid inn ekstern 

prosessveileder fra Bjerke Prosessledelse. 

 

Styringsgruppen fastsatte en framdriftsplan for forberedelse og etablering av et felles 

interkommunalt selskap (IKS). Planen er stram og må følges for å kunne starte det nye 

fellesskapet fra 01.01.2020. Etableringen og registrering av selskapet i Brønnøysundregistrene 

betinger likelydende vedtak i alle eierkommunene. 

 

Arbeidet med å utvikle selskapsavtale, eierstrategi og beslutningsgrunnlag for kommunestyrene 

pågår. Parallelt med dette arbeidet har, med grunnlag i ROS-analysene, utviklingen av 

forebyggende og beredskapsanalyser for regionen pågått. Det er et meget omfattende arbeid som 

her er gjennomført, og som blir et viktig fundament for et framtidig felles brann- og redningsvesen. 
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Nye Hustadvika kommune (Eide/Fræna) har vinteren 2019 meldt interesse for å delta i 

utredningen med formål å vurdere deltagelse i det nye selskapet. Dette ble positivt mottatt fra 

styringsgruppen for de deltagende kommuner, og representant for nye Hustadvika kommune er nå 

invitert som observatør i styringsgruppa. En beslutning om eventuell deltagelse vil komme når den 

nye kommunen formelt er etablert. 

 
 

b. Involvering/informasjon 
 
Representanter for de ansatte er involvert i styringsgruppe og i prosjektgruppe. Dette er vesentlig 

med tanke på mulighet for innspill fra, samt informasjon til de ansatte gjennom prosessen.  

Informasjonen til de ansatte skal være lik, og komme til rett tid, slik at alle får muligheten til å 

komme med innspill i saker som berører en selv.  

God intern kommunikasjon skal skape forståelse for bakgrunnen for opprettelsen av IKS, og de 

valg som blir tatt i prosessen.  

God interninformasjon til alle ansatte i de ulike brannvesen skal sørge for god involvering i 

prosessen frem mot et felles IKS og bred oppslutning rundt endelig organiseringen av dette.  

Det er utviklet en informasjonsstrategi og nyhetsbrev blir sendt ut ved behov. Egen hjemmeside er 

dessuten etablert. 

 
 

c. Gevinster ved felles brann- og redningstjeneste 

Overordnete krav til og rammer for brann- og redningsvirksomheten, Brannloven og tilhørende 

forskrifter fastsetter klare krav til, og rammer for brann- og redningsvirksomheten.  Brannloven 

fastslår at det er et kommunalt ansvar å sørge for et brannvesen som «kan ivareta forebyggende 

og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte».  Men loven åpner for at to eller 

flere kommuner kan ha et felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet, og at en 

kommune også gjennom avtale kan overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 

til en annen kommune eller virksomhet.  Men kommunen må i så fall etablere ordninger som sikrer 

at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 

Dimensjoneringsforskriften stiller konkrete krav til bemanning både i forebyggende virksomhet og 

beredskap og til innsatstider i beredskapen. Det er også et krav at brannvesenet skal 

dimensjoneres ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og at dimensjoneringen skal 

styrkes ut over minimumskravene dersom ROS-analysen tilsier det. 

Det har vært en forutsetning for arbeidet med å utrede felles brann- og redningstjeneste at 

brannvesenet skal dimensjoneres slik at minimumskravene i forskriftene er dekket. 

Basert på erfaringer innhentet fra andre interkommunale brann- og redningsvesen samt denne 

utredningen er styringsgruppen av den formening at blant annet følgende viktige momenter taler 

for en felles brann- og redningstjeneste i regionen: 

 
 Et stort felles brannvesen vil kunne gi kvalitetsgevinster på flere måter.  Generelt vil det 

innenfor et stort brannvesen være større mulighet til å utvikle faglig spisskompetanse på 
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mange områder, noe som vil være viktig fordi virksomheten både innenfor forebyggende og 

beredskap blir stadig mer kompleks. Det vil dessuten gi større og mer robuste fagmiljøer   

 Felles ledelse og helhetlig disponering av de samlete ressursene i regionen 

 Frigjøring av ressurser til overordnet / strategisk planlegging, utvikling og analysearbeid  

 Felles styring og disponering av de samlete ressursene i regionen 

 Felles utstyrsutvikling og utvidet bruk av IKT-plattformer 

 Man vil være forberedt til å møte fremtidens krav og forventninger – det vises da spesielt til 

direktoratets forslag til nye dimensjoneringsforskrift  

 
I det forebyggende arbeidet og feiervesenet kan gevinster i tillegg til dette være: 

 Lik, enhetlig, forutsigbar og profesjonell saksbehandling i hele regionen, og høyere kvalitet og 

bedre og mer lik service for innbyggerne  

 Samordning og felles innsats på kampanjer mv i det forebyggende arbeidet 

 Mer enhetlig og tettere kontakt med kommunenes ulike etater – blant annet plan/bygning, 

pleie/omsorg og sosial/bolig – for å styrke og samordne det tverrsektorielle arbeidet med å 

forebygge brann samt i større grad kunne ivareta risikoutsatte grupper 

 Bredere kontakt med andre tilsynsmyndigheter og sentrale fagmyndigheter både som 

høringsinstans og som pådriver i regelverksutviklingen 

I beredskapsarbeidet kan gevinster i tillegg til dette være:  

 Bedre mulighet for effektiv økonomisk og operativ utnyttelse av regionens samlete ressurser 

og kompetanse  

 Større og mer effektiv samlet slagkraft ved store og kompliserte hendelser  

 Felles øvelser og felles HMS – bedre kompetanse og sikkerhet for mannskapene ved 

deltidsstasjonene, og sikrere bruk av mannskaper fra ulike stasjoner  

 Felles innkjøp, mulighet for rabatter og sikring av at utstyret er ensartet 

 
 

d. Økonomi 
 

 
 
Kostnadsfordelingen foreslås bygd på følgende prinsipper  

Eierandel og ansvarsfordeling   

Den enkelte medlemskommunes eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 

1.1.2019. Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.   

 Folketall 1.1.2019 Eierandel 
Molde  27 001  48,39 % 
Rauma  7 487  13,42 % 
Nesset  2 956  5,30 % 
Midsund  2 019  3,62 % 
Aukra  3 539  6,34 % 
Gjemnes  2 641  4,73 % 
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Tingvoll  3 045  5,46 % 
Sunndal  7 106  12,74 % 
SUM  55 794  100,00 % 
 
Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede 

forpliktelser, jfr. eierfordelingen over. 

Årlig driftstilskudd   

Deltakerkommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet etter en fordelingsnøkkel hvor 10 

prosent av selskapets kostnader fordeles på antall kommuner og 90 prosent av kostnadene i 

henhold til eierandel i § 2-1 (folketall). Driftstilskuddet går til dekning av drifts- og 

investeringsutgifter i samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan. 

Avvik fra vedtatt brannordning   

Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap / standard enn normalløsningen i 

henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. 

En slik eventuell bedre beredskap skal framgå av brannordningen, og eventuelle ekstrakostnader 

skal derved dekkes av den angjeldende kommune alene.  

Eierskap og drift av brannstasjonene   

Hver kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 

virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen, 

beredskapsanalyse og vedtatt dokumentasjon av brannvesenet (brannordning). Stasjonene skal 

ha en god standard og størrelse og være i samsvar med de til enhver tids gjeldende HMS-

forskrifter.   

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter 

selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for 

brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.   

Skriftlig avtale mellom selskapet og kommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet til 

drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.   

Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, telefoni, 

forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift med mer er utgifter som 

selskapet budsjetterer selv og inkluderer i årsbudsjett og økonomiplan.   

Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i 

eksisterende brannstasjon skal foreslås og behandles gjennom selskapets økonomiplan. I 

leieavtalen mellom kommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til leieavtalen.   

Selskapskapitalen 

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til 40 kroner per innbygger. Dette er midler 

til drift, og er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. 

Selskapskapitalen skytes inn fra hver enkelt kommune ved inntreden i selskapet. 
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Kompetanse 

Deltakerkommunene og selskapet skal kartlegge kompetansen hos mannskapene på 

etableringstids-punktet. Deltakerkommuner som mangler lovfestet kompetanse hos sine 

mannskaper, betaler selskapet et avtalt beløp beregnet etter selvkostprinsippet, til dekning av 

utgifter til nødvendig opplæring. Betaling skjer i tråd med kompetanseplan og at mannskapet 

kurses. 

Kjøp av eiendeler fra deltakerkommunene 

Selskapet kjøper fra den enkelte kommune utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy, 

øvingsanlegg og lignende knyttet til brann og redningstjenesten som kommunene er eiere av på 

etableringstidspunktet. 

Prisen settes til saldoverdi i kommunens balanse korrigert for momskompensasjon eller 

inngående moms som kommunen har mottatt. Det må vurderes om det foreligger verdifall som 

forventes ikke å være forbigående, og foretas nedskrivning til virkelig verdi før salg til selskapet 

gjennomføres. 

Selskapet overtar justeringsforpliktelsene knyttet til eiendelene, og det må utformes avtale om 

overføring av rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift med hver enkelt kommune (jf 

merverdiavgiftsloven §9-3 (1)). 

 

 

e. Pensjon og pensjonsforpliktelser   

 

Pensjonskapitalen er innbetalt kapital knyttet direkte til hver enkelt ansatt i pensjonsordningen.  

Ved overføring av ansatte til ny arbeidsgiver gjennom virksomhetsoverdragelse, følger 

pensjonskapitalen med.  

Pensjonsforpliktelsen er det beløpet som skal være avsatt ved tidspunktet for pensjonering, også 

knyttet til hver enkelt ansatt i ordningen. Men forpliktelsen for arbeidsgiver er kun å betale de 

årlige premiene (ordinær premie og reguleringspremie) for hver arbeidstaker som er ansatt samt 

eventuell reguleringspremie for arbeidstakere som har sluttet og som har «oppsatte» 

pensjonsrettigheter. 

Fordi både pensjonskapital og pensjonsforpliktelser følger den enkelte ansatte, og fordi 

pensjonsforpliktelsen er en teoretisk og beregnet størrelse, skal verken pensjonskapital eller 

pensjonsforpliktelse inngå i et engangsoppgjør.  

Det er heller ikke nødvendig å lage et oppgjør når det gjelder ansvar for framtidige 

reguleringspremier for de som har sluttet i brannvesenet og har en «oppsatt» pensjon derfra. 

Ansvaret for framtidige reguleringspremier bør ligge til det felles interkommunale brann- og 

redningsvesen.  

Reguleringspremier for tidligere brannvesen-ansatte i kommunene utgiftsføres sentralt i 

kommunene. Ansvaret for framtidige reguleringspremier for disse bør derfor fortsatt ligge til 

kommunene. 
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Det må avtales ved etableringen av det nye selskapet hvem som skal betale for opparbeidede 

pensjonsrettigheter i arbeidsforholdene før en eventuell virksomhetsoverdragelse. 

      

 

f. De ansattes rettigheter/virksomhetsoverdragelse  

Forutsatt at det dreier seg om en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, kommer en 

rekke regler, som har til hensikt å verne arbeidstakeren i den konkrete situasjon, til anvendelse.  

For det første overføres den tidligere arbeidstakers rettigheter og plikter som følger av 

arbeidsavtale eller arbeidsforhold til den nye arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. 

Det er bare rettigheter og plikter som foreligger på overføringstidspunktet som overføres. Dette 

innebærer at arbeidsforhold som er opphørt før dette tidspunktet, ikke overføres. Bestemmelsen 

sier uttrykkelig at det ikke bare er rettigheter og plikter som følger direkte av arbeidsavtalen som 

overføres, men også rettigheter som er opparbeidet gjennom praksis hos den tidligere 

arbeidsgiveren. Dette kan eksempelvis være godtgjørelse med hensyn til telefon, helse eller 

lignende. Arbeidstakers opptjente krav på lønn mv. overføres også. Det samme gjelder for den 

tidligere arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid og betale feriepenger, jf. ferieloven § 12.  

Den tidligere arbeidsgiver blir ikke fri sine forpliktelser ved overføringen. Rettigheter og plikter som 

følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet kan også gjøres gjeldende mot denne, jf. 

arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd annet punktum.  

For det annet beholder arbeidstakeren sine individuelle arbeidsvilkår som følge av tariffavtale som 

den tidligere arbeidsgiveren var bundet av. Dette kan eksempelvis være rettigheter knyttet til lønn, 

ferie, permisjon, utdanning mv. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny 

tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakerne, jf. 

arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd.  

Overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller 

avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-4. En oppsigelse som kunne 

ha blitt gitt dersom en ser bort fra overdragelsen, vil derimot være gyldig. Dette vil den være 

dersom den oppfyller saklighetskravet som gjelder ved oppsigelser.  

En oppsigelse eller avskjed i strid med forbudet regnes ikke for å være gjeldende, og kan gi 

grunnlag for erstatning, jf. forutsetningsvis arbeidsmiljøloven § 16-4 tredje ledd.  

Reservasjonsretten innebærer at en arbeidstaker kan motsette (reservere) seg mot at 

arbeidsforholdet overføres til den nye arbeidsgiveren, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 første ledd.  

Arbeidstaker som vil gjøre sin reservasjonsrett gjeldende, må skriftlig varsle sin nåværende 

arbeidsgiver om dette innen en fastsatt frist. Denne fristen kan ikke være kortere enn 14 dager 

regnet fra da det ble gitt informasjon til de ansatte om virksomhetsoverdragelsen, jf. 

arbeidsmiljøloven §§ 16-3 og 16-6.  
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Dersom arbeidstaker oversitter fristen, går reservasjonsretten tapt. En muntlig underrettelse er 

tilstrekkelig.  

En arbeidstaker som har gjort gjeldende sin reservasjonsrett og som har vært ansatt i 

virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, har 

fortrinnsrett til ny ansettelse hos sin tidligere arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 tredje ledd.  

Hvorvidt arbeidstaker har en valgrett er spørsmålet om den arbeidstaker som har rett til å følge 

med over til den nye arbeidsgiver i stedet kan velge å opprettholde ansettelsesforholdet til den 

overdragende arbeidsgiver. Spørsmålet er ikke lovregulert. Etter rettspraksis er utgangspunktet at 

arbeidstakeren ikke har en valgrett. Valgrett kan først være aktuelt ved en 

virksomhetsoverdragelse som fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens 

situasjon.  

Arbeidstaker har rett til å reservere seg mot overdragelsen av arbeidsforholdet, og hvis 

arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i minst 12 måneder i løpet av de siste 2 år, har 

han/hun fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i 1 år, forutsatt at arbeidstakeren er 

kvalifisert for stillingen.  

 

De aller fleste ansatte vil beholde de samme funksjonene i den nye strukturen som de har i dag, 

hvis de ikke søker seg til andre funksjoner.  Det vil imidlertid være færre lederstillinger i den nye 

organisasjonen enn i dagens organisering, samtidig som det kan bli behov for å opprette noen nye 

spesialstillinger.  For å sikre mest mulig likebehandling er det ønskelig at alle de som innehar 

lederstillinger i dagens organisasjon skal kunne søke på lederstillingene i den nye organisasjonen.  

For å få til dette må alle som innehar lederstillinger i dag «fristille» seg som en frivillig ordning.  

Dette må drøftes og avklares med hver enkelt i en egen omstillings- / omplasseringssamtale. 

 
 
g. Lønnsharmonisering 

 
Et viktig moment ved etablering av nytt felles interkommunalt brann- og redningsvesen er å 

gjennomføre lønnsharmonisering. Erfaringer fra lignende prosesser viser at dette er av stor 

betydning for de ansatte. Når selskapet er etablert formelt, og brann- og redningssjef er ansatt vil 

dette arbeidet kunne prioriteres og planlegges. 

 

h. Feiing og feiertilsyn 
Feiervesenet drives etter selvkostprinsippet, og vil i praksis ikke ha en økonomisk betydning for 

kommunene ved samarbeid eller ikke. Det er i dag en utstrakt bruk av avtaler mellom flere av 

kommunene (kjøp og salg av tjenesten). Flere av kommunene har slitt med å rekruttere og 

beholde faglærte feiere. Erfaringer fra andre Interkommunale selskap viser også at det er lettere å 

rekruttere og beholde faglært arbeidskraft.  
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Et samlet felles brann- og redningsvesen vil fakturere kommunene for kostnadene for feiing og 

feiertilsyn basert på en fast og lik pris pr pipe.  Så er det hver enkelt kommune som fastlegger den 

avgiften som skal innkreves fra hver enkelt pipe-eier og som står for denne innkrevingen. 

 

i. Styrende organer 

Så snart alle kommunestyrene har gjort likelydende vedtak om selskapsavtalen kan det avholdes 

representantskapsmøte der det oppnevnes en valgkomité for valg av styre. Så snart valgkomiteen 

har klart et forslag til styresammensetning kan et nytt representantskap velge styre.  Det er 

ønskelig at nytt styre er på plass i god tid slik at selskapet kan være etablert og i drift fra 

01.01.2020. Styret må som sin første oppgave ansette daglig leder / brann- og redningssjef.  Så 

snart denne er tiltrådt kan det nye, felles brannvesenet være i funksjon, inntil videre med samme 

organisasjon og bemanning som i de «gamle» brannvesenene.  

Når daglig leder / brann- og redningssjef er ansatt, må det – i samarbeid med ledere og tillitsvalgte 

i dagens brannvesen – utarbeides en ny intern organisasjonsplan, deretter må stillingene i denne 

lyses ut og besettes i henhold til de prosedyrene som er avtalt.   

 

 

j. Alternative samarbeidsformer  
 

Interkommunalt selskap - IKS   
Et selskap for interkommunalt samarbeid kan opprettes etter lov om interkommunale selskap. 

Deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap. Et interkommunalt 

selskap er et eget rettssubjekt som er utskilt fra den enkelte deltakerkommune.   

Styringsgruppen vil også understreke viktigheten av at det i en fremtidig IKS-modell tilrettelegges 

for jevnlig dialog mellom ledelsen i brann- og redningsvesenet og eierkommunenes ledelse 

(eierstrategi).  

Når det gjelder samarbeidsform er det lagt til grunn tidligere utredninger, samt forhørt seg med 

eksisterende brann og redningsvesen som allerede har etablert samarbeid.   

I styringsgruppen har det med bakgrunn i dette vært enighet om at interkommunalt selskap vil 

være den beste organiseringen for et fremtidig felles brann- og redningsvesen. 

   

Argumenter for interkommunalt selskap (IKS) er blant annet:  

- Er den vanligste samarbeidsformen for brann og redning i Norge i dag  

- Erfaringer fra andre brann og redningsvesen som er IKS er stort sett bare positive  

- Stordriftsfordelen kan utnyttes innen alle fagområder  

- Man får en samordnet faglig og administrativ ledelse som tilfredsstiller de formelle 

kompetansekravene  

- Alle eierkommunene er representert i representantskapet  

- Enhetlig myndighetsutførelse i alle kommunene  
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- Felles dokumentasjon (brannordning) av brannvesenet  

- Bedre samordning av både kompetanse og utstyr  

- Bedre utnyttelse av ressurser ved innsats  

- Bedre utnyttelse og samordning av ressurser i det forebyggende arbeidet 

- Selskapet har indirekte folkevalgt styring  

- Fleksibel ordning (selskapsavtalen kan utformes slik eierkommunene ønsker)  

 

Vertskommune-modellen   
Vertskommunesamarbeid er organisert slik at én vertskommune får overført myndighet til å utføre 

oppgaver på vegne av en eller flere deltakerkommuner. Vertskommunemodellen er en lovfestet 

samarbeidsmodell i kommunelovens kapittel 5. Formålet med denne samarbeidsmodellen er 

samarbeid om lovpålagte og individrettede tjenester. Samarbeidet kan være administrativt 

organisert eller gjennom folkevalgt nemnd. Disse to samarbeidsformene er regulert i henholdsvis 

kommunelovens §§ 28-1 b og 28-1 c.  

Vertskommunesamarbeid er ikke eget rettssubjekt, men en del av vertskommunen som 

rettssubjekt. Vertskommunen vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte juridisk og økonomisk. 

Vertskommunen må plassere brannvesenet i den kommunale organisasjonsstrukturen, og 

bestemme hvem som er brannsjefens nærmeste overordnede.   

Ved en vertskommunemodell overlater den ene kommunen ansvaret til den andre kommunen. 

Brannvesenet vil være en del av den kommunale organiseringen og brannsjefen vil ha sin 

nærmeste leder i linje under rådmannen. En vertskommunemodell fremmer ikke at kommunene 

har lik påvirkningsmulighet og like roller i samarbeidet. Vi anbefaler derfor ikke 

vertskommunemodellen.  

  

Organisering etter Kommuneloven § 27   
Kommuneloven § 27: Brann og redning har gjennom IUA (Interkommunale utvalg mot akutt 

forurensning) allerede erfaringer med samarbeid etter Kommuneloven § 27. IUA ene er normalt 

ikke organisert som eget rettssubjekt, og etter arbeidsgruppens vurdering vil man da heller ikke ha 

de nødvendige organisatoriske og juridiske fullmakter som er nødvendig for å drive brann og 

redningsvesen på en effektiv og fullgod måte. En forutsetning er altså slik arbeidsgruppen 

vurderer det at samarbeidet må organiseres som eget rettssubjekt for å fungere godt. Det blir 

også hevdet at modellen vanskeliggjør integrasjon av tjenesten i kommunal virksomhet sett i 

forhold til andre samarbeidsalternativer. I utgangspunktet er modellen sannsynligvis best egnet for 

å løse enkelte felles oppgaver, heller enn å organisere og drifte en kommunal tjeneste.     

 

 

k. Tjenestetilbud og kompetansekrav  

Det er vanskelig å skulle se inn i fremtiden hvordan de faktiske økonomiske utfordringene til brann 

og redning blir. Det vi har erfaring med er at kravene og forventningene til kompetanse, 
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beredskapsmateriell og tjenestetilbud er stadig økende. Å etterkomme disse kravene er spesielt 

ressurskrevende for mindre kommuner med deltidsmannskap da kursing ofte krever frikjøp fra 

hovedarbeidsgiver. I tillegg er det etter vår erfaring krevende å organisere og holde oversikt over 

kompetansen til alle ansatte til enhver tid. De fleste kurs/sertifiseringer krever også både øvelser 

og resertifiseringer med jevne mellomrom.   

Som eksempel kan nevnes at det nasjonale KOSTRA tallet «netto driftsutgifter til brann og 

redningsberedskap pr innbygger», har fra 2001 til 2017 økt fra kr 357,- til kr 745,-. Denne 

økningen har trolig direkte sammenheng med «deltidsreformen». Deltidsreformen er sentrale krav 

via forskrift om at alt deltidspersonell skal gjennomgå en grunnutdanning. I tillegg må 

utrykningsledere ta videre utdanning/kurs. Det er også flere andre krav til kompetanse som er 

kostnadsdrivende. Eksempler på dette er: Utrykningskjøring, overflateredning, 

MVPDA/hjertestarter (mens vi venter på ambulansen), PLIVO (pågående livstruende vold).   

Etter styringsgruppens syn kan man ved samarbeid forvente at det vil være både billigere og 

enklere å organisere slik kursing. Ved å ha større brann- og redningsvesen vil det også kunne 

være mulig å utdanne egne sertifiserte instruktører. Noe som gjør at man kan gjennomføre 

kursing og resertifisering på billigst mulig måte.  

     

 
l. Tjenestetilbud og beredskapsmateriell  

Om det er et deltidsbrannvesen eller heltidsbrannvesen har etter hvert fått mindre betydning i 

forhold til de forventninger innbyggerne har til tjenestetilbudet og profesjonalitet. Kravet til 

standarden på brannbiler og tilrettelegging for møkkete og reine soner ved brannstasjonene er 

eksempler på viktige områder som må ha økt oppmerksomhet. 

Flere brann- og redningsvesen har også de siste årene etablert flere tjenester som blant annet 

overflateredning. Det vil si at mannskapene har utstyr og kompetanse til å kunne redde liv på sjø 

og i vann for eksempel når en person har gått igjennom is.   

Det er kostbart og ressurskrevende å holde seg oppdatert med tidsriktig beredskapsmateriell og 

tjenestetilbud. I felles brann- og redningsvesen vil man kunne dra nytte av felles innkjøp, kursing, 

øvelser, prosedyrer, erfaringer og samordning av beredskapsmateriell.  

 

        

m. Ny dimensjoneringsforskrift  

Ny dimensjoneringsforskrift er IKKE vedtatt, men er sendt til høring i Justis- og 

beredskapsdepartementet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt. Det gjelder blant annet 

minimumskravene knyttet til organisering, bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort 

endringer for å bedre brannvesenets tjenester. Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til 

analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging som grunnlag for organisering, utrustning 

og bemanning av etaten.  
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En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og 

redningsvesen, dvs. brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. Heltidsledelse er et behov 

som er dokumentert over tid i flere rapporter, blant annet Brannstudien.  

I tabellen under er det satt opp hva som er minimumskravet til stillingsprosent etter gjeldene 

dimensjoneringsforskrift, og hva som blir kravet dersom ny forskrift blir vedtatt slik den foreligger 

som høringsutkast i dag. Som det går frem av tabellen så kreves det kun tre hele lederstillinger 

uavhengig av hvor stort samarbeidet blir.   

 

 Dagens 
dimensjoneringskrav* 

Direktoratets forslag til nye 
krav 

 

Kommune 

B
ra

nn
sj

ef
 

Le
de

r 
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gg
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r 
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p 

Sum 

B
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nn
sj

ef
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r 
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r 
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re
ds
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p 

Sum Økning 

Molde 1 1 1 3 1 1 1 3 0 
Midsund 0,10 0,10 0,10 0,30 1 1 1 3 2,70 
Nesset 0,15 0,15 0,15 0,45 1 1 1 3 2,55 

Sunndal 0,36 0,36 0,36 1,08 1 1 1 3 1,92 
Tingvoll 0,15 0,15 0,15 0,45 1 1 1 3 2,55 
Rauma 0,37 0,37 0,37 1,11 1 1 1 3 1,89 

Gjemnes 0,13 0,13 0,13 0,39 1 1 1 3 2,61 
Aukra 0,18 0,18 0,18 0,54 1 1 1 3 2,46 
Samlet 2,44 2,44 2,44 7,32 8 8 8 24 16,68 

Krav ved 
samarbeid 

1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00  

 

*Tallene for stillingsstørrelse er satt med bakgrunn i innbyggertall, og minimumskrav til 

dimensjonering (og altså ikke nødvendigvis slik dimensjoneringen faktisk er). Tabellen er satt opp 

for å kunne sammenligne differansen i stillingsprosent ved samarbeid – og ved å stå alene – samt 

dagens krav – og krav i forslag til ny dimensjoneringsforskrift. Kommunene kan også løse dette 

ved å inngå annen form for samarbeid (noe som er tilfelle for flere av kommunene i dag).   

 
Dagens krav til dimensjonering 
Som det kommer frem av tabellen vil kommunene ved å stå alene måtte ha totalt 7,32 årsverk til 

ledelse av brann og redning etter dagens krav til dimensjonering. Dersom kommunene etablerer 

et formelt samarbeid er minimumskravet 3 stillinger. Altså en differanse på 4,32 årsverk.   

 

Krav til dimensjonering – etter forslag til ny dimensjoneringsforskrift 
Dersom direktoratets forslag til ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt vil kommunene totalt måtte 

ha 24 årsverk til ledelse av brann og redning dersom ingen kommuner samarbeider. Ved fullt 

samarbeid er minimumskravet 3 hele stillinger. En differanse på 21 årsverk.   
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Spesielt vil det i et nytt felles brann- og redningsvesen måtte tas hensyn til alle deltidsstasjoner, 

mannskap og beredskapsmateriell. Et nytt selskap må innenfor gitte og tildelte rammer organisere 

tjenesten etter behov, og til enhver tid hensiktsmessig. 

   

 

 

 

n. Brannstudien  

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann- og 

redningsvesenets organisering og ressurser. Resultatet fra dette er en rapport datert desember 

2013 som har fått navnet «Brannstudien».    

Brannstudien konkluderer langt på vei at det er nødvendig å organisere brann og redning i større 

enheter. Det er allikevel godt begrunnet i rapporten at brann og redning fortsatt bør være 

kommunal, og at dagens lokale beredskap må beholdes.   

Brannstudien har tatt for seg tre ulike modeller (størrelser på samarbeidet). Modell 1 innebærer 

brannvesen som følger de administrative fylkesgrensene, modell 2 er en organisering som skal 

dekke minst 100 000 innbyggere eller følge fylkesgrensene, og modell 3 innebærer en 

organisering som sikrer at et brann- og redningsvesen dekker minst 20 000 innbyggere.  

Brannstudien er en grundig og godt dokumentert rapport som konkluderer med at større enheter 

(uavhengig av valg av modell) i brann og redning er nødvendig for å kunne tilrettelegge for 

analyse, læring og kunnskapsutvikling, robuste og gode fagmiljøer knyttet til forebygging, og å 

bedre forberede og håndtere hendelser. Dette betyr svært mye av det som gjelder kvaliteten på og 

den faglige utviklingen av brann- og redningsvesenet.  

 

 

4. Framdrift og rapportering 
Framdriftsplan ble godkjent av styringsgruppen på møtet 16.01.19. Det er viktig for 

etableringstidspunktet at den planen overholdes. 

Prosjektleder rapporterer på styringsgruppens møter, og kontinuerlig til leder av styringsgruppen ved 

behov. 

 
 
Molde, 15.5.2019 
 
Alf Magne Smørholm 
Prosjektleder 
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SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE OG ROMSDAL BRANN OG REDNING IKS 

  

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER   

§ 1-1 Navn og deltakere   

Selskapets navn er Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.   

Aukra kommune, Gjemnes kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Molde kommune, 
Rauma kommune, Sunndal kommune og Tingvoll kommune er deltakere i selskapet.  

For selskapets virksomhet gjelder lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter 

 

§ 1-2 Hovedkontor   

Selskapets hovedkontor skal lokaliseres til hovedbrannstasjonen i Molde kommune. Selskapets 
forretningsadresse er Birger Hatlebakksveg 30, 6415 Molde.   

 

§ 1-3 Formål   

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og 
eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder: Drifte et brann- og redningsvesen som kan 
ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter på en effektiv og sikker 
måte. Brann- og redningsvesenet skal være best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor 
basert på oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse, samt forebyggendeanalyse- og beredskapsanalyse.  
Brann- og redningsvesenet skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av 
det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.   

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.  
 

§ 1-4 Selskapsform og ansvarsforhold   

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i 
medhold av lov av 29.1.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)   

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet. Forvaltningsloven og 
offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.   
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 KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING   

§ 2-1 Eierandel og ansvarsfordeling   

Den enkelte deltakerkommune sin eierandel skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr. 
1.1.2019.  

Justering av eierandel og ansvarsfordeling foretas deretter hvert fjerde år.   

Kommune Folketall 1.1.2019 Eierandel 
Molde  27 001  48,39 % 
Rauma  7 487  13,42 % 
Nesset  2 956  5,30 % 
Midsund  2 019  3,62 % 
Aukra  3 539  6,34 % 
Gjemnes  2 641  4,73 % 
Tingvoll  3 045  5,46 % 
Sunndal  7 106  12,74 % 
SUM  55 794  100,00 % 

 

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede 
forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.  

  

§ 2-2 Årlig driftstilskudd   

Deltakerkommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet etter en fordelingsnøkkel hvor 10 
prosent av selskapets kostnader fordeles på antall kommuner og 90 prosent av kostnadene i henhold 
til eierandel i § 2-1 (folketall). Driftstilskuddet går til dekning av drifts- og investeringsutgifter i 
samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan.   

 

§ 2-3 Avvik fra vedtatt brannordning   

Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap / standard enn normalløsningen i 
henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av representantskapet. 
En slik eventuell bedre beredskap skal framgå av brannordningen, og eventuelle ekstrakostnader skal 
derved dekkes av den angjeldende kommune alene.  

  

§ 2-4 Materiell og utstyr   

Alle stasjoner skal i utgangspunktet være likestilt med tanke på prioriteringer for innkjøp av utstyr og 
kjøretøy. Selskapet har ikke ansvar for kommunene sitt vannledningsnett, merking og vedlikehold av 
brannkummer etc.   

 

 § 2-5 Eierskap og drift av brannstasjonene   

Hver deltakerkommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 
virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen, 



3 

beredskapsanalyse og vedtatt dokumentasjon av brannvesenet (brannordning). Stasjonene skal ha 
en god standard og størrelse og være i samsvar med de til enhver tids gjeldende HMS-forskrifter.   

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter 
selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for 
brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.   

Skriftlig avtale mellom selskapet og deltakerkommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver 
knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.   

Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, telefoni, 
forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift med mer er utgifter som selskapet 
budsjetterer selv og inkluderer i årsbudsjett og økonomiplan.   

Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i eksisterende 
brannstasjon skal foreslås og behandles gjennom selskapets økonomiplan. I leieavtalen mellom 
deltakerkommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til leieavtalen.   

 

§ 2-6 Eierskap og drift av øvingsanlegg   

Molde kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessig øvingsanlegg for selskapets 
virksomhet.  Øvingsanlegget skal ha en god standard og størrelse og være i samsvar med de til 
enhver tids gjeldende HMS-forskrifter.   

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder øvingsanlegget skal beregnes etter selvkostprinsippet og 
faktureres selskapet. Selskapet inkluderer leieutgiftene for øvingsanlegget i beregningen av årlig 
driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.   

Skriftlig avtale mellom selskapet og Molde kommune fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet 
til drifts- og vedlikeholdsansvaret for øvingsanlegget, samt den årlige leien. 

Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten ved øvingsanlegget, slik som strøm, telefoni, 
forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift med mer er utgifter som selskapet 
budsjetterer selv og inkluderer i årsbudsjett og økonomiplan.   

Ombygginger og eller påbygginger av øvingsanlegget som selskapet selv ønsker utført skal foreslås og 
behandles gjennom selskapets økonomiplan. I leieavtalen mellom Molde kommune og selskapet 
håndteres vedtaket som et tillegg til leieavtalen.   
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KAPITTEL 3. OPPSTART AV OG INNTREDEN I SELSKAPET    

§ 3-1 Selskapskapitalen 

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til 40 kroner per innbygger. Dette er midler til 
drift, og er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. 
Selskapskapitalen skytes inn fra hver enkelt kommune ved inntreden i selskapet. 

 

§ 3-2 Kompetanse 

Deltakerkommunene og selskapet skal kartlegge kompetansen hos mannskapene på etableringstids-
punktet. Deltakerkommuner som mangler lovfestet kompetanse hos sine mannskaper, betaler 
selskapet et avtalt beløp beregnet etter selvkostprinsippet, til dekning av utgifter til nødvendig 
opplæring. Betaling skjer i tråd med at mannskapet kurses. 

 

§ 3-3 Kjøp av eiendeler fra deltakerkommunene 

Selskapet kjøper fra den enkelte kommune utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy, og 
lignende knyttet til brann og redningstjenesten som deltakerkommunene er eiere av på 
etableringstidspunktet. 

Prisen settes til saldoverdi i kommunens balanse korrigert for momskompensasjon eller inngående 
moms som kommunen har mottatt. Det må vurderes om det foreligger verdifall som forventes ikke å 
være forbigående, og foretas nedskrivning til virkelig verdi før salg til selskapet gjennomføres. 

Selskapet overtar justeringsforpliktelsene knyttet til eiendelene, og det må utformes avtale om 
overføring av rett og plikt til å justere inngående merverdiavgift med hver enkelt kommune  
(jf. merverdiavgiftsloven § 9-3 (1)). 
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KAPITTEL 4. ORGANISASJON 

§ 4-1 Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består av ett medlem med varamedlem fra hver 
av deltakerkommunene. Ved eventuelt opptak av ny deltakerkommune skal representantskapet 
utvides med 1 nytt medlem med varamedlem.   

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne sine medlemmer med varamedlem for 
kommune-valgperioden på 4 år jf. lovens § 6. Representantskapet er som følger:  

Kommune Medlem  Antall stemmer 
Aukra  1 1 
Gjemnes  1 1 
Molde 1 1 
Midsund 1 1 
Nesset 1 1 
Rauma  1 1 
Sunndal 1 1 
Tingvoll 1 1 
SUM 8 8 

   

Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter. Representantskapets myndighet fremgår av § 5-2. 
Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som etter loven er lagt til 
kommunestyret selv.   

Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret og brann- og redningssjefen. For 
avgjørelser truffet av brann- og redningssjefen er den enkelte kommune klageinstans.   

  

§ 4-2 Styret   

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske  
varamedlemmer pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant selskapets 
ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder. 
Representantskapet kan når som helst fjerne et styremedlem det selv har valgt. 
Kriteriene for valg av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler 
bredde i kompetanse, kjønnsbalanse, kapasitet og mangfold. 

Valgkomiteen skal også vektlegge behovet for kontinuitet i styrets arbeid, og påse at ikke hele styret 
skiftes ut samtidig. Gjenvalg av styremedlemmer kan foretas.   

Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.  

Valgperioden til styremedlemmene er to år med mulighet for gjenvalg. Styret fungerer til nytt styre 
er valgt og konstituert jf. lovens § 10.   
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§ 4-3 Valgkomité   

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det avtroppende 
representantskap i deres siste møte. Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale 
valgperioden. 
 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til styret som de finner best kvalifisert til å 
dekke vervene.  Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder, samt forslag til 
leder og nestleder i representantskapet. 
 
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.  Forslaget skal 
vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes deltakerkommunene minst 6 uker før møtet. 
 

§ 4-4 Selskapets representasjon   

Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravær nestleder, i 
fellesskap.   

Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.   
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KAPITTEL 5. REPRESENTANTSKAPET    

§ 5-1 Representantskapets møte   

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder plikter å 
kalle inn til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av 
representantskapets medlemmer krever det.   

Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist 
gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. 
Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er påtrengende 
nødvendig.   

Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av økonomiplan med 
årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.   

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse 
representer minst 2/3 av stemmene jf. lovens § 9.   

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall iht. stemmene som er avgitt. Står stemmene 
likt, gjør møteleders stemme utslaget.   

Daglig leder og styrets leder har møteplikt, og alle styremedlemmene samt daglig leder har møte- og 
talerett. Representantskapets møter skal holdes for åpne dører. For øvrig gjelder bestemmelsene i 
lov om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8 om innkalling til møte 
og § 9 om saksbehandling.  

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene og deltakerkommunene.   

  

§ 5-2 Representantskapets myndighet   

Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen og loven bestemmer samt 
styret legger frem for det.   

Representantskapet skal:  

-velge leder og nestleder av representantskapet  
- velge 5 styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 4-2   
- utpeke styrets leder og nestleder 
- fastsette styrets godtgjøring  
- vedta overordnede mål, retningslinjer for driften og økonomiplan   
- vedta årsbudsjett, årsmelding og regnskap, herunder fastsette rammen for disponering av 
selskapets totale låneramme jfr. §§8-1 og 8-4   
- vedta brannordning   
-vedta rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakere jfr. kap. 8   
- gjøre vedtak om å foreta investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig betydning 
for selskapet eller en eller flere av deltakerne  
 - velge / ansette revisor   
- gjøre vedtak om samarbeidsavtaler med andre når avtalene forplikter selskapet økonomisk utover 
budsjettåret og eller avtalen ellers er av stor betydning og uvanlig art jfr. kap. 8 og 9.  
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Brannordning for virksomheten vedtas i henhold til det som flertallet av stemmene er avgitt for. 
Avtale om bedre beredskapsordning i en av deltakerkommunene jf. §2-3 godkjennes av 
representantskapet.   

 

KAPITTEL 6. STYRET    

§ 6-1 Styrets møter   

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov. Medlem av styret og daglig 
leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med minst 5 dagers varsel, og 
skal så langt det er mulig inneholde saksliste utarbeidet av styreleder.   

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller disses varamedlemmer 
er til stede, og hvorav minst 3 er styremedlemmer eller varamedlemmer valgt av representantskapet.  

Vedtak i styret gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 
en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt.   

Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.   

Daglig leder har møteplikt og talerett.   

Styrets møtebøker skal fortløpende sendes til medlemmene, representantskapet og 
deltakerkommunene.   

  

§ 6-2 Styrets myndighet   

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet iht. selskapsavtalen og eller loven.   

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med deltakernes mål og formål fastsatt i 
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt 
av representantskapet.   

Det er styrets ansvar å påse og føre tilsyn med at selskapets bokføring og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.   

Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.   

Styret skal blant annet:   

˗ føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten,  
˗ utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand til 
representantskapet,  
˗ avgi innstillinger til representantskapet,  
˗ påse at selskapet har nødvendige dokumenterte rutiner for formuesforvaltning, risiko- vurderinger, 
HMS/internkontroll, økonomistyring mv.,  
˗ treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt representantskapet har vedtatt,  
˗ treffe vedtak om disponering av fondsmidler innenfor rammen av delegasjon gitt av 
representantskapet,   
˗ inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet,   
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˗ opprette og nedlegge faglige råd som støtter arbeidet på utvalgte fagområder selskapet er delegert 
ansvaret for av deltakerkommunene og ˗ sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig 
oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner,  
˗ ansettelse/avskjedigelse av daglig leder av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS i fast stilling, 
- fastsette lønn for daglig leder  
- møtene skal være åpne for offentligheten  
  

De ansattes representanter har de samme rettigheter og plikter som øvrige styremedlemmer med 
følgende unntak:   

- de ansatte valgte styremedlemmer kan ikke delta ved behandling av arbeidsgivers oppsigelse av 
tariffavtaler og lønn- og tarifforhandlinger og 
- de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak eller forskrifter, jfr. 
forvaltningslovens § 2.   
 

KAPITTEL 7. DAGLIG LEDELSE   

§ 7-1 Daglig leders funksjon og ansvar   

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. Daglig 
leder av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ansettes av styret i fast stilling.   

Brann- og redningssjef administrerer virksomheten og skal forestå den daglige ledelsen av selskapet. 
Brann- og redningssjef er direkte underordnet styret og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 
styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.   

Brann- og redningssjef skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.   

Brann- og redningssjef er videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven, jfr. delegasjonsvedtak i deltakerkommunene.   

Den daglige ledelsen omfatter ikke, uten fullmakt i den enkelte sak, saker som etter selskapets 
forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.   

Brann- og redningssjefen er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets 
behandling. Vedkommende har møteplikt og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker 
vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.   

Brann- og redningssjef skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik 
måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.   
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KAPITTEL 8. ØKONOMIFORVALTNING   

§ 8-1 Opptak av lån   

Selskapet har anledning til å ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan 
også ta opp lån til likviditetsformål, jfr. lov om interkommunale selskaper §22 og forskrift 
17.desember 1999 nr.1567 om lån og lånevilkår m.v. for interkommunale selskaper. 

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 100 000 000 kroner (100 millioner NOK).   

Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede 
gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte jf. 
IKS loven § 22.   

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser jfr. IKS loven § 22.  

Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jfr. § 2-1. Selskapet skal så snart 
urevidert regnskap for foregående regnskapsår foreligger oversende opptegnelse over 
deltakerkommunenes andel av selskapets forpliktelser.   

For nærmere bestemmelser om selskapets adgang til å ta opp lån, kfr. IKS-lovens § 21 og § 22.   

  

§ 8-2 Etablering av fond   

Selskapet kan bygge opp fond for gjennomføring av investeringer, til nødvendig driftskapital og til 
fremtidige pensjonsforpliktelser jf. IKS loven § 18 med forskrift. Fondsoppbygging skal stå i forhold til 
selskapets oppgaver og forpliktelser, og rammene for etablering og bruk fastsettes av 
representantskapet.   

Selvkostfond skal forvaltes etter de til enhver tid gjeldende regler om selvkost.   

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal være et selvkostområde. Kommunene sørger selv for 
fastsetting og innkreving av feie- tilsynsgebyr i egen kommune. Nordmøre og Romsdal brann og 
redning IKS sørger for riktig grunnlag for slik innkreving i samarbeid med den enkelte kommune.    

  

§ 8-3 Regnskap  

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, jfr. lov om interkommunale 
selskaper § 27.  

  

§ 8-4 Økonomistyring   

For selskapets økonomistyring gjelder IKS loven § 18 med forskrift, om årsbudsjett for kommende 
kalenderår og § 20 om utarbeidelse av samlet økonomiplan som skal omfatte de fire neste 
budsjettårene. Av årsbudsjett og økonomiplan skal selskapets låneopptak og finansielle risiko fremgå 
jf. IKS lovens § 22, finansutgifter og inntekter skal fremgå av økonomiske hovedoversikter jf. forskrift 
til § 27.   
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Det følger av lovens bestemmelser § 21 at inntekter som innkommer fra salg av eiendeler som 
eiendom eller større kapitalgjenstander jf. § 25 ikke kan brukes til å dekke løpende utgifter i 
selskapet.   

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven kapittel 28 om statlig kontroll og 
godkjenning av økonomiske forplikter, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om 
langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter 
utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.   

Representantskapet vedtar årsbudsjettet og økonomiplan etter innstilling fra styret.   

Budsjettavvik gjennom året skal behandles i samsvar med lovens § 19 med forskrift.   

 

KAPITTEL 9. AVTALER   

§ 9-1 Tjenesteavtaler   

For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene skal det opprettes avtaler som blant annet skal 
omhandle:   

˗ spesifikasjon av tjenesten i form av omfang, kvalitet og varighet   
˗ avregnings- og betalingsvilkår  
 ˗ eventuelle andre forhold.  
 

§ 9-2 Endring av selskapsavtalen   

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall, hvor annet ikke fremgår av lov 
eller selskapsavtalen.   

Endringer som må vedtas av de enkelte deltakerkommunenes kommune-/bystyrer fremgår av IKS - 
lovens § 4 og § 7.   

  

  



12 

KAPITTEL 10. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE   

§ 10-1 Uttreden og utelukkelse   

En kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst 
av det.   

Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, eventuelt garantiansvar 
etc., gjøres med utgangspunkt i IKS loven § 30, og i tilfelle det ikke oppnås enighet av en 
voldgiftsnemnd på tre medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.   

Ved beregning av utløsningssum ved uttreden medtas også ansvaret i forhold til fremtidige 
pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader.     

En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av en av de øvrige eierne bringes inn for 
departementet, som kan fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre 
eller for en nærmere angitt tid.   

For uttreden for øvrig gjelder IKS-loven § 30. Tilsvarende gjelder lovens § 31 for utelukkelse.   

  

§ 10-2 Oppløsning og avvikling   

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må selv 
treffe vedtak i saken. For gjennomføring av avvikling og oppløsning gjelder IKS lovens bestemmelser 
§§ 32-38, herunder reglene om avviklingsstyre, avviklingsregnskap og deltakernes ansvar etter 
avvikling.   

Oppløsning av selskap må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser om 
avviklingen.   

Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre 
som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer 
ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt.   

  

§ 10-3 Utvidelse   

Nye kommuner kan opptas som deltakere av selskapet. Dette krever at alle tilsluttede kommuner gir 
sitt samtykke, jfr. IKS-lovens §4 og §26.  

Ved opptak av ny deltaker, gjøres bestemmelsene i § 3 gjeldende. Eierbrøken skal da beregnes på 
nytt i samsvar med § 2-1. Opptak av nye deltakere i selskapet skjer som hovedregel fra 1.1. i 
kalenderåret.   

Ved inntreden etter etableringstidspunktet, justeres selskapskapitalen med kommunal deflator for 
det enkelte år.   

KAPITTEL 11. TVISTER   

§ 11-1 Voldgift   

Tvist om forståelse av denne selskapsavtalen kan avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter 
lov om voldgift.   
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KAPITTEL 12. ØVRIGE BESTEMMELSER   

§ 12-1 Ikrafttredelse   

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.   

Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder IKS-lovens bestemmelser.   

  

§ 12-2 Habilitet   

Kommunelovens § 13-3 og Forvaltningslovens § 6 om habilitet for selskapets ansatte og medlemmer 
av selskapets styrende organer skal følges.   

 

§ 12-3 Meroffentlighet og åpenhet   

Offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet) gjelder for selskapets 
virksomhet og de styrende organ. Herav følger at møteplan og saksdokumenter til selskapets 
styrende organ skal gjøres åpent tilgjengelige f.eks. via selskapets elektroniske nettside.   

Det følger av unntaksbestemmelsene i loven hvilke saker som skal unntas for offentligheten. 

  

Dato 

24.5.2019 

 



1 

EIERSTRATEGI NESSET KOMMUNE 
 

NORDMØRE OG ROMSDAL BRANN OG REDNING IKS 

 

 
 

 
15.5.19 
 
 
 
 



2 

Innhold 

Innledning ...........................................................................................................3 
Eierstrategi for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ......................................................3 

Kommunene i NRIKS skal være aktive eiere ..........................................................4 
1.1. Legge til rette for samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap .............................4 
1.2. Kommunens eierstyring skal utøves gjennom representantskapet ......................................4 
1.3. Fastsette retningslinjer for valg og sammensetning av styret ...............................................4 
1.4. Kommunen skal ved behov ta initiativ til å avholde eiermøter .............................................5 
1.5. Kommunen skal regelmessig ta initiativ til å avholde kontaktmøter .....................................5 

Kommunene i NRIKS skal være tydelige eiere ......................................................5 
2.1. Kommunens motivasjon for eierskapet i NRIKS ....................................................................5 
2.2. Definere kjernevirksomheten til NRIKS .................................................................................6 

God økonomistyring og forutsigbar budsjettprosess .............................................6 
3.1 God økonomistyring ..............................................................................................................6 
3.2 Forutsigbar budsjettprosess ..................................................................................................7 

Hensiktsmessig forvaltning og drift av bygningsmassen ........................................7 
4.1 Eierskap til bygningsmassen som disponeres av NRIKS ........................................................7 
4.2 Drift og vedlikehold av bygningsmassen ................................................................................8 

Forventninger til selskapets virksomhet ...............................................................8 
5.1 Åpenhet og rapportering .......................................................................................................8 
5.2 Godtgjøring til styret og representantskapet ........................................................................8 
5.3 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer ...............................................................................8 
5.4 Revisjon av eierstrategien .....................................................................................................9 
− Det er representantskapet sitt ansvar å iverksette evaluering og eventuell revisjon av 

selskapets eierstrategi. Dette bør gjennomføres årlig. .........................................................9 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



3 

 
Innledning 
 
Eierstrategi for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (heretter NRIKS) leverer samfunnskritiske tjenester til 
regionen med utgangspunkt i myndighet og oppgaver delegert fra den enkelte eierkommune. 
Selskapet er opprettet i 2019, med formål å sikre nødvendig utvikling av brann- og 
redningstjenesten i regionen. Dette gjennom effektiv ressursutnyttelse, kompetanseheving, 
profesjonell ledelse, utstyrsutvikling, større slagkraft og økonomiske stordriftsfordeler.  
En koordinert innsats på tvers av kommunegrensene vil styrke både det forebyggende arbeidet og 
beredskapen. 

 
Utarbeidelsen av en eierstrategi skal bidra til å sikre at eierkommunene realiserer målene som lå til 
grunn for selskapsetableringen, og styrke samhandlingen mellom selskapet og eierkommunene. 
Eierstrategien fastsetter rammene for kommunenes eierstyring og uttrykker forventninger til 
selskapets virksomhet. Selskapets styrende organer og den enkelte eierkommune vil ha ansvaret for å 
operasjonalisere strategien. 

 
Eierstrategien skal utdype og supplere bestemmelsene i selskapsavtalen. Dersom det ikke er samsvar 
mellom eierstrategien og selskapsavtalen, vil selskapsavtalen ha forrang. De ulike punktene i eier- 
strategien oppstiller mål og strategier for kommunenes eieroppfølging og selskapets virksomhet. 
 

 
Foto: Mare Safety 
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Kommunene i NRIKS skal være aktive eiere 
1.1. Legge til rette for samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap 
- Brann- og eksplosjonsvernloven angir kommunenes plikter og fullmakter knyttet til etablering og 

drift av brannvesen. Eierkommunene har delegert til NRIKS å ivareta kommunenes plikter og 
oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. Eierkommunene og NRIKS har et felles 
ansvar for å sikre at de lovpålagte plikter og fullmakter ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

- Eierkommunene skal arbeide systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. 
sivilbeskyttelsesloven og plan‐ og bygningsloven med forskrifter. Den generelle beredskapsplikten 
komplementerer beredskapsplikter som følger av sektorregelverk innenfor bl.a. brannområdet og 
akutt forurensing. Både eierkommunene og NRIKS skal legge til rette for utstrakt 
kompetansedeling og informasjonsutveksling i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

1.2. Kommunens eierstyring skal utøves gjennom representantskapet 
- Eiermeldinger bør danne grunnlaget for en strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk fra 

deltakerkommunenes side 
- Eierstyring skal utøves gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet. 
- Representantskapet skal anvendes aktivt til behandling av saker som er av stor betydning for 

eierne/selskapet, eller som ikke naturlig sorterer inn under styrets myndighetsområde. 
- Representantskapet skal bør bestå av sentrale folkevalgte (ordfører/varaordfører) for å sikre god 

samordning med relevant politisk organ i de respektive eierkommunene, og for å sikre at den 
politiske ledelsen har inngående innsikt i selskapets virksomhet. 

- Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal oversendes representantskapet og 
eierkommunene v/ rådmannen uten ugrunnet opphold og senest fire uker før møtet. Protokoller 
skal også oversendes til de forannevnte parter innen rimelig tid etter at møtet er avholdt. 

- Sakspapirer fra møtene i representantskapet skal legges ut på selskapets internettsider. 
- Representantskapet inntar som selskapets øverste myndighet en aktiv rolle i utviklingen av 

selskapets virksomhet. Representantskapet bør således ha en aktiv rolle i selskapets strategi- 
arbeid innenfor rammene trukket opp av de respektive kommunestyrene. 

- Representantskapet skal utøve eierskapet i tråd med selskapsavtalen, eierstrategien og øvrige 
vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyrene, så lenge dette er forenelig med relevante 
lover/forskrifter og forpliktelser overfor tredjepart. 

- Det kan være hensiktsmessig at største deltakerkommune de første årene etter etablering har 
lederen i representantskapet 

1.3. Fastsette retningslinjer for valg og sammensetning av styret 
- Én av de viktigste oppgavene i eieroppfølgingen er å velge et styre som har kompetanse, erfaring 

og kapasitet ut fra selskapets egenart. Dette skal sikres gjennom bruk av valgkomité i forbindelse 
med styrevalg. Valgkomiteen innstiller kandidater overfor representantskapet som formelt velger 
styret. Representantskapet oppnevner valgkomiteen og fastsetter kriterier for komiteens arbeid 
gjennom instruks for valgkomiteen.  

- Kriteriene for valgkomiteens arbeid skal omfatte forventinger til kollegiets kompetanse. Styret 
bør bl.a. ha kompetanse og erfaring innenfor følgende områder; offentlig forvaltning, herunder 
innsikt i den politiske og administrative organiseringen/beslutningsprosesser i 
deltakerkommunene, fagkunnskap knyttet til kjernevirksomheten til NRIKS, spesialkompetanse 
innenfor økonomi, juss, organisasjonsutvikling mv. og kompetanse/erfaring knyttet til ledelse og 
styrearbeid. 

- Valgperioden for styret skal være på to år. Selv om en valgperiode på to år gir fleksibilitet med 
hensyn til å endre styresammensetning, kan det likevel være hensiktsmessig å foreta gjenvalg for 
å bevare nødvendig kompetanse, erfaring og oppnå kontinuitet i styret. 

- Det skal anvendes numeriske varamedlemmer for styremedlemmene. 
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- Det bør gjennomføres egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver. Styret bør ved 
behov tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom for eks. introduksjonsprogram for nye 
styremedlemmer eller ved å regelmessig avholde fagseminarer med relevans for selskapets 
virksomhet. Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Resultatet presenteres for representantskapet. 

1.4. Kommunen skal ved behov ta initiativ til å avholde eiermøter 
- Formålet med eiermøter vil hovedsakelig være å foreta prosessuelle avklaringer i aktuelle saker. 
- Lederne av de styrende organ i NRIKS kan også ta initiativ til å invitere til eiermøter når det anses 

som hensiktsmessig med en uformell drøfting av en bestemt sak under utredning. 
- Eiermøtet har ikke beslutningsmyndighet. Eierstyring utøves gjennom representantskapet. 
- På eiermøter skal den enkelte kommune være representert ved ordfører, rådmann og medlem av 

representantskapet. NRIKS skal være representert ved styreleder og ansattrepresentant(er) i 
styret, samt brann- og redningssjef/representanter fra administrasjonen. 

1.5. Kommunen skal regelmessig ta initiativ til å avholde kontaktmøter 
- Kommunene skal ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom NRIKS v/ selskapets ledelse og 

den politiske/ administrative ledelsen eventuelt politiske organ i kommunen. Styrets leder skal 
delta på disse møtene. 

- Kontaktmøtene skal sikre en løpende informasjonsutveksling mellom partene og bidra til å sette 
virksomheten til NRIKS på den politiske dagsorden. 

- Eierstyring skal utøves gjennom representantskapet og ikke gjennom kontaktmøtene. 
 

 

Kommunene i NRIKS skal være tydelige 
eiere 
2.1. Kommunens motivasjon for eierskapet i NRIKS  
- Etableringen av NRIKS har muliggjort at kommunenes forpliktelser i henhold til brann og 

eksplosjonsvernloven kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Eierkommunene utgjør i all 
hovedsak et felles bo- og arbeidsmarked. Det er derfor hensiktsmessig å ha et regionalt 
perspektiv på samfunnssikkerhet generelt, og brann- og redningsberedskap spesielt. 

- Det interkommunale samarbeidet bidrar til å styrke beredskapen i regionen ved at brann- og 
redningsressurser lettere kan koordineres og settes inn på tvers av kommunegrensene. 

- Det interkommunale samarbeidet legger til rette for at brannvesenet bør ha god kompetanse 
innenfor alle områder i kjernevirksomheten. Kompetansen i selskapet skal ivareta grunnleggende 
utdanning av alt brannmannskap og sikre at forskriftsmessig kompetanse blir gitt til alle som 
trenger det. Det vil også være lettere å investere i spesialutstyr som kan anvendes i ulike deler av 
beredskapsområdet. 

- Det interkommunale samarbeidet skal ha en kostnadseffektiv drift og gi stordriftsfordel. 
- Samfunnsutviklingen medfører økte krav og forventinger til brann- og redningstjenesten som 

lettere kan løses gjennom større selskap/enheter; herunder demografisk utvikling, byomforming, 
ny infrastruktur, endringer i lokalt næringsliv/industri mv. 

- Arbeidet med ROS, beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse må prioriteres av selskapets 
ledelse og rulleres jevnlig. 

  



6 

2.2. Definere kjernevirksomheten til NRIKS  
- Kjernevirksomheten til NRIKS består i å utføre eierkommunenes plikter, oppgaver og behov i 

henhold til krav i brann- og eksplosjonsvernloven.  
- NRIKS skal søke å generere inntekter gjennom for eks. salg av tjenester knyttet til forebyggende 

virksomhet og beredskapsrelaterte tjenester så lenge dette er forenelig med relevante lover/ 
forskrifter og ikke svekker selskapets evne til å ivareta kjerneoppgavene. 

- Selskapet kan tillegges andre oppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om, samt 
inngå samarbeidsavtaler med kommuner/selskaper/virksomheter når dette bygger opp om 
kjernevirksomheten. 

 
 

God økonomistyring og forutsigbar 
budsjettprosess 
3.1 God økonomistyring 
- NRIKS ivaretar oppgaver og utøver myndighet delegert fra eierne med hjemmel i brann- og 

eksplosjonsvernloven. Virksomheten til NRIKS er hovedsakelig finansiert med tilskudd fra eierne. 
Eierne forutsetter imidlertid at NRIKS arbeider kontinuerlig for å oppnå en mest mulig 
kostnadseffektiv drift. NRIKS skal bidra til at tilskuddet fra eierne holdes på et moderat nivå 
gjennom å legge til rette for et nøkternt drifts- og investeringsnivå. 

- Større endringer i drift/organisering, eller større investeringer som vil påvirke tilskuddsbehovet 
betydelig, skal behandles som egne saker i deltakerkommunene i god tid før NRIKS /kommunenes 
behandling av årsbudsjett/økonomiplan. 

- Dersom NRIKS oppnår et positivt årsresultat så tilføres overskuddet selskapets egenkapital 
(fond).  

- NRIKS skal ha en låneramme som legger til rette for at selskapet kan lånefinansiere nødvendige 
investeringer i kjøretøy/materiell/utstyr/infrastruktur. Investeringene skal ha en jevn fordeling 
slik at de kan håndteres innenfor vedtatt låneramme. Dette skal bidra til å forhindre betydelige 
svingninger i tilskuddsbehovet. Kommunestyrene forplikter seg til å dekke kapitalkostnadene for 
et gitt investeringsnivå gjennom vedtatt tilskudd, som igjen er basert på investeringsbudsjettet. 

- Dersom det er grunn til å anta at det blir en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjett skal 
styret straks legge en plan for omdisponering av ressurser eller reduksjoner i driftsnivå. Dersom dette 
ikke er tilstrekkelig skal styret straks gi melding til representantskapet som behandler saken. 
Styret skal redegjøre for budsjettavviket og planlagte tiltak og skal om nødvendig legge fram forslag 
til revidert budsjett. 

- NRIKS skal sikre korrekt KOSTRA-rapportering. NRIKS og deltakerkommunene skal også arbeide for å 
sikre sammenlignbare indikatorer for ressursbruk/styringsindikatorer for sektoren. 

- Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i 
forhold til virksomhetens karakter. Det skal ligge en moderat risikoprofil til grunn for aktivitet 
som skal bidra til å generere egne inntekter, dvs. f. eks. salg av tjenester knyttet til forebyggende 
virksomhet og beredskapsrelaterte tjenester. 
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3.2 Forutsigbar budsjettprosess 
- Administrasjonen i NRIKS skal utarbeide forslag til årsbudsjett/fireårig økonomiplan i tråd med 

kravene i lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. Budsjettforslaget skal 
legge opp til et nøkternt og forsvarlig driftsnivå fundert på faglige vurderinger. Økonomiplanen 
skal utvikles slik at den gir deltakerkommunene tilfredsstillende informasjon om utviklingen i 
inntekter og kostnader i planperioden, herunder synliggjøre hvilke kostnader som utløses av krav 
i lover og forskrifter. Beregningsgrunnlag skal oversendes til deltakerkommunene ved forespørsel. 

- Styret skal behandle brann- og redningssjefens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. 
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som skal sikre en forsvarlig drift og organisering av 
virksomheten. Styrets forvaltningsansvar skal gjenspeiles i budsjettforslaget. Styrets 
budsjettforslag skal således bygge på kommunenes fremlagte prognoser for økonomisk 
handlingsrom de neste 4 årene. Styrets budsjettforslag skal fremmes for endelig behandling i 
representantskapet. Uforutsette utgifter som oppstår behandles normalt ved årlig rullering av 
økonomiplanen. Vesentlige hastesaker behandles i perioderapporteringen gjennom budsjettåret. 

- Det kan avholdes budsjettseminar når forslag til budsjett/økonomiplan er utarbeidet, 
styrebehandlet og oversendt deltakerkommunene.  
Representantskapet skal behandle styrets budsjettforslag etter at rådmennenes budsjettforslag 
(handlings- og økonomiplan) er offentliggjort, og før kommunestyrene fatter endelig 
budsjettvedtak. Den enkelte deltakerkommunes medlem i representantskapet kan da vurdere 
styrets budsjettforslag opp mot kommunens økonomiske handlingsrom.  

- Kommunestyrene fastsetter det endelige tilskuddsnivået for NRIKS basert på rådmennenes 
budsjettforslag og representantskapets vedtak. Kommunestyrenes budsjettvedtak skal 
ekspederes til NRIKS. Representantskapet skal ved behov behandle revidert årsbudsjett/ 
økonomiplan med utgangspunkt i kommunestyrenes budsjettvedtak. 

 

Hensiktsmessig forvaltning og drift av 
bygningsmassen 
4.1 Eierskap til bygningsmassen som disponeres av NRIKS  
− Brannstasjoner og annen bygningsmasse som NRIKS disponerer i dag er eid/leid av den enkelte 

deltakerkommune. I forbindelse med realiseringen av ny brannstasjonsstruktur skal den enkelte 
vertskommune oppføre og eie brannstasjonene. Vertskommunen kan også leie brannstasjoner 
eller annen bygningsmasse som skal disponeres av NRIKS. Stasjonene som stilles til disposisjon 
for virksomheten til NRIKS skal ha en nøktern standard og størrelse samt være i lovlig og 
forsvarlig stand. Brannstasjonene skal imidlertid bygges for framtiden og skal således være 
funksjonelle for selskapet på både kort og lang sikt. Nye forskriftskrav som utløser behov for 
påbygg eller ombygginger håndteres gjennom økonomiplanbehandlingen. 

− Det skal inngås leieavtaler mellom vertskommunen og NRIKS som i all hovedsak skal være like- 
lydende. All vederlagsberegning knyttet til leieforholdet skal i utgangspunktet baseres på 
prinsippet om selvkost. Leiekostnaden inngår i selskapets ordinære driftskostnader som fordeles 
mellom deltakerkommunene. 

 
4.2 Drift og vedlikehold av bygningsmassen 
− Leieavtalen mellom den enkelte vertskommune og NRIKS skal også regulere partenes 

forpliktelser med hensyn til drift og vedlikehold av bygningsmassen. Ansvarsfordelingen mellom 
partene skal i all hovedsak være lik for å oppnå en effektiv forvaltning og drift av 
bygnings-massen. Ansvarsfordelingen skal ta utgangspunkt i etablert praksis i vertskommunene. 

− Leieavtalene skal søkes harmonisert så langt som mulig hva gjelder avtalepunkter om betalings- 
tidspunkt, bestemmelser om regulering av leien mv. På denne måten vil leieutgifter kunne 
behandles samlet i økonomiplanforslaget fra selskapet. 
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Forventninger til selskapets virksomhet 
5.1 Åpenhet og rapportering 
− Det skal være åpenhet knyttet til deltakerkommunenes eierstyring og selskapets virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet. Det skal være åpne og transparente 
beslutningsprosesser i deltakerkommunene, representantskapet og styret. NRIKS skal av den 
grunn bl.a. gjøre sakspapirer til de styrende organ, årsberetninger/-regnskap og annen relevant 
informasjon om virksomheten lett tilgjengelig på selskapets internettsider. Det skal være åpenhet 
knyttet til deltakerkommunenes eier- styring gjennom bl.a. utarbeidelse av en eierstrategi. 

− Selskapet skal oversende innkallinger/sakslister, saksdokumenter og protokoller fra møter i de 
styrende organ, årsbudsjett/økonomiplan, årsberetning/-årsregnskap, tertialrapporter og andre 
saker som er av stor strategisk, prinsipiell eller økonomisk betydning for eierne/selskapet til 
deltakerkommunene v/rådmannen. 

5.2 Godtgjøring til styret og representantskapet 
− Deltakerkommunene forventer at godtgjøringen til styret holdes på et moderat nivå. NRIKS bør se til 

andre interkommunale selskap i regionen ved fastsettelsen av nivået på godtgjøringer. Det kan i 
enkelte tilfeller være hensiktsmessig å fastsette et nivå som avviker fra gjennomsnittet på bakgrunn 
av særskilte forhold, herunder behov for å rekruttere rett kompetanse, stor saksmengde mv. 

− Representantskapsmedlemmenes godtgjøring fastsettes og utbetales av den enkelte 
deltakerkommune, basert på reglement for godtgjørelse i kommunene og slik at prinsippene for 
eierstyring blir praktisert. 

 
5.3 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer 
− Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskapet forventes å påta seg for mennesker, 

samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. hensyn som ikke er pålagt ved lov. 
− NRIKS skal være bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar bør integreres i selskapets 

strategiarbeid, den løpende virksomhetsstyringen og i selskapets rapportering. 
− NRIKS skal utarbeide etiske retningslinjer tilpasset selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å 

påse at selskapet utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. Retningslinjene skal være 
forankret/implementert i hele organisasjonen. 

 
 

5.4 Revisjon av eierstrategien 
− Det er representantskapet sitt ansvar å iverksette evaluering og eventuell revisjon av selskapets 

eierstrategi. Dette bør gjennomføres årlig. 

 
 

15.5.2019 
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Dato: 9.4.2019 

1. Forord 
 

Brann- og eksplosjonsvernloven (Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 

farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver) fastsetter at kommunene skal etablere og drive et 

brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 

sikker måte. Brann- og redningstjenesten er kommunenes viktigste operative ressurs ved alvorlige 

ulykkeshendelser, samt den viktigste aktøren i den tekniske førstelinjeinnsatsen til redningstjenesten ved 

en rekke ulike uønskede hendelser. 

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 15 skal kommunene samarbeide om lokale og regionale 

løsninger av brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av 

samlede ressurser. For de seks kommunene Aukra, Gjemnes, nye Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll er 

det gjennomført et utredningsarbeid for å etablere en felles brann- og redningstjeneste med 

arbeidstittelen «Nordmøre og Romsdal brann og redning» fra 1.1.2020, organisert som IKS.  

Kommunene skal dokumentere at brannvesenet er organisert, utrustet og bemannet i henhold til 

kravene i brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

(dimensjoneringsforskriften) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften).  I tillegg til minimumskrav gitt gjennom regelverket, skal en oppdatert ROS-

analyse danne grunnlag for hvordan tjenesten skal arbeide med å redusere sannsynligheten for brann og 

begrense konsekvensene branner og andre ulykker kan få. Funnene i ROS-analysen for Nordmøre og 

Romsdal brann og redning er bearbeidet videre gjennom forebyggende- og beredskapsanalyser, blant 

annet for å belyse optimal organisering, bemanning og utrustning.  

Dette dokumentet (Dokumentasjon av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) er et overordnet og 

styrende dokument for det nye brannvernsamarbeidet som angir formelle og faglige rammebetingelser, 

samt føringer for økonomiske forhold. Vedtakskompetansen for å fastsette disse rammene vil etter 

selskapsavtalen ligge hos representantskapet i et nytt IKS. 

Arbeidet med dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning er gjort i henhold til 

prosjektoppdraget vedtatt av styringsgruppen for etablering av nytt felles brannvesen. Videre er det tatt 

hensyn til at nytt IKS skal etableres i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet, føringer fra sentrale 

myndigheter, samt utkast til ny dimensjoneringsforskrift.  

Dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning vil sammen med selskapsavtale, 

eierstrategi og endelige vedtak i eierkommunene, utgjøre den samlede overordnede dokumentasjonen 

av et nytt brannvernsamarbeid for deltagende kommuner. Dokumentasjonen avløser da gjeldende 

ordninger som eierkommunene tidligere har vedtatt, og gir grunnlag for brannvernsamarbeidets videre 

arbeide med forebyggende- og beredskapsplaner og annen påkrevd dokumentasjon. 

 

Alf Magne Smørholm 

Prosjektleder utredningsarbeidet / Brannsjef Molde brann- og redningstjeneste 
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2. Introduksjon 

2.1 Bakgrunn og formål  

Plikten til å etablere og drive en brann- og ulykkesberedskap som er i henhold til kravene i Lov om vern 

mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) ligger hos kommunene.  Etter denne loven skal kommunene etablere og drifte et 

brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv 

og sikker måte. Detaljerte føringer for organisering, bemanning og utrustning framgår av Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). I tillegg må kravene som 

følger av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-

forskriften) etterleves, samt en risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn. Gjennom dokumentasjonen 

av brannvesenet skal det fremgå hvordan overordnede krav til organisering, utrustning, bemanning og 

HMS oppfylles. 

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 15 skal kommunene samarbeide om lokale og regionale 

løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av 

samlede ressurser. For de seks kommunene Aukra, Gjemnes, nye Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll 

pågår det et utredningsarbeid for å etablere en felles brann- og redningstjeneste fra 1.1.2020, organisert 

som IKS. Gjennom prosjektoppdraget (vedlegg 6), vedtatt av styringsgruppen for etablering av nytt felles 

brannvesen, er det satt mål om at nytt IKS etableres i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet. 

Videre skal føringer fra sentrale myndigheter, samt utkast til ny dimensjoneringsforskrift legges til grunn. 

Målet med etableringen er at den skal gi en positiv effekt i form av økt kvalitet på tjenesten til 

innbyggerne, samt kompetansemessige og økonomiske fordeler.  

Gjennom utredningsarbeidet for det nye brannvernsamarbeidet, med arbeidstittelen «Nordmøre og 

Romsdal brann og redning», er det blant annet utarbeidet en ROS-analyse (vedlegg 1), 

forebyggendeanalyse (vedlegg 2) og beredskapsanalyse (vedlegg 3). Dokumentasjonen av Nordmøre og 

Romsdal brann og redning (dette dokumentet) bygger på det utførte analysearbeidet, samt kravene i 

regelverket.  Dokumentasjonen er et overordnet og styrende dokument for det nye 

brannvernsamarbeidet som angir formelle og faglige rammebetingelser, samt føringer for økonomiske 

forhold for utførelse og oppfølging av brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.  

Basert på rammene i «dokumentasjon av Nordmøre og Romsdal brann og redning» (dette dokumentet), 

må et nytt brannvernsamarbeid utarbeide tilstrekkelig detaljert dokumentasjon blant annet i form av 

forebyggende- og beredskapsplaner, rutiner og prosedyrer, oppfølgingsrutiner og evalueringer.  
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2.2 Definisjoner 

Begrep Betydning 

Beredskap Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere 
kriser eller andre uønskede hendelser på en best mulig måte. For 
brannvesenet innebærer dette den ordning som sikrer at personell 
er disponibel for innsats på kort varsel. 

Brannvernregion To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av 
noen eller alle brannvesenets oppgaver. 

Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke. 

Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på 
skadestedet. 

Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse. 

Risiko Utrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens av en 
uønsket hendelse. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) 

Systematisk framgangsmåte for å identifisere uønskede hendelser 
som kan komme til å skje, og beskrive risiko og sårbarhet forbundet 
med disse. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. 

Tettsted Tettbebygd område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom 
husene ikke overstiger 50 meter. 

Uønsket hendelse Hendelse som avviker fra det normale og som har medført eller kan 
medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

Særskilt brannobjekt Bygninger/områder som representerer en særskilt risiko ved brann, 
jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

 

2.3 Forkortelser 

Følgende forkortelser er brukt i dette dokumentet: 

• DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• ELS – Enhetlig ledelses system 

• HMS – Helse, miljø og sikkerhet 

• IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 

• IKS – Interkommunalt selskap 

• IKT - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

• KS – Kvalitetssikring 

• MBR – Molde brann- og redningstjeneste 

• NBSK – Norges brannskole 

• NRIKS – Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

• ROS – Risiko- og sårbarhet 

• RIUA – Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning 

• SSB – Statistisk sentralbyrå 
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3. Grunnlag for organisering, utrustning og bemanning 

3.1 Overordnede rammer og organisering  

Gjennom utkastet til selskapsavtale for «Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS» (vedlegg 7) 

fremgår det at kommunene Aukra, Gjemnes, nye Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll oppretter 

brannvernsamarbeid etter lov om interkommunale selskaper, med tilhørende forskrifter. Selskapets 

formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og 

eksplosjonsvernlovens krav til kommunene, herunder: Drifte et brann- og redningsvesen som kan ivareta 

forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter på en effektiv og sikker måte. 

Følgende figur illustrerer overordnet organisering: 

 

 

 

 

 

Representantskapet er det øverste organet i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og består av ett 

medlem fra hver deltakerkommune. Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter 

brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Delegeringen omfatter ikke viktige og 

prinsipielle saker som etter loven er lagt til kommunestyret selv.  Representantskapet delegerer 

nødvendig myndighet til hhv. styret og daglig leder (brann- og redningssjefen). For avgjørelser truffet av 

brann- og redningssjefen er den enkelte kommune klageinstans.   

Det er representantskapet som vedtar den overordnede og styrende dokumentasjonen for det nye 

brannvernsamarbeidet (dette dokumentet, også omtalt som brannordningen). 

Styret består av fem medlemmer valgt av representantskapet, samt to medlemmer valgt blant selskapets 

ansatte. Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet iht. selskapsavtalen og/eller 

loven.  Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med eiernes mål og formål fastsatt i 

selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og økonomiplan samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet.  Blant oppgavene til styret er ansettelse av daglig leder for Nordmøre og Romsdal 

brann og redning IKS. 

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. Brann- og 

redningssjef administrerer virksomheten og skal forestå den daglige ledelsen av selskapet. Brann- og 

redningssjef er direkte underordnet styret og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 

Vedkommende skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.  Brann- og redningssjef er 

Representantskap 

Styret 

Daglig leder 
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videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, jfr. 

delegasjonsvedtak i deltakerkommunene.   

3.2 Befolkning og areal i samarbeidsområdet 

Samarbeidskommunene har et samlet innbyggertall på omlag 56 000 personer og et areal på omtrent 

5500 km² som dekker både kyst- og fjordkommuner. 

Kartet viser samarbeidskommunene som inngår i Nordmøre og Romsdal brann og redning markert med rødt. 

Tabellen under viser areal og folketall i samarbeidskommunene. 

Nøkkeltall for samarbeidskommunene pr.01.01.2019: 

Kommune Folketall  Folketall % Areal (km²) Areal % 

Aukra 3 539 6 % 59 1 % 

Rauma 7 487 13 % 1502 27% 

Gjemnes 2 641 5 % 381 7 % 

Sunndal 7 106 13 % 1713 31 % 

Nye Molde 31 976 57 % 1504 27 % 

Tingvoll 3 045 5 % 337 6 % 

SUM 55 794 
 

5496  
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I samarbeidsområdet er det følgende tettsteder med over 200 innbyggere (antall innbyggere i parentes):  

- I nye Molde kommune: Molde (20 957), Hjelset (963), Eidsvåg (947), Midsund (596), 

Nesjestranda (535), Kleive (451), Rausand (276) og Torhaug (259) 

- I Rauma kommune: Åndalsnes (2403), Isfjorden (1326), Voll (507), Innfjorden (280) og 

Brønnsletten (225)  

- I Sunndal kommune: Sunndalsøra (4054), Grøa (389) og Hoelsand (332) 

- I Aukra kommune: Hollingen (1163, fordelt på Aukra og Fræna) og Aukra (968) 

- I Tingvoll kommune: Tingvollvågen (973) 

- I Gjemnes kommune: Batnfjordsøra (387) og Torvikbukt (221) 

 

Ved en høy befolkningsvekst er det stipulert at det i 2040 vil være 64 200 innbyggere i samarbeids-

kommunene (SSB beregning).  

3.3 Myndighetskrav, styrende dokumenter og grunnlagsdokument 

Nordmøre og Romsdal brann og redning er underlagt lovverk som gjelder i offentlig sektor, herunder 

kommuneloven, IKS-loven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser. I 

tillegg kommer en rekke andre særlover med forskrifter. I forhold til organisering, utrustning og 

bemanning av brannsamarbeidet er de viktigste styrende dokumentene brann- og eksplosjonsvernloven, 

dimensjoneringsforskriften, forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften.  
 

Følgende myndighetskrav og dokumenter er de viktigste styrende dokumentene for Nordmøre og 

Romsdal brann og redning: 

Dokument Utgiver Utgivelsesår 

Kommunestyrevedtak i eierkommunene 
om deltagelse i utredningsarbeidet av 
nytt brannvernsamarbeid. 

Vedtak gjort av kommunestyrene i 
Aukra, Gjemnes, Midsund, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal og Tingvoll. 

2018 

Styringsgruppens prosjektoppdrag, 
prosjektplan og framdriftsplan for 
etablering av «Nordmøre og Romsdal 
brann og redning IKS». 

Styringsgruppen for forberedelse og 
gjennomføring av etablering av felles 
brann- og redningstjeneste.  

2019 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) 

Justis- og beredskapsdepartementet 2002 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-
loven) 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

1999 

Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Justis- og beredskapsdepartementet 1967 

Lov om rett til innsyn i dokument i 
offentlig verksemd (offentlighetsloven) 

Justis- og beredskapsdepartementet 2006 

Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

2018 

Lov om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet 2016 
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(anskaffelsesloven) 

Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften) 

Justis- og beredskapsdepartementet 2002 

Forskrift om brannforebygging Justis- og beredskapsdepartementet 2015 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

Arbeids- og sosialdepartementet 1997 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen (forskrift om farlig stoff) 

Justis- og beredskapsdepartementet 2009 

Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff 

Justis- og beredskapsdepartementet 2002 

Forskrift om sivil håndtering av 
eksplosjonsfarlige stoffer 

Justis- og beredskapsdepartementet 2017 

Forskrift om pyrotekniske artikler Justis- og beredskapsdepartementet 2013 

Forskrift om tiltak for å forebygge og 
begrense konsekvensene av storulykker 
i virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer (storulykkeforskriften) 

Justis- og beredskapsdepartementet 2014 (siste 
rev.) 

 

Følgende øvrige dokumenter er lagt til grunn i arbeidet med dokumentasjon av Nordmøre og Romsdal 

brann og redning: 

Dokument Utgiver Utgivelsesår 

Nasjonalt risikobilde Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2014 

Risiko og sårbarhetsanalyse Nordmøre 
og Romsdal IKS. 

Prosjektgruppen for utredning av nytt 
brannvernsamarbeid. 

2019 

Kartlegging av risikoen for brann i 
kommunene Aukra, Eide, Molde, 
Midsund og Nesset. 

Molde brann- og redningstjeneste, v/ 
forebyggende avdeling. 

2017 

Stortingsmelding nr. 35:2008-2009 om 
Brannsikkerhet – Forebygging og 
brannvesenets oppgaver 

Justis- og politidepartementet 2009 

Statistikk fra rapporteringssystemet 
BRIS. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2019 

Analyse av krisescenarier 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2019 

Brannstudien  Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2013 

Meld. St. 10 (2016-2017). Risiko i et 
trygt samfunn 

Justis- og beredskapsdepartementet 2016 

NOU 2012:4 Trygg hjemme. 
Brannsikkerhet for utsatte grupper 

Regjeringsoppnevnt utvalg 2012 
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Brannsikkerhet for risikoutsatte 
grupper 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2014 

Veileder om samarbeid mellom 
kommunale tjenesteytere om brann-
sikkerhet for risikoutsatte grupper 

Helsedirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

2017 

Forslag til forskrift om organisering, 
bemanning og utrustning av brann- og 
redningsvesen og nødmeldesentralene 
(brann- og redningsvesenforskriften) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2017 
 
 

Forebyggendeanalyse Nordmøre og 
Romsdal brann og redning IKS 

Prosjektgruppen for utredning av 
Nordmøre og Romsdal brann og 
redning IKS. 

2019 

Beredskapsanalyse Nordmøre og 
Romsdal brann og redning IKS 

Prosjektgruppen for utredning av 
Nordmøre og Romsdal brann og 
redning IKS. 

2019 

  

Denne dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning bygger direkte på arbeidet som er 

gjort med ROS-analyse (vedlegg 1), forebyggendeanalyse (vedlegg 2) og beredskapsanalyse (vedlegg 3) 

for brannsamarbeidet. I dette analysearbeidet er det lagt til grunn langt flere dokument, som analyser 

fra andre instanser, statistikk m.m., enn det som er nevnt over.  

Følgende modell illustrer sammenhengen mellom denne dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal 

brann og redning og analysene som er gjort, samt styrende krav i regelverk: 
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Dokumentasjon av 
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-dokumentasjon 
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3.4 Forutsetninger og avgrensninger 

Dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning er utarbeidet med følgende 

forutsetninger og avgrensninger:  

- Dokumentasjonen gjelder for samarbeidskommunene fra Nordmøre og Romsdal som har vært 

med på hele arbeidet med å danne et felles brannvesen. I sluttfasen av analysearbeidet ble det 

avklart at også nye Hustadvika kommune vil se på muligheten for å delta i brannvernsamarbeidet. 

Av hensyn til framdriften i prosjektet har det ikke vært mulig å inkludere denne kommunen i 

dokumentasjonen.  

- Etter at kommunene har gjort sine vedtak om deltagelse i brannvernsamarbeidet (juni 2019), må 

denne dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning, samt analysene denne 

bygger på, revideres for å oppdatere og kvalitetssikre innholdet. 

- Gjennom prosjektoppdraget er det satt som mål at nytt IKS etableres i tråd med utviklingen 

innen tjenesteområdet. Av den grunn er føringer fra sentrale myndigheter, samt forslag til ny 

dimensjoneringsforskrift lagt til grunn for dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og 

redning. Videre er målet med etableringen om at den skal gi en positiv effekt i form av økt 

kvalitet på tjenesten til innbyggerne, samt kompetansemessige og økonomiske fordeler. 

- Dokumentasjonen er avgrenset til de oppgavene som er fastsatt gjennom brann- og 

eksplosjonsvernloven med forskrifter som kommunene normalt delegerer til brann- og 

redningstjenesten. 

- ROS-analysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, som videre er bearbeidet 

gjennom egne forebyggende- og beredskapsanalyser, er et viktig grunnlag for denne 

dokumentasjonen  

- Dokumentasjonen har et overordnet og regionalt perspektiv for samarbeidsregionen. 
- Det er representantskapet i det nye brannvernsamarbeidet som vedtar den overordnede og 

styrende dokumentasjonen for det nye brannvernsamarbeidet (dette dokumentet). 
- Basert på de overordnede rammene i denne dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann 

og redning, må et nytt brannvernsamarbeid utarbeide tilstrekkelig detaljert dokumentasjon 

blant annet i form av forebyggende- og beredskapsplaner, rutiner og prosedyrer, 

oppfølgingsrutiner og evalueringsdokumentasjon.  

- Dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og redning skal oppdateres i takt med 
revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
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4. Om regionalt brannsamarbeid for Nordmøre og Romsdal  

4.1 Brann og redning i et regionalt perspektiv 

I perioden juni 2018 – november 2018 ble det gjort vedtak i de tre Nordmørskommunene Gjemnes, 

Sunndal og Tingvoll, og de tre Romsdalskommunene Aukra, nye Molde (Midsund, Molde og Nesset) og 

Rauma om å gå videre med en utredning av et samarbeid innen brannvern. Målet er å etablere et nytt 

felles regionalt brannvesen, organisert som IKS, fra 01.01.2020. 

Utredningsarbeidet er organisert som et prosjekt med styringsgruppe, bestående av en representant for 

hver av de seks kommunene, samt prosjektgruppe for utførelse av utredningsarbeidet, bestående av 

representanter fra alle deltagende brannvesen, inkludert tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er det 

opprettet arbeidsgrupper for utredning av ulike tema. 

Gjennom prosjektoppdraget er prosjektgruppen bedt om å utarbeide et felles beslutningsgrunnlag innen 

1.5.2019. Dokumentasjonen av et nytt brannvernsamarbeid skal være basert på en oppdatert ROS-

analyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse. Videre er det satt mål om at nytt IKS etableres i 

tråd med utviklingen innen tjenesteområdet og føringer fra sentrale myndigheter, samt at utkast til ny 

dimensjoneringsforskrift skal legges til grunn. Målet med etableringen er at den skal gi en positiv effekt i 

form av økt kvalitet på tjenesten til innbyggerne, samt kompetansemessige og økonomiske fordeler.  

ROS-analyse (vedlegg 1), forebyggendeanalyse (vedlegg 2), beredskapsanalyse (vedlegg 3) og utkast til 

beredskapsplan (vedlegg 4) er utarbeidet i tråd med oppsatt framdriftsplan. Disse dokumentene gir, 

sammen med regelverket, nødvendig grunnlag for å dokumentere de overordnede rammene for 

Nordmøre og Romsdal brann og redning.  

ROS-analysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS viser et bredt spekter av alvorlige 

hendelser som kan oppstå i samarbeidsområdet og som brann og redning må påregne å yte innsats mot. 

Dette dreier seg om alt fra store/alvorlige brannhendelser, ulykker med eksplosiver eller farlig stoff, 

alvorlige hendelser ved større arrangement, hendelser knyttet til trafikk på veg, jernbane, sjø og luft, 

hendelser i tunneler/gruver/fjellanlegg, konsekvensene av ekstremvær eller rasulykker, arbeidsulykker, 

drukningsulykker, helsehendelser, tilsiktede handlinger m.m. For mange av hendelsene vil brann- og 

redningstjenesten også ha et ansvar for forebygging. Dette dreier seg spesielt om store/alvorlige 

brannhendelser, ulykker med eksplosiver eller farlig stoff, og alvorlige hendelser ved større arrangement.  

I tillegg er det gjennom ROS-arbeidet framkommet mange forverrende faktorer og sårbarheter som vil 

kunne få betydning og må tas hensyn til. Eksempel på dette er boliger og fritidsboliger med lang 

innsatstid, fare for påsatte branner, mangler ved/feil bruk av bygninger, samfunnsgrupper som er ekstra 

utsatt ved brann, værforhold (tørke og vind) som gir økt fare for rask brannspredning, ulovlig bruk av 

pyrotekniske varer osv. 

I det videre analysearbeidet (forebyggende- og beredskapsanalyse) er det belyst hvilke tiltak som må gis 

høy prioritet i et nytt brannvernsamarbeid, samt kartlagt status og behov for kompetanse, ressurser og 

utstyr. Analysene gir grunnlag for dokumentasjon og dimensjonering av det nye brannvernsamarbeidet, 
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herunder hva som er riktig nivå og omfang på tiltak, organisering, utrustning, materiell og bemanning. 

Analysene er dermed det viktigste grunnlaget for dokumentasjonen av Nordmøre og Romsdal brann og 

redning. 

4.2 Brannforebyggende oppgaver 

Brann- og redningstjenestenes brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebygging skal 

utføres med minst ett årsverk per 10 000 innbyggere i ansvarsområdet. I tillegg kommer bemanning av 

leder for forebyggendearbeid, tilsyn og rengjøring av fyringsanlegg, samt tilsyn etter forskrift om 

håndtering av farlig stoff og oppfølging av regelverket for eksplosjonsfarlige stoffer. Andre forebyggende 

oppgaver krever ytterligere ressurser. 

Gjennom forebyggendeanalysen er det utarbeidet et grunnlag for brannvernsamarbeidet til å bestemme 

riktig nivå og omfang på tiltak, organisering, utrustning og bemanning av brannvernsamarbeidets 

forebyggende arbeid.  

Forebyggendeanalysen viser at følgende brannforebyggende tiltak må gis høy prioritet i et nytt 

brannvernsamarbeid: 

- Systematisk arbeid med informasjons- og motivasjonstiltak.  

- Etablering og oppfølging av «Trygg hjemme» samarbeid i alle kommuner.  

- System for mottak, håndtering og oppfølging av bekymringsmeldinger. 

- Risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter og oppbevaring av farlig stoff. 

- Vurdere/revidere kriteriene for registrering av særskilte brannobjekter ift funn i ROS-analysen. 

Videre kartlegge særskilte brannobjekter for å sikre en oppdatert oversikt over objekter.  

- Etablering av gode rutiner for håndheving av manglende etterlevelse av brannvesenets pålegg.  

- Tett oppfølging av risikovurderinger, rutiner og tiltak for å ivareta brannsikkerheten ved 

campingplasser og gjestehavner. 

- Befaringer og oppfølging av brannsikkerheten i borettslag/bygårder/utleieboliger, inkludert 

oppfølging av mangelfulle rømningsveger. 

- Rutiner for samarbeid med bygningsmyndighetene for å bidra til god brannteknisk 

byggesaksbehandling og oppfølging av brudd på branntekniske forutsetninger. 

For feiertjenesten viser analysen av tiltak at følgende må gis høy prioritet: 

- Gode rutiner for behovsprøvd tilsyn med og rengjøring av alle fyringsanlegg. 

- Brannverninformasjon om krav til røykvarslere, slokkeutstyr, komfyrvakt ol. ved tilsyn med 

fyringsanlegg. 

- Gjennomgang og eventuelt oppdatering av kriteriene for feiervesenets risikovurdering av 

eiendommer. 

- Gjennomføre tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til 

fyringsanlegget. 

I forebyggendeanalysen konkluderes det videre med at et nytt brannvernsamarbeid må etablere 

kompetanse, rutiner og system som gir god nok kapasitet til å utføre systematisk analysearbeid, 

gjennomføre tilsyns- og påleggsoppfølging med god kvalitet og intern kvalitetskontroll, samt etablere 
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system for intern informasjonsflyt i nytt brannvernsamarbeid. For feiervesenet bør det etableres rutiner 

for rapportering og oppfølging av bekymringsmeldinger. For å styrke evnen til å oppdage og følge opp 

lokale risikoforhold, bør det vurderes om det skal etableres en forebyggende stillingsprosent ute i hver 

kommune. Det kan være aktuelt å kombinere en slik stillingsprosent med en lokal beredskaps- eller 

feierstilling. 

Analysen viser et bemanningsbehov for det brannforebyggende arbeidet i et nytt brannvernsamarbeidet 

på 7,6 årsverk, i tillegg til leder, om brannforebyggerne skal utføre andre oppgaver på samme nivå som i 

dag. Videreføring av feiertjenestens brannforebyggende informasjonsarbeid ved utførelse av tjenestens 

ordinære oppgaver, vil gi et brannforebyggende bidrag på 0,6 årsverk.  

I samarbeidsområdet er det omtrent 26 700 fyringsanlegg som skal følges opp gjennom risikobasert 

tilsyn og rengjøres ved behov. Omkring 5900 av disse er fritidsboliger, som til dels har krevende/lange 

adkomstveger. For feiertjenesten viser analysen behov for en samlet bemanning på 15 årsverk, inkludert 

ledelse av tjenesten. I forhold til fordeling av arbeidsmengden, avstander, samt dagens etablerte fagmiljø, 

anbefales videreføring av tre fagmiljø for feiertjenesten i et nytt brannvernsamarbeid. Ledelse og det 

største fagmiljøet bør etableres i Molde. I tillegg bør det vurderes etablering av mindre fagmiljøer med 

minimum tre medarbeidere.  

I forebyggendeanalysen er forebyggende oppgaver og foreslåtte tiltak beskrevet mer detaljert, i tillegg til 

kompetansebehov og hva som anses som nødvendige ressurser og utstyr (jfr. vedlegg 2). Analysen vil 

være et viktig grunnlag for videre arbeid med brannforebyggende planer og -dokumentasjon. 

 

4.3 Beredskapsoppgaver 

Beredskapsoppgavene til brann- og redningstjenesten er gitt gjennom dimensjoneringsforskriften, ROS- 

og beredskapsanalysen. Beredskapsoppgavene som brann- og redningstjenesten utfører er i stadig 

endring. Utviklingen er at det blant annet blir flere helseoppdrag, samt at de siste årene er det blitt fokus 

på politioppgaver, gjennom den nasjonale prosedyren om pågående livstruende vold (PLIVO). 

Brannvesenets primæroppgave er å beskytte og redde liv. Ved meldinger om branner i 

beredskapsområdet til NRIKS, skal brannvesenet rykke ut med mannskaper fra de to nærmeste 

brannstasjonene. Dette for å få god slagkraft i en tidligfase. Ved langvarige innsatser benyttes i tillegg 

mannskaper fra andre brannstasjoner i beredskapsområdet.  

I beredskapsanalysen ble beredskapsoppgavene/tjenesteproduksjonen kartlagt. Den viser et bredt 

spekter av oppgaver som brannvesenet er satt til å løse bl.a.: 

- Slokke brann 

- Søk, livreddende innsats og evakuering av mennesker 

- Dyreredning 

- Røykdykking som livreddende innsats 

- Begrense skader på materiell 

- Berge kulturhistoriske verdier 
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- Sikre skadested/klarere områder 

- Faglig ledelse av hendelsen fra brann- og redningsvesenet (Innsatsleder brann) 

- Innsatsledelse og ordensmyndighet til politiet ankommer og eventuelt overtar 

- Helsehendelser (bistå hjemmetjenesten m.m.) 

- Bistand til ambulansen (avansert hjerte og lungeredning, transport av pasient) 

- Akutthjelper beredskap (mens du venter på ambulansen) – økende mengde oppdrag, de fleste 

hendelsene er hjertestans 

- Stab - ved større og mer langvarige hendelser 

- Redningsresurs i forbindelse med trafikkulykker 

- Redningsresurs i forbindelse med jernbaneulykker 

- Redningsresurs i forbindelse med trafikkulykker med tyngre kjøretøy (tungredning) 

- Redningsresurs i forbindelse med ras og ustabile bygninger (sammenrasning)   

- Tunnelhendelser- tunnelbranner og andre ulykker i tunnel 

- Drukningsulykker- overflateredning  

- Ulykker med farlig gods 

- Akutt forurensning til sjøs 

- Akutt forurensning land 

- Ulykker til sjøs 

- Båtbrann 

- Urban redning/tauredning 

- Trusselsituasjoner  

- Pågående livstruende vold (PLIVO)  

Beredskapsavdelingen driver også egen alarmsentral og kursavdeling. 

Alarmsentralen: 

Hovedoppgaver er mottak og videreformidling av alarmer (velferdsteknologi, brann- og tyveri, tekniske 

alarmer), overvåkning av brannsmitteområder med IR kamera, helsetelefon, i tillegg til en del andre 

tjenester.  

Kursavdelingen: 

Hovedoppgaver er å være et regionalt opplæringsbrannvesen for Norges brannskole, i tillegg til andre 

relevante kurs for beredskapspersonell. Det etableres et nytt øvingsområde for kursavdelingen og 

beredskapsavdeling til NRIKS i Årødalen (se skisse under). 
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Interkommunal beredskap mot akutt forurensning: 

Molde kommune ved brannvesenet er vertskommune for Romsdal interkommunale utvalg mot akutt 

forurensning (RIUA). Det er utarbeidet administrativt og operativt planverk for håndtering av hendelser 

med kjemikalie og olje. Gjennom de siste årene er også beredskapsmateriellet til RIUA blitt oppdatert. 

Denne beredskapen er etablert for Romsdalskommunene. I og med at NRIKS dekker tre kommuner på 

Nordmøre må en vurdere helheten i beredskapen på dette området i lag med Nordmøre 

interkommunale utvalg mot akutt forurensning. En viktig målsetting er å ha en god beredskap mot akutt 

forurensning.      

Restverdiredning (RVR): 

Det er etablert egen tjeneste for restverdiredning for alle kommunene i Nordmøre og Romsdal, med 

base i Molde. Restverdienheten rykker ut på hendelser knyttet til bygningsbranner, oversvømmelser 

m.m.  

4.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Internkontrollforskriften stiller krav om at Nordmøre og Romsdal brann og redning iverksetter et 

systematisk forbedringsarbeid for å ivareta; 

• Arbeidsmiljø 

• Sikkerhet 

• Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 

• Vern av ytre miljø mot forurensning og uheldig avfallshåndtering 

• Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen aktivitet 

• Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser 

slik at målene i helse- miljø og sikkerhetslovgivningen etterleves. 

 

Brannvernsamarbeidet plikter gjennom systematisk arbeid og, i samarbeid med arbeidstakerne og deres 

representanter, ha oversikt over HMS-regelverkets krav og iverksette tiltak som skal sikre at 
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virksomhetens aktiviteter gjennomføres i samsvar med kravene. Dette innebærer blant annet at det skal 

sørges for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, at det er gode rutiner for 

informasjon om endringer, samt at det sørges for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes. 

 

Følgende må dokumenteres skriftlig som en del av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll): 

• Mål for helse, miljø og sikkerhet 

• Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet 

for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 

• Kartlegginger av farer og problemer og vurdering av risiko på denne bakgrunn, samt utarbeiding 

av tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene  

• Iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller 

i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen  

• Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt 

5. Organisering, bemanning og utrustning av Nordmøre og Romsdal brann og 

redning  
Dimensjoneringsforskriften setter krav om at det skal dokumenteres hvordan brannsamarbeidet er 

organisert, utrustet og bemannet for å løse oppgaver pålagt i regelverk og med bakgrunn i den risiko og 

sårbarhet som foreligger. Nordmøre og Romsdal brann og redning skal være dimensjonert og utrustet 

basert på oppgaveporteføljen som fremgår av brannlovgivningen og gjennom ROS-analysen (vedlegg 1). 

Hvordan det er hensiktsmessig å løse oppgavene er videre bearbeidet gjennom egne forebyggende- og 

beredskapsanalyser (vedlegg 2 og 3).  

5.1 Ledelse 

Følgende figur illustrerer overordnet ledelse av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS: 

 

 

 

 

 

 

Etter regelverket skal brannsamarbeidets daglige drift som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer 

i hele stillinger, der en er leder av brann- og redningsvesenet, en er leder for forebyggendearbeidet og en 

leder beredskapsarbeidet. Nordmøre og Romsdal brann og redning organiseres i henhold til dette med 

Representantskap 

Styret 

Daglig leder / brann- og 

redningssjef 
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en brann- og redningssjef som øverste daglige leder, samt med forebyggende avdeling og 

beredskapsavdeling med hver sin heltid avdelingsleder, alle med kompetanse ihht. krav i regelverket. 

Brann- og redningssjefen skal ha forutbestemt og utpekt stedfortreder. Det vurderes som naturlig at 

denne funksjonen tillegges leder for beredskapsavdelingen, ettersom dette både er den største 

avdelingen og den som har det operative ansvaret. 

Brannsamarbeidet skal løse behovet for administrasjon, stab og støttefunksjoner gjennom en 

kombinasjon mellom kjøp av tjenester og bruk av egne ressurser. Det vil være behov for å bygge opp noe 

kapasitet på dette feltet i en ny stab/støttestilling i egen organisasjon. Dette i tillegg til stabsfunksjonen 

som nestleder beredskap, som alt er etablert for Molde brann- og redningstjeneste. 

Brannforebyggende avdeling skal ha hovedkontor, heltidsleder og fagmiljø i Molde. Det legges opp til 

noe desentralisert brannforebyggende ressursbruk ved bruk av beredskapspersonell, samt gjennom to 

desentraliserte deltidsstillinger som kombineres med andre stillinger i NRIKS, slik at det til sammen blir 

hele stillinger. Denne ressursbruken skal også ledes og koordineres fra Molde. 

Feiertjenesten skal ha hovedkontor og egen heltidsleder i Molde med personalansvar for feiertjenesten. I 

tillegg til Molde, skal tjenesten ha fagmiljøer med minst tre medarbeidere lokalisert både i Sunndalsøra 

og Åndalsnes. Hvert fagmiljø har en utpekt teamleder for faglig og administrativ oppfølging, men uten 

personalansvar. 

Nestleder ved beredskapsavdelingen har direkte lederansvar og personalansvar for deltidsstasjonene. 

Hver deltidsstasjon og hvert branndepot har en egen leder. I Sunndalsøra og Åndalsnes er leder 

heltidsansatt i en kombinert stilling der også andre oppgaver inngår, blant annet må plassering av 

personalansvar vurderes. Oppgavene til disse lederne må vurderes nærmere. Det har vært avholdt et 

møte med prosjektgruppen hvor dette har vært en del av prosessarbeidet. Aktuelle oppgaver kan bl.a. 

være prosedyrearbeid, HMS-oppfølging, dokumentasjonsarbeid, drift og vedlikehold, ansvar for 

oppfølging av flere deltidsstasjoner og depot m.m. I Sunndalsøra kombineres leder for deltidsstasjonen 

med 40% stilling på forebyggende avdeling. På Åndalsnes tas det sikte på at det skal opprettes en 100% 

stilling innen beredskap som kombineres mellom lokalt lederansvar for deltidsstasjoner og system- og 

stabsoppgaver for fellesskapet. 

Ved hovedstasjonen i Molde ledes hvert vaktlag av en vaktleder som rapporterer direkte til leder 

beredskap. Kursvirksomheten og alarmsentralen har også egne ledere som er direkte underlagt leder 

beredskap.  

Fagansvar er fordelt både på forebyggende og beredskap. Ansvar og oppgaver i forbindelse med dette er 

beskrevet i den enkelte stillings- /funksjonsbeskrivelse. 
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Organisasjonskartet under skisserer ledelsesansvaret i Nordmøre og Romsdal brann og redning: 

Under innsats skal brann og redning organiseres etter det nasjonale enhetlige ledelsessystemet (ELS) for 

brann og redningsvesenene, jfr. pkt. 5.7 samt beredskapsplan for brannsamarbeidet (vedlegg 4). 

5.2 HMS-mål, -ansvar og -system 

Nordmøre og Romsdal brann og redning skal være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass 

med et trygt og sikkert arbeidsmiljø for sine ansatte. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der 

ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til brannvesenets oppgaver.  

I henhold til selskapsavtalen for Nordmøre og Romsdal brann og redning, har styret det overordnede 

HMS-ansvaret i selskapet og skal påse at virksomheten har et tilfredsstillende systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid.   

Brann og redningssjef

Leder forbyggende 
avdeling

Leder feiertjesten

Teamleder Molde

Teamleder Sunndalsøra

Teamleder Åndalsnes

Brannforebygging med 
fordelt fagansvar 

mellom medarbeiderne

Leder 
beredskapsavdeling / 

varabrannsjef

Andre tjenester, direkte 
underlagt leder 

beredskap

Leder kursvirksomhet

Leder alarmsentralen

Andre oppgaver som 
hver er ledet av en 

faganansvalig

Heltidsstasjonen. 
Fire vaktlag med hver 

sin leder.

Leder deltidsstasjoner / 
nestleder beredskap

To store deltidstasjoner med leder i kombinert 
heltidsstilling (Sunndalsøra og Åndalsnes)

12 deltidsstasjoner med hver sin leder (Aukra, 
Midsund, Skåla, Hjelset/Kleive, Batnfjorsdøra, 

Angvik, Straumsnes, Tingvoll, Eidsvåg, Eresfjord, 
Måndalen og Åfarnes)

Fem branndepòt med hver sin leder (Sekken, 
Verma, Vistdal, Eikesdal og Gjøra)

System, stab og 
støttefunksjoner for 

beredskapsavdelingen

Administrasjon, 
økonomi, stab og  
støttefunksjoner

Informasjon og 
kommunikasjon
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Brann- og redningssjefen (daglig leder) er ansvarlig for den daglige driften av selskapet, inkludert 

gjennomføring av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i samsvar med regelverket og vedtak 

som er fattet av styret. HMS-oppgaver kan videredelegeres via linjeledelsen i selskapet. 

For Nordmøre og Romsdal brann og redning har man funnet det hensiktsmessig å ha et felles system for 

HMS og kvalitetssikring (KS). Med kvalitetssikring menes de planlagte og systematiske tiltakene som er 

nødvendige for å sikre at arbeidet som utføres tilfredsstiller fastsatte krav. KS er et ledelsesverktøy for å 

oppnå ønsket kvalitet på produkt og tjenester i en organisasjon. KS-systemet er den organiseringen, 

ansvarsfordelingen, prosedyrene og prosessene som anses som nødvendig for å opprette og 

opprettholde ønsket kvalitet. Med systematisk HMS-arbeid menes det forbedringsarbeidet som skal 

fremme arbeidstakernes arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygge helseskade og verne det ytre miljøet slik at 

målene i HMS-lovgivningen oppnås. Et HMS-system bygges opp på tilsvarende måte som et KS-system 

med fokus på rutiner, forbedringsarbeid og deltakelse fra de ansatte. I motsetning til KS-systemet, er 

HMS-systemet lovpålagt og kan bli kontrollert av myndighetene. 

Gjennom systematisk arbeid og gode rutiner skal oppgavene som Nordmøre og Romsdal brann og 

redning kan forvente å bli satt til, gjennomføres på en slik måte at anerkjente krav til kvalitet og helse, 

miljø og sikkerhet ivaretas. Dette innebærer at arbeidsoppgaver skal utføres på en faglig og profesjonell 

måte. Samtidig som at kvaliteten til utstyr og beredskap holdes på et forsvarlig nivå, skal de ansattes 

arbeidsmiljø, sikkerhet og velferd ivaretas. Videre skal virksomhetens aktiviteter organiseres slik at de 

ikke medfører unødig fare for utenforståendes helse og velferd eller gir belastninger på det ytre miljøet. 

5.3 HMS-organisasjon og vernetjeneste 

Det opprettes eget arbeidsmiljøutvalg (AMU) for Nordmøre og Romsdal brann og redning.  AMU består 

av seks representanter. Hovedverneombud, tillitsvalgt heltid og tillitsvalgt deltid representerer 

arbeidstaker, mens brannsjef og avdelingslederne for forebyggende og beredskap representerer 

arbeidsgiver. Utvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av 

arbeidsmiljølovgivningen og det systematiske HMS-arbeidet.  

Nordmøre og Romsdal brann og redning inndeles i tre verneområder med hvert sitt verneombud 

(verneområdene foreslås å samsvare med ansvarsområder for brigadeledere). Blant verneombudene 

velges en som hovedverneombud.  

Nordmøre og Romsdal brann og redning skal til enhver tid være tilknyttet godkjent verne- og 

helsepersonale i tråd med kravene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om verne- og helsepersonale. Denne 

tjenesten skal bistå arbeidsgiver bl.a. med å etterleve krav om overvåking av arbeidsmiljøet og 

helsekontroller av arbeidstakere.  

5.4 Brannforebyggende arbeid  

En ny felles brann- og redningstjeneste skal sikre at det forebyggende arbeidet, inkludert feiertjenesten, 

er organisert, utrustet og bemannet i tråd med krav og avdekte behov. Grunnlaget for dette er fastsatt 

gjennom regelverket, prosjektoppdraget og forebyggendeanalysen.  
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Gjennom analysearbeidet er det fremkommet og prioritert mellom en rekke brannforebyggende tiltak. 

For Nordmøre og Romsdal brann og redning skal det utarbeides årlige brannforebyggende planer basert 

på gjeldene ROS-analyse, forebyggendeanalyse og evaluering av forebyggende plan for foregående år.  

Videre må brannvernsamarbeidet etablere kompetanse, rutiner og system som gir god nok kapasitet til å 

utføre systematisk analysearbeid, gjennomføre tilsyns- og påleggsoppfølging med god kvalitet og intern 

kvalitetskontroll, etablere system for intern informasjonsflyt, samt ha rutiner for samhandling med 

bygningsmyndighetene i alle kommuner.  

For brannforebyggende medarbeidere er det gitt kompetansekrav gjennom dimensjoneringsforskriften.   

Videre medfører den nye forskriften om brannforebygging behov for analysekompetanse for 

gjennomføring av et systematisk og risikobasert brannforebyggende arbeid. Brannteknisk kompetanse 

på branningeniørnivå er nyttig bl.a. ved tilsynsarbeid, oppfølging av farlig stoff og eksplosiver, evaluering 

av hendelser, brannteknisk bistand ved byggesaker og samhandling med bygningsmyndighetene. Ved 

saksbehandling og bruk av tvangsmidler er det nyttig med juridisk kompetanse, mens det for 

brannforebyggende informasjons- og kommunikasjonsarbeid er hensiktsmessig med 

kommunikasjonsfaglig kompetanse. I mye av det brannforebyggende arbeidet er både muntlige og 

skriftlige kommunikasjonsevner viktig for å oppnå resultat, f.eks. ved «Trygg hjemme»-samhandling med 

andre kommunale enheter, oppfølging av bekymringsmeldinger og formidling av brannforebyggende 

budskap. I arbeidet med å evaluere hendelser er utdanningen «Kriminalteknisk etterforskning av 

brannåsted – 3D» ved Politihøgskolen en nyttig kompetanse. Medarbeiderne må ha minimum førerkort 

kl. B.  

For utførelse av det brannforebyggende arbeidet trengs ressurser og utstyr i form av: 

- en kontorplass og PC til hver medarbeider 

- tilgang på egnet programvare og telefon 

- tilgang på egnede biler, inkludert spesialutrustet bil for evaluering av branner, samt bil til 

transport av mer enn 2 personer og Bjørnis. 

- tilgang på møterom og undervisningsrom 

- lagerplass for forebyggende materiell (Bjørnis, forebyggende utstyr, informasjonsmateriell).  

- AV-utstyr, lydanlegg og egnet telt er nyttige hjelpemiddel ved brannforebyggende 

informasjonsaktiviteter og arrangement. 

Følgende tabell gir en oversikt over bemanningsbehovet for det brannforebyggende arbeidet i et nytt 

brannvernsamarbeid: 

Funksjon/oppgave Nødvendig 
forebyggende 
årsverk 

Leder for det forebyggende arbeidet En hel stilling 

Utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter forskrift om brannforebygging 5,6 

Utførelse av forebyggende arbeid etter forskrift om håndtering om farlig stoff 0,4 

Utførelse av forebyggende arbeid etter eksplosivregelverket 0,2 

Videreføre oppfølging og utførelse av andre oppgaver på samme nivå som i dag (bl.a. 1,4 
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kursvirksomhet, administrative/merkantile oppgaver, arbeid med beredskapsplanverk, 
deltagelse ved beredskaps/IUA -opplæring/-øvelser/-hendelser, deltagelse ved interne 
prosesser og prosedyrearbeid, kommunikasjonsfaglige oppgaver for hele brannvesenet, 
oppfølging av saker om brannslokkevann, bålbrenning, adkomst for brannvesenets osv.) 
Fullstendig oversikt over andre oppgaver som utfører pdd. finnes i kapittel 6.2. 

Samlet behov for brannforebyggende årsverk i tillegg til leder: 7,6 

 

Oppsettet over er basert på kartlagt status for utførelse av det brannforebyggende arbeid i samarbeids-

kommunene før nytt IKS. Gjennom kartleggingen ble det beregnet at den forebyggende arbeidsinnsatsen 

som ytes av feiertjenesten samlet utgjør 0,6 årsverk brannforebyggende arbeid. Dette vurderes som en 

svært effektiv og fornuftig brannforebyggende ressursbruk som skal videreføres.  

Analysearbeidet viser at 1,4 årsverk er blitt brukt til utførelse av andre oppgaver som ikke har inngått 

som en del av det planlagte risikobaserte forebyggende arbeidet. Gjennom utredningen av 

brannvernsamarbeidet har man, i et helhetlig perspektiv, sett på hvordan disse oppgavene skal løses. 

Dette foreslås gjort gjennom en kombinasjon av følgende: 

• oppgavene i større grad skal utføres av lederfunksjonene 

• en del oppgaver skal overtas av ny administrativ stabs- og støttefunksjon 

• funksjonen som kommunikasjonsansvarlig flyttes fra forebyggende avdeling til en felles 

stabsfunksjon som kombinerer brannforebyggende kommunikasjonsoppgaver med tilsvarende 

oppgaver for feiertjenesten, beredskapsavdelingen og hele selskapet 

• fortsatt praksis med «byttearbeid» mellom avdelingene slik at de samlede ressursene benyttes 

på en god måte for hele brannvernsamarbeidet. 

I sammenheng med løsning av «de andre oppgavene» må det i tillegg være et mål at nytt 

brannvernsamarbeid skal kunne drives mer effektivt, bl.a. gjennom stordriftsfordeler og digitalisering.  

Med nevnte tiltak skal utførelsen av de andre oppgavene kunne løses, og behovet for utførende 

brannforebyggende årsverk i Nordmøre og Romsdal brann og redning vil dermed være redusert til 6,2. 

 

Ved at stillingen som kommunikasjonsansvarlig flyttes fra forebyggende til stab, tas i utgangspunktet ett 

av dagens årsverk bort fra brannforebyggende avdeling. Det forutsettes imidlertid at minst 40 prosent av 

denne ressursen fortsatt skal benyttes til brannforebyggende informasjons- og kommunikasjonsarbeid. 

 

Ved gjennomgang av de brannforebyggende oppgavene er det videre kommet frem at det er 

hensiktsmessig at en del brannforebyggende oppgaver gjennomføres ved bruk av beredskapspersonell 

eller som en del av kombinerte desentraliserte stillinger. Dette er en styrke blant annet ift evnen til å 

oppdage og følge opp lokale risikoforhold, gjennomføring av lokale brannforebyggende tiltak, lokalt 

eierforhold og ansvar ved forebyggende kampanjer og reduksjon av reisetider. Det avsettes derfor en 

forebyggende stillingsprosent på 0,4 stilling i Sunndalsøra og 0,3 stilling i Åndalsnes. Størrelsen på 

stillingen i Sunndalsøra er satt opp med tanke på at denne også skal kunne brukes til brannforebyggende 

arbeid i Tingvoll og Nesset. Videre avsettes en ressurs tilsvarende 0,3 årsverk til bruk av 

beredskapspersonell i det forebyggende arbeidet (f.eks. brannvernuke, tiltak mot barnehager, deltagelse 
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ved kampanjer osv.). Denne ressursen brukes til å betale beredskapspersonellet i forbindelse med bruk 

av disse i tråd med satsningsområder og kampanjer fastsatt gjennom brannforebyggende plan.  

 

Dette innebærer at det bemannes på følgende måte for forebyggende oppgaver: 

 

Funksjon, lokasjon Årsverk 

Utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter forskrift om brannforebygging, Molde 3,6 

Utførelse av brannforebyggende informasjonsarbeid av kommunikasjonsansvarlig, Molde 0,4 

Utførelse av forebyggende arbeid etter forskrift om håndtering av farlig stoff, Molde 0,4 

Utførelse av forebyggende arbeid etter eksplosivregelverket, Molde 0,2 

Utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter forskrift om brannforebygging, Sunndal 0,4 

Utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter forskrift om brannforebygging, Åndalsnes 0,3 

Utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter forskrift om brannforebygging, 
feiertjenesten 

0,6 
 

Ressurs til bruk av beredskapspersonell til utførelse av det brannforebyggende arbeidet etter 
forskrift om brannforebygging, gjelder hele brannsamarbeidet 

0,3 

Samlet bemanning for utførelse av brannforebyggende oppgaver: 6,2 

 

I tillegg til omdefinering av stillinger i Molde, Sunndal og Åndalsnes, innebærer oppsettet en 

oppbemanning av forebyggende avdeling i Molde med 1,2 årsverk. 

 

5.5 Tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg (feiertjenesten) 

Tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg er et selvkostområde som faktureres eierkommunene av 

Nordmøre og Romsdal brann og redning. 

Gjennom regelverket er det ikke fastsatt krav til antall stillinger i feiertjenesten i forhold til antall 

fyringsanlegg. Gjennom analysearbeidet ble det derfor vurdert nærmere hva som blir riktig bemanning 

ut fra geografisk beliggenhet til fyringsanleggene, risikovurdering av hvert fyringsanlegg som grunnlag for 

behovsprøvd oppfølging, samt erfaringer som er gjort etter at dagens brannforebyggende forskrift ble 

gjort gjeldene i 2016. Denne forskriften innebærer at ressursene som kommunene bruker for å 

forebygge brann skal kunne benyttes mer effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. 

Tidligere minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn er erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal 

utføres ved behov. I tillegg er fyringsanlegg i fritidsboliger underlagt behovsprøvd feiing og tilsyn. 

Gjennom forebyggendeanalysen (vedlegg 2) er den samlede arbeidsmengden, samt hva som vil være 

riktig arbeidsbelastning per årsverk, beregnet for å fastsette riktig dimensjonering av feiertjenesten i nytt 

samarbeid. 

Det er beregnet at det i ansvarsområdet til Nordmøre og Romsdal brann og redning skal gjennomføres ca. 

10 000 tilsyn med fyringsanlegg pr. år.  Omkring 7 800 av tilsynsobjektene er boliger, omlag 1 700 er 

fritidsboliger med lett adkomst, mens det er omtrent 560 fritidsboliger med krevende tilkomst. Videre 

må det påregnes at ca. 2 000 fyringsanlegg skal rengjøres. Av disse igjen må erfaringsmessig ca. 10 % 

rengjøres ved fresing, dvs. at ca. 200 fyringsanlegg skal freses hvert år.  
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Dimensjoneringsforskriften stiller kompetansekrav for utførelse av tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i 

form av at arbeidet skal utføres av personell som innehar svennebrev i feierfaget eller tilsvarende 

kvalifikasjoner. Videre er det behov for kompetanse i risikovurdering av hver eiendom som grunnlag for 

behovsprøvd oppfølging med tilsyn og rengjøring, gode ferdigheter i forhold til publikumskontakt ved 

tilsyn, serviceinnstilling og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Det trengs også kompetanse i bruk 

av IKT-verktøy til dokumentasjon av utført arbeid, saksbehandling etter tilsyn m.m. En viss juridisk 

kompetanse er nødvendig for saksbehandling og bruk av tvangsmidler etter regelverket. Medarbeider i 

feiertjenesten må også ha førerkort kl. B, samt helse og fysikk til å fylle stillingen, både ift. feiing fra tak 

og ift. oppfølging av fritidsboliger med krevende adkomst. 

 

Samarbeidskommunene må kunne ta inn lærlinger i feierfaget og være godkjent lærebedrift. Det trengs 

dermed til enhver tid minst én feiermester med mesterbrev. 

 

For utførelse av feiertjenestens arbeid trengs ressurser og utstyr i form av: 

- en kontorplass og PC til hver medarbeider (på sikt vil dette behovet bli mindre) 

- feltløsning med tilgang til elektronisk dokumentasjonssystem, tilrettelagt for dokumentasjon av 

arbeidet undervegs 

- tilgang på egnet programvare og mobiltelefon 

- tilgang på egnet bil med skille mellom ren og skitten sone og god framkommelighet  

- tilgang til møterom  

- lager for feiertjenestens materiell  

- garasje, verksted, vaskefasiliteter og garderobefasiliteter for begge kjønn med forskriftsmessig 

skille mellom ren og skitten sone 

- tilstrekkelig antall freseverktøy og feieutstyr 

- tilstrekkelig antall inspeksjonskamera og varmekamera 

- minst tre sett med arbeidsklær for alltid å kunne bekle seg med rent arbeidstøy 

- egnet åndedrettsvern og annet verneutstyr 

Feiertjenesten i Molde og Rauma har i dag ikke egnede lokaler for feiertjenesten. Begge steder er det 

planer om å utbedre dette.  

Til utførelse av tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg er det beregnet at det er behov for 15 årsverk, 

inkludert leder på heltid. Med hensyn til fordeling av arbeidsmengden, avstander, samt dagens etablerte 

fagmiljø, videreføres tre fagmiljø for feiertjenesten i et nytt brannvernsamarbeid. Ledelse og det største 

fagmiljøet etableres i Molde, imens mindre fagmiljøer, hvert med minst tre medarbeidere, etableres i 

Sunndalsøra og Åndalsnes. For å ivareta behov for daglig ledelse og oppfølging utpekes det en teamleder 

på hver av disse stedene. 

Ny felles stabsfunksjon som kommunikasjonsansvarlig skal også bistå feiertjenesten, blant annet med 

informasjonstiltak, hjemmeside og bruk av sosiale medier. Denne ressursbruken estimeres til 0,3 årsverk. 

Dagens feiere i Gjemnes og Tingvoll skal fortsatt brukes lokalt, med oppmøtested som i dag, i nytt 

brannvernsamarbeid. Det vil imidlertid ikke være et mål om å videreføre disse lokasjonene på sikt. 
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Dette innebærer at det etter hvert bør bemannes på følgende måte for feiertjenesten: 

Funksjon, lokasjon  Årsverk 

Leder av feiertjenestenesten, Molde 1 

Faglært feier og teamleder, Molde (ikke ansatt pr. dato) 1 

Faglært feier, Molde (har 4 ansatt pr. dato) 5 

Ufaglært feier, Molde (har 1 ansatt pr. dato) 2 

Informasjons- og kommunikasjonsoppgaver, kommunikasjonsansvarlig Molde 0,3 

Faglært feier og teamleder, Sunndal (ikke ansatt pr. dato) 1 

Faglært feier, Sunndal  1 

Ufaglært feier, Sunndal 1 

Faglært feier og teamleder, Rauma (ikke ansatt pr. dato) 0,7 

Faglært feier, Rauma (ikke på plass pr. dato) 1 

Ufaglært feier, Rauma (har pr. dato 2 ufaglærte under utdanning) 1 

Faglært feier, Gjemnes (inntil dagens feier går av) 1 

Faglært feier, Tingvoll (inntil dagens feier går av) 1 

Samlet bemanning i feiertjenesten: 15 + 2 

 

I Rauma legges det opp til at stillingen som teamleder for feiertjenesten kombineres med en 30% stilling 

til utførelse av brannforebyggende arbeid. Med denne funksjonen på plass, og de to som alt jobber i 

feiertjenesten i Rauma, vil dette fagmiljøet etterhvert være ferdig etablert.  

I Sunndal må det etableres en teamleder ved oppstart av brannvernsamarbeidet. Det ventes med å fylle 

den siste oppsatte feierstillingen til dagens feier i Tingvoll går av. 

I Molde må det på plass en leder for feiertjenesten, samt en teamleder, ved oppstart av 

brannvernsamarbeidet. Det ventes med å fylle den siste oppsatte feierstillingen til dagens feier i 

Gjemnes går av. 

De må påregnes flytende grenser for ansvarsområdene til de 3 fagmiljøene. Bemanning og lokasjoner må 

vurderes på nytt med jevne mellomrom, og justeres basert på erfaringene som blir gjort. 

 

5.6 Brann- og redningsberedskap 

En ny felles brann- og redningstjeneste skal sikre at beredskapen er organisert, utrustet og bemannet i 

tråd med krav og avdekte behov. Grunnlaget for dette er fastsatt gjennom regelverket, 

prosjektoppdraget og beredskapsanalysen.  

Gjennom analysearbeidet er det fremkommet en rekke tiltak (86 stk). For Nordmøre og Romsdal brann 

og redning skal det utarbeides beredskapsplan basert på gjeldene ROS- og beredskapsanalyse. 

Beredskapsplanen skal beskrive beredskapen og den operative strukturen.  

Brannstasjonene med bemanning deles inn i fire nivåer/størrelser: 

1. Heltidsbrannstasjon med dreiende kasernerte mannskaper 
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2. Deltidsbrannstasjon med dreiende vaktlag med 16 mannskaper (inkludert utrykningsleder i 

hjemmevakt), 4-5 brigadeledere i dreiende vakt (hjemmevakt)  

3. Deltidsbrannstasjon uten dreiende vaktlag med 16 mannskaper, men med utrykningsleder i 

dreiende vakt 

4. Deltidsbrannstasjon uten dreiende vakt med 10 mannskaper.  

Depot: 

Depotstyrkenes hovedoppgave er å starte med å skaffe brannvannsforsyning (pumpe og slangeutlegg) og 

starte utvendig slokking.  Andre oppgaver er hjertestarter (akutthjelper), trafikkhåndtering m.m. Ett 

depot består av minimum syv mannskaper med nødvendig utstyr (pumper, brannslanger og armatur).   

I tabellen under er det en oversikt over beredskapstjenester som NRIKS skal produsere, fordelt på 

brannstasjoner og depot. 

 
Type brannstasjon 

Tjenesteproduksjon 
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Molde X     X X X X X X X  X  X X X X X X  X  

Skåla    X  X X X X X  X      X  X     

Kleive    X  X X X X X  X        X     

Sekken     X   X  X               

Batnfjord   X   X X X X X  X   X   X  X     

Angvik    X  X X X X X  X        X     

Midsund   X   X X X X X  X        X     

Eidsvåg   X   X X X X X  X   X   X  X     

Eresfjord    X  X X X X X  X      X  X     

Vistdal     X   X  X               

Eikesdal     X   X  X               

Åndalsnes  X    X X X X X X X  X X  X X X X X X X X 

Åfarnes    X  X X X X X  X        X     

Måndalen    X  X X X X X  X      X  X     

Verma     X   X  X               

Sunndal  X    X X X X X X X     X X X X X  X X 

Gjøra     X   X  X               

Tingvoll   X   X X X X X  X X       X     

Straumsnes    X  X X X X X  X X       X     

Aukra  X    X X X X X X X X       X     
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Stasjonsplassering med innhold er gjengitt i figurene under. 
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5.7 Organisering ved innsats 

Dimensjoneringsforskriften angir minstekrav til beredskap. I tillegg legges ROS- og beredskapsanalyse til 

grunn for dimensjonering av beredskapen. Samlet sett for NRIKS sitt beredskapsområde, med 15 

brannstasjoner og fem depot, er det tilgjengelig store beredskapsressurser. Ved optimalisert 

organisering skal brannvesenet være rustet til å håndtere alt fra små hendelser til de største hendelsene.  

Organiseringen av innsatsene skal i utgangspunktet være lik, uavhengig av størrelse og type hendelse, i 

henhold til modell for enhetlig ledelsessystem (ELS). I tillegg legges operative manual for Nordmøre og 

Romsdal brann og redning (vedlegg til beredskapsplanen) til grunn for innsatsorganisering. Denne 

beskriver handtering av 18 hendelsestyper basert på 7-trinnsmodellen. Se figur under av 7-

trinnsmodellen: 
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Nødnett: 

I forbindelse med innføring av nytt nødnett ble initierende hendelser (første melding) definert og det ble 

«automatisert» ressursvalg ut fra dette. F.eks. ved melding om trafikkulykke med fastklemming skal de 

to nærmeste brannstasjoner utalarmeres. Tilsvarende rutiner gjelder for bygningsbrann, drukning, 

katastrofealarm flyplass, hjertestans m.m. Veiledningen til dimensjoneringsforskriften angir tre 

kategorier hendelser (liten, større og de største branner/ ulykker), som også sees i sammenheng med 

utalarmering (call out). 

 

«Liten» brann eller ulykke: 

 

"Liten" brann eller ulykke kan bl.a. være:  

- brann i frittliggende fritidsbolig (ca. 100 – 150 m2)  

- bilbrann – trafikkuhell med 1-2 biler involvert 

- forberedende innsats ved skogbrann, vannskader, ras, flom, osv.  

- pipebrann  

- akutt forurensning (avhengig av interkommunal avtale og beredskapsplan)  

- mindre branner som f.eks. containerbrann og gressbrann 

 

Håndteringen av "Liten" brann eller ulykke, gjøres normalt av nærmeste brannstasjon og ledes av 

utrykningsleder tilknyttet brannstasjonen. 

 

 

 

1 brannstasjon

Utrykningsleder

1 vaktlag/ 

1 brannstasjon
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«Større» brann eller ulykke: 

 

"Større" brann eller ulykke kan være: 

- brann med spredning utover "liten" branncelle 

- brann innenfor forskriftsmessig brannseksjon, (salgslokaler og industri/håndverkslokaler på inntil 

1800 m2 uten kompenserende tekniske tiltak) 

- totalbrann i bygning med forskriftsmessig avgrenset størrelse som bolighus i tettbebyggelse, 

rekkehus, overnattingssted 

- trafikkulykker med mer enn 2 biler involvert 

- akutt forurensning (avhengig av beredskapsplan/avtale) 

- mindre skogbrann (2-10 mål).  

Håndteringen av "Større" brann eller ulykke, gjøres normalt av de to nærmeste brannstasjonene, som 

ledes av utrykningsleder tilknyttet brannstasjonen. Innsatsen koordineres og ledes av brigadeleder med 

støtte av innsatsleder brann.  

 

  

2 brannstasjoner

Brigadeleder

Stasjon 1

Utrykningsleder

Mannskap

Stasjon 2

Utrykningsleder

Mannskap

Innsatsleder 
brann varsles
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«De største» branner og ulykker: 

 

 

"De største" branner og ulykker kan være alt fra større kjøretøybranner i tunnel, store bygningsbranner, 

ulykker med kjøretøy med masseskade (bussulykker), ulykker med fartøy med mange 

passasjerer/mannskaper (f.eks. cruiseskip). 

"De største" branner og ulykker er krevende å håndtere. Det kan være tre eller flere brannstasjoner i 

innsats. Innsatsen organiseres normalt etter ELS prinsippet med å opprette stab, blant annet for å 

avlaste og hjelpe innsatsleder brann med planarbeid. Innsatsleder brann vil normalt være enn del av 

innsatsleder politi sitt KO (ILKO). Innsatsleder brann koordinerer innsatsen til brannvesenet i samarbeid 

med brigadeleder(e) og utrykningsledere. Viktige lederverktøy er ELS og 7-trinnsmodellen og operativ 

manual. 

 

  

Stab Innsatsleder

Stasjon 1

Utrykningsleder

Mannskap

Stasjon 2

Utrykningsleder

Mannskap

Stasjon 3

Utrykningsleder

Mannskap

Brigadeleder
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6. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Risiko og sårbarhetsanalyse: Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Vedlegg 2: Forebyggendeanalyse Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Vedlegg 3: Beredskapsanalyse Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Vedlegg 4: Beredskapsplan Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Vedlegg 5: Fremdriftsplan for utredningsarbeidet 

Vedlegg 6: Styringsgruppens prosjektoppdrag for etablering av nytt felles brannvesen 

Vedlegg 7: Selskapsavtale for «Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS» 

 

Vedlegg 1: Risiko og sårbarhetsanalyse. Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS  

Pga. omfanget er ikke vedlegget med i denne rapport-versjonen. ROS-rapporten ligger tilgjengelig på 

nettsiden nriks.no 

 

Vedlegg 2: Forebyggendeanalyse Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS    

Pga. omfanget er ikke vedlegget med i denne rapport-versjonen. Forebyggendeanalyse-rapporten er 

utsendt tidligere. 

 

Vedlegg 3: Beredskapsanalyse Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Pga. omfanget er ikke vedlegget med i denne rapport-versjonen. Beredskapsanalyse-rapporten er utsendt 

tidligere. 

       

Vedlegg 4: Beredskapsplan                  

Utkast til beredskapsplan utsendes i egen e-post.  
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Vedlegg 5: Fremdriftsplan for utredning av nytt brannvernsamarbeid 

Måned/år des.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19

Møter i styringsgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019 12.06.2019

Konstituere seg på oppstartsmøtet 12.12.2018

Utpeke prosjektgruppe og leder av denne 12.12.2018

Tildele prosjektoppdrag til prosjektgruppen 16.01.2019

Godkjenne prosjektplan med framdrift 16.01.2019

Behandle utkast til felles beslutningsgrunnlag for likelydende vedtak 20.02.2019

Behandle forslag til selskapsavtale og felles eierstrategi 20.02.2019

Orientering om resultatet fra oppdatert ROS-analyse 20.02.2019

Utkast til beslutningsgrunnlag kommunestyrebehandling 21.03.2019

Orientering om forebyggende- og beredskapsanalyser 21.03.2019

Registrering av selskapet i enhetsregisteret Når styret er valgt og DL utpekt

Innkalle til konstituerende møte i representantskapet I løpet av juni

Ivareta informasjonsbehovet til politisk og administrativt nivå 

Kontinuerlig dialog med prosjektgruppe

Instruks for valgkomite 08.05.2019

Få orientering om arbeidet med organisering og lokalisering 08.05.2019

Få orientering om arbeidet med budsjett/økonomiplan (inkl. engangsoppgjør) 08.05.2019

Møter i prosjektgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019 12.06.2019

Forberede oppstartsmøtet 12.12.18 Uke 49/50

Framdriftsplan Uke 49/50 16.01.2019

Forslag til  prosjektplan 16.01.2019

Intern informasjonsplan 16.01.2019

Forberede gjennomføring av virksomhetsoverdragelse

Utkast til beslutningsgrunnlag for kom.styrebehandling 20.02.2019

Organisering av nytt selskap - utkast for videre bearbeiding 12.04.2019

Utkast til selskapsavtale og eierstrategi 20.02.2019

ROS-analyse (beredskap og forebyggende) 20.02.2019

Beredskaps- og forebyggendeanalyse 21.03.2019

Beredskaps- og forebyggendeplan 12.04.2019

Vurdere lokasjoner basert på analyser, lover og forskrifter og organisering 12.04.2019

Lage mediestrategi for informasjon til innbyggerne og samarbeidspartnere 20.02.2019

Forberede ny logo, uniformer, merking av stasjoner og kjøretøyer 08.05.2019

Lage utkast til stillingsbeskrivelser og kravspekk for lederstillinger

Lønnsharmonisering - gjennomgang 12.04.2019

Arbeid med budsjettutkast for første driftsår inkl. etableringskostnader (orientering 15/5) 08.05.2019

Verdifastsettelser - utføres av pers. med kompetanse på området 12.04.2019

Kartlegge pensjonsforpliktelser/forhold 08.05.2019

Instruks DL og lederavtale DL (styret)

Ansette daglig leder (styret)

Budsjett/økonomiplan (DL/styret/representantskap)

Lage styrende dokumenter og strategier (DL/styret)

Organisere nytt selskap (DL)

Arbeidsavtaler/lønnsinnplasseringer (virksomhetsoverdragelse) (DL)

Forberede oprettelse av evt. særavtaler (DL)

Avklare pensjonsforhold (DL)

Inngå avtaler om evt. kjøp av støttetjenester (DL)

Vaktordninger/kompetanseplaner (DL)

Oppdatert 16.01.2019

Jan Gaute Bjerke 

Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS - framdriftsplan 

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Styret og DL

Representantskap og styre overtar
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Vedlegg 6: Styringsgruppens prosjektoppdrag til prosjektgruppen for etablering av nytt 

felles brannvesen 

 

Prosjektoppdrag 

Prosjektnummer:                                                    Saksnummer:  

Prosjektnavn: 
Etablere Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Prosjektstart: 12.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019 

 

Oppdragsgiver: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Styringsgruppa v/leder 

Eirik Heggemsnes    

 

Prosjektansvarlig: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 

Alf Magne Smørholm Brannsjef    

 

1. Prosjektmål 
Målet er å forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for 

kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre 

og Romsdal brann og redning IKS) med virkning fra 1.januar 2020. 

2. Begrunnelse – målforankring 
Prosjektoppdraget bygger på kommunenes beslutninger samt utredningen av felles brann- og 

redningstjeneste for åtte kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Det vises til prosjektgruppens 

rapport datert 27.04.2018. 
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Dette er også i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet, sentrale myndigheters føringer samt 

utkast til revidert dimensjoneringsforskrift. 

Resultatmålet er å oppnå kompetansemessige og økonomiske fordeler.  

Effekt av tiltaket: Økt kvalitet på tjenesten til innbyggerne i eierkommunene. 

3. Prosjektbeskrivelse 
Arbeidet med felles brann og redningsvesen ble oppstartet som en oppfølging av felles regional 

ROS-analyse for brannvesen i ROR-kommunene. Analysen ble gjennomført ved blant annet å 

se på hendelser med et slikt omfang at de vil kunne utfordre den kommunale brann og 

redningstjenesten. Funn i analysen gjorde det tydelig at tettere samarbeid i regionen er 

nødvendig for å kunne gjennomføre foreslåtte tiltak.  

Det var også flere andre interessante funn i analysen som peker i retning av at tettere samarbeid 

vil gi høyere kvalitet på tjenesten.  

 Prosjektgruppen skal: 

a. Utarbeide prosjektplan og framdriftsplan (behandles på styringsgruppens møte 16.01.19) 
b. Utarbeide utkast til felles beslutningsgrunnlag for behandling i kommunene innen 

01.05.19 Utarbeide forslag til selskapsavtale og eierstrategi. Dette behandles på 
styringsgruppens møte 20.02.19 

c. Oppdatere ROS-analyser og resultatet presenteres for styringsgruppen den 20.02.19. I 
tillegg gjennomføres det forebyggende og beredskapsanalyser som legges fram til 
orientering på møtet i styringsgruppa 20.03.19. 

d. Utarbeide forebyggende- og beredskapsplaner basert på nevnte analyse. Sluttføres 
innen 10.04.19 

e. Bruke analysegrunnlaget for videre arbeid med organisering og lokalisering av nytt 
selskap. Styringsgruppen orienteres på møtet 16.05.19 

f. Starte arbeidet med stillingsbeskrivelser og eventuelle kravspesifikasjoner for aktuelle 
stillinger i nytt selskap. Denne prosessen videreføres av selskapet når daglig leder er 
utpekt 

g. Forberede prosessen med virksomhetsoverdragelse. Dette ansvaret overtas av 
selskapet når daglig leder er utpekt 

h. Forberede lønnsharmonisering (kartlegging/konsekvens). Dette gjennomføres i 
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen (ansvar daglig leder i selskapet) 

i. Iverksette verdifastsettelser (hvem går inn i fellesskapet med hvilke verdier). Arbeidet 
sluttføres innen 10.04.19 

j. Lage utkast til budsjett for første driftsår (inkl. etableringskostnader) innen 15.05.19.  
Budsjettprosessen overtas av selskapets styrende organer når disse er valgt/utpekt 

k. Kartlegge pensjonsforhold/forpliktelser innen 15.05.2019 
l. Utvikle felles logo, samt plan for merking av stasjoner og kjøretøy innen 15.05.19 
m. Det er vesentlig med gode informasjonsrutiner internt i korpsene, og samhandling med 

tillitsvalgte samt verneombud 
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4. Prosjektorganisering 
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe (representanter fra ledelsen i eierkommunene) 

og en prosjektgruppe bestående av representanter fra de eksisterende brannvesenene. 

Prosjektgruppen etablerer interne arbeidsgrupper etter behov. 

Det er videre leid inn ekstern bistand for å være en veileder/støtte gjennom prosessen. 

Prosjektleder er oppdragsgivers kontakt mot prosessveileder 

5. Framdrift og rapportering 
Det lages en framdriftsplan som godkjennes av styringsgruppen på møtet 16.01.19.  

Prosjektleder rapporterer på styringsgruppens møter, og kontinuerlig til leder av styringsgruppen 

ved behov. 

6. Ressurser 
Det stilles nødvendige interne faglige ressurser til disposisjon fra kommunene for en vellykket 

gjennomføring. Det inngås avtale med ekstern rådgiver (Bjerke Prosessledelse). 

 

 

Molde, 16.01.2019 

 

Styringsgruppa v/leder Eirik Heggemsnes 
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Vedlegg 7: Selskapsavtale for «Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS» 

Selskapsavtalene er under bearbeiding av styringsgruppen. Endelig forslag skal foreligge som en del av 

beslutningsgrunnlaget som fremlegges for kommunene før sommerferien 2019. 
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1. Oppsummering og konklusjon 
 
Det planlegges å opprette en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Aukra, Gjemnes, 
nye Molde (Midsund, Molde og Nesset), Rauma, Sunndal og Tingvoll, med oppstart fra 1.1.2020. 
Denne rapporten sammenstiller det overordnede risiko- og sårbarhetsbildet som den nye brann- 
og redningstjenesten står overfor i dag og i nærmeste framtid. ROS-analysen gir et viktig 
grunnlag for brannvernsamarbeidets videre arbeid med forebyggende- og beredskapsanalyser, 
forebyggende- og beredskapsplaner, samt dokumentasjon av den nye brann- og 
redningstjenesten.  

Analysen er gjennomført som en revisjon, tilpasning og oppdatering av ROS-analysen som ble 
ferdigstilt for brannvesen i ROR-kommunene i april 2017. Arbeidet er organisert som et prosjekt, 
der styringsgruppen for etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har bedt 
prosjektgruppa om at oppdaterte ROS-analyser legges fram til orientering på møtet i 
styringsgruppa 20.02.19. ROS-analysen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra alle 
samarbeidskommunene, med prosjektledelse fra Molde brann- og redningstjeneste. Alle 
brannmannskapene i kommunene ble involvert i arbeidet med å få fram aktuelle uønskede 
hendelser. Med dette grunnlaget ble det definert 19 uønskede hendelser for videre analyse. 

For de 19 utvalgte hendelsene er risiko og sårbarheter analysert, og forslag til tiltak registrert. 
Analysene viser høy risiko for tap av liv og helse ved ti hendelser, noe som tilsier at brann- og 
redningstjenesten må iverksette tiltak for å håndtere eller redusere framkommet risiko. Videre 
er det synliggjort en risiko for tap av liv og helse, kulturhistoriske verdier og/eller økonomiske 
verdier for en rekke hendelser som er i et område som innebærer at det må vurderes tiltak for 
risikohåndtering eller -reduksjon. I tillegg er det gjennom analysearbeidet kommet fram en 
rekke sårbarheter som kan forverre hendelsene eller gjøre håndteringen mer utfordrende for 
brannvesenet. Også for disse sårbarhetene må et nytt brannvernsamarbeid vurdere 
forebyggende og beredskapsmessige tiltak. 
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Forfattere: 
Trygve Lennavik, Varabrannsjef/Leder Beredskapsavdeling, Molde brann- og redningstjeneste 
Jon Børge G. Horneland, Leder Forebyggende avdeling, Molde brann- og redningstjeneste 
Gradering: 
 Åpen 
Rev. Nr. Beskrivelse Godkjent Dato 
01/17 Høringsutkast ROS-rapport Arbeidsgruppen 8.3.2017 

02/17 Endelig ROS-rapport for ROR-kommunene ROR-styret 7.4.2017 

03/19 Høringsutkast oppdatert ROS-rapport for nytt 
brannvernsamarbeid 

Høringsutkast 4.2.2019 

04/19 ROS-rapport for nytt brannvernsamarbeid  Til orientering i 
styringsgruppen 

11.2.2019 
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2. Introduksjon 
 

2.1 Bakgrunn og formål  
Kommunene skal etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) etablere og drive en brann- 
og ulykkesberedskap som er i henhold til kravene i loven, samt Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) og Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).  Regelverket stiller krav om 
at kommunene skal ha et system for å sikre at krav i medhold av loven eller forskriftene 
etterleves. Det systematiske arbeidet skal blant annet medføre at kommunene kartlegger 
risikoer og sårbarheter (ROS-analyse) som, sammen med minimumskravene i 
dimensjoneringsforskriften, skal sikre at enhver kommune oppfyller krav til organisering, 
utrustning og bemanning av brannvesen. ROS-analyser for dimensjonering av brannberedskapen 
skal være koordinert med kommunens analyser på andre områder. Kommunen skal 
dokumentere brannvesenets dimensjonering. 

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 15 skal kommunene samarbeide om lokale og regionale 
løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse 
av samlede ressurser. Videre stiller dimensjoneringsforskriften krav om at kommunen skal søke 
samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte 
ressursene i regionen. 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brannvesen i 
mange av Romsdalskommunene i 2016. Det ble da gitt likelydende avvik til alle de berørte 
kommunene om mangler med dokumentasjon av brann- og redningsvesenet, inkludert ROS-
analyse. For å lukke dette avviket ble det ansett som hensiktsmessig og ressurssparende at 
berørte kommuner samarbeidet om en felles ROS-analyse. Dette ville også være gunstig i 
forhold til å belyse hendelser og risikoer som den enkelte kommune ikke vil kunne dimensjonere 
beredskapen etter alene. Også i ROR-kommunene som ikke var berørt av DSB-tilsyn i 2016 så 
man nytten av en felles regional ROS-analyse, som både kan brukes som et felles 
grunnlagsdokument, men også danne grunnlag for den enkelte kommunes dokumentasjon av 
brannvesenet. I desember 2016 ble det med bakgrunn i dette gjort vedtak i Romsdal regionråd 
(ROR) om å iverksette arbeidet med regional ROS-analyse for brannvesen i ROR-kommunene 
umiddelbart. Arbeidet ble organisert som et prosjekt med styret i ROR som styringsgruppe, en 
arbeidsgruppe med representanter fra alle deltakerkommuner og med prosjektledelse i regi av 
Molde brann- og redningstjeneste. Arbeidet ble gitt høy prioritet, noe som resulterte i at ROS-
analysen var ferdig godkjent av styret i ROR i løpet av april 2017.  

Som en følge av funn i ROS-rapporten, signal fra sentrale myndigheter, samt erfaringer fra andre 
deler av landet, ble det av ROR i november 2017 iverksatt en videre utredningsprosess med 
tanke på å etablere en interkommunal brann- og redningstjeneste for Romsdalskommunene og 
Eide. En tilsvarende prosess pågikk samtidig på Nordmøre. Kommunene Gjemnes, Sunndal og 
Tingvoll meldte sin interesse for å være med også på en utredning sammen med 
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Romsdalkommunene. Kommunene Vestnes og Fræna/Eide (nye Hustadvika) valgte imidlertid å 
avstå fra deltagelse i videre utredningsarbeid. Det ble dermed en arbeidsgruppe bestående av 
leder-representanter fra brann og redningstjenesten i kommunene Aukra, Gjemnes, Midsund, 
Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Tingvoll som arbeidet videre med mandatet/vedtaket fra 
ROR. Denne arbeidsgruppen presenterte sitt arbeid gjennom en rapport ferdigstilt i april 2018, 
der det ble anbefalt å etablere en ny felles brann- og redningstjeneste, organisert som et IKS, 
med målsetting om oppstart fra 01.01.2020.  

ROR sin funksjon som styringsgruppe ble avsluttet gjennom behandlingen av rapporten i april 
2018, med en oppfordring til aktuelle kommuner om å avklare videre deltagelse politisk, og 
deretter etablere ny styringsgruppe med tanke på etablering av IKS.  

I perioden juni 2018 – november 2018 ble det gjort vedtak i alle kommunene som deltok i første 
fase av utredningsarbeidet om å gå videre med en utredning av et samarbeid innen brannvern. 
Målet er å etablere et nytt felles regionalt brannvesen, organisert som IKS, for de tre Nordmørs-
kommunene (Gjemnes, Sunndal og Tingvoll) og de tre Romsdalskommunene (Aukra, nye Molde 
og Rauma) f.o.m. 01.01.20. 

Ny styringsgruppe, bestående av en representant for hver av de seks kommunene, for 
prosjektarbeidet med å forberede og gjennomføre etablering av felles brann og rednings-
tjeneste ble etablert i desember 2018. Denne vil fungere til juni 2019, da utredningsarbeidet 
skal være fullført og kommunene skal ha gjort sine vedtak om etablering av IKS, med eget 
representantskap og styre. I desember 2018 kom det også på plass prosjektgruppe for det 
videre utredningsarbeidet, bestående av representanter fra alle deltagende brannvesen, samt 
tillitsvalgte og verneombud.  

Gjennom prosjektoppdraget ble det fastsatt at eksisterende ROS-analyser skal oppdateres og 
resultatet presenteres for styringsgruppen den 20.02.19. Prosjektgruppen har valgt å legge opp 
dette arbeidet som en revisjon og oppdatering av analysen som var utarbeidet for ROR-
kommunene i 2017. 

ROS-analysen innebærer en helhetlig kartlegging, systematisering og vurdering av 
sannsynligheten for større akutte brann- og ulykkeshendelser, og hvilke konsekvenser disse kan 
gi i samarbeidskommunene. I tillegg er forverrende faktorer og sårbarheter kartlagt og vurdert. 
Analysen dekker hendelser med et slikt omfang at de vil kunne utfordre den eksisterende 
kommunale brann- og redningstjenesten, og dermed gi grunnlag for vurdering av hvordan 
samarbeidskommunene skal organisere, utruste og bemanne en felles brann- og 
redningstjeneste. 

Analysen skal danne grunnlag for samarbeidskommunenes videre arbeid med beredskaps- og 
forebyggendeanalyser, samt planer og dokumentasjon av det nye brannvesenet.  
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2.2 Definisjoner 
Begrep Betydning 
Beredskap Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller 

håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på en best 
mulig måte. For brannvesenet innebærer dette den ordning 
som sikrer at personell er disponibel for innsats på kort 
varsel. 

Brannvernregion To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring 
av noen eller alle brannvesenets oppgaver. 

Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke. 
Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på 

skadestedet. 
Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse. 
Risiko Utrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens 

av en uønsket hendelse. 
(Risiko-) akseptkriterier Kriterier som legges til grunn for vurdering av akseptabel 

risiko. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) 

Systematisk framgangsmåte for å identifisere uønskede 
hendelser som kan komme til å skje, og beskrive risiko og 
sårbarhet forbundet med disse. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 
Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger 

av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige 
tilstand eller funksjon etter hendelsen. 

Tettsted Tettbebygd område med minst 200 bosatte, der avstanden 
mellom husene ikke overstiger 50 meter. 

Uønsket hendelse Hendelse som avviker fra det normale og som har medført 
eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier. 

Objektplan På forhånd utarbeidet informasjon om og beskrivelse av 
enkeltobjekt eller enkeltområde som skal kunne benyttes ved 
utarbeidelse av aksjonsplaner, innsatsplaner og taktiske 
planer. 

Skjellevind Vindfenomen i daler med bratte fjellsider. 
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2.3 Forkortelser 
Følgende forkortelser er ofte brukt i rapporten: 

• BDO – Brann driftsorganisasjon (drifter blant annet nødnett terminaler) 
• BRASK – Brannskaderegisteret 
• DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
• ELS – Enhetlig ledelses system 
• FG – Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd 
• HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
• ILKO – Innsatsleders kommandoplass (Politi, Brann, Helse) 
• IUA – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
• IKS – Interkommunalt selskap 
• KS – Kvalitetssikring 
• MBR – Molde brann- og redningstjeneste 
• MRBL – Møre og Romsdal brannbefalslag 
• NBSK – Norges brannskole 
• NRIKS – Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
• NSO – Næringslivets sikkerhetsoranisasjon 
• PLIVO – Pågående livstruende vold 
• RITS – Redningsinnsats til sjøs 
• ROS – Risiko- og sårbarhet 
• ROR – Romsdal regionråd 
• SJA – Sikker jobb analyse 
• SOR – Standard operasjonell rutine 
• SSB – Statistisk sentralbyrå 
• UMS – Unified messaging systems (brukt til blant annet befolkningsvarsling) 

 

2.4 Styrende dokumenter 
De viktigste styrende dokumentene er brann- og eksplosjonsvernloven, dimensjonerings-
forskriften, forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften.  
 

Følgende dokumenter er styrende for ROS-analysen: 
Dokument Utgiver Utgivelsesår 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven)  

Justis- og 
beredskapsdepartementet 

2002 

Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften) 

Justis- og 
beredskapsdepartementet 

2002 

Forskrift om brannforebygging Justis- og 
beredskapsdepartementet 

2015 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

Arbeids- og sosialdepartementet 1997 

Forskrift om tiltak for å forebygge og Justis- og 2014 (siste rev.) 
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begrense konsekvensene av 
storulykker i virksomheter der farlige 
kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften) 

beredskapsdepartementet 

Vedtak i ROR om gjennomføring av 
regional ROS-analyse for brannvesen i 
ROR-kommuner 

Romsdal Regionråd 06.12.16 

Vedtak i kommunene Aukra, Gjemnes, 
Midsund, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Tingvoll om å forberede 
etablering av et felles brannvesen. 

Kommunestyrene Godkjent av 
kommunestyrene i 
2018 

Styringsgruppens prosjektoppdrag, 
prosjektplan og framdriftsplan  

Styringsgruppen for forberedelse 
og gjennomføring av etablering av 
felles brann- og redningstjeneste 

2019 

 

2.5 Grunnlagsdokumenter 
Denne ROS- analysen er en revisjon, oppdatering og tilpasning av den regionale ROS-analysen 
for brannvesen i ROR kommunene fra 2017. Dette for å gjøre analysen gjeldene for 
samarbeidskommunene fra Nordmøre og Romsdal som deltar i det videre arbeidet med å danne 
et felles brannvesen. 

Følgende dokumenter er lagt til grunn i arbeidet med ROS-analysen: 

Dokument Utgiver Utgivelsesår 
Nasjonalt risikobilde Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap 
2014 

Analyser av krisescenarioer 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap 

2019 

FylkesROS Møre og Romsdal (Førebels) Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

2015 

FylkesROS-fjellskred Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

2011 

FylkesROS-sjø Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

2006 

Veileder; Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i kommunen 

Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap 

2014  

Norsk standard 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger 

Standard Norge 2008 

Helhetlig ROS-analyse Rauma kommune Rauma kommune 2013 
ROS-analyse for Rauma brann- og 
redningstjenestes beredskapsområde 

Rauma brann- og redningstjeneste 2016 

Helhetlig ROS-analyse Molde kommune Molde brann- og redningstjeneste 2014 
ROS Molde brann og redning Molde brann- og redningstjeneste 2010 
Kartlegging av risikoen for brann i 
kommunene Aukra, Eide, Molde, 

Molde brann- og redningstjeneste, 
v/ forebyggende avdeling 

2017 
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Midsund og Nesset 
Helhetlig ROS-analyse Aukra kommune Norconsult 2014 
Helhetlig ROS-analyse Tingvoll 
kommune 

Tingvoll kommune v./ 
beredskapsrådet 

2017 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sunndal 
brannvesen 

Sunndal kommune, 
kommunalteknisk tjeneste 

2014 

ROS-analyse brann for Gjemnes 
kommune 

Gjemnes kommune v./brannsjef 2016  

ROS analyse for dimensjonering av 
brannvesen Gjemnes kommune 

Firesafe 2016 

Sikkerhetsrapport, beredskapsanalyse 
og beredskapsplan for Nyhamna 
anlegget 

A/S Norske Shell 2013, 2017, 
2015 

Kommunale delplaner mot akutt 
forurensning 

Alle 8 Romsdalskommunene 2009/2010 

ROS-analyse Romsdal IUA Romsdal IUA 2015 
ROS-analyse for Nordmøre IUA 
(høringsutkast) 

Nordmøre IUA 2018 

Risikovurdering Stavem og Kylling 
jernbanetunnel 

Jernbaneverket 2015 

Risikoanalyser for Innfjordtunnelen, 
Fannefjordstunnelen, Tussentunnelen, 
Haukabøtunnelen, m.fl. 

Statens Vegvesen  

Statistikk fra rapporteringssystemet 
BRIS 

DSB 2019 

FNH’s brannskadestatistikk   
Norsk brannvernforenings 
brannstatistikk og temaveiledninger 

  

Nasjonale og lokale statistikker Statistisk Sentral Byrå  
Analyse av dødsbranner i Norge i 
perioden 2005-2014 

RISE Fire Research AS 2017 

Rett tiltak på rett sted SP Fire Research AS 2015 
BRASK – brannskaderegisteret   
Drukningsstatistikk Norsk Folkehjelp 2017 
Drukningsstatistikk Redningsselskapet 2019 
Rapport om skogbrannberedskap DSB 2008 
Offisielle hjemmesider, databaser og 
statistikk, nyhetsartikler 

Landbrukets brannvernkomite, 
Avinor, Statens vegvesen, Statens 
strålevern, Kystverket, 
Jernbaneverket, FFI, 
Sjøfartsdirektoratet, Rauma energi, 
Mørenett, www.varsom.no, 
www.skrednett.no 
NRK, VG, TV2, RBnett, 
Sunnmørsposten 

 

I tillegg har risikovurderinger og rapporter knyttet til risikoforhold i mange enkeltobjekt i 
beredskapsområdet vært kjent for medlemmene av prosjektgruppa. 

http://www.varsom.no/
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2.6 Forutsetninger og avgrensninger 
Den regionale ROS-analysen for brann- og redningstjenesten i samarbeidskommunene er 
utarbeidet med følgende forutsetninger og avgrensninger: 

- Analysen er avgrenset til akutte branner og ulykker som medfører redningsaksjon der 
kommunale brannvesen er en av innsatsstyrkene eller har ansvar for forebygging. 

- Analysen er gjennomført som en overordnet grovanalyse av uønskede hendelser som 
kan ramme i samarbeidsregionen. 

- Analysen er basert på arbeidsgruppens risikovurderinger av utvalgte uønskede 
hendelser.  

- Utvalget av hendelser er avgrenset til hendelser av et slikt omfang at 
forebyggingen/håndteringen kan gi utfordringer eller sette brannvesenet på prøve. For 
håndteringen kan dette både gjelde utfordringer for den nærmeste brannstyrken og 
samlet for det regionale samarbeidsbrannvesenet. Dette innebærer at dagligdagse 
hendelser som det må forutsettes at dekkes med eksisterende beredskap ikke er 
nærmere vurdert. 

- De kartlagte hendelsene er utvalgt og vurdert både med utgangspunkt i brannvesenets 
oppgaver som skadebegrensende innsatsstyrke / konsekvensreduserende perspektiv, og 
som grunnlag for det forebyggende arbeidet / sannsynlighetsreduserende perspektiv.  

- Akutte forurensningshendelser som ikke er en redningsaksjon, er ikke tatt med i denne 
ROS-analysen. Dette feltet er dekket av egne IUA-ROS-analyser utarbeidet for Romsdal i 
2015 og Nordmøre i 2018. 

- Hendelser der brannvesenet bistår helse eller frivillige organisasjoner i deres arbeid med 
håndtering av pasienter / henting av skadde i terreng o.l. er blitt en stor oppgave for 
brann- og redningstjenesten, og er dermed tatt med som en del av denne analysen. 

- For hendelser der det ikke har vært kvantitative kriterier tilgjengelig er det gjort 
kvalitative vurderinger basert på historiske data, faglig skjønn og trolig framtidig 
utvikling. 

- Konsekvensområdene liv og helse, kulturhistoriske verdier og økonomiske verdier er 
vurdert for de utvalgte hendelsene. Dette innebærer at andre konsekvenser, f.eks. for 
miljø, ikke er vurdert. 

- Der det kommer fram behov for mer detaljerte analyser, må eventuelt et nytt IKS følge 
opp dette. 

- I den videre utredningen av nytt regionalt brannvesen må funn avdekket i analysen 
følges opp gjennom egne forebyggende- og beredskapsanalyser. Dette for å fastsette 
påkrevde forebyggende tiltak, samt beredskap for å håndtere restrisiko / 
skadebegrensning (beredskapsplanverk, øvelser, kompetanseheving, utstyr og 
ressurser). 

- Den regionale ROS-analyse for samarbeidskommunene bør oppdateres i takt med 
revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
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3. Prosjektoppdrag 

3.1 Prosjektoppdrag fra styringsgruppen  
Arbeidet med ROS-analysen er forankret i prosjektoppdraget vedtatt av styringsgruppen, gitt til 
prosjektgruppen, vedtatt i møtet den 16.1.2019. ROS – analysen skal gi styret i det nye 
brannvesenet et godt grunnlag for videre arbeid med beredskaps- og forebyggende analyser, 
som igjen danner grunnlaget for dimensjonering, organisering og lokalisering av det nye 
brannvesenet (vedlegg 1).  

Prosjektgruppen skal: 

a. Utarbeide prosjektplan og framdriftsplan (behandles på styringsgruppens møte 16.01.19) 
b. Utarbeide utkast til felles beslutningsgrunnlag for behandling i kommunene innen 

01.05.19 Utarbeide forslag til selskapsavtale og eierstrategi. Dette behandles på 
styringsgruppens møte 20.02.19 

c. Oppdatere ROS-analyser og resultatet presenteres for styringsgruppen den 20.02.19. I 
tillegg gjennomføres det forebyggende og beredskapsanalyser som legges fram til 
orientering på møtet i styringsgruppa 20.03.19. 

d. Utarbeide forebyggende- og beredskapsplaner basert på nevnte analyse. Sluttføres 
innen 10.04.19 

e. Bruke analysegrunnlaget for videre arbeid med organisering og lokalisering av nytt 
selskap. Styringsgruppen orienteres på møtet 16.05.19 

f. Starte arbeidet med stillingsbeskrivelser og eventuelle kravspesifikasjoner for aktuelle 
stillinger i nytt selskap. Denne prosessen videreføres av selskapet når daglig leder er 
utpekt 

g. Forberede prosessen med virksomhetsoverdragelse. Dette ansvaret overtas av selskapet 
når daglig leder er utpekt 

h. Forberede lønnsharmonisering (kartlegging/konsekvens). Dette gjennomføres i 
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen (ansvar daglig leder i selskapet) 

i. Iverksette verdifastsettelser (hvem går inn i fellesskapet med hvilke verdier). Arbeidet 
sluttføres innen 10.04.19 

j. Lage utkast til budsjett for første driftsår (inkl. etableringskostnader) innen 15.05.19.  
Budsjettprosessen overtas av selskapets styrende organer når disse er valgt/utpekt 

k. Kartlegge pensjonsforhold/forpliktelser innen 15.05.2019 
l. Utvikle felles logo, samt plan for merking av stasjoner og kjøretøy innen 15.05.19 
m. Det er vesentlig med gode informasjonsrutiner internt i korpsene, og samhandling med 

tillitsvalgte samt verneombud 

3.2 Kommunens plikter og fullmakter 
Kravet til kommunene om brannvesen er forankret i brann- og eksplosjonsvernloven kap. 3 § 9 
Etablering og drift av brannvesen. 

- Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. 

- Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir 
best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere 
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hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og 
beredskapsmessige arbeidet. 

- Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige 
for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 

- To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av 
brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og 
ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike 
tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under 
kommunens formelle ansvar. 
 

§ 11. Brannvesenets oppgaver 

Brannvesenet skal: 
a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  
b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og 
ved transport av farlig gods på veg og jernbane  
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner  
e) være innsatsstyrke ved brann  
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse  
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den 
norske territorialgrensen  
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  
 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

Videre gir forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen mer detaljerte krav til 
organisering og drift.  

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre 
kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. Det skal 
utarbeides en dokumentasjon av brannvesenet (brannordning). 
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4. Beskrivelse av samarbeidsområdet 
Samarbeidskommunene har et samlet innbyggertall på 55 842 (SSB’s berekna befolkning pr. 
31.12.18) og dekker både kyst-kommuner og fjord-kommuner. For kommunene Molde, Nesset, 
Aukra og Midsund (samt Eide), har det i mange år vært et brannsamarbeid der nabokommunene 
har kjøpt tjenester i form av felles brannsjef, leder forebyggende og beredskap, forebyggende-
tjenester, overordnet vakt m.m. av Molde kommune. Fra 01.01.19 har også Gjemnes kommune 
inngått et slikt samarbeid med Molde, i påvente av etablering av en felles brann- og 
redningstjeneste, organisert som et IKS. De øvrige samarbeidskommunene (Rauma, Sunndal og 
Tingvoll) har drevet egen brann- og redningstjeneste i kommunal regi, med begrenset samarbeid 
med andre kommuner. 

 

 Kartet viser samarbeidskommunene som dekkes av ROS – analysen markert med rødt. 

Tettsteder med over 200 innbyggere i samarbeidsområdet er (antall innbyggere i parentes):  
- I nye Molde kommune: Molde (20 957), Hjelset (963), Eidsvåg (947), Midsund (596), 

Nesjestranda (535), Kleive (451), Rausand (276) og Torhaug (259) 
- I Rauma kommune: Åndalsnes (2403), Isfjorden (1326), Voll (507), Innfjorden (280) og 

Brønnsletten (225)  
- I Sunndal kommune: Sunndalsøra (4054), Grøa (389) og Hoelsand (332) 
- I Aukra kommune: Hollingen (1163, fordelt på Aukra og Fræna) og Aukra (968) 
- I Tingvoll kommune: Tingvollvågen (973) 
- I Gjemnes kommune: Batnfjordsøra (387) og Torvikbukt (221) 
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Ved en høy befolkningsvekst er det stipulert at det i 2040 vil være 64 200 innbyggere i 
samarbeidskommunene (SSB).  

Det er et bredt spekter med risikoer for alvorlige hendelser i samarbeidsområdet, der brann- og 
redningstjenesten vil ha et ansvar for forebygging og/eller håndtering. Dette dreier seg om alt 
fra store/alvorlige brannhendelser, hendelser knyttet til trafikk på veg, jernbane, sjø og luft, 
hendelser i tunneler/gruver/fjellanlegg, ulykker med eksplosiver eller farlig stoff, konsekvensene 
av ekstremvær eller rasulykker, arbeidsulykker, drukningsulykker, helsehendelser, alvorlige 
hendelser ved større arrangement, tilsiktede handlinger m.m.  

I tillegg er det mange forverrende faktorer og sårbarheter som vil kunne få betydning og må tas 
hensyn til. Eksempel på dette kan være lange avstander/vanskelig tilkomst, manglende 
brannslokkevann, samtidighetskonflikter f.eks. som følge av ekstremvær, kommunikasjons-
utfordringer osv. Det er også mange forverrende faktorer som kan gi utfordringer om de 
rammer brann- og redningstjenesten samtidig som en hendelse, eller om tjenesten ikke er godt 
nok organisert og forberedt.  

For risikogruppene i forhold til å omkomme i brann, er det ikke grunnlag for å anta at andelen 
asylsøkere/innvandrere, personer med nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne, samt personer 
med rusproblemer vil endre seg betydelig i vårt område i årene som kommer. Som for resten av 
landet vil imidlertid andelen eldre øke betydelig i årene som kommer. 

I samarbeidsområdet er det omtrent 24 000 fyringsanlegg som skal følges opp gjennom 
risikobasert tilsyn og rengjøres ved behov. Omring 5000 av disse er fritidsboliger, som til dels har 
krevende/lange adkomstveger. 
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5. Deltakelse og involvering  
Det gis i dette kapittelet en kort oversikt over hvem som har deltatt og hvordan ulike 
interessenter har vært involvert i utarbeidelsen av ROS-analysen.  

5.1 Deltakelse 
Alle samarbeidskommunene er deltakere. Det regionale ROS-arbeidet er organisert som et 
prosjekt for samarbeidskommunene med styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektgruppen 
består av representanter fra deltakerkommunene med prosjektledelse fra Molde brann- og 
redningstjeneste. ROS-arbeidet er en videreføring av ROS-arbeidet gjennomført med ROR 
kommunene i 2016-2017. I det innledende arbeidet med ROS-analysen ble det lagt opp til 
deltakelse fra alle brannmannskapene i samarbeidskommunene. 

5.2 Involvering 
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for etablering av nytt brannvesen «Nordmøre og Romsdal 
brann- og redning IKS» (NRIKS) (vedlegg 5). Et viktig grunnlagsdokument ved etablering av nytt 
brannvesen er en ROS-analyse. I dette arbeidet er det lagt opp til bred involvering (med fokus på 
de nye kommunene), samtidig med god fremdrift. Sammen med mannskapene i 
samarbeidsområdet har man kartlagt uønskede hendelser og sårbarheter. Det er alltid 
utfordrende å balansere en god involvering samtidig som en skal holde seg til et stramt 
tidsskjema. Utkastet av analysene er laget av personell på hovedstasjonen i Molde og sendt ut til 
medlemmene av prosjektgruppen på e-post, med frist for å gi innspill/tilbakemelding på 
analysene. Alle innspillene ble vurdert og tatt med videre i analysene. Prosjektgruppen har også 
fått ROS-rapporten på høring. 

Prosjektgruppen: 
Det har vært 4 møter i prosjektgruppen (vedlegg 1). I tillegg ble prosjektgruppen involvert i 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsvurderinger av de utvalgte uønskede hendelser, samt å lage 
forslag til risikoreduserende tiltak (vedlegg 4). Prosjektgruppens medlemmer har også vært 
involvert gjennom innspill til ROS-rapporten. 
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6. Metode og arbeidsprosess 
 

6.1 Metode 
Metodikken og trinnene for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen er som vist i figuren 
under: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Arbeidsprosess 
Alle brannmannskapene i samarbeidskommunene har deltatt i arbeidet med kartlegging av 
uønskede hendelser og sårbarheter. Det kom da frem alt fra dagligdagse hendelser, til hendelser 
og sårbarheter som vil sette det enkelte brannvesen i samarbeidskommunene sin organisasjon 
på prøve (se vedlegg 2). Videre har prosjektgruppen kommet fram til et utvalg på 19 hendelser 
(vedlegg 3) som dekker de fleste uønskede hendelser som er kartlagt. Disse er nærmere vurdert 
gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser (vedlegg 4) og oppsummert gjennom risiko- og 
sårbarhetsbildet i kapittel 9.  Forslag til tiltak og plan for oppfølging er beskrevet i kapittel 10.  

  

Planlegging og 
forarbeid 

Gjennomføring 

Oppfølging i 
forebyggende- og 

beredskapsanalyser 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger av uønskede hendelser 

Identifisering av uønskede hendelser og sårbarheter 

Forslag til tiltak og plan for oppfølging 

Rapport 

Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet 
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7. Identifikasjon av uønskede hendelser 
Identifisering av hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe er en viktig del i arbeidet med 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Prosjektledelsen har lagt opp til en åpen og bred idédugnad, med medvirkning av alle 
brannmannskaper og prosjektgruppen, for å identifisere uønskede hendelser. Dette for å få 
kartlagt og skaffet en oversikt over uønskede hendelser som kan inntreffe i samarbeidsområdet, 
samt hendelser utenfor området som kan gi konsekvenser for brannvesen i 
samarbeidskommunene. Arbeidet resulterte i en omfattende oversikt over identifiserte 
uønskede hendelser og sårbarheter (vedlegg 2). Videre ble disse hendelsene systematisert, 
kategorisert og slått sammen slik at de dannet grunnlag for utvelgelse av de 19 uønskede 
hendelsene (vedlegg 3) som er blitt vurdert videre i analysen.  

Prosjektledelsen har hatt fokus på å holde analysen på et overordnet nivå. Kriteriene for utvalg 
av hendelser er at de kan gi det enkelte brannvesen i samarbeidskommunene utfordringer ved 
at hendelsen kan: 

- ha potensiale for store konsekvenser for mennesker, kulturhistoriske verdier eller 
økonomiske verdier 

- gå utover det enkelte brannvesen sin kapasitet til håndtering 
- avdekke behov for oppgradering av planverk 
- avdekke behov for kompetanseheving 
- avdekke behov for utstyrsoppgradering, evt. nytt utstyr 
- avdekke behov for forebyggende tiltak 
- avdekke behov for dimensjonering av beredskapsressurser i samarbeidsområdet (f.eks. 

redningsdykking, båt, tungredning, skogbrann m.m.) 
- belyse behov for planverk, prosedyrer, kompetansehevingstiltak, felles øvelsesfasiliteter 

m.m. 
- belyse muligheten for å styrke håndteringsevnen ved store eller langvarige hendelser 

gjennom å etablere stab for hendelser i samarbeidskommunene 
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8. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

Figuren under er et sløyfediagram som illustrerer innholdet i en risiko- og sårbarhetsanalyse: 

 

Venstre side viser hva som påvirker sannsynligheten for at den uønskede hendelsen oppstår, og 
høyre side viser hva som påvirker konsekvensene av hendelsen. På begge sider dreier det seg 
om sårbarhet og etablerte tiltak (barrierer). Det knytter seg selvfølgelig usikkerhet både til 
når/om hendelsen vil inntreffe (sannsynlighet), om hva konsekvensen vil bli, og hvilke 
forverrende faktorer (sårbarheter) som er til stede/oppstår. Det er lagt vekt på å bruke statistikk 
og kildehenvisninger der det har vært tilgjengelige og relevante data. Der det ikke har vært 
tilgjengelig data er det i arbeidet med analysene foretatt kvalitative vurderinger (se analyser i 
vedlegg 4).  Tiltakene som fremkommer av denne analysen er både sannsynlighetsreduserende 
og konsekvensreduserende. En del tiltak handler om å redusere fremkommet sårbarhet. 
 

8.1 Kriterier for arbeidet med ROS-analysen 
Akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens er vedtatt av ROR-styringsgruppen i møte den 
9.12.2016. De samme akseptkriteriene ble presentert for styringsgruppen for etablering av nytt 
IKS i møtet 16.1.2019. Styringsgruppens holdning var da at prinsippene som var lagt til grunn sist 
videreføres. Analysearbeidet er dermed gjennomført etter følgende kriterier: 
 
Akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens: 
Inndelingen i akseptkriterier er gjort med veiledere for ROS og inndeling i tilsvarende prosjekt 
som utgangspunkt. Inndelingen er tilpasset lokale forutsetninger. Akseptkriterier for 
sannsynlighet og konsekvens angir hva som kan aksepteres og hva som ikke kan aksepteres. 
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Vurderingskriterier for sannsynlighet 

Verdi  Begrep Frekvens  

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

2 Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10. år og en gang 
hvert 50. år 

3 Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 
10. år 

4 Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år 

I vurderingen av sannsynlighet for en hendelse benyttes både statistikk og erfaringer i form av 
faglig skjønn. Fremtidige utfordringer og endringer i samfunnet som vil få konsekvenser for 
brannvesenet er også tatt med i vurderingene. 

 

Vurderingskriterier for konsekvens 

Verdi  Konsekvens Menneske  Kulturhistoriske 
verdier 

Økonomiske 
verdier 

1 Liten Ingen personskader Ingen skader Skader/verditap 
opptil kr. 500.000 

2 Mindre  Få og små 
personskader  

Mindre skader Skader/verditap 
opptil kr. 5 millioner 

3 Omfattende Få, men alvorlige 
personskader (inntil 3) 

Omfattende skader  Skader/verditap 
opptil kr. 50 
millioner 

4 Alvorlig Opp til 4 døde 

Opp til 6 alvorlige 
skadde 

Opp til 30 evakuerte 

Alvorlige skader på 
/tap av uerstattelige 
kulturhistoriske 
verdier  

Skader/verditap 
opptil kr. 250 
millioner 

5 Katastrofalt  Over 4 døde 

Over 6 alvorlig skadde 

Over 30 evakuerte 

Svært alvorlige og 
langvarige skader 
på /tap av nasjonale 
uerstattelige 
kulturhistoriske 
verdier 

Skader/verditap 
over kr. 250 
millioner 
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Hendelser med tap av dyreliv skal vurderes som alvorligere enn branner med kun tap av 
materielle verdier. Dette gjøres ved at den økonomiske verdien til dyr dobles når konsekvensen 
vurderes.  

Ved vurdering av størrelsen på tap av økonomiske verdier skal det også tas hensyn til 
produksjonstap og andre følgekostnader utover det rene materielle tapet som følge av 
hendelsen. 

Fastsetting av risiko 

Gjennom arbeidet med regional ROS-analyse for brannvesenet blir sannsynlighet og konsekvens 
definert ut i fra hendelser valgt fra det overordnede risikobildet. Ut fra fastsatt sannsynlighet og 
konsekvens plasseres hendelsene i følgende risikomatrise: 

Risikomatrise 
Konsekvens 

Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofalt 

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
Rød: høy risiko. Risiko må håndteres / reduseres 
Gul: middels risiko. Risikohåndtering / -reduksjon må vurderes 
Grønn: lav risiko. Risikoen håndteres gjennom opprettholdelse av eksisterende beredskap og 
tiltak. 

8.2 Vurdering av risiko 
Utkast til revidert utgave av de 16 analyserte hendelsene fra rapporten i 2017, samt utkast til 
analyse av 3 nye hendelser, ble utarbeidet av medarbeidere ved Molde brann- og 
redningstjeneste (MBR) i januar 2019. Involvering i arbeidet med risikovurderinger for de til 
sammen 19 utvalgte hendelsene er gjort gjennom interne møter ved MBR. I tillegg er det i uke 5 
sørget for involvering gjennom utsending av enkelt-analyser for innspill, fordelt på medlemmene 
i prosjektgruppen, samt utsending av utkast til ROS-rapport med alle analysene vedlagt til hele 
prosjektgruppen og tillitsvalgte/verneombud i uke 6.  

I vurderingene (vedlegg 4) er hver av de 19 hendelsene definerte gjennom en kort beskrivelse. 
Sannsynlighet er fastsatt med bakgrunn i forhold i samarbeidsregionen og eventuelt forhold 
utenfor regionen som kan ha betydning. I tillegg er trolig framtidsutvikling beskrevet.  
Konsekvenser for mennesker, kulturhistoriske- og økonomiske verdier er vurdert. Den enkelte 
risikovurdering er oppsummert ved at risikoen knyttet til den uønskede hendelsen fastsettes 
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ved at den er plassert i risikomatrisen ut fra sannsynlighet og konsekvenser. Risikovurderingene 
av utvalgte hendelser er samlet i vedlegg 4. 

Ved risikovurderinger av de utvalgte hendelsene, er det vurdert både sannsynlighet og 
konsekvens basert på statistikk, historiske data, faglig skjønn og trolig framtidig utvikling. Dette 
er ingen eksakt vitenskap og det er derfor knyttet en del usikkerhet til vurdert risiko. Risikobildet 
og identifiserte tiltak er nærmere beskrevet i kapittel 9 og 10. 

8.3 Sårbarhetsvurdering 
Begrepet sårbarhet betegner et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det utsettes for 
påkjenninger. Sårbarhet er definert på følgende måte: «Manglende evne hos et analyseobjekt til 
å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen». Det motsatte av sårbarhet er robusthet.  

Gjennom arbeidet med de kartlagte uønskede hendelsene er det kommet fram en rekke 
sårbarheter i form av faktorer som kan forverre hendelsen eller gjøre håndteringen mer 
utfordrende. De framkomne sårbarheter som anses å være mest relevante / ha størst 
innvirkning på de uønskede hendelsene er tatt med i den enkelte analyse, jfr. vedlegg 4.  
Oversikt over identifiserte sårbarheter og kategorisering av disse, samt hvilke hendelser 
sårbarhetene kan påvirke er beskrevet i kapittel 9. Det er identifiserte en rekke forslag til tiltak 
for å øke robustheten (redusere sårbarhet), jfr. kapittel 10. 
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9. Fremstilling av risiko- og sårbarhetsbildet 

I dette kapittelet er den samlede analyserte risiko og sårbarhet for brannvesen i samarbeids-
kommunene presentert gjennom sammenstilling av risikomatriser og oppsummering av 
sårbarhetsbildet. 

9.1 Risiko- og sårbarhetsvurderte uønska hendelser 
Samleoversikt over analyserte hendelser som danner grunnlag for sammenstilling for risiko og 
sårbarhetsbildet er gjengitt i tabellen under. 

 

Hendelsene er benevnt med bokstavene A-S for å kunne gjengi dem i et samlet risikobilde i 
matriser, se under. For å studere analyse av enkelthendelser vises det til vedlegg 4.  

Noen av hendelsene er delt i underhendelser for å få en bredere vurdering av risikoen. Dette er 
hendelse A som er delt inn i:  - A.1 brann med tap av liv 
        - A.2 brann med tap av mange liv 

- A.3 brann med tap av store materielle verdier 
- A.4 brann i driftsbygning med tap av husdyr 
- A.5 påsatte branner 
- A.6 brann ved avfallshåndteringsanlegg 
- A.7 brann med eksplosjonsfare 
 

Hendelses nr Uønsket hendelser som er analysert 
A Store bygningsbranner  
B Brann i bolig eller fritidsbolig med en eller flere savnede personer 
C Brann eller ulykke med skip 
D Brann med spredning i tett trehusbebyggelse  
E Brann med fare for spredning i campingvogn/bobil/fritidsbåt på 

campingplass/gjestehavn 
F Ulykke med jernbane eller luftfartøy 
G Brann i vegtunneler, jernbanetunnel 
H Stor trafikkulykke 
I Skogbrann/brann i vegetasjon  
J Brann / eksplosjon i trafostasjoner, kraftstasjoner i fjellanlegg og annen kritisk 

infrastruktur 
K Ekstremvær og naturhendelser 
L Ras som tar biler og bygninger  
M Arbeidsulykker 
N Drukningsulykker  
O Tilsiktede handlinger 
P Farlig stoff ulykke som truer mennesker 
Q Alvorlig hendelse ved større arrangement 
R Helsehendelser 
S Dyreredning 
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hendelse B som er inndelt i:  - B.1 boligbrann med savnet/savnede personer 
        - B.2 brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnede personer 
 
hendelse E som er inndelt i:  - E.1 brann med fare for spredning på campingplass 
        - E.2 brann med fare for spredning i gjestehavner 

hendelse F som er inndelt i:  - F.1 luftfartsulykker med mange omkomne 
        - F.2 jernbaneulykker med mange omkomne 

hendelse G som er inndelt i:  - G.1 brann i jernbanetunnel 
        - G.2 brann i tyngre kjøretøy i vegtunnel 

hendelse H som er inndelt i:  - H.1 alvorlig trafikkulykke 
        - H.2 alvorlig trafikkulykke der buss er involvert 

hendelse J som er inndelt i:  - J.1 brann i trafostasjoner / kraftstasjoner 
        - J.2 brann i kommunikasjonsknutepunkt 

hendelse M som er inndelt i: - M.1 arbeidsulykke som er vanskelig tilgjengelig 
        - M.2 arbeidsulykke som omfatter fastklemming 
        - M.3 arbeidsulykke som omfatter eksplosjon/sprengning 

hendelse N som er inndelt i:  - N.1 drukningsulykke uten omkomne 
        - N.2 drukningsulykke med opptil 4 omkomne 
        - N.3 drukningsulykke med over 4 omkomne 

hendelse R som er inndelt i:  - R.1 akutthjelperen 
        - R.2 helsehendelser i vanskelig tilgjengelig terreng 

9.2 Risikobildet  
For å danne seg et helhetlig risikobilde er analysematrisene for de uønskede hendelser 
sammenstilt i 3 samlematriser, der den første viser risiko for tap av liv og helse, den andre viser 
risikobildet for kulturhistoriske verdier, imens den siste matrisen framstiller risikoen for tap av 
økonomiske verdier.  

Litt forenklet beskrevet er hendelser som ligger øverst til høyre i matrisen vurdert å ha høy risiko 
(høy sannsynlighet og store konsekvenser). Hendelser plassert nede til venstre i matrisen har lav 
risiko (liten sannsynlighet og små konsekvenser).  
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Risiko for tap av liv og helse: 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig  A5 B1, N1 R1, R2  
Sannsynlig  A3, P, S J1, A7 A1, H1, M1, M2, 

M3, N2 
 

Mindre sannsynlig  A4, I  A6, B2, D, E1, E2, 
G2, H2, K, L, Q 

 

Lite sannsynlig    G1, J2 A2, C, F1, 
F2, N3, O 

 

Risiko for tap av kulturhistoriske verdier: 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig N1, R1, R2 B1    
Sannsynlig A3, A7, H1, J1, K1, 

M1, M2, M3, N2, P, S 
A1    

Mindre sannsynlig A4, A6, B2, E1, E2, 
G2, H2, L 

 Q D, I  

Lite sannsynlig C, F1, F2, G1, J2, N3, 
O 

A2  A5  

 

Risiko for tap av økonomiske verdier: 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig  A5, B1, 
N1, R1, 

R2 

   

Sannsynlig  A7, S A1, A3, H1, J1, 
M1, M2, M3, 

N2, P 

  

Mindre sannsynlig  B2 A4, A6, D, E1, 
E2, H2, I, L 

K, Q, G2  

Lite sannsynlig  J2  A2, F1, F2, 
N3, O, G1 

C 
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9.3 Oppsummering og vurdering av risikobildet  
 
Liv og helse 
Av de kartlagte uønskede hendelsene er det størst risiko for mennesker (rødt område) ved: 
- branner med tap av liv 
- branner med savnede personer 
- alvorlige trafikkulykker 
- arbeidsulykker 
- drukningsulykker, både uten omkomne og slike ulykker med opptil 4 omkomne 
- helsehendelser 

For disse hendelsene, med størst risiko for mennesker, må nytt samarbeidsbrannvesen 
planlegge og iverksette forebyggende tiltak, samt optimalisere en god beredskap som gir 
effektiv håndtering. 

For alle andre hendelser som er kartlagt, med unntak av brann i driftsbygning i landbruket og 
skogbrann, havner de vurderte hendelsene i gult risikoområde for mennesker. Det innebærer at 
det også for disse risikoene må vurderes hva som er riktige forebyggende og beredskapsmessige 
tiltak. 

Kulturhistoriske verdier 
Mange av de kartlagte hendelsene er vurdert til å ha en så lav risiko for tap av kulturhistoriske 
verdier at de plasseres i grønt område. Det innebærer at risikoen skal kunne håndteres gjennom 
opprettholdelse av eksisterende beredskap og forebyggende tiltak. Fem hendelser har imidlertid 
en gul risiko for tap av kulturhistoriske verdier. Disse er: 
- Branner med spredning i tett trehusbebyggelse 
- Store bygningsbranner der liv går tapt  
- Branner med savnede personer 
- Påsatte branner 
- Ekstremvær 
- Store branner i skog/vegetasjon 

For disse seks risikoene må det vurderes hva som er påkrevd forebyggende arbeid, samt riktige 
beredskapstiltak for å håndtere de uønskede hendelsene. 

Økonomiske verdier  
Ingen av de analyserte hendelsene vurderes til å ha risiko for tap av økonomiske verdier i rødt 
område. Det er til sammen 34 hendelser registrert på gult område og to på grønt område. De 
største økonomiske konsekvensene kan oppstå ved skipsulykker, store bygningsbranner, ulykker 
med jernbane eller luftfartøy, store branner i tunneler, drukningsulykker med mange omkomne, 
tilsiktede handlinger og store ulykker med farlig stoff. Disse har imidlertid relativt lav 
sannsynlighet. Gule hendelser med høyere sannsynlighet, men lavere konsekvens, er boligbrann 
med savnede personer, branner med spredning i tett bebyggelse, drukningsulykker, branner på 
camping-plasser eller gjestehavner, trafikkulykker, brann/eksplosjon på trafo- eller kraftstasjon, 
arbeids-ulykker, branner i skog/vegetasjon og helsehendelser, samt ras som tar biler/bygninger. 
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For alle risikoene i gult område må det vurderes hva som er riktige forebyggende og 
beredskapsmessige tiltak. 

Forslag til tiltak, som er kommet fram i vurderingene av alle de 19 uønskede hendelsene, er 
samlet i kapittel 10. 
 

9.4 Sårbarhetsbildet 
Gjennom ROS-arbeidet er det kommet fram en rekke forverrende faktorer og sårbarheter, jfr. 
vedlegg 4. Sårbarhetsbildet er en sammenfatning av viktige forverrende faktorer og sårbarheter. 
I analysearbeidet har vi kommet fram til at sårbarhetene kan samles i syv hovedkategorier. I 
tabellen under er de ulike sårbarhetene presentert i stikkordsform. Den forklarende teksten 
gjengir viktige forhold som er identifisert og dratt ut gjennom analysearbeidet.  I kolonnen til 
høyre er det oppsummert hvilke hendelser de framkomne sårbarhetene vil kunne ha negativ 
innvirkning på. 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter: Aktuelt for 
hendelse: 

Samtidighetskonflikt  
Samtidige hendelser. Stor pågang. Påsatte branner (flere plasser). Ikke kontakt med 110-
sentralen. 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, 
Q, R, S 

Manglende brannslokkevann  
Lite utbygd brannvannsforsyning. Vannlekkasje som hindre fremføring av brannslokkevann. 
Manglende/defekt tankbil. Manglende oversikt over punkt for brannvannsuttak. 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 
L, O, P 

Lang innsatstid 
Store avstander. Vanskelig / lang / sperret adkomstveg som krever alternative 
transportmidler. Utilgjengelige hytteområder. Hendelser som krever tilkomst med båt, 
snøscooter, ATV e.l. Vanskelig tilkomst (bratt terreng, høyde m.m.). Lang tid før hjelp fra 
redningsressurser (Politi, Helse, Brann). Få tilgjengelige brannmannskaper. Ikke tilgjengelig 
brannmannskap med sjåfør-kompetanse til tankbil/hovedbil. Adresse-utfordringer. Ingen 
lokal dykkerberedskap (nærmeste i Ålesund).  
Langt til nærmeste tungredningsressurs. 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J K, 
L, M, N, O, P, 
Q, R, S 

Forverrende faktorer ved skadested eller omgivelser 
Bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger. Mangler ved 
brannteknisk tilstand / bygg som ikke er oppgradert etter dagens krav. Forutsatt rømning 
via brannvesenets materiell. Befolkningen / objekteiere mangler kunnskap om viktig 
brannsikkerhetsinformasjon eller -krav. Midlertidige konstruksjoner. Anleggsområder. 
Brann med spredningsfare. Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Ekstremvær (som vind, flom og tørke). Skjellevind samtidig med brann. Rasfare. Vanskelig 
flyvær. Vanskelig tilkomst. Eksplosjonsfare. Behov for å opprette store sikkerhetssoner i 
områder med mye befolkning/ferdsel. Uoversiktlige hendelser. Store skadested. Strøm, 
eksplosjonsfare ved bilbrann - el/hybrid/hydrogen. Høg strøm-spenning/ mye ampere ved 
virksomheter/anlegg. Befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement m.m. 
Arrangement på utilgjengelige steder (f.eks. øyer, fjell). Evakuering av større folkemengder. 
Fare for drukning.  Rusede / psykisk syke personer er involvert – aggressiv adferd, 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, 
Q, R, S 
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vold/trussel mot redningspersonell. Påsatte branner / villede handlinger. Sabotasje.  Ulovlig 
bruk av pyroteknikk. Hendelser som truer verneverdige verdier. Tett bebyggelse. Sterke 
inntrykk for brannmannskapene. 
Kommunikasjonsutfordringer  
Manglende sambandsdekning i områder, bygninger, tuneller m.m. 
Kommunikasjonsutfordringer for aktører/bedrifter som ikke er i nødnett. Utfall av nødnett 
og/eller mobilnett. Langvarig strømbrudd. Manglende utalarmering. Adresseutfordringer. 
Innringer som er usikker på posisjon. Ikke kontakt med 110-sentralen. Svikt i automatisk 
varsling og / eller manuell varsling pga. utfall av mobilnett / internett. 

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, 
Q, R, S 

Samtidighet med uønsket hendelse som rammer brannvesenet 
Kollisjon ved utrykningskjøring. Fallulykke ved bruk av høydemateriell. Uhell som gir skade 
på eget personell. Hjertestans på eget mannskap. Brann på brannstasjon. Epidemi som slår 
ut egne mannskaper. Svikt i nødnett / utalarmering. Nøkkelutstyr for aktuell hendelse ute av 
drift (brannbil, høgderedskap, tankbil, båt osv.)  

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, 
Q, R, S 

Mangler ved brann- og redningstjenestens HMS og kvalitetssikring 
Kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko m.m. er ikke tilpasset 
håndteringsbehovet for den uønskede hendelsen. Ulykker som rammer eget personell som 
skyldes mangelfull risikovurdering, manglende prosedyrer, brudd på prosedyrer o.l. 
Feil på/svikt i eget utstyr og materiell pga. manglende vedlikehold, gammelt utstyr o.l. 
Dagens materiell er dårlig egnet til håndtering av hendelsen (f.eks. tankbil med enkeltkabin, 
tungredningsbil med plass til kun 2 pers.) 
Manglende samhandling ved store hendelser. 
Personell i psykisk ubalanse pga. sterke inntrykk / manglende bearbeiding. Feilvurderinger / 
beslutninger tatt på sviktende grunnlag. Få øvelser og lite erfaring gir gap mellom 
kompetanse og håndteringsbehov. 
Mangler med / brudd på rutiner som skal sikre tilstrekkelig oppmøte av brannmannskap 
(manglende vaktordning / stort fravær). 
Tidkrevende å resette beredskapen etter innsats.  
Krevende å organisere langvarige og store innsatser. 
Brannvesenet har ikke evnet å fange opp og/eller følge opp risikoer / uregelmessigheter. 

A, B, C, D E, F, 
G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q, 
R, S 

 

De framkomne hovedkategoriene for sårbarheter vil, i varierende grad, være forverrende for de 
fleste eller alle av de uønskede hendelsene. Det nye brannvernsamarbeidet må vurdere tiltak for 
å motvirke/håndtere sårbarheter innenfor alle de 7 hovedkategoriene. Det vil imidlertid variere i 
hvor stor grad alle sårbarheter kan reduseres bl.a. ut fra kost/nytte vurderinger, ansvarsområder 
og sårbarhetens art. For kategorien «mangler ved brann- og redningstjenestens HMS og 
kvalitetssikring» må samarbeidskommunen ta fullt ansvar for å etablere system som gir 
forsvarlig robusthet. System, rutiner og organisering vil også ha stor betydning for å unngå eller 
begrense skadevirkningene for de øvrige sårbarhetskategoriene. 

Aktuelle tiltak for å redusere sårbarhetene (øke robustheten) er angitt i kapittel 10. 
Sårbarhetene som er kommet fram må tas med videre i arbeidet med forebyggende- og 
beredskapsanalyser, planverk og system. 
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10. Risiko- og sårbarhetshåndtering 
I arbeidet med risikovurderingene er det fremkommet forslag til forebyggende tiltak og 
beredskapsmessige tiltak (skadebegrensende håndtering de aktuelle uønskede hendelsene). 
Den videre risikohåndteringen beskrives i dette kapittelet med forslag til mål, strategier, tiltak 
og plan for oppfølging, som vist i figuren under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Mål og strategier 
En ny felles brann- og redningstjeneste skal sikre et brann- og redningsvesen som er organisert, 
utrustet og bemannet for å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene 
branner og andre ulykker kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Gjennom 
prosjektoppdraget, vedtatt av styringsgruppen for etablering av nytt felles brannvesen, er det 
satt mål om at nytt IKS etableres i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet. Videre skal 
føringer fra sentrale myndigheter, samt utkast til ny dimensjoneringsforskrift legges til grunn. 
Målet med etableringen er at den skal gi en positiv effekt i form av økt kvalitet på tjenesten til 
innbyggerne, samt kompetansemessige og økonomiske fordeler.  

Nytt IKS må vedta sine egne mål og strategier for risiko- og sårbarhetshåndtering. Riktig nivå på 
organisering, utrustning og bemanning av brannvesen må fremkomme gjennom utarbeidelse av 
forebyggende- og beredskapsanalyser.   

 

10.2 Forslag til tiltak for håndtering av kartlagt risiko 
Beskrevne forslag til tiltak er sammenfattet fra risikovurderingene av de 19 uønskede 
hendelsene. Mer detaljerte beskrivelser av foreslåtte tiltak fremgår av risikovurdering av den 
enkelte hendelse, som gjengitt i vedlegg 4. 

Planlegging og 
forarbeid 

Gjennomføring 

Oppfølging av  
brannvern-

samarbeidet 

 

Oppfølging gjennom 
forebyggende- og 

beredskapsanalyser, samt 
dimensjonering og planer for 

brannvernsamarbeidet  

Oppfølgingsplaner for 
identifiserte risiko- og 

sårbarhetsreduserende tiltak 

Mål og strategier for 
brannvernsamarbeidet 
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Tiltak 
Kompetansehevning og øvelser 
Heve kompetansen og øve på samvirke for skipshendelser, gjennom fellesøvelser mellom lokale 
brannvesen, andre nødetater, skipper og RITS. 
Heve kompetansen og øve på samvirke for håndtering samferdselshendelser (jernbane, 
luftfartøy, storbil ulykker m.m.). 
Heve kompetanse og øve på samvirke ved større bygningsbranner og skogbranner, blant annet 
gjennom fellesøvelser med flere brannvesen/brannstasjoner, samtidighetskonflikter, 
nettselskap, stabsarbeid, fokus på ELS. 
Øke og opprettholde kompetanse på trusselsituasjoner og PLIVO, gjennom årlige samvirke 
øvelser og kurs. 
Økt kunnskap og utdanning innen førstehjelp, debrief etter innsatser, samt etablere 
kollegastøtteordning. 
Økt kompetanse og øvelser med dyreeier og veterinær innen redning av store dyr. 
 
Redningsresurser 
Vurdere om det er tilstrekkelig utstyr for slokkeinnsatser (slagkraft, skjærslokker, drone, 
høydemateriell, tankbil, båt, ATV m.m.) og tilstrekkelig tilgang på brannslokkevann. 
Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell for skipshendelser. 
Vurdere om det er behov for å øke fra fire til femmanns vaktlag, både deltid og heltid. 
Etablering av stab for det nye brannvesenet som dekker samarbeidskommunene. 
Vurdere etablering/styrking av beredskapen for overflateredning og redningsdykkerberedskap. 
Gjennomgang av dekningsgrad og innsatstider for røykdykkere i samarbeidskommunene. 
Vurdere etablering av regionale redningsresurser for håndtering av rasulykker, bygningskollaps, 
arbeidsulykker, tungbilredning, skogbranner m.m. 
Styrke beredskapen ved påvist økt/stor risiko. 
Utstyr tilpasset dyreredning. 
 
HMS rutiner og planer 
Utarbeide objektplaner for risikoobjekter. 
Planverk for store og langvarige innsatser. 
Utarbeide prosedyrer, SJA og SOR for risikofylte innsatser. 
Beredskaps- og forebyggende planer. 
 
Forebyggende tiltak 
Ta hensyn til funn i denne analysen i det systematiske forebyggende arbeidet, og vurdere 
implementering av tiltak i brannforebyggende planer.  
Oppsummert viser analysearbeidet at det må gjøres brannforebyggende tiltak mot risikogrupper 
for å omkomme i brann samt særskilte brannobjekter. Kriteriene for registrering som særskilte 
brannobjekt bør vurderes på nytt ift. fremkomne risikoer. Videre er det tydelig at det bør være 
forebyggende tiltak rettet mot større arrangement, lagring av farlig stoff/eksplosiver, 
campingplasser/gjestehavner, tett trehusbebyggelse, borettslag/bygårder/utleieboliger, 
drukningsulykker, arbeidsulykker, trafikkulykke, samt mot befolkningen generelt (brannsikkerhet 
i boliger og fritidsboliger). 
Håndtering av foreslåtte tiltak vil bli vurdert nærmere gjennom en forebyggende- og 
beredskapsanalyse. 
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10.3 Forslag til tiltak for å oppnå større robusthet  
Gjennom analysearbeidet er det kommet fram følgende aktuelle tiltak brann- og 
redningstjenesten må vurdere å iverksette for å møte identifiserte forverrende faktorer og 
sårbarheter: 

Aktuelle tiltak for kategorien «Samtidighetskonflikt»: 
Planverk og rutiner for ELS-organisering, inkludert etablering av stab og sideforskyvning av 
beredskapsressurser. 
Samarbeidsavtaler med forsterkningsressurser. 
Øvelser for overordnet vakt og lederfunksjoner. Stabsøvelser. 
Øvelser for brannmannskaper i håndtering av flere brannsteder/hendelser. 
Fokuspunkt for innsatsleder med tidlig sideforskyvning av beredskapsressurser. 
Forebyggende informasjon og tilsyns-fokus for å unngå/begrense påsatte branner. 
Samhandlingsøvelser med andre aktører. 
Gode rutiner for varsling av kommunal kriseledelse og kriseteam bl.a. for hjelp til håndtering av 
evakuerte og pårørende. 
 

Aktuelle tiltak for kategorien «Manglende brannslokkvann»: 
Innspill og påvirkning til plan- og reguleringsavdelingene i kommunene for å bidra til utbedringer 
og gode løsninger. 
Skaffe oversikt over status for brannslokkevann. Status for utbygd brannvannforsyning, 
mengder, trykk, samt andre vanntankressurser og muligheter. Kvalitetssikre og bruke 
informasjon i LOCUS. 
Påvirke til utbedringer og vedlikehold av vannledningsnettet. 
Vurdere forbedret tankbilkapasitet. 
Gode rutiner for oppfølging og vedlikehold av brannvesenets tankbiler. 
 

Aktuelle tiltak for kategorien «Lang innsatstid»: 
Vurdere om stasjonsstruktur og fordeling av ressurser er riktig i forhold til krav til innsatstid, 
kjente risikoer og sårbarheter. 
Vurdere behov for anskaffelse av mer utstyr for å øke framkommelighet (ATV, båter, snøscooter, 
tråkkemaskin). Skaffe oversikt over slike ressurser som finnes. Bevisst bruk av helikopterstøtte. 
Etablere regional ressurs for å håndtere vanskelig tilkomst. «Urban redning». 
Planer og rutiner for å håndtere hendelser inntil politi, helse eller andre er på plass. 
Kommunikasjon på nødnett / BAPS for å få oversikt og tidlig utalarmering av støtte. Etablere og 
vedlikeholde kompetanse som «akutthjelpere». 
Rutiner for å sikre tilstrekkelig oppmøte av brannmannskaper. Vurdere vaktordning med sjåfør-
kompetanse. Fastsette minimumsantall for mannskap med førerkort for hver brannstasjon? 
Etablere ressurs for «tung redning» som dekker samarbeidsregionen. 
Vurdere etablering av redningsdykkerberedskap i samarbeidsregionen. 
Etablere tjenesten «overflateredning» på alle stasjoner (utstyr, rutiner og kompetanse). 
Ekstra forebyggende innsats mot hytteområder og boliger med lang innsatstid. Kan gjøres 
gjennom at dette er et av vurderingskriteriene for feiervesenets risikovurdering. 
Planlegge/ lage rutiner for innsats uten luftbåret støtte. 
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Aktuelle tiltak for kategorien «Forverrende faktorer ved skadested eller omgivelser»: 
Forebyggende innsats bl.a. i.f.t mangelfulle rømningsveger. Gode rutiner for kartlegging av 
særskilte brannobjekt og tilsynsvirksomhet. Informasjonstiltak. Samarbeid med 
bygningsmyndigheter. System for varsling / bekymringsmeldinger. Krav om arrangements-
søknader og tett oppfølging av innmeldte arrangement. Videreformidle relevant informasjon til 
beredskapsstyrken. Brannforebyggende innsats rettet mot tettbebygde områder. 
Brannforebyggende innsats mot kjente risikogrupper. 
Rutiner som sikrer gode og oppdaterte objektplaner for risikoobjekt / utfordrende hendelser.. 
Vurdere tiltak for å heve kompetanse/forbedre materiell for håndtering av krevende trafikk-
ulykker, som slokking av brann i kjøretøy med nye energibærere/frigjøring og redning/ 
tungredning. 
Iverksette bemanningstiltak ved kjente bemanningsutfordringer eller forventet økt risiko. 
Tidlig utalarmering av store styrker.  
Tidlig vurdering av behov for å etablere stab. Gode rutiner for ELS-organisering og stabsarbeid. 
Bevisstgjøring rundt farer ved aggressiv adferd/vold/trusler. Øve rutiner for håndtering. 
Vurdere mer bruk/øvelser med vannvegg. 
Vurdere forbedret dekning med høydemateriell (Sunndalsøra). 
Vurdere mer sikringsutstyr til flere stasjoner. 
Øve PLIVO-prosedyren sammen med politi og helse mot aktuelle scenarier. 
Vurdere behov for økt kompetanse og/eller mer materiell for håndtering av bygningskollaps. 
Fokus på riktig håndtering av tunnel-branner gjennom objektplaner, internopplæring, 
kjentmannsrunder, jevnlige fellesøvelser, deltagelse ved tunnelseminar, forebyggende 
tilsynsaktivitet, informasjonsarbeid, samt arbeid for å implementere tunnelkompetanse i 
læreplanen til NBSK. 
Forebyggende oppfølging av campingplasser og gjestehavner. 
Utarbeide objektplaner for områder med fare for brannspredning (tett/verneverdig bebyggelse). 
Vurdere bruk av drone for å få oversikt over store/uoversiktlige hendelser. 
Fellesøvelser med andre aktører i håndtering av hendelser med skip. 
Tilsynvirksomhet sammen med andre tilsynsetater som bygningsmyndigheter, fylkesmannens 
miljøvernavdeling, arbeidstilsynet og NSO. 
Gjennomføre brannverninformasjon og følge opp spesielle brannrisikoforhold gjennom 
feiervesenets tilsynsarbeid. 
Forebyggende oppfølging av borettslag, bygårder og utleieboliger. 
Forebyggende oppfølging av farlig stoff, eksplosivlager og utsalgsteder for pyrotekniske varer. 
Informasjonstiltak og vurdering av «åpen ild forbud» ved tørke. 
 

Aktuelle tiltak for kategorien «Kommunikasjonsutfordringer»: 
Bruke liaisoner. Samle ressurser i KO. Anbefale aktuelle aktører/ industrivern å gå over til 
nødnett. Få tilgang til Bane Nor sitt samband (GSM-R). 
Etablerer bedre dekning med satellitt-telefoner, samt etablere kompetanse i bruk. 
Melde avvik til BDO ift. sambandsdekning. Følge opp gjennom tilsyn for nye bygg. 
Øve på bruk av repeater og gateway. 
Rutiner for UMS-varsling. Oppdaterte telefonlister. 
Nødstrømsaggregat på flere/alle brannstasjoner. 
Innsatsleder må ha gode rutiner for å sjekke hvor mange som har kvittert på alarm, samt hvem 
som er varslet. 
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Aktuelle tiltak for kategorien «Samtidighet med uønsket hendelse som rammer 
brannvesenet»: 
Gode rutiner for å sikre god kompetanse i bruk av høydemateriell (opplæring og øvelser). 
Gode rutiner for sertifisering og re-sertifisering av utrykningsjåfører. 
Rutiner og øvelser ift. «savnet røykdykker». 
Rutiner for debrief og oppfølging ved skade/dødsfall for eget personell. 
Vurdere brannsikring av brannstasjoner med tekniske tiltak som brannvarslingsanlegg med 
varsling ut av bygget / slokkesystem. Gjennomføre regelmessige vernerunder med fokus på 
brannsikkerhet. Fokus på sikker håndtering / oppbevaring av farlig stoff.  
God kompetanse i sikker-jobb-analyse (SJA) for å avdekke og ta hensyn til mulige farer som 
gassflasker/eksplosjonsfare/bygningskollaps/farlig stoff/rasfare m.v. 
Kjenne sine begrensninger og muligheter. 
Øke kompetanse i håndtering av store dyr. 
Rutiner og økt kompetanse for å unngå at mannskap utsettes for høge spenninger/mye ampere 
ved innsats. 
Vurdere anskaffelser av skjæreslokkere for økt mulighet for utvendig slokkeinnsats. 
 

Aktuelle tiltak for kategorien «Mangler ved brann- og redningstjenestens HMS og 
kvalitetssikring»: 
Systematisk arbeid med ROS, beredskapsanalyser og planverk. Skaffe godt grunnlag for å 
prioritere tiltak for å heve kompetanse og anskaffe utstyr. Avklare hva vi skal ha som 
forebyggende satsningsområder og/eller bygge beredskap for og hva som skal prioriteres bort 
med bakgrunn i ROS-arbeid.  
Etablere et felles HMS- og KS-system for samarbeidskommune. 
Ta i bruk felles dataverktøy for oppfølging av kompetanse, øvelser og utstyr. 
Kompetanseoversikt og plan for kompetanseheving. 
Gode rutiner for opplæring og øvelser. 
Systematisk arbeid med objektplaner og bli-kjent-runder. 
Kompetanse og rutiner for stabsarbeid. 
God kompetanse i SJA. 
Standard operasjonelle rutiner (SOR) for kjente innsatstyper og utfordringer. 
Øvelser med fokus på farlig stoff, måleutstyr, håndtering, dekontaminering osv. 
Kvalitetssikre og øve på backup-løsningen med UMS-varsling. 
Rutiner for debrief. Vurdere ordning for «kollegastøtte». 
Samøvelser med andre (nødetater, frivillige organisasjoner og risikokovirksomheter). 
Gode rutiner for tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg. 
Gode rutiner for evaluering av hendelser, erfaringslæring og registrering/oppfølging av avvik. 
Vurdere styrking av beredskapen for skogbranner / brann i vegetasjonen. Planverk, kompetanse 
og utstyr. ELS-organisering. Samarbeid og samøvelser med skogeiere. Vurdere behov for 
skogbrannreserve. 
 

Håndtering av sårbarheter og fastsetting av tiltak må vurderes nærmere i forebyggende- og 
beredskapsanalysene. 
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10.4 Plan for oppfølging 
Kartlagte forslag til tiltak tas med videre i forebyggende- og beredskapsanalysen, samt 
forebyggende- og beredskapsplan arbeidet. Dette for å sikre at funn i ROS-analyse blir ivaretatt i 
den videre oppfølgingen. Følgende overordnede tiltak er identifisert og må følges opp videre:  

1. Forebyggende- og beredskapsanalyse må utarbeides for nytt brannvernsamarbeid.  
2. Utarbeidelse av forebyggende- og beredskapsplaner. 
3. Utarbeide dokumentasjon av brannvesenet (brannordningsdokument).  
4. Med bakgrunn i forebyggende- og beredskapsanalysen og funn i ROS- analysen, må det 

utarbeides en oppfølgingsplan og eventuelt investeringsplan. 
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11. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Prosjektoppdrag fra styringsgruppen til prosjektgruppen 

Vedlegg 2: Fareidentifikasjon - uønskede hendelser kartlagt i ROS møter 

Vedlegg 3: Prosjektgruppens utvalg av uønskede hendelser for risikovurdering 

Vedlegg 4: Risikovurdering av utvalgte hendelser 

Vedlegg 5: Fremdriftsplan for arbeidet med etablering av brannvernsamarbeid 
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Vedlegg 1: Prosjektoppdrag for prosjektgruppen 
 

Prosjektoppdrag 
Prosjektnummer:                                                    Saksnummer:  

Prosjektnavn: 
Etablere Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Prosjektstart: 12.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019 
 
Oppdragsgiver: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Styringsgruppa v/leder 
Eirik Heggemsnes    

    

 
Prosjektansvarlig: 

Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: 
Alf Magne Smørholm Brannsjef    

 

1. Prosjektmål 
 
Målet er å forberede og gjennomføre etablering av felles brann- og redningstjeneste for kommunene 
Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll (Nordmøre og Romsdal brann 
og redning IKS) med virkning fra 1.januar 2020. 
 

2. Begrunnelse – målforankring 
 
Prosjektoppdraget bygger på kommunenes beslutninger samt utredningen av felles brann- og 
redningstjeneste for åtte kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Det vises til prosjektgruppens rapport 
datert 27.04.2018. 
 
Dette er også i tråd med utviklingen innen tjenesteområdet, sentrale myndigheters føringer samt 
utkast til revidert dimensjoneringsforskrift. 
 
Resultatmålet er å oppnå kompetansemessige og økonomiske fordeler.  
Effekt av tiltaket: Økt kvalitet på tjenesten til innbyggerne i eierkommunene. 

3. Prosjektbeskrivelse 
  
Arbeidet med felles brann og redningsvesen ble oppstartet som en oppfølging av felles regional ROS-
analyse for brannvesen i ROR-kommunene. Analysen ble gjennomført ved blant annet å se på 
hendelser med et slikt omfang at de vil kunne utfordre den kommunale brann og redningstjenesten. 
Funn i analysen gjorde det tydelig at tettere samarbeid i regionen er nødvendig for å kunne 
gjennomføre foreslåtte tiltak.  
Det var også flere andre interessante funn i analysen som peker i retning av at tettere samarbeid vil gi 
høyere kvalitet på tjenesten.  
 
 Prosjektgruppen skal: 

a. Utarbeide prosjektplan og framdriftsplan (behandles på styringsgruppens møte 16.01.19) 
b. Utarbeide utkast til felles beslutningsgrunnlag for behandling i kommunene innen 01.05.19 

Utarbeide forslag til selskapsavtale og eierstrategi. Dette behandles på styringsgruppens møte 
20.02.19 
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c. Oppdatere ROS-analyser og resultatet presenteres for styringsgruppen den 20.02.19. I tillegg 
gjennomføres det forebyggende og beredskapsanalyser som legges fram til orientering på 
møtet i styringsgruppa 20.03.19. 

d. Utarbeide forebyggende- og beredskapsplaner basert på nevnte analyse. Sluttføres innen 
10.04.19 

e. Bruke analysegrunnlaget for videre arbeid med organisering og lokalisering av nytt selskap. 
Styringsgruppen orienteres på møtet 16.05.19 

f. Starte arbeidet med stillingsbeskrivelser og eventuelle kravspesifikasjoner for aktuelle stillinger 
i nytt selskap. Denne prosessen videreføres av selskapet når daglig leder er utpekt 

g. Forberede prosessen med virksomhetsoverdragelse. Dette ansvaret overtas av selskapet når 
daglig leder er utpekt 

h. Forberede lønnsharmonisering (kartlegging/konsekvens). Dette gjennomføres i forbindelse 
med virksomhetsoverdragelsen (ansvar daglig leder i selskapet) 

i. Iverksette verdifastsettelser (hvem går inn i fellesskapet med hvilke verdier). Arbeidet 
sluttføres innen 10.04.19 

j. Lage utkast til budsjett for første driftsår (inkl. etableringskostnader) innen 15.05.19.  
Budsjettprosessen overtas av selskapets styrende organer når disse er valgt/utpekt 

k. Kartlegge pensjonsforhold/forpliktelser innen 15.05.2019 
l. Utvikle felles logo, samt plan for merking av stasjoner og kjøretøy innen 15.05.19 
m. Det er vesentlig med gode informasjonsrutiner internt i korpsene, og samhandling med 

tillitsvalgte samt verneombud 
 

4. Prosjektorganisering 
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe (representanter fra ledelsen i eierkommunene) og en 
prosjektgruppe bestående av representanter fra de eksisterende brannvesenene. Prosjektgruppen 
etablerer interne arbeidsgrupper etter behov. 
Det er videre leid inn ekstern bistand for å være en veileder/støtte gjennom prosessen. Prosjektleder 
er oppdragsgivers kontakt mot prosessveileder 
 

5. Framdrift og rapportering 
Det lages en framdriftsplan som godkjennes av styringsgruppen på møtet 16.01.19.  
Prosjektleder rapporterer på styringsgruppens møter, og kontinuerlig til leder av styringsgruppen ved 
behov. 
 

6. Ressurser 
Det stilles nødvendige interne faglige ressurser til disposisjon fra kommunene for en vellykket 
gjennomføring. Det inngås avtale med ekstern rådgiver (Bjerke Prosessledelse). 
 
 
Molde, 16.01.2019 
 
Styringsgruppa v/leder Eirik Heggemsnes 



Vedlegg 2: Fareidentifikasjon/uønskede hendelser kartlagt i 
eksisterende analyser, samt ROS møter med alle brannmannskaper. 
Fareidentifikasjon av uønskede hendelser kartlagt i ROS møter med brannmannskaper gjennomført 
november/desember 2018 og ROS analyse for brannvesener i ROR kommuner 2017. I tillegg er også 
eksisterende ROS analyser fra Tingvoll, Gjemnes og Sunndal lagt til grunn for fareidentifikasjon. Alle 
kartlagte hendelser er sortert i farekategorier og behandlet. Med bakgrunn i 
fareidentifikasjonsarbeidet er det valgt ut 19 uønskede hendelser (benevnt med bokstavene A-S) for 
risikovurdering. Mange av de uønskede hendelsene inndeles i underhendelser.  

Sårbarheter og forverrende faktorer er samlet til slutt og sortert i syv kategorier (1-7).  
1: Samtidighetskonflikt 
2: Manglende brannslokkevann 
3: Lang innsatstid 
4: Forverrende faktorer ved skadested eller omgivelser 
5: Kommunikasjonsutfordringer  
6: Samtidighet med uønsket hendelse som rammer brannvesenet 
7: Mangler ved brann- og redningstjenestens HMS og kvalitetssikring  

Farekategori Fareidentifikasjon/uønsket hendelse Oppfølging 
Brann i bygning 
og anlegg  

Brann i hotell/admin/produksjon 
 

A 

 Brann på brannstasjon A 
 Brann i fjellanlegg 

• Anlegg, Farlig avfall – Raudsand 
• Kraftstasjon i fjell med lang tilkomsttunnel 
• Besøkskraftverk (mange besøkende) 
• Manglende sambandsdekning 
• Adkomst/tidsbegrensninger på innsats 

G 

 Brann i overnattingssted (Kavlimoen 100 senger) A 
 Brann sykehus på Oppdøl, ikke sprinklet A 
 Brann i Skjevik næringspark – Molde Sink (syre / flytende 

metall m.m.) 
A, P 

 Brann på Molde sykehus/institusjon A 
 Stor brann i større blokker A 
 Brann i asylmottak/boligkompleks for innvandrere B 
 Brann hos risikoutsatte grupper – flyktninger, eldre, rus, 

prsykiatri 
B 

 Togbrann F 
 Brann i dekklager A 
 Brann i hytte i Moldemarka om vinteren, med savnede 

personer 
B 

 Brann i campingvogn med spredning på campingplass E 
 Brann gjestehavnen E 
 Intens brann i høye bygninger der liften ikke rekker A 
 Brann i verksted-bygning med lagring av gass A, P 
 Brann i bygning med lagring av ammunisjon og sprengstoff A 



 Garasjebrann under boligblokker med bl.a. EL bil A 
 Bilbrann i parkeringstunnel G 
 Brann i kjøpesenter A 
 Brann i verneverdige bygninger 

• Kirke, museum mm 
D 

 Brann på Hjertøya/Veøya D 
 Brann i tett trehusbebyggelse (Eidsvåg og Eikesdal) D 
 Avsides hendelser med lange avstander f. eks brann i 

Aursjøhytta, Innerdalshytta, KNT-hytter.  Brann i bygning 
uten vegforbindelse ved fjord, fjell m.m. 

B 

 Brann på bensinstasjon A, P 
 Brann i bilverksted, lakkhaller, m.m. A, P 
 Brann i industribygg med lagring av gass A, P 
 Brann / eksplosjon i trafostasjoner, kraftstasjoner J 
 Brann i maskiner/trafoer mm. I gruver G, J 
 Brann på skipsverft (VARD/Hukkelberg) 

Språkutfordringer - Kjemikalier (acetylen, O2 mm) 
A, P 

 Brann i store driftsbygninger og fjøs – Redning av dyr – Stort 
bygg – Kjemikalier – Fortrenging av O2 – Avlivning av dyr 

A, P 

 Brann i større offentlige bygg (skole, barnehage, sjukehjem 
mm) 

A 

 Brann i idrettshall under arrangement – fare for kollaps A, L 
 Brann i bygninger med ammoniakk fryselager (Vikenco), 

Vanskelig tilgjengelig i fabrikken 
A, P 

 Brann afallsdeponi/-behandling 
• Giftig røyk 
• Evakuering av sentrum 
• Utfordringer med varsling for befolkningen 

A, P 

 Brann i leirsted med mye barn (Vistdal) A 
 Brann i bofellesskap Vistdal A 
 Brann i store trafoer J 
 Brann fredede bygninger Leikvind og Romfo kirker, 

Fjellgardene-Svøo 
D 

 Brann tett trehusbebyggelse Øksendal D 
 Brann i biler ved bilopphuggeri A 
 Brann i fritidsbolig pga dårlig fyringsanlegg B 
 Brann i omsorgsboliger bebodd av personer med behov for 

assistert evakuering.  
A, B 

 Stor brann i tunnel G 
 Brann i malingsfabrikk med store usprinklede areal A 
 Brann internat folkehøgskole A 
 Brann Angvik gamle handelssted A, D 
 Brann Reinsfjellet kommunikasjonsanlegg J 
 Brann i bygninger med feil/ikke godkjent bruk f.eks. 

dekklager i gamle meieriet på Høgset 
A og sårbarhet 

 Brann i turisthytte med stort belegg (Silsethytta, 
Skorgedalsbu, Vakkerstøylen m.fl.) 

A, B 

 Brann i boliger med mange boenheter bebodd av 
risikoutsatte 

A, B 

 Brann i møbelfabrikk A 



 Brann i bobil/campingvogner ved uregulert camping på f.eks 
rasterasteplasser 

E 

 Brann ifm vinterlagring av bobiler i næringspark e.l. A og sårbarhet 
 Brann i tankbil med brennbar last H, G, P 
 Husbrann med bekrefta personer inne. B 
 Brann hos bosatte flyktninger A og B 
 Bygningsbrann på ubebodd øy uten fastlandsforbindelse A, B og sårbarhet 
 Brann i trafo integrert i bygning J 
 Brann i tett trehusbebyggelse Meisingsetvågen (5 hus i 

klynge), Åndalsnes, Veblungsnes, Frydenlund 
D 

 Brann med spredningsfare i gardstun (Drøpping-tunet) D 
 Brann i tilknytning til ladestasjon for Tesla J 
 Brann i el-bil i tunnel, med gass-spredning fra batteripakke G 
 Brann i barnehage A 
 Brann i flyktningmottak (Tingvoll har mottak med 180 

personer) 
A 

 Brann brakkerigg for gjestearbeidere A 
 Takbrann på tak med solcellepanel A 
 Brann i stor boligblokk uten brannvarsling og med 

mangelfulle rømningsveger- kan være stort behov for 
assistert rømning 

A 

 Sotbrann A, B 
 Områdebrann/kvartalsbrann/brann i tett trehusbebyggelse A, D 
 Sotbrann turisthytte/ fritidsbolig A, B 
 Brann i studentboliger A, B 
 Brann utsalgsted for fyrverkeri A, P 
 Brann i tilknytning til vedfyring restaurant A 
 Brann avfallsdeponi A 
   
Hendelse med 
skip 

Brann/lekkasje/grunnstøting med båt 
 

C 

 MOB (mann over bord) N 
 Brann i hurtigrute/cruiseskip ved kai C 
 Forlis C 
 Ulykker og brann i båt C 
 Hendelse med passering av større båter (hurtigruten ol) C 
 Kollisjon fritidsfartøy med flere skadde, fulle personer med 

panikk 
C, N 

 Båthendelser ved dårlig vær, urent farvann,  C 
 Brann i båt (stor) for eksempel i Molde C 
 Brann i cruiseskip C 
 Hendelse med MF Mardøla (brann, grunnstøting m.m.) C 
 Utslipp av olje fra tankskip IUA ROS 
 Oljeforurensning fra cruiseskip og sandbåter IUA ROS 
 Grunnstøting med ferge med påfølgende synking C, N 
 Akutt forurensning til sjø, fra båter 

 
IUA ROS 

 Brann i småbåthavner E 
 Fare for havari ved lasting og lossing av sand C, N og IUA ROS 
 Grunnstøting større skip i Sunndalsfjorden C, N og  IUA ROS 



 Brann i skip ved kai Høgsetterminalen C 
 Skipskollisjon med bru C, N og  IUA ROS 
 Skipskollisjon cruisskip-ferje C, N  IUA ROS 
 Hurtigbåt grunnstøting Moldeholmene i dårlig vær C, N 
 Militært fartøy involvert i skipsulykke – økt risiko ift våpen C, P 
   
Brann i 
skog/utmark 

Gress/lyngbrann med stor spredning 
 

I 

 Brann i sitkagran I 
 Større skogbrann I 
   
Hendelser med 
farlig stoff 

Kjemikalielekkasje IUA ROS/P 

 Gasslekkasje P 
 Forurensning IUA ROS 
 Lekkasje konsentrat IUA ROS 
 Forurensning drikkevann IUA ROS 
 Gass fra Aluscan/ Industriområdet på Rød/ Rausand m.m. P 
 Ulykke med selvbetjente gassautomater P 
 Uhell med FG på veg, sjø, sentrumsnært IUA ROS, P 
 Tungtrafikkulykker med FG IUA ROS, H 
 Ammoniakk- og klorutslipp IUA ROS 
 Uhell med radioaktivt materiale Radioaktivitet – 

behandles ikke 
 Utslipp fra Norsk Hydro, LNG P,  IUA ROS 
 Ammoniakklekkasje NOFIMA, kjøle- og fryseanlegg P, IUA ROS 
 Hendelse med stor O2-tank  (NOFIMA og andre) P,  IUA ROS 
 Lekkasje klorgass ved laboratorium P,  IUA ROS 
 Lekkasje farlig avfall/brann Franzefoss gjenvinning P,  IUA ROS 
 Brann ved gasscontainer Tess m.fl. A, P,  IUA ROS 
 Farlig stoff hendelser ved storulykkebedrifter med stor 

miljørisiko i Sunndal (Ottem resirk, Norsk hydro,) 
P,  IUA ROS 

 Hendelse med farlig stoff-container Høgsetterminalen A, P,  IUA ROS 
 Lekkasje fra tankanlegg ved småbåthavn IUA ROS 
 Uønsket hendelse ifm lager for kunstgjødsel eller 

naturgjødsel 
A, P 

 Uhell med metangassanlegg P 
 Farlig stoff hendelse (utforkjøring) som truer miljøsårbare 

områder 
P,  IUA ROS 

 Uhell ved sprengstofflager A, P 
 Brann i industribedrift med farlig stoff A, P 
 Brann i store lager, trevare, campingbiler, madrasser A, E 
 Stort oljeutslipp som truer miljøsårbare områder IUA ROS 
 Langvarig utslipp farlig stoff IUA ROS 
 Brann i farlig gods på ferje midt-fjords C, P 
   
Ekstremvær/ 
naturhendelser 

Assistere helse (ved stengte veger/ferge m.m.) K, R 

 Ras L 
 Sekundærras som kan true innsatsmannskaper L 



 Jordskred med påfølgende kollaps av bygning L 
 Løse gjenstander skader personer ved mye vind K 
 Tsunami (som følge av ras) f.eks. ras i steinfylling ved 

Rausand 
K, L 

 Utglidning Eidsvågelven L 
 Ekstremvær – skade på bygninger  K 
 Assistere private/sikre verdier L 
 Isolasjon som følge av stengte veger pga ras/ekstremvær K, L 
 Tre over linje K 
 Oversvømmelse K 
 Oppdemming av elveløp (seigmannen?) K, L 
 Ras der bolig er truet/tatt L 
 Snøras i fjellet der skiturister er truet/tatt L 
 Bygningskollaps pga store snømengder L 
 Nedfall av julegate som skader personer K 
 Istapper i bygningskonstruksjoner faller ned i gaten K 
 Bortfall av nødnett K 
 Stengte veier K 
 Strømbrudd K, J 
 Langvarig strømbrudd K, J 
 Svikt i nødnett og mobilsambandet K 
 Snø/steinras L 
 Bygningskolaps som følge av høg snølast L 
 Lynnedslag med påfølgende branntilløp i flere boenheter A og sårbarhet 
   
Tilsiktede 
handlinger 

Terror på Nyhavna O 

 PLIVO O 
 Terror mot NATO-anlegg O 
 Gisselhendelse i buss/båt O 
 Terrorhandling/trussel mot større arrangement O 
 Gisselaksjon på fly/flyplass/terminalbygg O 
 Terror (skyting, bombe, gift, kjøretøy i folkemengde m.m.)  O 
 Krig Tas ikke med 

videre 
 Voldshendelse asylmottak O 
 Anslag/attentat mot brannvesenet for å sette oss ut av spill O og sårbarhet 
 Aktiv pyroman O, A, B og 

sårbarhet 
 Branner påsatt for å skjule kriminelle handlinger O, A, B 
 Forsikringssvindel O 
   
Arbeidsulykker Strømskader M 
 Varmeskader M 
 klemskade M 
 Arbeid på/i tanker uten o2, eler giftige gasser M 

 Fallulykker M 
 Ulykke/personskader i forbindelse med arbeid/store 

maskiner 
M 

 Sprengningsulykker/ Eksplosjon M 



 Uhell i gruver (eksplosjon, klemskader, drukning, 
oversvømmelse) 

M, G 

 Skogsarbeid/uhell med skogsmaskin M 
 Gårdsulykke (silo, fraukjeller – gass) + forgiftninger pga av 

kjemikalier 
M 

 Ulykke med trafo/høyspentanlegg M 
 Fall i kum/silo M 
 Arbeidsulykke med påfølgende behov for 

amputasjon/avklemt 
M 

 Ulykke med personer – høyspent M 
 Kranvelt/ Kollaps av kran M 
 Klemskader i høyden ved bruk av diverse typer lift M 
 Kollaps av scenerigg M, L 
 Ulykke ifbm bygging av tunnel M, G 
 Hendelser med store trafoer (400KV) M, J 
 Utslipp fra Norsk hydro, utrenning flytende metall fra 

støperi og hydraulikkolje 
P 

 Hendelse/ulykke ved bruk av oppdretts –båter/-flåter C 
 Fallulykke i silo. Silo med giftige gasser/fortrengt O2 M, P 
 Gassulykke fraukjeller P 
 Arbeidsulykke landbruket M 
 Ulykke med tråkkemaskin i bratt/ulent terreng M og sårbarhet 
 Klemskade ifm dyrehold (storfe) M 
 Uhell med motorsag (egne mannskaper og andre) M og sårbarhet 
   
Samferdsel 
hendelser 

Trafikkuhell H 

 Storulykke tunnel (mange involverte, brann, FG, 
fastklemming m.m.) 

G, H 

 Ras over veg der biler er truffet, med fare for sekundærras L 
 Fly sklir utenfor rullebanen og i sjø F 
 Lekkasje av FG på ferge P, IUA ROS 
 Trafikkulykke 

• Med kjemikalier 
• Utrykningskjøring 
• Mange skadde 
• Manglende helse 

H, P 

 Tungbilulykke H 
 Flystyrt småflyplass/helikopter F 
 Bil i sjø med flere passasjerer bl.a. barn i barnesete H, N 
 Trafikkulykke med buss / skolebuss H 
 Uhell med helikopter og droner  F 
 Ferge 

• Bilbrann 
• Terror 
• Brann i fergen 
• Bommet på lemmen 
• Bil i sjø 
• Skade som følge av treff i kai/grunnstøtning 
• Forurensing 

C, N, O, H, IUA ROS  



• Kollisjon 
• Helsehendelse 

 Brann i el-biler/hybrid/gass H 
 Brann i campingbiler H 
 Brann i buss med mange pasasjerer H 
 Tunnelhendelser (brann, trafikkulykker) eks. 

Eikesdaltunnellene (manglende dekning nødnett) 
G 

 Brann i kjøretøy på bensinstasjon H, P 
 Utforkjøring med buss i Vardevegen (smal veg – eneste 

adkomstveg) 
H 

 Toghendelse – ulykke på Raumabanen F 
 Utforkjøring/ulykke nasjonal turistveg H 
 FG ulykke i sentrum  som medfører evakuering av sjukeheim H, P 
 Personbilulykke med mange skadde H 
 Viltpåkjørsel med alvorlige konsekvenser H 
 Ulykke med ATV, snøskuter, traktor, vannskuter. Vanskelig 

adkomst. 
H, M og sårbarhet 

 Bil/buss utfor veg ved Gylhammaran H, N  
 Flystyrt i terrenget (Innflygingsområder for Molde og KSU) F 
 E-39, FV 70 og E-136 går gjennom beredskapsområdet til 

NRIKS 
H, P 

 Mye forflytning av turister med buss og tog. Økt risiko for 
alvorlige ulykker. 

H 

 Bussulykke Trollstigen H 
 Flystyrt i bebygd område F 
   
Drukning Fall i sjø N 
 Personer gjennom is N 
 Drukning i sjø/vann/elver N 
 Bil i sjø overflateredning N 
 Fall i elv under Mardalsfossen/Aura N 
 Drukning (fast i leire) N 
 Person tatt av bølge ifbm oppfordring om bildetaking fra 

media ved ekstremvær  
N 

 Farer forbundet med regulerte vann N 
 Drukning ifm arrangement f.eks i Angvik N, Q 
 Fall i elv ved barneskole Batfjorden N 
 Fall i sjø ved fisking fra bru N 
 Drukning ved aktivitet i Fosterlågen N 
 Ulykker ifm vindsurfing N 
 Drukning ifm oppdrettsanlegg N, M 
   
Sykdom og 
helse 

Pandemi R 

 Sykdom  R 
 MDVPA 

Psykososialt – etterreaksjoner 
 

R og sårbarhet 

 Assistere ved andre hendelser (sykdom/skade) R 
 Assistanse helse R 



 Hendelser i turområdet – Evakuering R 
 Helseoppdrag – ambulanse langt unna R 
 Bistå ambulansen i voldssituasjoner R, O 
 Håndtering av ekstremt overvektige 

(evakueringssituasjoner, fall i forbindelse med forflytning, 
skade på eget personell) 

R, M 

 Skadde personer i marka (illebefinnende, drukning, islagte 
vann, nedkjøling m.m.) på utilgjengelige områder 

R 

 Person får illebefinnende i kran R  
 Leiteaksjoner syke personer i urbane strøk R 
 Selvmord – hopping, kran, bygging, bro, bil R 
 Smitte i drikkevann R 
 Skiulykke. Henting/transport av skadde R 
 Hendelse med mange skadde (masseskade) R, Q, H, O, P 
   
Andre 
hendelser 

Bistå ved husbråk O 

 Hendelser ved storarrangement Q 
 Demningsbrudd Aursjødammen, Skar m.fl. K, L 
 Ulykke ifbm fritidsaktivitet i fjell (fjellklatring, basehopping, 

ski m.m.) 
R 

 Unormal bruk av bygninger (overnatting, store arrangement, 
m.m.) kombinert med brann eller ved behov for evakuering, 
søk m.m. 

A og sårbarhet 

 Bygningskollaps L 
 Vannskade i museumsbygg, der uerstattelige gjenstander 

blir skadet 
K, D 

 Uhell /kollaps av Falleferdige bygg L 
 Uhell med dyr – elg i myr o.l. S 
 Jaktulykker - skuddskader R, S 
 Utrenning flytende metall som rammer hydraulikk ved Norsk 

hydro 
P 

 Basehopp-ulykke R 
 Gulvkollaps i driftsbygning med dyr S 
 Rasulykke tømmerlunner/steinfyllinger L 
 Dyreredning S 
   
Hendelser ved 
større 
arrangement 

Kjente årlige/regelmessige arrangement: Dyregodagene, 
Molde jazz, Raumarock, Bobiltreff Øran, Midsundfestivalen, 
Eidsvågdagene, Hydrocup, Rosecup, Aukradagene, 
Rabalderfestivalen, Fotballkamper med forhøyet risiko 
(RBK/øst-europere), 

Q 

 Store festarrangement i bygdehus/forsamlingshus  Q 
 Store arrangement i idrettshaller (Gjemneshallen m.fl.) Q 
 Ulovlig bruk av pyro i publikumsmengder ved større 

arrangement 
Q, O, P 

   
 Farer registrert i andre relevante analyser  
 Brann i sykehjem i Batnfjorden A 
 Brann i større næringsbygg A 



 Trafikkulykke med flere kjøretøy, event. Buss H 
 Trafikkulykke med farlig stoff H, P 
 Brann i Freifjordtunnelen G 
 Brann i Gjemnes Sykehjem eller Nåstad omsorgsboliger A 
 Brann i overnattingssteder (Angvik gamle handelssted, 

Internat Høgtun folkehøgskole) 
A 

 Brann i kulturhistoriske bygg – Øre kirke, Gjemnes kirke A, D 
 Brann/hendelser i større forsamlingslokaler – 

Gjemneshallen, Batnfjord samfunnshus 
A 

 Hendelser ved større industri – Gjøco, Angvik næringshage A 
 Brann Høgsettunnelen G 
 Uhell i Hydro Sunndals LNG-anlegg (ca 400 m3 flytende LNG) P 
 Hendelse i kraftverk i fjell – Aura J 
 Brann i Øksendalstunnelen, Opdølstrandtunnelen G 
 Dambrudd Hafstaddammen K 
 Brann i utleieboliger (omsorgsbolig, flyktningebolig, 

utleieboliger), bebodd av personer i risikogrupper. 
B 

 Brann i barnevernsinstitusjoner A, B 
 Brann i utleiehybler (alt fra hybler i privatboliger til 

hybelhus/campus)  
A, B 

 Brann i eldre bygårder/leilighetsbygg A 
 Brann i eldre driftsbygninger A 
   
 Forverrende faktorer / sårbarheter Sårbarhetskategori  
 Samtidige hendelser 

• Brann i bygning og ekstremvær 
• Stor pågang/samtidighetskonflikter 
• Ikke kontakt med 110 
• Manglende kontakt med teknisk vakt 

1 

 Lite vann i ytre strøk Midsund, Gossen, Sekken med flere 2 
 Epidemi som slår ut brannvesenet 6 
 Flere hendelser samtidig 1 
 Vannlekkasje som hindre fremføring av brannslokkevann. 2 
 Eksplosjonsfare 4 
 Vanskelig/lang adkomstveg/store avstander 3 
 Korridorpasienter på Molde sykehus, påsatte branner m.m. 

Tar i bruk f.eks. bad til sengerom 
4 

 Større hendelser og lite personell/kun vaktlag 
Julebord/ferie/aktiviteter 

• Beredskap 
Lang tid før hjelp fra andre ressurser 

• Kriminalitet/politi 
• Helse 
• Brann 

3, 6, 7 

 Klatreulykker med vanskelig tilkomst 3 
 Manglende beredskap på ferge Sekken 3 
 Strøm, eksplosjonsfare ved brann i EL/hybrid/hydrogen 4 
 Høyere bygninger – redning fra høyde/tilkomst. 

Pipebrann og tilkomst (spes vinter) 
Hendelser i høyde (lift) 

3 



• Evakuering 
 Husbrann - Spredning - Gass ol 4 
 • Tilgjengelig sjåfør til tankbil/hovedbil 

• Manglende personell med klasse C 
• Beredskap i høytider/ferier sårbar 

6, 7 

 Manglende kommunikasjon mellom bedrift og 
utrykningspersonell 

5 

 Manglende eller svake brannskiller 4 
 Manglende sambandsdekning i fjellanlegg m.m. 5 
 Vanskelig flyvær for helikopter (Eikesdal) 4 
 Assistanse nabokommuner ved samtidige hendelser 1 
 Hendelse/uhell ifb med turisme (tre-dobling av befolkningen 

– større risiko) 
4 

 Hendelser når en er innestengt av ras/flom 4 
 Hendelser der rusa personer er involvert – aggressiv adferd, 

vold mot redningspersonell 
4 

 Manglende samhandling ved store hendelser – flere 
brannvesen 

7 

 Fallulykke ved bruk av lift, liften sklir på is/snø 6, 7 
 Gassflasker i bygninger i brann 4 
 Kollisjon/utforkjøring ved utrykningskjøring 6, 7 
 Hendelser på sjø/har ikke båt 3 
 Brann på øyer – mangler båt (Aukra, Gjemnes, Midsund, 

Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner) 
3 

 Datavirus på kritiske applikasjoner 4 
 Brann på brannstasjon 6 
 Høg spenning/mye ampere ved Norsk hydro 4 
 Sterk vind / skjellevind samtidig med brann 4 
 Sterk vind / skjellevind flygende gjendstander 4 
 Brann med fare for å bli utsatt for høg spenning 4 
 Dårlig brannvanndekning ved viktige objekt 2 
 Politiet kan være langt unna. Generer politioppdrag. 3 
 Lang innsatstid til bl.a. Gjøra 3 
 Borettslag/blokker med for dårlige rømningsveger 4 
 Bygder uten slokkevann og med vanskelig tilkomst/lang 

innsatsveg. Utfordringer ved tørke og om vinteren 
2 

 Utfall kritisk infrastruktur ved brann f.eks. Reinsfjellet 5 
 Hytteområder som ikke er tilgjengelige med brannbil 3 
 Ingen vaktordning i Gjemnes kan gi for dårlig oppmøte ved 

hendelser 
7 

 Tidkrevende å resette beredskapen etter hendelser 7 
 Lange avstander 3 
 Vanskelig å håndtere samtidige hendelser 1 
 Gammel bilpark Gjemnes 7 
 Gap mellom kompetanse og håndteringsbehov 7 
 Ulykke ifm utrykning. Skade på eget personell. 6 
 Lite hendelser og få øvelser gir utfordinger ift erfaring og 

kompetanse. 
7 

 Langvarig tørke 4 
 Tingvoll kommune delt ved vegstenging Gylhamran 3 



 Tingvoll m.fl avhengige av privat båttransport 3 
 Trafikkulykker ifm hendelser/øvelser 6, 7 
 Mange store hyttefelt i Tingvoll, usikkert med vannforsyning 2 
 Hendelse der nærstående pårørende til innsatsmannskap er 

involvert 
6 

 Brann med krevende/uoversiktlig innsatsveger (hotell 
Tingvoll) 

4 

 Adresseutfordringer- manglende adresser i Tingvoll 3, 4 
 Innringer som er usikker på posisjon 4 
 Dårlig sambandsdekning Torjuvågen og tunneler Tingvoll, 

Måndalstunnelen, Trollstigen, hytteområder, 
kraftstasjonstunneler. 

5 

 Store avstander i Rauma, lenge før det kommer ekstra 
ressurser 

3 

 Nedlegging av godstransport på Raumabanen vil medføre 
større trafikk på veg. 

4 

 Langt til nærmeste tungredningsressurs fra Rauma m.fl. 3 
 Skjellevind medfører økt fare for brannspredning 4 
 Røykspredning/gass som truer bebyggelse 4 
 Utfordrende og etablere og vedlikeholde all nødvendig 

kompetanse. 
7 

 Hendelser der ustabile personer utgjør en trussel for egne 
mannskaper 

4 

 Borettslag/boligblokker md mangelfulle rømningsveger 4 
 Bygg som brukes i strid med godkjenning 4 
 Fallende trær, flygende gjenstander, skade på bygninger, 

mange samtidige hendelser. 
4 

 Hendelser der eget personell er involvert 6 
 Hendelser i anleggsområder der det finnes usikrede 

objekter, områder etc. 
4 

 Lange innsatser med lite tilgang til mat. 4, 6, 7 
 Innsatser med svært kort tid til forberedelser 6 
 Brann i høg bygning når høgdeberedskap er ute av drift 4, 6, 7 
 Brann ved SNR med lite oppmøte av brannmannskap Hjelset 

grunnet manglende vaktordning. 
7 

 Uoversiktlige hendelser som strekker seg over større 
avstander/areal 

4 

 Ikke tilgang på tankbil med dobbelcabin ved hovedstasjon 
gir utfordringer ift 4-mannslag og rd-innsats (lengre kjøretid 
og tid til organisering på skadestedet) 

7 

 Manglende redningsdykkerberedskap gir utfordringer ved 
hendelser der forulykkede ligger under vann. 

3 

 Manglende tankbilberedskap Skåla pga tekniske problem e.l. 6 
 Ved bruk av tungredningsbil til tauredning eller 

overflateredning er det bare plass til 2 personer 
6 

 Langvarig strømbrudd og/eller utfall av internett og nødnett 4, 5 
 Feil i vannforsyningsnettet ved store vannuttak, (feil i 

rørbruddsventil) 
2 

 Mangelfull varsling til alarmsentral grunnet utfall av 
mobilnett/strømforsyning 

5 



 

 

 

 

 

 Etablering av IKS kan medføre utfordringer ift å fange opp 
lokal risiko og uregelmessigheter 

7 

 Forutsatt rømning via brannvesenets stigemateriell, uten at 
brannvesenet er kjent med dette. 

4 

 Manglende etterlevelse av brannvesenets pålegg kan gi økt 
risiko. Eiere som ikke tar brannsikkerhet på alvor. 

4 

 Deler av befolkningen er ikke kjent med gjeldende krav til 
brannsikkerhetstiltak. 

4 

 Beboere som saboterer brannsikkerhetstiltak. 4 
 Kommunale forskjeller/feil ift tidligere byggesaksbehandling 

og brannforebyggende arbeid 
4 

 Brann i bygninger med feil/ikke godkjent bruk f.eks. 
dekklager i gamle meieriet på Høgset 

4 

   



 

Vedlegg 3: Prosjektgruppens utvalg av uønskede hendelser for 
risikovurdering. 
Hend-
else  

Fareidentifikasjon/uønsket hendelse Ansvar for 
analyse-
utkast 

Ansvar for 
innspill 

A Store bygningsbranner 
A1: brann med tap av liv  
A2: brann med tap av mange liv 
A3: brann med tap av store materielle verdier 
A4: brann i driftsbygninger med tap av husdyr 
A5: påsatte branner 
A6: brann ved avfallshåndteringsanlegg 
A7: brann med eksplosjonsfare 

Jon Børge 
Horneland 

Steinar 
Hauglum 

B Brann i bolig/fritidsbolig med en eller flere savnede personer 
B1: boligbrann med savnet/savnede 
B2: brann i utilgjengelige fritidsbolig med savnede personer 

Siv Siem Steinar 
Hauglum 

C Brann/ulykke med skip Stian Farstad Erling 
Ormsettrø 

D Brann med spredning i tett trehusbebyggelse  Stian Farstad Erling 
Ormsettrø 

E Brann med fare for spredning i campingvogn/bobil/fritidsbåt på 
campingplass/gjestehavn 
E1: brann med fare for spredning på campingplass 
E2: brann med fare for spredning i gjestehavn 

Alf Magne 
Smørholm 

Erling 
Ormsettrø 

F Ulykke med jernbane eller luftfartøy 
F1: luftfartsulykke med mange omkomne 
F2: jernbaneulykke med mange omkomne 

Jon Børge 
Horneland 

Eivind 
Myklebostad 
og Fred 
Karusbakken 

G Brann i vegtunneler, jernbanetunnel  
G1: brann i jernbanetunnel 
G2: brann i tyngre kjøretøy i vegtunnel 

Frode Myhre Eivind 
Myklebostad 
og Fred 
Karusbakken 

H Stor trafikkulykke 
H1: alvorlig trafikkulykke 
H2: alvorlig trafikkulykke der buss er involvert 

Trygve 
Lennavik 

Eivind 
Myklebostad 
og Fred 
Karusbakken 

I Skogbrann/brann i vegetasjon  Stian Farstad Kjetil Ilestad 
J Brann / eksplosjon i trafostasjoner, kraftstasjoner i fjellanlegg og 

annen kritisk infrastruktur 
J1: brann i trafostasjoner/kraftstasjoner 
J2: brann i kommunikasjonsknutepunkt 

Endre 
Dahlen 

Steinar 
Hauglum 
Hans Martin 
Flatsetø 

K Ekstremvær og naturhendelser Jon Børge 
Horneland 

Kjetil Ilestad 

L Ras som tar biler og bygninger  Alf Magne 
Smørholm 

Ken Ronny 
Hagset 

M Arbeidsulykker 
M1: arbeidsulykke som er vanskelig tilgjengelig 
M2: arbeidsulykke som omfatter fastklemming 

Frode Myhre Hans Martin 
Flatsetø 



 

 

 

M3: arbeidsulykke som omfatter eksplosjon/sprenging 
N Drukningsulykker  

N1: drukningsulykker uten omkomne 
N2: drukningsulykker med opptil 4 omkomne 
N3: drukningsulykker med over 4 omkomne 

Jon Børge 
Horneland 

Bjørn Olav 
Hole 

O Tilsiktede handlinger Trygve 
Lennavik 

Ken Ronny 
Hagset 

P Farlig stoff ulykke som truer mennesker Trygve 
Lennavik 

Bjørn Olav 
Hole 

Q Alvorlig hendelse ved større arrangement  Steinar 
Flusund 

Bjørn Olav 
Hole 

R Helsehendelser 
R1: akutthjelperen 
R2: helsehendelser i vanskelig en tilgjengelig terreng 

Frode Myhre Kjetil Ilestad 

S Dyreredning Frode Myhre Hans Martin 
Flatsetø 
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A - Store bygningsbranner 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse 
Store bygningsbranner omfatter brann i institusjoner, industri, boligbrann med omkomne, lager, 
store driftsbygninger, avfallshåndteringsanlegg og brann med eksplosjonsfare.  I tillegg omfatter 
hendelsen forhold knyttet til påsatte branner. Alle samarbeidskommunene har flere objekt som 
omfattes av denne kategorien. Det er valgt å dele hendelsen store bygningsbranner inn i 
undergrupper etter type risiko:  
A.1: brann med tap av liv 
A.2: brann med tap av mange liv 
A.3: brann med tap av store materielle verdier 
A.4: brann i driftsbygning med tap av husdyr 
A.5: påsatte branner 
A.6: brann ved avfallsanlegg 
A.7: brann med eksplosjonsfare 
 

De 7 hendelsene er beskrevet hver for seg. Risikovurderingene av de ulike underkategoriene under 
hendelsen store bygningsbranner er oppsummert i en egen risikomatrise. 

Flere av samarbeidskommunene har blitt rammet av branner innenfor denne kategorien også i de 
senere årene. Eksempel på branner av denne kategori i vår region er blant annet brannene med tap 
av store materielle verdier i slakteriet (2007) og Solhjellbygget (2009) i Molde, flere dødsbranner, sist 
i Tingvoll (2018), Molde (2016), Nesset (2009), Sunndal (2005), samt brann i driftsbygninger med tap 
av dyreliv som på Roaldset, Molde (2004). 

 

A.1 Brann med tap av liv  

Hendelsen omfatter brann der opp til fire liv kan gå tapt. I Norge er det i gjennomsnitt omkommet 39 
mennesker i brann hvert år de siste fem årene [2014 - 2018]. Antallet omkomne har gått ned 29 % 
sammenlignet med forrige femårsperiode. Tallene varierer mye fra år til år. Over 80 % av de som har 
mistet livet i brann de siste ti årene har omkommet i boliger. Risikoen for å omkomme i brann øker 
med stigende alder. Dødshyppigheten i boligbrann hos personer på 70 år og oppover er 4,5 ganger 
høyere enn den øvrige delen av befolkningen. Statistikken viser også at andre grupper, som personer 
med nedsatt funksjonsevne, personer med utfordringer relatert til rus og/eller psykiatri, ikke-vestlige 
innvandrergrupper og arbeidstakere med annen sikkerhetskultur, samt personer som bor i eldre 
leilighetsbygg, er mer utsatt for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningen.  

De aller fleste dødsbranner er i kategorien en til fire omkomne. I perioden 1987–2009 har til sammen 
1 408 personer omkommet i brann [1]. Kun 13 av disse omkom i branner med mer enn fire 
omkomne. Dette utgjør mindre enn 1 % av de omkomne i denne perioden. Etter 2008 har det ikke 
vært branner med flere enn fire omkomne. Denne delhendelsen (A1) er i stor grad også behandlet i 
hendelse B1: Boligbrann med savnede personer. 



Vurdering av sannsynlighet 
Folketallet i samarbeidskommunene (ca 56 000) tilsier, med utgangspunkt i et landsgjennomsnitt på 
39 branndøde pr. år, at det i gjennomsnitt vil kunne omkomme en person i brann hvert andre til 
tredje år (0,41 omkommet pr. år).  DSBs brannstatistikk viser at tre personer er omkommet i brann i 
samarbeidsområdet i perioden 2009–2018 [2]. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere 
med at sannsynligheten for å omkomme i brann i vårt område er lavere enn hva landsgjennomsnittet 
tilsier. Fordelingen av personer i de statistiske risikogruppene for omkomne i brann er ikke vesentlig 
annerledes for samarbeidsområdet enn i landet for øvrig. I løpet av de siste årene er det registrert at 
mer enn 10 personer er reddet av røykdykkere i vårt område. Dette viser at det er små marginer 
mellom å bli reddet ut og det å omkomme i brann, og understreker viktigheten av en god 
røykdykkertjeneste.  Ut fra kriteriene vurderes brann med tap av liv som en sannsynlig hendelse. 

Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Ut fra kriteriene vil denne hendelsen føre til alvorlige konsekvenser for liv og helse.  

Kulturhistoriske verdier (K):  
Dødsbranner i kulturhistoriske bygninger er sjeldne, men kan forekomme. Etter en helhetlig 
vurdering settes konsekvensen for kulturhistoriske verdier til mindre. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Dødsbranner er alvorlige branner som utløser større redningsressurser og som gir tap av økonomiske 
verdier. Etter en helhetlig vurdering settes konsekvensen til omfattende. 

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Mangelfulle rømningsveger / forutsatt rømning via brannvesenets stigemateriell, uten at 
brannvesenet er kjent med dette. 
Rammede personer er avhengige av assistanse til rømning (utfordringer fysisk/psykisk/rus). 
Samtidige hendelser - Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Brannteknisk tilstand eller bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger. 
Deler av befolkningen er ikke kjent med gjeldene krav til brannsikkerhetstiltak. 
 

A.2 Brann med tap av mange liv  

Hendelsen omfatter branner med mer enn fire omkomne. DSBs statistikk viser at det har vært to 
branner med mer enn fire omkomne etter 1986 [1]. Begge brannene var i 2008, den ene i Drammen 
der sju polske arbeidere omkom i en større leilighetsgård, og den andre i en gammel bygård i Oslo 
der seks mennesker mistet livet. I 1986 krevde brannen ved Hotell Caledonien 14 menneskeliv. 
Brannvernforeningens oversikt over store dødsbranner i Norge viser følgende branner [5, 6]:  

» 2008: Brann i bygård i Urtegata i Oslo, 6 omkomne 
» 2008: Brann i leilighetsbygg i Drammen, 7 omkomne 
» 1986: Brann i Hotell Caledonien i Kristiansand, 14 omkomne 
» 1983: Brann i Larvik sykehjem, 5 omkomne 
» 1979: Brann i Alstahaug sykehjem, 14 omkomne 
» 1979: Brann i Gullhella sykehjem i Asker, 5 omkomne 



» 1978: Brann på Statfjord A, 5 omkomne 
» 1976: Brann ved Jotun Fabrikker i Sandefjord, 6 omkomne 
» 1971: Brann i bygård i Hesselberggaten i Oslo, 6 omkomne 
» 1962: Brann i hotell i Bergen, 6 omkomne 
» 1959: Brann i Kongsberg sykehjem, 5 omkomne 
» 1959: Brann i Stalheim Hotell, 25 omkomne 
» 1958: Brann i hurtigruteskip ved kai i Bodø, 14 omkomne 
» 1943: Brann i barnehjem i Kolvik i Porsanger, 9 omkomne 
» 1938: Brann i atelier i Hegdehaugsveien i Oslo, 29 omkomne 
» 1903: Brann i Kongens gate i Oslo, 10 omkomne 
» 1877: Brann i skolehus på Kvalstein/Ellingsøya i Ålesund, 16 omkomne 
» 1859: Brann i apotek i Oslo, 17 omkomne 
» 1822: Brann i Grue kirke, 117 omkomne 

Selv om tallene etter 1986 viser at mindre enn 1 % av de brannomkomne dør i branner med flere enn 
fire omkomne, viser oversikten at slike katastrofale branner skjer med jevne mellomrom. Det er også 
en rekke eksempel på slike branner fra andre land, bl.a. brannen i Gøteborg i 1998, der 63 
ungdommer omkom i et forsamlingslokale med mangelfulle rømningsveier.  

Bygninger og områder hvor det er forhøyet fare for tap av mange liv ved brann er siden 1990 
registrert av brannvesena som særskilte brannobjekt type a), og fulgt opp gjennom tilsyn. Etter at 
dette ble innført som et forskriftskrav har vi unngått de katastrofale brannene i disse objektene 
Kategorien særskilte brannobjekter type a) omfatter: 

- Bygninger hvor personer er avhengig av assistanse til rømning (f.eks. sykehus, sykehjem, 
institusjoner, omsorgsboliger o.l) 

- Overnattingssteder med minst 20 sengeplasser i samme byggverk/brannseksjon (f.eks. 
hotell, pensjonat, herberge, turisthytter, vandrerhjem, campingplass, gjestehavn o.l.) 

- Barnehager og skoler for minst 20 personer 
- Forsamlingssted der rømning må skje gjennom dører, porter, trapper, korridorer eller 

tunneler (f.eks. kino, teater, kirke, bedehus, forsamlingshus, auditorium, serveringsted, 
danselokale, idrettshall, messehall, idrettsbaner med tribuner, salgslokaler, kjøpesenter, 
underjordiske anlegg / garasjeanlegg / tunneler der minst 150 personer kan oppholde seg) 

- Asylmottak / flyktningmottak. 

I vårt område har det ikke vært branner med tap av mange liv (>4). Brannen i Sunndalsøra i 2005, der 
3 personer omkom, er imidlertid ett eksempel på en hendelse med tap av flere liv i samme brann, 
selv om konsekvensen ved denne brannen ikke kom inn under det som i analysearbeidet er definert 
som tap av mange liv. Som de to katastrofebrannene i 2008, var brannen i Sunndal et eksempel på at 
svært alvorlige brannhendelser også kan opptå i bygninger (boligbygg) som ikke defineres som 
særskilte brannobjekter. Vurderingen er at det i oppfølgingen av denne hendelsestypen både må 
fokuseres på videre oppfølging av særskilte brannobjekter type a), og oppfølging av bygårder, 
leilighetsbygg og boliger. 

Vurdering av sannsynlighet 
Basert på det statistiske grunnlaget vil det være mer enn 50 år mellom hver brann med mer enn fire 
omkomne i samarbeidsområdet. Ut fra kriteriene er dette dermed en lite sannsynlig hendelse. 



Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Ut fra kriteriene vil brann med mer enn fire omkomne være en katastrofal hendelse.  

Kulturhistoriske verdier (K):  
Dødsbranner med mer enn fire omkomne i kulturhistoriske bygninger er meget sjeldne, men kan 
forekomme. Etter en helhetlig vurdering settes konsekvensen til mindre. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Dødsbranner med mer enn fire omkomne er svært alvorlige branner med samfunnsmessige store 
konsekvenser som utløser omfattende redningsressurser og gir tap av store økonomiske verdier. 
Etter en helhetlig vurdering settes konsekvensen til alvorlig. 

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Mangelfulle rømningsveger / forutsatt rømning via brannvesenets stigemateriell, uten at 
brannvesenet er kjent med dette. 
Rammede personer er avhengige av assistanse til rømning (utfordringer fysisk/psykisk/rus). 
Samtidige hendelser - Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Brannteknisk tilstand eller bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger. 
Deler av befolkningen er ikke kjent med gjeldene krav til brannsikkerhetstiltak. 
Manglende etterlevelse av brannvesenets pålegg. Eiere som ikke tar brannsikkerheten på alvor. 
 

A.3 Brann med tap av store materielle verdier 

Hendelsen defineres til å omfatte branner der materielle verdier for over 20 millioner kroner går 
tapt. FGs brannskadestatistikk viser at det på landsbasis i snitt har vært ca 12 slike branner pr. år de 
siste ti årene [3].  Brannene er ganske jevnt fordelt mellom landsdeler og fylker. Fire næringsgrupper 
peker seg ut med stor risiko for branner med store materielle tap; «Overnattingsvirksomhet», 
«Produksjon av nærings- og nytelsesmiddel», «Undervisning» og «Produksjon av metaller». En stor 
andel av objektene med stor risiko for store materielle tap omfattes av brannvesenet kriterier for 
registrering som særskilte brannobjekter kategori a) eller b). I brannsamarbeidsområdet har vi 
aktører innenfor alle de mest brannutsatt næringsgruppene, og vurderingen er at det ikke noe som 
tilsier at hyppigheten av branner med tap av store materielle verdier skal avvike vesentlig her i 
forhold til landet for øvrig. De største brannene med store tap av materielle verdier vil vanligvis 
utfordre brannvesenet i forhold til sideforskyving av ressurser og ledelse, f.eks. høydemateriell. I 
denne sammenheng kan det nevnes at på Hydro Aluminium på Sunndalsøra har det vært tre 
takbranner de siste 10 – 15 åra, der det har vært stort behov for høydemateriell. I Sunndal er det 
også flere andre objekter der høydemateriell vil kunne ha stor betydning for håndteringsevnen til 
brannvesenet, bla Sunndal Helsetun og Sunndalsøra hotell. 

Vurdering av sannsynlighet 
Med utgangspunkt i at sannsynligheten for denne typen brann er den samme i samarbeidsområdet 
som for landsgjennomsnittet, skal det statistisk være minst 1 (1,26) brann med tap av store 
materielle verdier (>20 millioner kr.) i løpet av en tiårsperiode. Dette stemmer godt med det antallet 



store branner som har vært i området i løpet av de siste tiårene. Ut fra kriteriene er brann med tap 
av store materielle verdier en sannsynlig hendelse i vårt område. 

Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Branner i større industribygg medfører sjelden alvorlige personskader eller død. Konsekvensen for liv 
og helse vurderes derfor til mindre. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Branner med tap av store materielle verdier gir normalt ingen konsekvenser for kulturhistoriske 
verdier. Branner som rammer kulturhistoriske verdier er behandlet i hendelse D. Etter en helhetlig 
vurdering settes denne konsekvensen til liten. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Av brannene med tap av store verdier de siste ti årene ga ca. 98 % av brannene en 
brannskadeutbetaling i området 5–50 millioner.  Ca. 1,5 % av brannen medførte en utbetaling 
mellom 50 og 250 millioner, mens mindre enn 0,5 % resulterte i en brannskade på over 250 millioner. 
Selv om større tap enn 250 millioner kan skje også i vårt samarbeidsområdet, er det overveiende 
sannsynlig at denne hendelsen medfører en økonomisk konsekvens med skade/verditap opptil kr. 50 
millioner. I henhold til kriteriene er dette dermed en hendelse med omfattende konsekvenser. 

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Manglende tilgang på slokkevann (ikke utbygd/svikt i tilførsel ved store uttak/tørke/utilgjengelig 
tankbil osv.). 
Samtidige hendelser - Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Brann i store/høge bygninger oppstår når høgdeberedskap er ute av drift eller mangler lokalt. 
Brannteknisk tilstand eller bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger. 
Skade på egne mannskaper som følge av eksplosjon, bygningskollaps, ulykke ved utrykningskjøring 
e.l. 
Manglende etterlevelse av brannvesenets pålegg. Eiere som ikke tar brannsikkerheten på alvor. 
 

A.4 Brann i driftsbygning i landbruket med tap av husdyr 

Hendelsen omfatter brann i driftsbygning i landbruket der husdyr brenner inne. Landsgjennomsnittet 
for branner i driftsbygninger med skader over kr. 100.000,- er i henhold til statistikk fra Landbrukets 
Brannvernkomite 171 per år for den siste seksårsperioden [4]. Møre og Romsdal har i gjennomsnitt 
hatt åtte slike branner per år. Det er imidlertid bare i et fåtall av disse brannene hvor dyreliv går tapt. 
Tall fra 2018 viser at det var tap av dyreliv i kun 6 av 67 branner på landsbasis, imens det siden 1000-
årskiftet har det vært 8 slike branner i Møre og Romsdal.  

De siste årene har det vært en svært positiv utvikling i antallet branner i driftsbygninger etter at det 
er innført et omfattende opplegg for el-kontroller med varmesøkende kamera.   

Branner der husdyr brenner inne påfører dyrene store lidelser. Hendelser med tap av dyreliv tas mer 
alvorlig og skal prioriteres høyere enn hva de rene økonomiske tapene tilsier. Det har vist seg svært 
vanskelig å redde dyr fra brennende driftsbygninger, spesielt fjærkre. 



Vurdering av sannsynlighet 
Ut fra gjennomsnittlig antall branner i driftsbygninger med tap av dyreliv for landet og fylket tilsier 
folketallet i vårt område at det i snitt vil være 4 slike branner pr. 50 år. Dette stemmer også overens 
med den historiske frekvensen for slike hendelser i samarbeidskommunene. Ut fra kriteriene er dette 
en mindre sannsynlig hendelse. 

Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Branner i landbruket medfører sjelden alvorlige personskader eller død. Konsekvensen for liv og helse 
vurderes derfor til mindre. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Branner i driftsbygninger i landbruket gir normalt ingen konsekvenser for kulturhistoriske verdier. En 
helhetlig vurdering tilsier at konsekvensen for kulturhistoriske verdier er liten. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Den gjennomsnittlige erstatningen etter brannene i driftsbygninger de siste seks årene er i følge 
Landbrukets brannvernkomite ca. 1,5 million kroner. Akseptkriteriene i denne risikovurderingen 
tilsier at skaden ved slike hendelser vektes dobbelt av den økonomiske verdien, da den omhandler 
tap av dyreliv. Det skal også tas hensyn til produksjonstap og andre følgekostnader. Med denne 
bakgrunn tilsier en skjønnsmessig vurdering at hendelsen med brann i driftsbygning med tap av 
dyreliv kan ha en konsekvens som omregnet til økonomiske verdier er i størrelsesordenen 5 – 50 
millioner. Ut fra kriteriene vurderes konsekvensen for økonomiske verdier som omfattende. 

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Manglende tilgang på slokkevann (ikke utbygd/svikt i tilførsel ved store uttak/tørke/utilgjengelig 
tankbil osv.). 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Mangelfull sambandsdekning. 
Lite oppmøte av mannskaper (manglende vaktordning, få tilgjengelige f.eks. i høytider og ferier). 
Skade på egne mannskaper som følge av eksplosjon, bygningskollaps, ulykke ved utrykningskjøring 
e.l. 
 

A.5 Påsatte branner 

Hendelser der branner er påsatt kan føre til alle typer branner. En DSB-rapport omtaler at rundt 10 % 
av alle dødsbranner er påsatt [1]. Tall fra BRASK-databasen til finans Norge viser at det de 10 siste 
årene (2009-2018) gjennomsnittlig er 214 branner pr. år der det konkluderes med «antatt påsatt» 
som brannårsak [3]. I tillegg er det grunn til å tro at en betydelig andel av branner med ukjent årsak 
kan være påsatt.  Påsatte branner kan blant annet skyldes at gjerningspersonen vil skjule annen 
kriminell aktivitet, forsikringssvindel, skje som en del av et hærverk/skadeverk, være påsatt av 
personer med psykiske utfordringer eller være forårsaket av en aktiv pyroman. Vi har mange 
eksempel på påsatte branner fra vårt samarbeidsområde, blant annet branner på to 
barnevernsinstitusjoner, de to siste storbrannene i Molde (Solhjellbygget og slakteriet), samt to 
branner ved Fjærestua i Molde. I 2006 opplevde vi aktiv brannstifting i Molde, da det brant på 6 ulike 



steder i Vejlevegen og Lars Nøsens veg på samme tid. Påsatte branner kan gi nye og uventede 
utfordringer ved håndteringen av hendelsen, som samtidighetskonflikt eller unormalt brannforløp. 

Vurdering av sannsynlighet 
Med utgangspunkt i at faren for påsatte branner er den samme i samarbeidsområdet som i landet for 
øvrig, vil det være minst 2 påsatte branner hvert år. Påsatt brann er dermed en meget sannsynlig 
hendelse. 

Kulturhistoriske bygg, spesielt kirker, har gått tapt i påsatte branner. Vi har ikke opplevd slike branner 
i samarbeidsområdet, men slike hendelser med alvorlige følger vil kunne skje. Skjønnsmessig 
vurderes det som lite sannsynlig med påsatt brann som rammer kulturhistoriske verdier. 

Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Påsatte branner kan gi alle typer brannhendelser, også dødsbranner med en eller flere døde. Dette er 
imidlertid ikke det typiske utfallet av påsatte branner. Skjønnsmessig vurderer vi konsekvensen for liv 
og helse normalt begrenser seg til få og små personskader.  I henhold til kriteriene er dette en 
hendelse med mindre konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Påsatte branner som rammer kulturhistoriske verdier kan gi hele spekteret av konsekvenser. Basert 
på tidligere hendelser vurderes det at det kan forventes å oppstå alvorlige skader når noen går inn 
for å sette fyr på kulturhistoriske verdier. Denne konsekvensen vurderes derfor som alvorlig.  

Økonomiske verdier (ØV): 
Det har vært mange storbranner, spesielt på skoler, som har vært påsatt. De påsatte brannene vi vil 
oppleve flere av hvert år i samarbeidsområdet vil imidlertid vanligvis gi skader/verditap som er lavere 
enn kr. 5 millioner. Skjønnsmessig vurderes hendelse dermed å gi mindre økonomiske konsekvenser.  

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Samtidige hendelser - Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Aggressiv adferd, vold mot innsatspersonell, lang tid før politiet er på stedet. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Psykisk syke / rusa personer involvert i hendelsen. 
Sabotasje av brannteknisk tiltak. 
Uforutsett brannutvikling - flere arnested, eksplosjonsfare osv. 
 

A.6: brann ved avfallsanlegg 

Hendelsen omfatter stor brann ved søppelfyllinger, avfallsmottak for farlig stoff, deponi, 
bilopphuggeri o.l. Det har i de siste årene vært økende fokus på branner i avfallsanlegg i Norge etter 
at vi har hatt mange store branner. I 2018 var det seks store branner i avfallsanlegg i Norge: 

- 8. mars: Det tok fyr i et papirlager tilhørende Norsk Gjenvinning på Haraldrud i Oslo. Taket 

faller sammen, og brannvesenet jobber i flere dager med å slukke brannen. 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/storbrann-i-papirlager-_-deler-av-bygget-kollapset-1.13950876


- 27. mai: Brann i et gjenvinningsanlegg hos Revac i Re kommune. Det hadde tatt fyr i 

hvitevarer som var oppkvernet, og brannvesenet måtte slite med å slukke brannen. 150-180 

boliger evakuert for å unngå farlig røyk fra brannen. To dager senere fikk evakuerte flytte 

hjem. 

- 1. juli: Det tar fyr i et avfallsanlegg i Nordreisa. Naboer blir evakuert på grunn av giftig røyk. 
Det brant i tre meter dype avfallsmasser og det tok tre døgn å slukke brannen. 

- 5. juli: Papp tar fyr i et bygg tilhørende Østfold Gjenvinning i Fredrikstad. Brannvesenet 

kommer til stedet rett før midnatt, men først klokken 0530 dagen etter får brannvesenet 

kontroll på brannen. 

- 7. juli: Brann i gjenvinningsanlegg på Furnes ved Hamar. Et stort område rundt anlegget 

Sirkula Gålåsholmen ble sperret av fordi røyken var svært giftig. Det var stor røykutvikling, og 

etterslokking pågikk hele helga. 

- 9. juli: Det tar fyr i en gjenvinningsstasjon på Jarnes i Sykkylven. Det brant i alt fra plast til 

isopor, og røyken var svært giftig. Brannen tok 2 døgn å slokke. 
 

I perioden 1. januar 2016 – 11. juli 2018 hadde DSB til sammen registrert 106 branner ved 
avfallsanlegg. 

Også i brannsamarbeidsområdet har vi opplevd en del branner på avfallsanlegg, blant annet ved RIR-
anlegget i Årødalen, Molde. Disse brannene har ikke utviklet seg til storbranner. Ved Eide 
miljøservice oppstod det en storbrann i 2009, der også mannskaper fra Molde var involvert i den 
langvarige og omfattende håndteringen. 

Fellesnevner for store branner i avfallsanlegg er at slokkejobben som regel er svært krevende, samt 
at spredning av store mengder giftig røyk i mange tilfeller medfører utfordringer med evakuering. 
Brannårsaken er i mange tilfeller ukjent, men det er avklart at både selvantenning og eksplosjon i 
batteri har medført slike branner. 

Vurdering av sannsynlighet 
Det er flere avfallsanlegg i samarbeidsområdet hvor storbrann kan oppstå, f.eks. RIR-anlegget i 
Årødalen, lager for farlig avfall på Raudsand, Franzefoss Gjenvinning i Sunndalsøra, bilopphuggerier i 
Årødalen, Åndalsnes og Sunndalsøra m.m. Med utgangspunkt i at faren for branner ved avfallsanlegg 
er den samme i samarbeidsområdet som i landet for øvrig, vil det være 3-4 slike branner pr. 10 år. 
Overvekten av disse brannene er imidlertid mindre med relativt små konsekvenser. I denne 
sammenheng velger vi å fokusere på de store brannhendelsene som vil gi brann- og 
redningstjenesten utfordringer. Skjønnsmessig vurderes det at vi vil få en slik brann i 
samarbeidsområdet en gang mellom hvert 10. og hvert 50. år. Store branner ved avfallsanlegg er 
dermed en mindre sannsynlig hendelse. 
 

 

https://www.nrk.no/vestfold/kraftig-brann-pa-revac-1.14056736
https://www.nrk.no/troms/evakuerer-beboere-grunnet-livsfarlig-royk_-_-det-vil-ta-flere-dager-a-slukke-1.14108440
https://www.nrk.no/ostfold/kraftig-brann-pa-gjenvinningsanlegg-i-fredrikstad-1.14114502
https://www.nrk.no/mr/brann-i-gjenvinningsanlegg-pa-jarnes-1.14118998


Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Branner ved avfallsanlegg gir normalt små konsekvenser for liv og helse. Store branner kan imidlertid 
gi utfordringer med evakuering av mange mennesker i nærområdet til brannen. Skjønnsmessig 
vurderer vi konsekvensen for liv og helse ved de store brannene ved avfallsanlegg til å kunne bli 
alvorlige.  I henhold til kriteriene er dette en hendelse med alvorlig konsekvens. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Kulturhistoriske verdier er svært sjelden truet av branner ved avfallsanlegg.  Denne konsekvensen 
vurderes derfor til ingen skader.  

Økonomiske verdier (ØV):  
De store branner ved avfallsanlegg vil kunne medføre tap av økonomiske verdier ved avfallsanlegget, 
i tillegg til følgekostnader med evakuering og håndtering. Det vurderes skjønnsmessig at de store 
brannhendelsene vil gi skader/verditap opptil kr. 50 millioner. Hendelse vurderes dermed til å gi 
omfattende økonomiske konsekvenser.  

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Manglende tilgang på slokkevann (ikke utbygd/svikt i tilførsel ved store uttak/tørke/utilgjengelig 
tankbil osv.). 
Samtidige hendelser - Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Langvarig tørke. 
Røykspredning som medfører behov for evakuering. 
 

A.7 Branner med eksplosjonsfare 

Det kan være fare for eksplosjon ved mange branner. Eksplosjonsfaren kan f.eks. skyldes beholdere 
med gass under trykk, ansamling av branngasser, eksplosjonsfarlig støv eller lagring av eksplosiver. 
Det er f.eks. kjent at oppbevaring av beholdere med propangass til grilling o.l. i tilknytning til bolig 
blir stadig vanligere. Risikoen eksplosjonsfaren utgjør er størst der større mengder eksplosiver eller 
farlig stoff lagres eller håndteres. Disse områdene er regulert gjennom «Forskrift om farlig stoff» og 
«Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff og pyrotekniske artikler». Brann og redningstjenesten har, 
sammen med DSB, tilsynsansvar for oppfølging av dette regelverket. Vi har dermed mulighet til å ha 
god oversikt over innmeldingspliktige objekt med farlige stoff (FAST), storulykkevirksomheter, 
eksplosivlager og utsalgsteder for pyrotekniske artikler i samarbeidsområdet.  Ved branner ved disse 
objektene vil eksplosjonsfaren være en svært viktig risiko å ta hensyn til ved håndteringen. Det kan 
imidlertid også være fare for store eksplosjoner ved objekter vi ikke har kjennskap til, som 
anleggsområder eller lager av farlig stoff som ikke er innrapportert.   

Det har ikke lykkes å finne fram god statistikk for branner med påfølgende eksplosjon. Det finnes 
imidlertid mange eksempler på brannhendelser som har involvert eksplosjoner.  I 2018 døde en 
kvinne i Tønsberg etter eksplosjon i en fritidsbåt. Mot slutten av året oppstod det store skader på 
Helsfyr T-banestasjon etter at brann medførte eksplosjon i flasker med propan, acetylen og oksygen 
brukt ved sveise-arbeid 300 meter inne i tunnelen. I 2017 omkom 2 personer og 2 ble skadd etter 
brann med påfølgende eksplosjon i Metallco Aluminium i Vestre Toten. Vi har og opplevd branner 



med eksplosjon for vårt samarbeidsområde, selv om disse ikke har medført alvorlige konsekvenser 
de senere årene. 

Fra andre land er det en rekke eksempel på katastrofale hendelser der brann med påfølgende 
eksplosjon har medfør tap av mange liv, også brannfolk. Mange av disse hendelsene kan kyttes til 
lekkasjer av farlig stoff eller produksjon/lagring av eksplosiver/pyroteknikk. 

Eksplosjoner som følge av brann kan få fatale følger for brannmannskaper. Et slikt eksempel er 
brannen som oppstod under bygging av Bragernes-tunnelen i Drammen i 1999. To brannfolk ble 
drept av eksplosjonen som oppsto da brannvesenet var i ferd med å iverksette slokkeinnsats. 

Eksplosjoner ved branner kan gi nye og uventede utfordringer ved håndteringen av hendelsen, som 
akutt skade på eget personell eller andre, oppretting av sikker sone o.l. 

Vurdering av sannsynlighet 
Ettersom det ikke foreligger statistisk grunnlag er det gjort en skjønnsmessig vurdering om at brann 
med en påfølgende farlig eksplosjon vil oppstå mellom en gang hvert år og hvert 10. år i 
samarbeidsområdet. Dette er dermed en sannsynlig hendelse. 

Vurdering av konsekvens 
Liv og helse (LH):  
Eksplosjoner som følge av brannhendelser kan gi hele spekteret av konsekvenser for liv og helse, 
også en eller mange døde. De alvorligste konsekvensene er imidlertid ikke det typiske utfallet av en 
slik eksplosjon. Skjønnsmessig vurderer vi at konsekvensen for liv og helse normalt begrenser seg til 
få, men alvorlige personskader.  I henhold til kriteriene er dette en hendelse med omfattende 
konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Kulturhistoriske verdier kan skades av eksplosjoner som følge av branner. Generelt er det imidlertid 
sjelden kulturhistoriske verdier rammes.  Denne konsekvensen vurderes derfor til ingen skader.  

Økonomiske verdier (ØV):  
Det har vært mange storbranner som også har medført eksplosjoner. Eksplosjonsfaren trenger 
imidlertid ikke henge sammen med størrelsen på brannen. Det vurderes at den vurderte hendelsen 
med alvorlig eksplosjon som følge av brann vanligvis vil gi skader/verditap som er lavere enn kr. 5 
millioner. Skjønnsmessig vurderes hendelse dermed å gi mindre økonomiske konsekvenser.  
 

De mest aktuelle forverrende faktorer og sårbarheter for denne underhendelsen: 
Brudd på krav i regelverket for farlig stoff / eksplosiver. 
Behov for opprettelse av sikkerhetssoner i områder med stor ferdsel, mange boliger/virksomheter. 
Lange avstander, lang innsatstid. 
Skade på egne mannskaper som følge av eksplosjon, bygningskollaps, ulykke ved utrykningskjøring 
e.l. 
Manglende etterlevelse av brannvesenets pålegg. Eiere som ikke tar brannsikkerheten på alvor. 
 



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig  LH (A5), 
ØV (A5)    

Sannsynlig K (A3, A7) 
LH (A3), K 
(A1), ØV 

(A7) 

ØV (A1, 
A3), LH 

(A7) 
LH (A1)  

Mindre sannsynlig K (A4, A6) LH (A4),  ØV (A4, 
A6) LH (A6)  

Lite sannsynlig  K (A2)  ØV (A2), K 
(A5) LH (A2) 

 

De mest aktuelle felles forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse A: 
Samtidige hendelser. 
Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Vanskelig eller lang adkomstveg. 
Bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger f.eks. mangelfulle rømningsveger. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff eller eksplosiver. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Fallulykke ved bruk av høydemateriell. 
Sviktende tilgang på brannslokkevann. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 
Kollisjon ved utrykningskjøring. 
Utfall av nødnett, manglende utalarmering, manglende sambandsdekning. 
Gap mellom kompetanse og håndteringsbehov. 
Brann på brannstasjon. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak A1 Ansvar 
For de største risikoobjektene utarbeides det objektplaner. Jevnlige 
øvelser med fokus på livredning (høydemateriell, 
overtrykksventilering, røykdykking m.m.). 

Leder beredskap  

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell (f.eks. 
høydemateriell) og tilgjengelig slukkevann. 

Brannsjef  

«Trygg hjemme»-samarbeid med andre kommunale aktører ift 
brannrisikoutsatte grupper. 

Leder forebyggende 

Oppfølging av særskilte brannobjekter. Leder forebyggende 
Informasjonstiltak . Leder forebyggende 
Samarbeid med bygningsmyndighetene ift byggesaksbehandling, 
tilsyn, oppfølging av brudd på branntekniske forutsetninger m.m. 

Leder forebyggende 



Gode rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger. Leder forebyggende 
Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Gode rutiner for behovsprøvd tilsyn med, og rengjøring av, 
fyringsanlegg. Brannverninformasjon og oppfølging av spesielle 
brannrisikoforhold må inngå i dette arbeidet.  

Leder forebyggende 

Ekstra fokus på og oppfølging av borettslag og utleieboliger. Leder forebyggende 
Tiltak A2 Ansvar 
For de største risikoobjektene utarbeides det objektplaner. Jevnlige 
øvelser med fokus på livredning, samhandling og stabsarbeid. 

Leder beredskap  

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell og tilgjengelig 
slukkevann. 

Brannsjef  

Oppfølging av særskilte brannobjekter, særlig fokus på kategori a. Leder forebyggende 
Informasjonstiltak. Leder forebyggende 
Samarbeid med bygningsmyndighetene ift byggesaksbehandling, 
tilsyn, oppfølging av brudd på branntekniske forutsetninger m.m. 

Leder forebyggende 

Gode rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger. Leder forebyggende 
Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Gode rutiner for behovsprøvd tilsyn med, og rengjøring av, 
fyringsanlegg. Brannverninformasjon og oppfølging av spesielle 
brannrisikoforhold må inngå i dette arbeidet.  

Leder forebyggende 

«Trygg hjemme»-samarbeid med andre kommunale aktører ift 
brannrisikoutsatte grupper. 

Leder forebyggende 

Ekstra fokus på og oppfølging av borettslag og utleieboliger. Leder forebyggende 
Tiltak A3 Ansvar 
Jevnlige øvelser mot store objekt og utarbeide objektplaner. Fokus på 
tilstrekkelig slagkraft.  

Leder beredskap  

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell (f.eks. 
høydemateriell - takbranner) og tilgjengelig slukkevann. 

Brannsjef  

Vurdere slokkeutstyr f.eks. skjærslokker m.m. Brannsjef  
Gode rutiner for ELS-organisering og etablering av felles stab. Brannsjef 
Oppfølging av særskilte brannobjekter, kategori b. Leder forebyggende 
Informasjonstiltak. Leder forebyggende 
Samarbeid med bygningsmyndighetene ift byggesaksbehandling, 
tilsyn, oppfølging av brudd på branntekniske forutsetninger m.m. 

Leder forebyggende 

Gode rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger. Leder forebyggende 
Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Tiltak A4 Ansvar 
Legge inn de største driftsbygninger som særskilte brannobjekt og 
følges opp med tilsyn. 

Brannsjef  

Jevnlige øvelser mot store objekt og utarbeide objektplaner. Leder beredskap  
Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell og tilgjengelig 
slukkevann. 

Brannsjef  

Informasjonstiltak. Leder forebyggende 
Tilsynsoppfølging (sammen med andre etater / som særskilte 
brannobjekt). 

Leder forebyggende 

Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Tiltak A5 Ansvar 
Jevnlige fokus på at det kan oppstå uventede utfordringer og 
samtidighetskonflikter ved øvelser. 

Leder beredskap  



Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell og tilgjengelig 
slukkevann. 

Brannsjef  

Samarbeide med andre enheter om tiltak ved kjent risiko for påsatte 
branner. 

Leder forebyggende 

Informasjonstiltak. Leder forebyggende 
Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Tiltak A6 Ansvar 
Jevnlige øvelser mot store objekt og utarbeide objektplaner. Leder beredskap  
Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell og tilgjengelig 
slukkevann. 

Brannsjef  

Tilsynsoppfølging som særskilte brannobjekter type b. Leder forebyggende 
Gode rutiner for ELS-organisering og etablering av felles stab. Brannsjef 
Tiltak A7 Ansvar 
Jevnlige øvelser mot objekt større mengder farlig stoff / eksplosiver og 
utarbeide objektplaner. Fokus på sikkerhetssoner og evakuering. 

Leder beredskap  

Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell og tilgjengelig 
slukkevann. 

Brannsjef  

Vurdere slokkeutstyr f.eks. skjærslokker m.m.  
Tilsyn med større lager for farlig stoff og eksplosiver. Leder forebyggende 
Oppfølging av utsalgsteder for fyrverkeri ihht etablerte rutiner. Leder forebyggende 
Gode rutiner for evaluering og læring av hendelser. Leder forebyggende 
Gode rutiner for ELS-organisering og etablering av felles stab. Brannsjef 
Informasjonstiltak. Leder forebyggende 
 

Kilder: 
[1] Rapport: Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann 
[2] DSBs statistikkdatabase 
[3] FGs brannskadestatistikk. https://brask.fno.no/ 
[4]  Landbrukets Brannvernkomite   
[5] Store norske leksikon https://snl.no/brann_-_norske_storbranner 
[6] «Disse brannene endret Norge» 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/30/142831/disse-brannene-endret-norge 
 

 

 

  

https://www.dsb.no/globalassets/bilder/brann-og-eksplosjonsvern/utviklingstrekk-dodsbranner/utviklingstrekk_doedsbranner.pdf
http://stat.dsb.no/Database/DSB/databasetree.asp
https://snl.no/brann_-_norske_storbranner


B - Brann i bolig/fritidsbolig med én eller flere savnede personer 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen deles inn i to underhendelser, der B.1 er boligbrann med én eller flere savnede personer 
og B.2 er brann i utilgjengelig fritidsbolig med én eller flere savnede personer.   

B.1 Boligbrann med savnet/savnede person(er) 

Dette scenariet dekker brann i bolig med én eller flere savnede personer. Dette inkluderer alt fra 
dødsbranner til tørrkoking hvor personen ikke kommer seg ut uten bistand fra brannvesenet. 
Scenariet inkluderer alle typer helårsboliger. En bolig kan være alt fra en enebolig til 
to/firemannsboliger, omsorgsboliger, større leilighetsbygg eller boligblokker med flere titalls 
beboere. Dette er et scenario som Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS er forventet å 
håndtere. 

I området er det en del eldre leilighetsbygg og boligblokker med behov for brannteknisk 
oppgradering. Forholdene kan blant annet innebære manglende sekundær rømningsvei. Det er også 
en del helårsboliger som ligger avsides til, for eksempel på mindre øyer uten fastlandsforbindelse og 
uten kommunal brannberedskap.  

Fritidsboliger dekkes under scenario B.2 

B.2 Brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnet/savnede person(er) 

Dette scenariet omfatter brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnede personer. Dette scenariet 
forutsetter at det er en brann som blir oppdaget og varslet til brannvesenet, og at én eller flere 
personer ikke er kommet seg ut av fritidsboligen. Med utilgjengelig menes at kjørbar adkomst 
(sommer og vinter) med tradisjonelt beredskapsutstyr ikke er mulig. Deltakerkommunene i 
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, har et svært aktivt og populært hytte- og friluftsliv, og 
mange av fritidsboligene ligger i områder som er svært utfordrende mht. tilgjengelighet for brann- og 
redningstjenesten. Det er også en del fritidsboliger som ligger på mindre øyer uten 
fastlandsforbindelse og uten brannberedskap. 
 

Vurdering av sannsynlighet: 
B.1 Boligbrann med savnet/savnede person(er) 

Sannsynlighet for hendelse: 
Det er ingen holdepunkt for at sannsynligheten for denne hendelsen er vesentlig annerledes i 
deltakerkommunene enn ellers i landet.  Det er imidlertid en del eldre hjemmeboende med nedsatt 
boevne og/eller som er pleietrengende, som bor over ti kilometer fra nærmeste brannstasjon. Store 
avstander og lang innsatstid for brannvesenet kan i enkelte tilfeller forverre konsekvensene av slike 
hendelser. 
 
 
 
 
 



Landsgjennomsnitt antall branndøde i privatboliger for perioden 2009-2015 [3]: 

Årstall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
01: Enebolig 24 29 12 20 36 27 15 
02: Rekkehus 8 3 6 6 3 1 1 
03: Blokk / Leilighet 17 17 12 7 14 18 13 
Sum pr. år 49 49 30 33 53 46 29 
Til sammen i perioden 2009–2015           

 
289 

Gjennomsnitt pr år           
 

41,3 
Antall døde pr 100 000 innb. Pr år           

 
0,79 

 

Statistikken fra denne tidsperioden vurderes til å kunne gjelde også for nærmeste framtid.  

Statistikken viser en relativt høy sannsynligheten for boligbrann, og at det årlig omkommer et 
betydelig antall personer i privatboliger.  For perioden 2009-2015 døde i gjennomsnitt 0,79 
mennesker per 100 000 innbyggere årlig i boligbrann. 

Antall innbyggere i deltakerkommunene per 1. januar 2018 [4]: 
Kommune Antall beboere 
Aukra 3 557 
Gjemnes 2 623 
Nye Molde kommune 31 895 
Rauma 7 507 
Sunndal 7 119 
Tingvoll 3 078 
Sum 55 779 

 

ROS-analysen dekker et område med ca. 55 800 innbyggere. Korrigert sannsynlighet for antall 
branndøde i bolig i dette området blir da 0,44 per år. Det vil i snitt være vel fire dødsbranner per tiår i 
dette området. Det er ikke korrigert for andre lokale forhold enn folketall.  

I 2018 var det en dødsbrann i Tingvoll kommune. De siste årene har det flere ganger i året blitt 
hentet ut personer etter blant annet tørrkoking, bare i Molde kommune.  

Ved å summere dødsbranner i bolig og alle de som reddes ut ved tørrkoking og lignende, er det 
tydelig at dette er et scenario som vil inntreffe i snitt mer enn én gang i året.  

Det blir derfor kategorisert som en meget sannsynlig hendelse. 

B.2 Brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnede personer  

Sannsynlighet for hendelse:  
Antall fritidsboliger totalt i Norge per 2018 er ca. 431 000 [1]. Antall fritidsboliger i Møre og Romsdal 
per 2018 er 18 728 [1]. Konservativt anslått er en av tre fritidsboliger i fylket, lokalisert i området 
denne ROS analysen dekker. Dette utgjør ca. 6 240 fritidsboliger. Prosentvis utgjør fritidsboligene i 
vårt område 1,4 % av det totale antall fritidsboliger i landet. (6 240 / 431 000 = 1,4 %).  



Antall branner i fritidsboliger i Norge, for perioden 2010 – 2015 [3]  
Årstall Antall branner i fritidsboliger 
2010 166 
2011 151 
2012 140 
2013 132 
2014 136 
2015 91 
Sum 816 
Gjennomsnitt 136 
 

I følge brannskaderegisteret, var det i gjennomsnitt 136 branner i fritidsboliger i Norge i perioden 
2010-2015. Statistikken fra denne tidsperioden vurderes til å kunne gjelde også for nærmeste 
framtid.  

Antall hyttebranner i deltakerkommunene vil derfor årlig være ca. to. (1,4 % av totalt 136 branner i 
landet).  

24 personer omkom i hyttebrann i Norge i tiårsperioden 2005–2014 [5]. I snitt har det altså 
omkommet 2,4 personer årlig i hyttebrann i Norge. Da man i området som ROS analysen dekker 
finner 1,4 % av landets hytter, kan man anslå at det i snitt vil være 0,034 branndøde per år i 
hyttebrann i dette området. Dette tilsvarer én dødsbrann i hytte i dette området per 30 år.  

Det er derfor rimelig å anta at dette scenarioet er mindre sannsynlig. 
 

Vurdering av konsekvens: 

B.1 Brann i bolig med savnede personer 

Liv og helse (LH):  
Brann i bolig med savnede personer kan få store konsekvenser, først og fremst med hensyn til tap av 
menneskeliv. Boligbranner med savnede personer forutsetter at brann- og redningstjenesten 
strekker seg langt i å forsøke å redde disse ut av bygningen. Dette krever i de fleste tilfeller at det 
raskt iverksettes aktiv røykdykkerinnsats for å søke etter de savnede. Konsekvens med hensyn til tap 
av liv og helse i denne typen hendelser avhenger blant annet av beboernes førlighet/behov for 
assistert evakuering, det branntekniske sikkerhetsnivået samt hvordan situasjonen er ved 
brannvesenets fremkomst.  
 
Nasjonal statistikk for boligbranner fra perioden 2004–2008 viser situasjonen ved brannvesenets 
fremkomst. Her fremkommer det at det ved 13 % av brannene var overtent i boligen, noe som 
sjeldent er kompatibelt med overlevelse for savnede. Ved 23 % av tilfellene var det røykutvikling, og 
ved 36 % av tilfellene var det brann i en del av objektet. Ved tilfellene røykutvikling og brann i del av 
objektet er det mulighet for at røykdykkere kan finne og evakuere eventuelle savnede personer, altså 
i 59 % av brannene.  

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en hendelse med omfattende konsekvenser for liv og 
helse.  



Kulturhistoriske verdier (K):  
I deltakerkommunene er det en svært liten andel av boligene som har kulturhistorisk verdi. Samtidig 
er det enkelte boliger med kulturhistorisk verdi, som er bebodd av personer i risikogruppene. 
Hendelsen vurderes til å kunne gi mindre skader på kulturhistoriske verdier, som tilsvarer mindre 
konsekvens for kulturhistoriske verdier iht. akseptkriteriene.  
 
Økonomiske verdier (ØV):  
Statistikk fra brannskaderegisteret BRASK viser at det nasjonalt i perioden 2009–2016 
gjennomsnittlig var 3 254 boligbranner per år [2]. Utvalgskriterier er satt til varme branner i 
hus/innbo/villa/. Erstatningsutbetalingene var for samme tidsintervall og hendelse gjennomsnittlig 1 
322 408 000 kroner per år. Dette gir gjennomsnittlig erstatningsutbetaling på 406 000 kr/brann. I 
boligbranner med savnede personer vil brann- og røykutviklingen i de fleste tilfeller være stor, og 
ofte medføre totalskade i boligen som følge av brann og slokkeinnsats. Det er påregnelig med tap av 
økonomiske verdier tilsvarende én til fire millioner kroner. Dette tilsvarer en hendelse med mindre 
konsekvens for økonomiske verdier iht. akseptkriteriene.  
 

B.2 Brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnede personer 

En brann i en fritidsbolig vil svært sjeldent varsles i form av direktevarsel til en alarmsentral. De aller 
fleste fritidsboliger har kun lokal varsling i form av røykvarslere. Samtidig mangler om lag én av fire 
fritidsboliger røykvarsling fullstendig (i følge Norsk Brannvernforening). Det kom nye krav til 
røykvarslerdekning i fritidsboliger med Forskrift om brannforebygging fra 2016. Det er rimelig å anta 
at dette er et krav som mange hytteeiere fortsatt ikke kjenner til. For hytter som er sporadisk i bruk, 
er det også en fare for at batteriet i røykvarslerne i hytta er flatt i det hytta skal tas i bruk igjen. 
Røykvarsleren kan ha stått og pepet for å signalisere behov for batteribytte når hytta ikke har vært i 
bruk. Det er dermed rimelig å anta at mange hytter ikke har fungerende røykvarslere eller 
tilstrekkelig røykvarslerdekning.  

Brann i turistforeningshytter dekkes ikke i dette scenariet.  

Liv og helse (LH):  
Brann i utilgjengelig fritidsbolig med savnede personer kan få store konsekvenser, først og fremst 
med hensyn til tap av menneskeliv. Avsidesliggende og utilgjengelige fritidsboliger er ofte eldre 
bygninger som kan ha en rekke potensielle brannkilder som eksempelvis gammelt elektrisk anlegg, 
fyringsanlegg i dårlig stand, propan etc.  
 
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS vil ha store utfordringer med å få tilstrekkelige 
mannskapsressurser og utstyr fram til skadestedet for å gjennomføre slokke/røykdykkerinnsats/søk 
etter savnede personer. Vinterstid vil utfordringene forsterkes ytterligere.  
 
Konsekvens med hensyn til tap av liv og helse i denne typen hendelser avhenger i stor grad av 
situasjonen ved brannvesenets fremkomst. I en utilgjengelig fritidsbolig vil det være svært 
utfordrende for brannvesenet, både i vår region og landet for øvrig, å kunne redde liv basert på 
dagens beredskap, tatt i betraktning hvor raskt en brann utvikler seg. Med andre ord er det relativt 

https://brask.fno.no/default.aspx


liten sannsynlighet for at brannvesenet skal kunne redde ut personer i en slik situasjon, og at 
personen/personene overlever.   

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en hendelse med alvorlig konsekvenser for liv og helse. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det finnes i svært liten grad utilgjengelige fritidsboliger som har kulturhistorisk verdi. 

Hendelsen vurderes til ikke å medføre skader på kulturhistoriske verdier, som tilsvarer liten 
konsekvens for kulturhistoriske verdier iht. akseptkriteriene.  

Økonomiske verdier (ØV):  
Statistikk fra brannskaderegisteret BRASK viser at det i Møre og Romsdal i perioden 2009–2016 
gjennomsnittlig var 50 branner i hytter og fritidsboliger/år[2]. Utvalgskriteriet ble satt til varme 
branner i hytte/fritidsbolig/beboelse. Erstatningsutbetalingene var for samme tidsintervall og 
hendelse gjennomsnittlig 13 280 000 kroner/år. Dette gir en gjennomsnittlig erstatningsutbetaling på 
265 000 kr/brann. Branner i avsidesliggende fritidsboliger vil medføre at bygningen blir totalskadd. 
For en totalskadd fritidsbolig, er det rimelig å anta at den økonomiske verdien vil kunne være høyere 
enn den gjennomsnittlige erstatningsutbetalingen, men under 5 millioner kroner.  

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette en hendelse med mindre konsekvens for økonomiske 
verdier.  

Framtidsutsikter: 
Eldre over 70 år er klart overrepresentert i statistikken over branndøde i Norge. Det er ventet en 
eldrebølge i tiden som kommer, og eldre vil bli boende hjemme lengre. Samtidig er det mer fokus på 
hjelpemidler som komfyrvakt, trygghetsalarm med tilknyttet røykvarsler og mindre bruk av levende 
lys m.m. Prosjekter som trygg hjemme har medført redusert brannrisiko hjemme hos mange i 
risikoutsatte grupper. Det er også økte krav til røykvarslerdekning i bygg. Det er derfor ikke gitt om 
det er sannsynlig at antall branndøde i tiden framover vil øke eller synke. 

Når det gjelder fritidsboliger er det stadig flere hytter med kjørbar adkomst, både i nye hyttefelt og 
at det tilrettelegges ved enkelte eldre hyttefelt. Det bygges mange nye hytter, med bedre 
brannteknisk tilstand både med tanke på nytt elektrisk anlegg, nytt fyringsanlegg og bedre 
røykvarslerdekning. Disse nye hyttene erstatter til en viss grad eldre fritidsboliger. Det brukes en del 
smartteknologi med varsel til eksempelvis mobiltelefon i nyere hytter. Det er kommet strengere krav 
til røykvarslerdekning også i fritidsboliger. Det at feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger kom i 
Forskrift om brannforebygging fra januar 2016, tilsier at brannsikkerheten i eksisterende 
fritidsboliger kan øke noe. Oppsummert er det rimelig å anta at brannstatistikken for hytter vil 
bedres noe i årene som kommer.   
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Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig  K (B.1)  
ØV (B.1) LH (B.1)   

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig K (B.2)   ØV (B.2)  LH (B.2)  

Lite sannsynlig      

  

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter B1: 
Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Brannobjekt med manglende brannteknisk oppgradering (boligblokker, leilighetsbygg). 
Påsatte branner (flere plasser). 
Ulykke/skader på egne mannskaper (kollisjon, arbeidsulykker m.m.). 
Bruk av bygninger som er i strid med branntekniske forutsetninger. 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 
Lite utbygd brannvannforsyning. 
Hendelser der rusede personer er involvert – aggressiv adferd, vold mot redningspersonell. 
Fallulykke ved bruk av høydemateriell. 
Kollisjon ved utrykningskjøring. 

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter B2: 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Lite utbygd brannvannforsyning. 
Hendelser med vanskelig tilkomst (bratt terreng, høyde m.m.). 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Kommunikasjonsutfordringer for aktører/bedrifter som ikke er i nødnett. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Brann med spredningsfare. 
Brann i bygning og ekstremvær. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Manglende sambandsdekning i områder, bygninger, tuneller m.m. 

 
  



Identifiserte risikoreduserende tiltak 
Tiltak Ansvar 
Gjennomgang av innsatstider for røykdykkere i 
deltakerkommunene. 

Brannsjef  

Gjennomgang av dekningsgrad mht. røykdykkere i 
deltakerkommunene.  

Brannsjef  

Etablere system for gjennomføring av fellesøvelser i 
håndtering av brann i bolig/fritidsbolig med savnede 
personer.  

Brannsjef  

Vurdere behov for femmanns vaktlag. Brannsjef  
Vurdere om brannvesenet har tilstrekkelig 
redningsmateriell til utilgjengelige fritidsboliger (f.eks. 
utstyrspakke for båt og ATV/snøskuter m.m.).  

Brannsjef  

Vurdere om brannvesenet har tilstrekkelige 
transportmuligheter til avsidesliggende fritidsboliger. 
Vurdere samarbeid med andre aktører med tilgang på 
fremkomstmiddel (Røde Kors/ Norsk Folkehjelp, 
Forsvaret, Turistforening, idrettslag, helikopterstøtte 
etc.). 

Brannsjef 

Vurdere bedre dekning med båt og ATV-ressurser. Brannsjef 
Vurdere etablering av regionale innsatsressurser for 
håndtering av brann i avsidesliggende fritidsboliger.  

Brannsjef 

Vurdere etablering av beredskapsplan for hendelser 
med brann og savnede personer i utilgjengelige 
fritidsboliger.  

Brannsjef 

Forebyggende tiltak mot risikogrupper – utvide trygg 
hjemme prosjektet til å dekke alle 
deltakerkommunene. 

Avdelingsleder forebyggende  

Oppfølging av borettslag med behov for brannteknisk 
tilstandsvurdering og oppgradering. 

Avdelingsleder forebyggende 

Kartlegging av boliger med kulturhistorisk verdi, 
bebodd av personer i risikogruppe. 

Avdelingsleder forebyggende 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger. Avdelingsleder forebyggende 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Avdelingsleder forebyggende 
Bjørnis prosjekt for å fange opp brannsikkerhet hos 
barnas familie og barnas øvrige slekt. 

Avdelingsleder forebyggende 

Sjetteklasseundervisning. Avdelingsleder forebyggende 
Forebyggende seilas. Avdelingsleder forebyggende 
Komfyrvaktkampanje. Avdelingsleder forebyggende 
Røykvarslerens dag. Avdelingsleder forebyggende 
Informasjonstiltak, som forebyggende informasjon via 
Facebook, twitter, youtube, oppslag i aviser, radio og 
TV. 

 

Åpen dag på brannstasjonen.  
Evaluering av branner.  
Oppfølging av bekymringsmeldinger.  
Samarbeidsmøter med byggesak.  
Felles tilsyn med byggesak.  
 



Kilder: 
[1] Statistikk fra SSB - Bygningsmassen. 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=bygni
ngsmasse&CMSSubjectArea=bygg-bolig-og-eiendom&checked=true 

[2] BRASK – brannskaderegisteret.       
 https://brask.fno.no/ 

[3] Statistikk fra DSB.     
 http://stat.dsb.no//Database/DSB/databasetree.asp  
[4]  Befolkningstall per kommune, per 1.1.2018. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar 
[5] RISE Fire Research: «Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2004-2014». 

https://risefr.no/media/publikasjoner/upload/2017/a17-20176-1-analyse-av-dodsbranner-i-
norge-i-perioden-2005-2014.pdf 
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C – Brann/ulykke med skip 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Denne hendelsen omfatter hendelser med skip som medfører redningsaksjoner, f.eks. som følge av 
brann, grunnstøting og andre akutte hendelser. Hendelser med mindre fartøyer og fritidsbåter vil 
ikke bli belyst her. 

Alle samarbeidskommunene til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS kan bli rammet av en 
hendelse med skip. Ved en slik hendelse vil lokalt brannvesen bli direkte involvert i håndteringen. Vi 
har mange skipsanløp i vår region. Det kan nevnes anløp av tankskip til Nyhamna på Aukra, lasteskip 
til; Midsund bruk på Midsund, Høgset Terminalen i Gjemnes, Hydro Aluminium i Sunndal, Real Alloy 
på Raudsand i Nesset, cruiseskip til Åndalsnes i Rauma og storkaia i Molde, skip ved verft på Aukra, 
samt ferger og fiskefartøyer. Det er med andre ord mye skipstrafikk i regionen til vår.  

Det er og slik at brannsjefen i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS også er leder for Romsdal 
IUA. Det vil si at ved hendelser som medfører akutt forurensning som da ofte er en følgehendelse av 
at et større skip grunnstøtter eller av en annen grunn skulle synke vil bli ledet og i stor grad håndtert 
av brannvesenets ressurser (i hvert fall i en akuttfase frem til eventuelt kystverket tar over). 
Brannvesenet vil da bistå med utstyr og ressurser til å begrense skadene på miljøet og samle opp olje 
som er lekket ut, samt stabsarbeid. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommune:  
Det er vanskelig å finne god statistikk bare for vår region, derfor har vi valgt å se på statistikken og 
utviklingen på landsbasis og bruke vårt faglige skjønn i vurderingene rundt risikoen for hendelser 
med skip i vår region.  

Statistikken over antall omkomne som følge av grunnstøtinger eller kollisjoner med næringsfartøy 
siden 1984, viser at det har omkommet i gjennomsnitt tre personer pr. år etter slike ulykker på 
landsbasis. [3] Dette tallet gjelder for ferger og hurtigbåter da cruiseskip ikke var inkludert i denne 
kategorien i analysen til DNV GL som de utførte for Kystverket. 

I 2002 grunnstøtte ferga Rauma på et skjær utenfor Molde og ca. 40 personer måtte evakueres. Uten 
om denne er det vanskelig å finne alvorlige hendelser med skip i regionen de siste 20 årene, men det 
har vært store hendelser med skip nært opp til regionen. Som for eksempel brannen på 
hurtigruteskipet Nordlys ved innseilingen til Ålesund i 2011. Den hendelsen kunne like gjerne hendt 
på innseilingen til Molde.  

Statistikken over hendelser med utslipp av olje som følge av grunnstøtinger eller kollisjoner, viser at 
det fra 1984 til 1988 var et høyt antall slike, men at disse senere er redusert og har ligget jevnt på 
under fem hendelser årlig på landsbasis. [3] 

Som man kan se ut fra statistikken på landsbasis er det relativt få store hendelser med skip i løpet av 
et år. Selv om vi har en del skipstrafikk i vår region er det andre regioner i landet som har vesentlig 
større mengde skipstrafikk, og når man ser hvor få store ulykker som skjer på landsbasis så er det 
rimelig å si at sannsynligheten for en alvorlig eller katastrofal hendelse med skip i vår region er lav.  

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en lite sannsynlig hendelse. 



Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesenene i samarbeidskommunene: 
Hendelser som skjer tett opp til vår region kan medføre at vi blir involvert i en større hendelse. 
Ålesund brannvesen har redningsdykkere og RITS styrke som kan bistå oss ved hendelser.  

Fremtidsutvikling:  
Tallet på skipsanløp er relativt stabilt, men utviklingen er at mange av skipene som anløper vår region 
blir stadig større og mer avanserte.  

Når det gjelder beregningen av den fremtidige skipstrafikken generelt, har DNV-GL anslått en endring 
i utseilt distanse fra 2013-2040, på totalt 37 % (uavhengig av fartøystype og region). DNV-GL sine 
prognoser for utseilt distanse for lastefartøy, tilsier en økning på 65 % innenfor denne 
fartøyskategorien frem mot 2040. For fiskefartøy er det anslått en nedgang i utseilt distanse på 8 %, 
og for offshore serviceskip en nedgang på 36 %. Når det gjelder passasjerfartøy og cruiseskip, tilsier 
prognosene en økning på henholdsvis 25 % og 130 % frem mot 2040. DNV GL sine prognoser viser 
altså en trafikkøkning frem mot 2040, der det største bidraget til økningen i den utseilte distansen 
kommer fra kategoriene lasteskip og passasjerskip. [3]  

Sannsynligheten for ulykke med skip i vårt område kan derfor være økende i årene som kommer. 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Hendelse med skip kan få svært store konsekvenser, først og fremst med hensyn til tap av 
menneskeliv og skade på miljøet. De største skipene som besøker Molde og Åndalsnes kan ha et 
mannskap og passasjertall på flere tusen. Ved grunnstøting eller brann i cruiseskip og passasjerferger 
kan man få potensielt mange omkomme. Dette gjelder og for større laste- og tankskip. I henhold til 
kriteriene er dette en hendelse med katastrofale konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av hendelse med skip. 
Det er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Noen av de største cruiseskipene kan ha en egenverdi i milliardklassen. En større hendelse med et 
slikt skip vil gi katastrofale økonomiske konsekvenser i form av verditap, og store kostnader til 
redningsarbeid, evakuering og etterarbeid. I tillegg kan den få alvorlige konsekvenser i form av andre 
følgekostnader som for eksempel oljelekkasje eller utslipp av andre produkter som skadelig for 
miljøet. Det samme gjelder laste- og tankskip samt ferger som er fullastet med produkter. 
Konsekvensen for økonomiske verdier vurderes derfor til katastrofal. 

  



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig K (C)    LH (C), ØV 
(C) 

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse C: 
Samtidige hendelser. 
Brannbåt ute av drift. 
Lange avstander og vanskelig adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Ekstremvær og kraftig vind. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Militært fartøy med skarpe våpen om bord. 
Lang tid før hjelp fra andre redningsressurser (Politi, Helse, Brann, kystverket, redningsskøyter o.l.). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med kompetanse til å føre brannbåten. 
Kommunikasjonsutfordringer for aktører/bedrifter som ikke er i nødnett og utenlandske fartøy. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Jevnlige fellesøvelser mellom lokale brannvesen, 
nødetater, redningsselskapet og RITS. 

Leder beredskap påser at slike øvelser gis høy 
prioritet. 

Planlegge for langvarig innsats med etablering av 
stab i samarbeidskommunene. 

Kommunestyret / Brannsjef 

Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell 
(redningsverktøy, båt, flåtekapasitet m.m.). 

Brannsjef 

Samhandlingsøvelser med innsatsmannskaper 
og skipper. 

Brannsjef 

 
Kilder: 
[1]  SJØSIKKERHETSANALYSEN 2014 Analyse av ulykkesstatistikken for norske farvann de siste 30 

årene (1984-2013) Kystverket Rapport Nr.: 2014-1060, Rev. C Dokument Nr.: 1908Z31 Dato: 
2015-02- 

[2] Statistikk sjøfartsdirektoratet.    
https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/ulykkesstatistikk/ 

[3] Kystverket.no 
https://www.kystverket.no/contentassets/f056df3c875140aa98ef49a25cc082c6/9_kystverke
ts-oppsummering-med-vurderinger-og-anbefalinger.pdf 

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/ulykkesstatistikk/
https://www.kystverket.no/contentassets/f056df3c875140aa98ef49a25cc082c6/9_kystverkets-oppsummering-med-vurderinger-og-anbefalinger.pdf
https://www.kystverket.no/contentassets/f056df3c875140aa98ef49a25cc082c6/9_kystverkets-oppsummering-med-vurderinger-og-anbefalinger.pdf


D - Brann med spredning i tett trehusbebyggelse og verneverdig 
bebyggelse 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
I de fleste områder hvor det er tett trehusbebyggelse er det og bygninger som har status som 
verneverdig eller fredet. Dette henger sammen med at slike områder stort sett består av eldre bygg 
da det i nyere tid er satt krav til minimum åtte meter avstand mellom bygninger. Derfor velger vi å 
behandle begge temaene i samme hendelse, altså brann med spredning i tett trehusbebyggelse hvor 
det også er verneverdig bebyggelse. Vi ser for oss et scenario med brann i tett trehusbebyggelse som 
involverer 4-6 bygninger og hvor en eller flere av de bygningene er vernet eller fredet. Dette er 
realistisk med tanke på den type tett bebyggelse vi har i regionen. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Definisjon på tett bebyggelse er bygg som står nærmere enn 8 meter fra hverandre. En brann kan 
alltids spre seg fra en bygning til en annen bygning som står mer enn 8 meter fra hverandre hvis 
forholdene ligger til rette for det, f.eks. med hjelp av kraftig vind. 

Siden starten på 1900-tallet har vi hatt flere tilfeller med brannspredning i tett bebyggelse i Norge og 
noen har ført til store bybranner og områdebranner. Under er det listet opp noen eksempler på de 
største brannene siden år 1900 med unntak av de som oppstod under 2. verdenskrig på grunn av 
bombing: 

- Ålesund i 1904, 850 bygninger 
- Porsgrunn i 1905, >60 bygninger 
- Bergen i 1916, 380 bygninger 
- Molde i 1916, 1/3 av byen 
- Trondheim i 1967, 6 bryggebygg 
- Tromsø i 1969, 24 bygninger 
- Kongsberg i 1988, Bibliotek og to bygårder 
- Harstad i 1992, 4 bygårder 
- Trondheim i 2002, et helt kvartal 
- Lærdal i 2014, 42 bygninger 

Det skjer at brann med spredning i tett bebyggelse blir stor og uhåndterlig, men vi ser at det er 
lengre tid mellom slike tilfeller i nyere tid. Brann med spredning i tett bebyggelse som brannvesenet 
får kontroll over før omfanget blir for stort skjer med mye større hyppighet. Eksempler i nyere tid er 
branner i Bergen, Oslo og Trondheim som har slike tilfeller nesten årlig. 

Forhold i samarbeidskommune:  
Brannregionen til samarbeidskommunene har et mindre omfang av tett bebyggelse. Det er ikke noen 
utpreget tett bebyggelse verken i Aukra, eller Midsund kommune. Nesset kommune har et naust-
miljø i Eresfjord og to verneverdige gardstun i Eikesdalen med tett bebyggelse. Molde kommune har 
bygårdene i Molde sentrum, «svenskebyen» og noe eldre trehusbebyggelse øst for Molde-elven som 
står igjen etter krigen, samt «bygaten» ved museet som tett bebyggelse. 

 



Registrerte områder i samarbeidskommunene som har verneverdige bygninger i tett 
bebyggelse [1]1 

Område: Kommentar: Kommune: 
Veøy Kirke og prestegard med våningshus Molde 
Romsdalsmuseet Bygata Molde 
Hjertøya Fiskerimuseet Molde 
Diverse områder i Molde 
by 

Margareta Dahls gate, Amtmann Leths gate, 
området mellom Henrik Ibsens veg og Molde VGS, 
Strandgata og begynnelsen av Fannestrandvegen. 

Molde 

Nauste Naust- og kaimiljø i Eresfjord Nesset 
Austigard og Oppigard Gardstun i Eikesdalen Nesset 
Sogge Gardstun Rauma 
Veblungsnes Gammel trehusbebyggelse Rauma 
Bøstølen Innfjorden Rauma 
Berillstølen Innfjorden Rauma 
Øksendalsøra Øksendalen Sunndal 
 

Under følger en liste over de bygningene som er verneverdig eller fredet og registrert som særskilte 
brannobjekt. Disse bygningene blir fulgt opp gjennom brannforebyggende tilsyn. De fleste av de 
særskilte brannobjektene står ikke i tett bebyggelse.  

Liste over registrerte verneverdige og fredede bygninger som ikke kommer inn under tett 
trehusbebyggelse.2 

Særskilt brannobjekt: Kommune: 
Veøy gamle kirke og prestegård Molde 
Chateauet Molde 
Henrik Ibsens veg 5 Molde 
Myrabakken 8 Molde 
Nøisomhed gård Molde 
Fiskerimuseet Molde 
Molde fengsel Molde 
Romsdalsmuseet Molde 
Banehaugen bunkers Molde 
Nesset prestegård Nesset 
Vorpenesstua Nesset 
Løvikremma Aukra 
Rødven stavkirke Rauma 
 

Det finnes ingen statistikk som sier noe om brann med tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
eller områdebranner foreløpig, men vi vet at det forekommer ca. 4 000 bygningsbranner i Norge 

                                                           
1 Her vil det bli supplert med eventuelle tett bebyggelse fra Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll når vi har 
mottatt info fra fylkeskommunens kulturvernavdeling.  Oversikten som følger under er ikke ferdig. Det er 
opprettet kontakt med fylkeskonservator i fylkeskommunen for å få en fullstendig oversikt over fredede og 
verneverdige bygg i hele regionen. Når vi har fått en slik oversikt skal det gjennomføres en 
kartlegging/vurdering av alle byggene/områdene med tanke på brannsikkerhet og spredningsfare. Listene som 
følger under vil da bli oppdatert med de bygningene/områdene som er relevante. 
2 Se fotnote 1. 



hvert år. I regionen til samarbeidskommunene er det en moderat mengde med bygg som har 
vernet/fredet status. Flere av de aktuelle byggene er registret som særskilte brannobjekt og blir fulgt 
opp gjennom tilsyn minimum hvert fjerde år. De fleste byggene har brannalarmanlegg med 
direktevarsling til døgnbemannet alarmsentral, med unntak av noen bolighus. Sannsynligheten for at 
en brann skal ende med totalskade av en slik bygning er dermed redusert. 

Selv om vi har Lærdalsbrannen i 2014 som et godt eksempel på at områdebrann kan skje i nyere tid, 
er det relativt sjeldent at en brann med spredning i tett bebyggelse kommer ut av kontroll og blir stor 
og uhåndterlig i vår region. I Molde har det vært to store bybranner de siste 100 årene (1916 og 
1940). Så store branner blir katastrofale for samfunnet, men det er lite realistisk at noe slikt skal skje i 
dagens samfunn med mindre brannen har hjelp av ekstremvær. 

Scenarioet som er valgt ut med brann i 4-6 bygninger og hvor en eller flere av de bygningene er 
vernet eller fredet er realistisk med tanke på den type tett bebyggelse vi har i regionen.  

Basert dette vurderes sannsynligheten for et slikt scenario til å inntreffe en gang mellom hvert 10. år 
og hvert 50. år, altså en mindre sannsynlig hendelse. 
 

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesenene i samarbeidskommunene: 
Ona består av store deler tett trehusbebyggelse og i beredskapsplanen er det beskrevet at C.1Båt i 
Molde med mannskap skal rykke ut ved hendelser. 

Andre områder det kan være aktuelt at vi bistår i ved hendelser er kystbebyggelse i Bud. 

Fremtidsutvikling: 
Økt fokus på brannsikring av uerstattelige kulturverdier tilsier at denne typen branner kan oppstå 
sjeldnere. Det blir også økt fokus på installasjon av automatiske slokkeanlegg, som vil medføre at 
konsekvensen vil synke. 

Nyere byggeforskrifter har satt strengere krav til brannmotstand og avstander mellom byggverk. Det 
vil si at det ikke blir flere tette trehusbebyggelser med dårlige brannskiller enn det allerede er i dag. 
Avstandskrav har ikke tilbakevirkende kraft slik at de tette bebyggelsene som eksisterer i dag forblir 
slik de er.  

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Mellom 2009 og 2014 er det registrert 24 495 bygningsbranner i Norge og i samme periode er det 
omkommet 304 personer i bygningsbranner. Det vil si at det omkommer 0,0124 personer per 
bygningsbrann i Norge sett over en seksårsperiode. Omtrent halvparten av de bygningene vi har som 
er registrert med kulturhistorisk verdi er i tillegg ubebodd [3].  

Tap av liv som følge av brannspredning mellom byggverk er svært sjeldent. På den tid det tar for en 
brann å spre seg til et nabobygg skal det være fullt mulig å ha evakuert beboere tidsnok. Det vil 
imidlertid være noe mer sannsynlig at det oppstår skade på eller tap av liv og helse i bygningen hvor 
brannen oppstår. Når det er snakk om områdebrann så har det som regel gått «lang» tid fra 
brannstart til brannen har blitt meldt fra om til brannvesenet, da er det og større sannsynlighet for at 
det er savnede/omkomne i den boligen som brannen har startet i. En annen utfordring når man har 



fått brannspredning i tett trehusbebyggelse er evakuering av beboere i de tilstøtende boligene. Dette 
vil ta tid og ressurser som vil gå ut over selve brannbekjempelsen.  

Samlet vurderes derfor konsekvensen av en brann i tett trehusbebyggelse med tanke på tap av liv og 
helse til alvorlig. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
De områdene som er å regne som tett bebyggelse har som regel bygninger som er registrert som 
vernet/fredet. Et scenario med en brann i et slikt område vil dermed føre til tap av uerstattelige 
kulturhistoriske verdier. I henhold til St.meld.35 (2008–2009) Brannsikkerhet, er det et mål at det 
ikke skal inntreffe branner med tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier [2]. Konsekvensen for en 
slik hendelse vurderes derfor til alvorlig. 
 
Økonomiske verdier (ØV):  
Den tette bebyggelsen består stort sett av boliger. Boliger er ikke de byggene som representerer de 
største materielle verdier, men det er og byggverk som har kulturhistorisk verdi i slike miljøer. Det er 
som regel eldre bygg og hvis man skal se på kostnadene det vil medføre å sette opp et nytt identisk 
bygg etter gammel byggeskikk og materialbruk vil kostnadene raskt stige. I tillegg antas det at en del 
av inventaret som går med i en slik brann har stor økonomisk verdi i tillegg til kulturhistorisk verdi. 
Det er dermed realistisk at en slik hendelse vil gi omfattende konsekvens med et verditap opp til kr. 50 
millioner. 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig   ØV (D) LH (D), K 
(D)  

Lite sannsynlig 
 

  
  

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse D: 
Samtidige hendelser. 
Ekstremvær og kraftig vind, skjellevind. 
Påsatte branner (flere plasser). 
Utfall av nødnett (ekstremvær, strømbrudd, datavirus på kritiske applikasjoner). 
Lite utbygd brannvannforsyning. 
Kollisjon ved utrykningskjøring. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 
 



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Objektplaner for områder med tett 
trehusbebyggelse og verneverdige bygg. 

Leder beredskap 

Rutiner for setting av regional stab  Brannsjef 
Bruke regional stab ved slike hendelser Innsatsleder brann  
Bruk av drone for å få oversiktsbilder. Innsatsleder brann  
Informasjon om brann- og el-sikkerhet. Forebyggende avd., feiervesenet, el-tilsynet 
Grundig kartlegging av regionen til ROR-
kommunene for å få fullstendig oversikt over alle 
verneverdige bygg og områder med tett 
trehusbebyggelse. 

Forebyggende avd. med hjelp av 
kulturavdelingen til fylkeskommunen. 

Proaktive- og reaktive brannsikringstiltak [4] 
(kan søke om midler til sikringstiltak (eks 
kameraovervåkning, slokkesystemer, 
varslingsanlegg m.m.)). 

Forebyggende avd. med hjelp av 
kulturavdelingen til fylkeskommunen  

Føre tilsyn ved de særskilte brannobjektene. Forebyggende avd. 
Kartlegge om det er flere verneverdige og 
fredede bygninger som skal registreres som 
særskilte brannobjekt for videre oppfølging. 

Forebyggende avd. 

 

Kilder: 
[1] Møre og Romsdal Fylkeskommune v/kulturvernavdelingen 
[2] St.meld.35 (2008–2009) Brannsikkerhet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fad1fca8d613456381121b8d28df6628/no/pdfs/s
tm200820090035000dddpdfs.pdf  

[3] Egen kartlegging: Verneverdig tett trehusbebyggelse i Molde brann- og redningstjenestes 
ansvarsområde 

[4] Rapport: Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse. 
http://old.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Rapport/rapporttrehus.pdf 

 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/fad1fca8d613456381121b8d28df6628/no/pdfs/stm200820090035000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fad1fca8d613456381121b8d28df6628/no/pdfs/stm200820090035000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fad1fca8d613456381121b8d28df6628/no/pdfs/stm200820090035000dddpdfs.pdf
http://old.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Rapport/rapporttrehus.pdf
http://old.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Rapport/rapporttrehus.pdf


E - Brann med fare for spredning i campingvogn/bobil/fritidsbåt på 
campingplass/gjestehavn 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen deles inn i to underhendelser, der E.1 gjelder campingplass og E.2 gjelder gjestehavner.  

Scenario E.1 gjelder hendelser som kan oppstå i forbindelse med overnattingsplasser som er fast 
tilrettelagt for campingvogn og bobil, altså campingplasser eller andre oppstillingsplasser. Andre 
oppstillingsplasser kan i denne sammenheng eksempelvis være oppstillingsplasser som benyttes av 
leiearbeidere ved skipsverft mm. Analysen tar kun hensyn til statistikk med kjente hendelser. En 
brann i campingvogn eller campingbil utvikler seg ofte svært raskt med stor brannbelastning på kort 
tid. Det kan også være en utfordring ved at det i perioder med mange besøkende blir kort avstand 
mellom enhetene, noe som øker faren for spredning. 

Scenario E.2 omfatter hendelser i båt i havn og gjestehavner. Småbåthavner er spredt rundt i hele 
distriktet, der de største og mest populære også har gjestehavn. Det er variabel innsatstid for 
redningsmannskap fra havnene som er nærmeste nabo til heltidsbrannvesen, til de gjestehavnene 
som er plassert på øyene på kysten. Enkelte gjestehavner ekspanderer også mye i forbindelse med 
større arrangement, og kan i kortere perioder komme til å ta i mot flere gjester enn hva havna er 
dimensjonert for. 

Vurdering av sannsynlighet: 
E.1 Campingvogn og bobil 

Forhold i samarbeidskommune:  
Det har vært branner i campingvogner hvor personer har omkommet, men dette har ikke 
nødvendigvis skjedd grunnet spredning mellom enhetene. På landsbasis har man funnet tall der det i 
perioden 2000–2015 i gjennomsnitt var 43 branner i campingvogn årlig [1]. Det er ikke funnet 
spesifikke tilsvarende tall for Møre og Romsdal, men det er grunn til å tro at disse tallene er noe 
lavere her enn for Sør- og Østlandet der camping nok er noe mer utbredt.  

På den annen side så er Møre og Romsdal et fylke som trekker turister på kortere besøk, og det har i 
tillegg de siste årene vært en økende trend med bobiltreff. Disse treffene arrangeres ofte av ildsjeler 
på mer vilkårlige lokasjoner, som blant annet idrettsbaner. 

Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) er en interesseorganisasjon for de som har campingvogn og 
bobil. De opplyser at de jobber med nettopp brannsikkerhet på både camping- og treffplasser, der 
avstandskrav mellom enhetene er blant kriteriene. Med bakgrunn i at de aller fleste objekt i dag også 
har én eller flere propanflasker, er det behov for informasjon om sikker bruk og lagring. Av offentlige 
regelverk så blir avstandskravet omtalt i TEK 17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. 

Det har ikke vært alvorlige ulykker med brannspredning mellom bobiler og/eller campingvogner i 
vårt område. Brukerne av og drivere av campingplasser har blitt mer bevisst på den brannfaren 
campingvogn og bobil medfører. Bevissthet på avstander, røyk- og gassvarslere samt tilgjengelig 
slokkeutstyr er med på å redusere sannsynligheten for brann med spredning mellom flere objekter, 
og det er antydning til en nedadgående statistisk trend på antall branner. Samtidig er 
brannbelastningen på disse objektene stor med hurtig brannutvikling. En skjønnsmessig vurdering 
tilsier at dette er en mindre sannsynlig hendelse. 



Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesenene i samarbeidskommunene: 
Økonomien i verkstedindustrien styres av forhold utenfor vårt område. Blant annet ser vi at 
økonomien offshore påvirker hvor mange leiearbeidere som kommer for å jobbe i korte og lange 
perioder. På den annen side er det ved de største verftene etablert brakkerigger som erstatning for 
utstrakt brukt av campingvogn. Det er i denne analysen ellers ikke avdekket forhold av vesentlig art 
som påvirker faren for spredning av brann på campingplass.  

Fremtidsutvikling:  
Det har vært en samfunnstrend at flere mennesker kjøper seg store campingbiler, og bruker mye av 
fritiden med å reise både korte og lange turer.  

E.2 Fritidsbåt  

Møre og Romsdal har tradisjonelt vært et fylke der mange har livnært seg på sjøen, og da spesielt 
fiske. Den senere tid har det vært en økning i antall fritidsbåter til annet formål enn fiske. Dette har 
medført at det er bygget flere havner for fritidsbåter, og mange av disse har også gjestehavner med 
ulike fasiliteter.  

De mest kjente brannene i småbåthavn i Møre og Romsdal var i Sykkylven 2015, Ålesund 2016 og 
Molde 2008/2013 [2]. Brannen i Ålesund førte til spredning til flere båter. Ved de resterende 
brannene klarte man å begrense det til kun den båten brannen oppstod i. Alle hendelsene var på 
faste båtplasser.  

Det kan ved mange havner være begrenset tilgjengelighet for brannvesenet, noe som forsinker 
brannvesenets innsats, samtidig som at båter av plast er lett antennelig og en brannutvikling skjer 
svært hurtig (drivstoff, propan m.m.). 

Det er lite offentlig utarbeidede styringsdokument for planlegging av småbåthavner, men 
Brannvernforeningens veileder H002 gir en del anbefalinger [3]. Disse anbefalingene går blant annet 
på krav om risikoanalyser, med visning til Internkontrollforskriftens § 5.  

Man ser ved større arrangement at mange båter ligger inntil hverandre. Dette er gjerne festivaler 
med alkoholservering, og det er som regel ved gjestehavner at man overnatter i båtene sine. Båtlivet 
er av noe mindre omfang enn campinglivet, og har noe kortere sesong. Enkelte steder, som ved 
gjestehavnen i Molde havn, er det utarbeidet skisser for plassering av båter, samt branngater for å 
unngå spredning dersom det skulle begynne å brenne. En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er 
en mindre sannsynlig hendelse. 

Vurdering av konsekvens: 
E.1 Campingvogn og bobil 

Liv og helse (LH):  
Dersom en brann oppstår i et objekt på en campingplass er det mange personer som kan oppdage 
brannen før spredningen blir for stor, slik at personer kan rømme til sikkert område. Det er likevel 
ikke urimelig å se for seg at inntil tre personer kan omkomme ved brann i egen campingvogn eller 
bobil dersom man ikke har røykvarsler. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med alvorlige 
konsekvenser. 



Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes til ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av brann på 
campingplass. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med liten konsekvens for kulturhistoriske 
verdier 

Økonomiske verdier (ØV):  
Ved en hendelse med dødsbrann og flere skadde på campingplass antas det at den økonomiske 
konsekvensen kan bli omfattende. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med omfattende 
konsekvenser for økonomiske verdier.  

E.2 Fritidsbåt  

Liv og helse (LH):  
Også for fritidsbåt vil problemstillingen helst oppstå dersom en brann får utvikle seg på natten. 
Dersom det skulle være røykutvikling om bord uten at man har røykvarsler er det ikke sikkert man 
våkner. Derimot har nabobåter noe større sjanse til å våkne før brannen sprer seg for mye. Et 
problem med fritidsbåter kan i tillegg være drivstoff som bensin i mindre beskyttede drivstofftanker. 
Det er ikke uvanlig at man i fritidsbåter med overnattingsmuligheter også har propan om bord. Både 
propan og drivstoff kan påvirke omfanget av brannspredning.  I henhold til kriteriene kan dette gi en 
hendelse med alvorlige konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av brann i fritidsbåt. 
Det er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Ved en hendelse med dødsbrann og flere skadde i fritidsbåt antas det at den økonomiske 
konsekvensen kan bli omfattende. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med omfattende 
konsekvenser for økonomiske verdier.  

Oppsummering: 
Det er en del fokus på brannsikkerheten ved campingplasser og tilfeldige arrangement, da man etter 
hvert er mer klar over faren for brannspredning. Det er noe mer usikkert i hvilken grad man tar 
spredningsfaren alvorlig i gjestehavner, men man vet at det er utarbeidet rutiner for plassering av 
båter i de mest besøkte havnene. Dette bør følges opp lokalt. 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig K (E1, E2)  ØV (E1, E2) LH (E1, E2)  

Lite sannsynlig      

 



Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse E: 
Samtidige hendelser. 
Ekstremvær og kraftig vind, skjellevind. 
Påsatte branner (flere plasser). 
Lite utbygd brannvannforsyning. 
Kollisjon ved utrykningskjøring. 
Brann med spredningsfare (kort avstand mellom enheter gir økt brannsmittefare), uregulert camping. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Objektplaner og tilsyn. Vurdere tilkomst for 
brannvesenet. 

Leder beredskap og leder forebyggende  

Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell 
(redningsverktøy, båt, m.m.). 

Brannsjef og leder beredskap  

Vurdere samarbeid med plan- og 
bygningsmyndighet for å se på muligheten for 
regulering av campingplasser / gjestehavner. 

Forebyggende 

Gjennomgang av campingplasser og 
gjestehavnenes ROS, varslingsrutiner. 

Forebyggende 

Det bør vurderes om man skal jobbe for å 
påvirke myndighetene eller ansvarlig eier til å 
innføre krav om sikkerhets skille mellom 
eksempelvis hver fjerde båt, for å redusere 
spredningsfaren ved brann. (Gjestehavnene sine 
ros/rutiner, lokal forskrifter m.m.). 

Forebyggende 

Vurdere å styrke brannberedskapen med 
vaktordning/økt bemanning på vaktlag ved økt 
risiko. 

Brannsjef  

Ved melding om arrangement som bobiltreff, 
båtfestivaler etc. følge nøye opp arrangørs 
risikovurdering i forkant. Gjennomføre tilsyn 
underveis i arrangement for å påse at 
sikkerheten blir ivaretatt som planlagt.  

Forebyggende 

 
 
Kilder: 
[1] NRK/DSB Campingvognbranner 2000 – 2015 
[2] Båtbrann Sykkylven juni 2015. Sunnmørsposten 

http://www.smp.no/nyheter/indre/article11227525.ece 
 [3] H 002 Temaveiledning fra Norsk brannvernforening. 
  

https://www.nrk.no/vestfold/brannsikkerhet-i-campingvogna-1.12865336
http://www.smp.no/nyheter/indre/article11227525.ece
http://www.smp.no/nyheter/indre/article11227525.ece


F - Ulykke med jernbane / luftfartøy 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen deles inn i to underhendelser, der F.1 er luftfartsulykker og F. 2 er jernbaneulykker.  

F.1 omfatter luftfartsulykker med rutefly og andre kommersielle flygninger med mange passasjerer. 
Ulykker med småfly, helikopter, droner o.l. analyseres ikke spesielt ettersom de anses som mindre 
alvorlige hendelser som dekkes av den analyserte luftfartøyhendelsen. Sunndal flyklubbs aktivitet, 
med utgangspunkt i Sunndalsøra flyplass, Vinnu, omfattes dermed heller ikke av vurderingen. Etter 
alt å dømme vil en alvorlig luftfartsulykke ha tilknytning til trafikken ved Molde lufthavn, Årø. Ifølge 
Avinor sin trafikkstatistikk [1] hadde Molde lufthavn ca. 10 000 flybevegelser og totalt ca. 510 000 
passasjerer i 2016. I 2017 var det ca. 9000 flybevegelser og 473 000, imens tallene for 2018 viser ca. 7 
400 flybevegelser og ca 435. 000 passasjerer. Nedgangen skyldes blant annet lavere 
utbyggingsaktivitet ved Nyhavna og at direkteruter til utland er nedlagt. Det er uvisst hvordan 
utviklingen for flytrafikken vil bli i årene framover 

Samarbeidskommunene kan også bli hardt rammet av ulykke med luftfartøy uten nær tilknytning til 
Molde lufthavn. Ved en ulykke annet sted i regionen vil lokalt brannvesen bli direkte involvert i 
håndteringen.  I tillegg vil regionale ressurser kunne bli involvert ved større hendelser i 
samarbeidsregionen. 

F.2 omfatter passasjertog på Raumabanen med mange passasjerer. Ulykken omfatter kollisjon og 
avsporing som følge av stein-, snø-, is- eller leirras.  

Ulykker med godstog er ikke tatt med under denne hendelsen ettersom det for tiden ikke er aktører 
som driver godstrafikk på banen. For øvrig kan det nevnes at ulykker med godstog er omtalt i ROS for 
RIUA. Hendelser i jernbanetunneler er heller ikke omtalt under F.2, men blir analysert under 
hendelse G (brann i jernbanetunneler). 

Lokale brannmannskap og regionale ressurser vil bli involvert som følge av større hendelser på 
Raumabanen. Banen går delvis gjennom bratt og utfordrende terreng og en redningsoperasjon vil 
kunne kreve betydelige ressurser. 

 

F.1 Luftfartshendelse 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene:  
Det har ikke vært alvorlige ulykker innenfor kommersiell lufttrafikk i vårt område. I 2003 var det en 
ulykke der én person omkom da et småfly styrtet i sjøen øst for lufthavnen på Årø. Denne ulykken 
omfattes imidlertid ikke at kriteriene for denne hendelsen. Ulykker andre steder i landet som 
Mehamnulykka i 1982, Partnairulykka i 1989, Værøyulykka i 1990, sjøflyulykka i Geirangerfjorden i 
1998, Stordulykka i 2006, og helikopterulykken ved Turøy i 2016 viser at ulykke med luftfartøy ikke 
kan utelukkes. En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en lite sannsynlig hendelse. 

 

 



Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning: 
Ulykker som skjer tett opp til vårt område kan medføre at brannvesen i vår region blir involvert.  
Kristiansund lufthavn, Kvernberget, er helikopterhavn for offshoretrafikk. Dette kan medføre noe økt 
fare for helikopterulykker i vårt nærområde. For øvrig er det ingen spesielle risikoer knyttet til luftfart 
tett opp til vårt område.  

Fremtidsutvikling:  
Antallet flypassasjer ved Molde lufthavn økte med ca. 150 000 fra 2009 til 2016 ifølge Avinor sin 
trafikkstatistikk [1], deretter har det vært en nedgang på ca. 75 000 fram til 01.01.19. I perioden har 
antall flybevegelser pr. år variert i området 7 000 - 10 000. Med bakgrunn i de siste års tall kan det 
antas at faren for en ulykke med luftfartøy i vårt område kan være synkende, men utviklingen for 
flytrafikken er uviss og kan fort snu. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Ulykke med luftfartøy kan få svært store konsekvenser, først og fremst med hensyn til tap av 
menneskeliv. De største flyene som trafikkerer flyplassen i Molde kan ha over 200 passasjerer og 
mannskap. Alle kan omkomme. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med katastrofale 
konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av ulykke med 
luftfartøy. Det er dermed liten konsekvens or kulturhistoriske verdier som følge av denne hendelsen. 

Økonomiske verdier (ØV):  
En stor ulykke med luftfartøy vil gi alvorlige økonomiske konsekvenser for kommunene i form av 
kostnader til redningsarbeid, evakuering, mv. I tillegg kan den få alvorlige konsekvenser i form av 
andre følgekostnader. Det er dermed alvorlige konsekvenser for økonomiske verdier som følge av 
denne hendelsen.  
 

F.2 Jernbanehendelse 

Vurdering av sannsynlighet: 
Det er registrert 311 uønskede hendelser på Raumabanen i perioden fra 1.1. 2000 til 22.11. 2010 [3]. 
Fire av disse hendelsene medførte personskade. Det var ingen dødsfall i perioden. 

Romsdalen er generelt rasutsatt, men det har vært erfart relativt få ras på denne delen av 
strekningen. Ekstremvær med store nedbørsmengder de siste årene øker sannsynligheten for rasfare 
noe.  

Basert på statistikk fra Jernbaneverket og en skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en lite 
sannsynlig hendelse. 

Framtidsutvikling: 
Ifølge Mulighetsstudie for Dovre- og Raumabanen hadde Raumabanen 3,8 % færre kunder i 2015 
sammenlignet med 2014 [2]. Totalt er det registrert 112 000 passasjerer mellom Åndalsnes og 



Dombås i 2015. En kan se for seg at passasjerantallet kan bli økende ved at befolkningen velger et 
grønnere alternativ. Dette er derimot et noe usikkert anslag.  

 Ifølge Mulighetsstudien Dovre- og Raumabanen har Raumabanen et stort potensial og dette blir lagt 
inn som et innspill til Nasjonal transportplan 2018–2029 [2]. Økende antall cruisebåter med anløp 
Åndalsnes gjør at stadig flere turister tar toget til Bjorli som igjen kan gi økende trafikk. 

Store nedbørsmengder som følge av klimaendringer øker sannsynligheten for ulykke som følge av 
stein/jord eller snøras på jernbanelinja. 

Deler av Raumabanen ligger under fjellmassivet Mannen og blir derfor berørt i et fremtidig skred. 
Fjellpartiet er godt overvåket og rutiner for stengning av Raumabanen er godt ivaretatt av 
politimesteren i Møre og Romsdal. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Toget går mellom Åndalsnes og Bjorli hver gang cruiseskip legger til kai i Åndalsnes, og trafikken har 
økt med omtrent 30 % årlig siste årene. Turistsatsinga på Raumabanen startet for alvor i 2008 og 
siden den gang har tallet på reisende med turisttoget økt for hvert år. Toget frakter passasjerer 
mellom Åndalsnes og Bjorli hele sommeren, og er et tillegg til den ordinære trafikken på 
Raumabanen.  Et togsett (Agenda Di 93) har 48 sitteplasser, det er ikke uvanlig i turistsesongen at det 
kobles sammen to togsett. En hendelse kan omfatte flere døde og alvorlig skadde personer. 
Avsporing/ kollisjon som følge av stein-, snø, is eller leirras vurderes til å ha en katastrofal 
konsekvens. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av ulykke med 
jernbanehendelse. Det er dermed liten konsekvens or kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV): 
En stor ulykke på Raumabanen vil gi alvorlige økonomiske konsekvenser for kommunene i form av 
kostnader til redningsarbeid, evakuering mv. I tillegg kan den få alvorlige konsekvenser i form av 
andre følgekostnader. Konsekvensen for økonomiske verdier vurderes til alvorlig.  

 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig K (F.1, F.2)   ØV (F.1, F.2) LH (F.1, F.2) 

 



 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): F1 

Tiltak Ansvar 
Jevnlige fellesøvelser mellom flyplass og 
nødetater. 

Leder beredskap påser at slike øvelser gis høy 
prioritet. 

Rutiner for varsling av kommunal kriseledelse. Brannsjef  
Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell 
(redningsverktøy, båt, flåtekapasitet m.m.). 

Brannsjef  

Ledelse med stab/støtte funksjoner må tidlig 
etableres. 

Brannsjef 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): F2 
Tiltak Ansvar 
Jevnlige fellesøvelser mellom Bane Nor og 
nødetater. 

Leder beredskap og brannmester Rauma påser 
at slike øvelser gis høy prioritet. 

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell 
(redningsverktøy m.m.). 

Brannsjef  

Rydde stier, bedre fremkommelighet. Vurdere 
mulighet for å etablere flere landingsplasser for 
helikopter langs linja. 

Brannsjef tar dette opp med banesjef Bane Nor 

Rutiner for varsling av kommunal kriseledelse. Brannsjef  
Ledelse med stab/støtte funksjoner må tidlig 
etableres. 

Brannsjef 

 

Kilder: 
[1]  Avinors trafikkstatistikk.     
 https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/arkiv 
[2]  Dovre- og Raumabanen (Mulighetsstudie). 

https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=291&FilId=3953 
[3] Risiko og beredskap i NSB, 2011 (vedlegg s. 21). 
  

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse F: 
Ekstremvær. Ras/rasfare. Vanskelig flyvær. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Ulykker med vanskelig tilkomst (bratt terreng, høyde m.m.). 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/epidemi e.l.). 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Kommunikasjonsutfordringer, manglende sambandsdekning i områder, bygninger, tuneller, gruver 
m.m. Utfall av nødnett. Manglende utalarmering. 
Hendelser når det er befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement m.m.  

http://www.avinor.no/avinor/trafikk/10_Flytrafikkstatistikk/Arkiv
https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/arkiv
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=291&FilId=3953


G – Brann i vegtunneler, jernbanetunnel, gruver  

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen deles inn i to underhendelser, der G.1 er hendelser i jernbanetunneler og G.2 er hendelser 
i vegtunneler. Hendelser i gruver og tunneler til kraftstasjoner i fjell er med i denne hendelsestypen, 
men grunnet lavere sannsynlighet, samt tilsvarende håndteringsutfordringer som for veg- og 
jernbanetunnel, er det derfor valgt ikke å gå videre med dette i denne analysen.   

G.1 omfatter ulykker i jernbanetunnel i passasjertog med mange passasjerer. Ulykker med godstog 
blir ikke analysert under jernbanetunnel, da godstrafikk er opphørt på Raumabanen. 

Det er seks tunneler på Raumabanen. Den lengste tunnelen er Stavemtunnel (1 396 meter). Øvre og 
nedre del av denne tunnelen har isolasjonsmateriale av typen PE-skum. Nest lengste tunnel er 
Kyllingtunnel på 480 meter. Tunnelen har overbygg av tre på 60 meter. Kylling- og Stavemtunnel er 
registrert som særskilte brannobjekt. Vurderingen i denne analysen gjelder derfor disse tunnelene. 

Samarbeidskommunene vil bli involvert ved en ulykke i jernbanetunnel. Disse ligger svært utsatt til i 
et utfordrende terreng. Håndtering av en alvorlig ulykke med mange passasjerer krever involvering 
fra regionen både på ledelse (stab) og andre regionale ressurser. Da Raumabanen grenser til Oppland 
fylke er det naturlig at ressurser fra Lesja/Dovre brannvesen blir involvert. 

G.2 omfatter hendelser med brann i tyngre kjøretøy i tunnel (over 7,5 tonn): 

Norge er blant de landene i verden som bygger flest vegtunneler, og det finnes godt over 1 000 i 
landet. Vegtunneler er vanligvis minst like sikre, eller sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i fri luft, 
men vegtunneler har et katastrofepotensial ved brann [4]. 
 
Samarbeidskommunene har femten vegtunneler på over 500 meter, deriblant to undersjøiske 
tunneler (Fannefjordtunnelen og Freifjordtunnelen). Hendelser i tunnel vil involvere ressurser og 
mannskap fra flere samarbeidskommuner. Håndtering av brann i kjøretøy med stor brannenergi er 
tidkrevende og krever innsats utover det lokale brannvesen kan yte både av mannskap og ledelse 
(stab). 
 

G.1 Brann i jernbanetunnel 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommune:  
Det er registrert 311 uønskede hendelser på Raumabanen i perioden fra 1.1. 2000 til 22.11. 2010. 
Fire av disse hendelsene medførte personskade [1]. Det var ingen dødsfall i perioden. Ingen av disse 
hendelsene fant sted i jernbanetunnel. 

Fra andre steder i landet er det i følge statistikk for jernbanetunnel identifisert 20 rapporterte 
hendelser om røykutvikling og brann over 14 år (2000–2014) [2]. En av disse brannene fant sted i en 
jernbanetunnel i 2014 da det brøt ut brann i et godstog i Askertunnelen. Ingen omkom eller ble 
skadet i den ulykken. En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en lite sannsynlig hendelse. 

 



 

Framtidsutvikling:  
Raumabanen fraktet 120 800 passasjerer i 2017. Dette er en nedgang på 0,4 % i forhold til 2016 [7]. 
Statistikk fra NSB viser en trafikkvekst på 1,8 % de 8 første månedene i 2018 i forhold til 2017. Totalt 
reiste 91000 passasjerer i denne perioden med Raumabanen. 

I følge Mulighetsstudien Dovre- og Raumabanen har Raumabanen et stort potensial og dette blir lagt 
inn som et innspill til Nasjonal transportplan 2018–2029 [3]. Økende antall cruisebåter med anløp 
Åndalsnes gjør at stadig flere turister tar toget til Bjorli som igjen kan gi økende trafikk. 

Godstrafikken på Raumabanen er lagt ned. Ved oppstart av denne må det gjøres en ny vurdering av 
risiko. 

Basert på økende satsing på Raumabanen kan sannsynligheten for at en ulykke i en av 
jernbanetunnelene være økende. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
En hendelse der det oppstår brann inne i tunnelen vil få fatale følger på grunn av vanskelige 
rømningsforhold i smale tunneler og ingen annen ventilasjon enn den naturlige trekken, samt 
manglende ledelys og andre tekniske installasjoner. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med 
katastrofale konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av ulykke i 
jernbanetunnel. Det er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV):  
En stor ulykke i jernbanetunnel vil gi alvorlige økonomiske konsekvenser for kommunene i form av 
kostnader til redningsarbeid, evakuering, mv. I tillegg kan den få alvorlige konsekvenser i form av 
andre følgekostnader. En samlet vurdering tilsier derfor at hendelsen kan få alvorlige konsekvenser 
for økonomiske verdier.  
 

G.2 Brann i tyngre kjøretøy i tunnel 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene: Det er ikke registrert alvorlige ulykker som følge av brann i tyngre 
kjøretøy i noen av tunnelene i samarbeidsområdet. 

Kartlegging av kjøretøybranner viser at tunge kjøretøy er overrepresentert når det gjelder branner og 
branntilløp i tunneler og over 40 % av dem finner sted i tunneler på over 5 % stigning [5]. I region 
midt er det i perioden 2008–2011 registrert 30 hendelser med vegtunnelbrann eller tilløp. Tekniske 
problemer er den hyppigste årsaken til branner og branntilløp. 

Beredskapsmessig er det større utfordringer med brann i tung bil kontra lett bil, grunnet økende 
brannbelastning og påfølgende termiske krefter. Dette får størst konsekvens i undersjøiske tunneler 



(store stigninger), da de termiske kreftene blir større enn kapasiteten til brannventilasjonen. 
Sannsynlighetsvurderinger tilsier at dette er en lite sannsynlig hendelse. 

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesen i samarbeidskommunene: 
Års- og månedsdøgntrafikk for Ev 136 Horgheim i perioden 2012–2016 viser at ca. 25,0 % av trafikken 
er tungtrafikk [6]. Mye av denne trafikken går til og fra de største byene i fylket der store deler av 
industrien og befolkningen er sentralisert. Det meste av denne trafikken går gjennom tunnelene i 
samarbeidskommunene. Rauma har uavklart situasjon om Vestnes brannvesen vil få 
kompetanse/utstyr for innsats i tunnel langs E136 (Rauma/Vestnes), for å kunne gjennomføre innsats 
fra begge sider av tunnelene. 

Framtidsutvikling: 
Det er ingen tegn så langt på at tungtrafikken vil avta de neste fem til ti årene, men tall over 
årsdøgntrafikk (ÅDT) i vårt distrikt viser heller ingen signifikant økning fra 2012–2016 [6]. Med 
nedlegging av godstrafikk på Raumabanene flyttes denne trafikken over på vei. Endringen i 
transportmåte vil tilføre 1100 ekstra vogntog i Romsdalen pr måned. 

Tunneler over 500 meter skal innen 2019 være oppgradert med sikkerhetsutstyr, eksempelvis 
Innfjordtunnelen der det bl.a. vil bli installert evakueringskontainer som vil bidra til å bedre 
personsikkerheten noe. Det er også flere store tunnelprosjekt under planlegging (Møreaksen, by-
tunnel Molde). Det er knyttet stor usikkerhet til om dette vil øke risikoen. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Konsekvensene av brann i tyngre kjøretøy i tunnel kan være alt fra store materielle skader til 
katastrofale personskader og i noen tilfeller mange døde (over fire). Det vil også være en utfordring 
for de tekniske installasjonene (brannventilasjon m.m.) å håndtere store røykmengder, kombinert 
termisk oppdrift, rådende trekkretning og forhåndsvalgt trekkretning. Dette vil igjen gi store 
beredskapsmessige utfordringer.  I henhold til kriteriene vurderes dette til en hendelse med alvorlige 
konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av brann i tunnel. Det 
er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV): 
En stor brann i tyngre kjøretøy vil gi alvorlige økonomiske konsekvenser for kommunene i form av 
kostnader til redningsarbeid og de materielle skadene på tunnelen vil påføre tunnelleier omfattende 
kostnader. I tillegg kan det få alvorlige konsekvenser i form av følgekostnader. En samlet vurdering 
tilsier derfor at hendelsen kan få alvorlige konsekvenser for økonomiske verdier. 
 

 

 

 



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig G2 (K)   G2(LH, ØV)  

Lite sannsynlig G1(K)   G1 (ØV) G1 (LH) 

 

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse G: 
Samtidige hendelser: Stor pågang/samtidighetskonflikt/ikke kontakt med 110. 
Vanskelig/lang adkomstveg/store avstander. 
Eksplosjonsfare. 
Lang tid før hjelp fra andre ressurser: Helse, politi, brann. 
Større hendelser og lite personell/vaktlag. 
Strøm, eksplosjonsfare ved brann i EL/hybrid/hydrogen. 
Nedlegging av godstransport på Raumabanen vil medføre mer transport på vei. 
Manglende sambandsdekning i fjellanlegg m.m. 
Manglende samhandling ved store hendelser – flere brannvesen. 
 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende):G1 
Tiltak Ansvar 
Jevnlige fellesøvelser mellom Bane Nor og 
nødetater. 

Leder beredskap påser at slike øvelser gis høy 
prioritet. 

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell 
(kjøretøy med muligheter for å kjøre på bane, 
utplassert nødvendig redningsmateriell nær 
tunnelene). 

Brannsjef  

Tilsynsoppfølging. Leder forebyggende avd. 
Etablere og øve på stabsarbeid. Brannsjef 
Sikre god kompetanse blant mannskap og befal 
ved å delta på tunnelseminar. 

Brannsjef 

 
  



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende):G2 
Tiltak Ansvar 
Jevnlige fellesøvelser mellom Vegvesenet og 
andre nødetater. 

Leder beredskap påser at slike øvelser gis høy 
prioritet. 

Kunne orientere seg vedr. tekniske installasjoner 
– gå ofte kjentmannsrunder. 

Brannsjef 

Sikre god kompetanse blant mannskap og befal 
ved å delta på tunnelseminar. 

Brannsjef 

Etablere og øve på stabsarbeid. Brannsjef 
Implementert tunnelkompetanse i læreplanen til 
NBSK. 

NK beredskap deltar i utarbeidelse av læreplan 

Tilsynsoppfølging. Leder forebyggende avd. 
 
 
 
Kilder:  
[1] Risiko og beredskap i NSB, 2011 (vedlegg s. 21)  
[2] Statistikk jernbanetunnel 

http://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet#Risiko_for_ulykker_
i_jernbanetunneler2 

[3]  Mulighetsstudie Raumabanen: 
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=291&FilId=3953 

[4]  Statens vegvesen: 
http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/20-
tunnelbranner-i-%C3%A5ret 

[5] Kartlegging av kjøretøybranner: 
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=23738 

[6] ÅDT nivå-punkt Møre og Romsdal: 
http://www.vegvesen.no/_attachment/62359/binary/1159615?fast_title=M%C3%B8re+og+
Romsdal%2C+%C3%A5rs-+og+m%C3%A5nedsd%C3%B8gntrafikk.pdf 

[7] https://www.nsb.no/om-nsb/for-presse/pressemeldinger/over-65-millioner-togreiser-i-2017 
 

  

http://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet#Risiko_for_ulykker_i_jernbanetunneler
http://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet#Risiko_for_ulykker_i_jernbanetunneler2
http://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet#Risiko_for_ulykker_i_jernbanetunneler2
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=291&FilId=3953
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=291&FilId=3953
http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/20-tunnelbranner-i-%C3%A5ret
http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/20-tunnelbranner-i-%C3%A5ret
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=23738
http://www.vegvesen.no/_attachment/62359/binary/1159615?fast_title=M%C3%B8re+og+Romsdal%2C+%C3%A5rs-+og+m%C3%A5nedsd%C3%B8gntrafikk.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/62359/binary/1159615?fast_title=M%C3%B8re+og+Romsdal%2C+%C3%A5rs-+og+m%C3%A5nedsd%C3%B8gntrafikk.pdf
https://www.nsb.no/om-nsb/for-presse/pressemeldinger/over-65-millioner-togreiser-i-2017


H - Stor trafikkulykke eller brann i kjøretøy  

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen vurderes som en trafikkulykke uavhengig av om brann oppstår eller ikke (møteulykker, 
tungbil, buss, brann i buss, elbil, hybrid- og gass bil m.m.). Bakgrunnen for denne vurderingen er at 
de fleste brannvesen er dimensjonert for å håndtere livreddende førstehjelp i forbindelse med 
trafikkulykker, og det er svært sjelden at brann oppstår i selve ulykken. Ulykker ved transport av 
farlig gods med fare for liv og helse er en egen analyse (hendelse P). Miljørisiko er behandlet i egne 
ROS-analyser for Nordmøre IUA og Romsdal IUA. Det er i denne vurderingen ikke tatt hensyn til at 
hendelsen kan oppstå i tunnel, da tunnelberedskap vurderes andre steder i analysen (hendelse G). 
Hendelse H er oppdelt i to ulike hendelser, der H.1 omhandler trafikkulykker generelt, og H.2 
omhandler hendelser der buss er involvert. 

H.1 omfatter alvorlige trafikkulykker uavhengig av om brann oppstår eller ikke. Trafikkulykker i form 
av møteulykker med både store og små biler kjennetegnes med at det ofte er høy energi og store 
ødeleggelser i bilene. Erfaringsmessig forbedres sikkerheten i både store og små biler stadig, slik at 
alvorlige trafikkulykker sjeldnere medfører hurtigfrigjøring av fastklemte personer. Omfanget av 
hendelsen vil kunne variere avhengig av på hvilken vegstrekning hendelsen skjer, fartsgrense på 
stedet og hva slags kjøretøy som møtes.  

Når det gjelder brann i elbil, hybridbil og gassbil anbefales det å gjennomføre en egen analyse på 
disse, da det kan se ut som hendelser med brann i el-bil oftere skjer under ladding enn i 
trafikkulykke. 

H.2 omfatter alvorlige trafikkulykker der buss er involvert. 
  

Vurdering av sannsynlighet: 
H.1 Trafikkulykke  

Forhold i samarbeidskommunene:  
Det har de siste fem år omkommet 34 personer i veitrafikkulykker i Møre og Romsdal, og i samme 
periode har 179 personer blitt hardt skadet [2]. I 2017 er det registrert henholdsvis 106 drepte og 
665 personer hardt skadet på landsbasis. I disse hendelsene vil det være både store tunge biler og 
personbiler med energibærere som bensin, diesel, el og gass. Omfanget av elbiler er økende, og per 
2017 er det registrert ca 140 000 personbiler i Norge [1].  

Hovedveier blir i dag saltet, slik at man sjeldnere opplever glatte veger. Dette vil samtidig føre til 
høyere gjennomsnittshastigheter i de samme områdene. 

Med de statistiske tall vurderes det som meget sannsynlig at man vil oppleve større trafikkulykker 
med både større kjøretøy og mindre biler, også med andre energibærer enn bare fossilt brennstoff. 
Det er på langt nær den samme risikoen for at brann skal oppstå i de samme hendelsene. 

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en sannsynlig hendelse. 



Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesena i samarbeidskommunene:   
Det er ikke identifisert noen spesielle hendelser som direkte vil ha betydning, men samtidig vil alle 
brannvesen i regionen ha en viss risiko for å måtte ut å bistå nabobrannvesen ved større hendelser. 

Fremtidsutvikling:  
De siste årene har salget av biler med alternative energibærere som elektrisitet og hybrid hatt en stor 
økning. Man kan få inntrykk av at noe av årsaken til at elbiler fort ble veldig populær bunner i gode 
vilkår og fordeler med tanke på avgifter. Samtidig jobbes det med «det grønne skiftet», som tilsier at 
man kanskje fortsetter med å legge til rette for at man skal velge mer klima- og miljøvennlige 
kjøretøy. Etter hvert vil antakelig også større yrkesbiler leveres med alternative energibærere. 

Det er fortsatt forholdsvis nytt med elbiler, og man har liten erfaring med hvordan kvaliteten og 
holdbarheten på disse bilene er når de etter hvert blir godt brukt. Enkelte typer elbiler bygges med 
kraftig akselerasjon og kan bli et potensiale for flere alvorlige trafikkulykker. 

Stadig nye samferdselsløsninger vil endre trafikkmønsteret både lokalt og regionalt. Bedre veger men 
også høyere hastigheter kan endre de utfordringene vi har i dag. Et eksempel på mulige prosjekt er 
Møreaksen. 

Både de nevnte forutsetninger og andre som ikke er nevnt her, er ting som må følges nærmere både 
lokalt, regionalt og på landsbasis. 
 

H.2 Trafikkulykke der buss er involvert  

Trafikkulykker med buss har et potensiale til å bli katastrofale hendelser. Bussulykker skjer med jevne 
mellomrom, på samme måte som andre trafikkuhell. Den siste vi er kjent med i Norge, som også var 
en alvorlig ulykke, var i Valldal sommeren 2016. Man er ellers kjent med ulykker der buss er involvert 
ved gjentatte hendelser både i Møre og Romsdal, men også på landsbasis. 

Sjåfører av rutebusser er kjent med både bussen de kjører og vegene de kjører på. Sjåfører på 
turistbusser er derimot mindre kjent på vegene. Vegnettet er under stadig utbedring, der vegene blir 
bedre, hastighetene høyere og trafikkbildet tettere. 

Ved besøk fra turistskip vil det ofte bli en markant økning i antall busser som skal distribuere turister 
rundt om i nærområdet. Sist sommer la MSC Meraviglia, med nærmere 6000 passasjerer, til kai i 
Molde. Mange av disse passasjerene ble kjørt videre med buss i nærområdet. 

Det har vært en positiv utvikling ved at det nå er påbudt å benytte sikkerhetsbelte også i buss. 

Sannsynligheten i denne analysen vurderes ut fra en alvorlig hendelse, og de erfaringer man sitter 
inne med. 

En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en mindre sannsynlig hendelse. 
 

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesena i samarbeidskommunene:    
Hendelser med buss kan like gjerne hende utenfor området til samarbeidskommunene. Ved større 
hendelser vil det i grenseområder være sannsynlig at også brannvesen herfra blir utalarmert, noe 



som også ble erfart i Valldalen sommeren 2016. Dette kan skje i alle randsonene mot området til 
samarbeidskommunene.  

Det er ikke kjente arrangement eller andre hendelser som vil påvirke busstrafikken utover det som 
allerede er av turisme.  

Fremtidsutvikling:  
Flere undersjøiske tunneler endret trafikkmønster og økt kollektivtrafikk forventes med Møreaksen 
for strekningen Vestnes–Molde. Rutebusser med nye energibærere som naturgass og hydrogen 
forventes også.  
 

Vurdering av konsekvens: 
H.1 Trafikkulykke  

Liv og helse (LH):  
Alvorlige trafikkulykker kan fort medføre mange skadde og flere drepte. I enkelte situasjoner, spesielt 
med elbiler og andre energibærere vil man kunne komme i situasjoner der egne mannskap påføres 
skade grunnet manglende kompetanse. Av samme årsak kan man også risikere sekundærskader på 
de skadelidte. 

I henhold til kriteriene er dette en hendelse med alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Ingen kjente kulturhistoriske verdier kan gå tapt grunnet alvorlige trafikkulykker.  I henhold til 
kriteriene er dette en hendelse med liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
En stor trafikkulykke med mange skadde og flere drepte vurderes til å gi omfattende økonomiske 
konsekvenser. I henhold til kriteriene vurderes dette som en hendelse med omfattende konsekvenser 
for økonomiske verdier. 

 
H.2 Trafikkulykke der buss er involvert  

Liv og helse (LH):  
Det er mange faktorer som spiller inn på konsekvensene ved en bussulykke. Det går både på 
hastigheter, om det er en hendelse på veg og kollisjon med andre kjøretøy, eller om det er 
utforkjøring med påfølgende velt hvor bussen havner på taket. Det vurderes her nettopp ut fra at 
bussen velter, og med tanke på hvor lett konstruksjonen på en buss kollapser. 

I henhold til kriteriene kan dettevære en hendelse med alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Ingen kjente kulturhistoriske verdier kan påvirkes av en alvorlig trafikkulykke med buss involvert. 

I henhold til kriteriene er dette en hendelse med liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

 



Økonomiske verdier (ØV): 
En alvorlig bussulykke vil sannsynligvis medføre store materielle kostnader, i tillegg til 
følgekostnader. I henhold til kriteriene vurderes dette som en hendelse med omfattende konsekvenser 
for økonomiske verdier. 
 

Oppsummering: 
Alvorlige trafikkulykker oppstår med ujevn frekvens, og det kan være vanskelig å vurdere 
sannsynligheten for slike ulykker. Vegene utbedres, kvalitet og sikkerhet i bilene bedres, men 
trafikkmønsteret endres samtidig. Planlagte store samferdselsmessige endringer kan forandre 
trafikkbildet i regionen i stor grad. 

 

 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig K (H1)  ØV (H1) LH (H1)  

Mindre sannsynlig K (H2)  ØV (H2) LH (H2)  

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse H: 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lite utbygd eller sviktende brannvannsforsyning. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Lang adkomstveg/vanskelig adkomst (alternativ transportmiddel), forsinker innsats. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (ingen vaktordning, ferie, høytider etc). 
Strøm, eksplosjonsfare ved bilbrann – el/hybrid/hydrogen. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff og eller brann med spredningsfare. 
Manglende sambandsdekning i enkelte områder, utfall av nødnett, manglende Call Out. 
Ulykke/skader på egne mannskaper (kollisjon, arbeidsulykker m.m.) 
Brann på brannstasjon. 
 

 
  



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Egen ROS-analyse på kjøretøy med alternativ 
energibærer. Legges inn i HMS systemet 

Brannsjef, leder beredskap  

Økt kompetanse på håndtering av trafikkulykker 
med biler med alternative energibærere.   

Brannsjef, leder beredskap  

Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell 
for frigjøring og redning. 

Brannsjef, leder beredskap  

Kompetanseheving på buss- og storbilulykker, 
samt gjennomgang av utstyrsbehov (bl.a. utstyr 
for tungbilredning). Vurdere om det er 
tilstrekkelig med utstyr på tungredningsbil, samt 
øke kompetanse på tungredning til alle 
mannskaper. 

Brannsjef, leder beredskap  

Øvelser rettet mot lokalt risikobilde Brannsjef, leder beredskap  
 

 

Kilder: 
1) SSB - registrerte elbiler pr 2017. 
2)  SSB - Trafikkulykker 1999 – 2017 – uttrekk siste 5 år 
 

  

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar/2016-05-31


I - Skogbrann / brann i vegetasjon 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen omfatter skog-, gress-, kratt- og lyngbranner, heretter kalt brann i vegetasjon. En 
omfattende brann i vegetasjon, som enten er av en slik størrelse eller i et så krevende terreng, at det 
tar mer enn fem timer og få kontroll på den, vil være en krevende og dimensjonerende hendelse for 
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (brannslokking og evt. evakuering). Mindre branner i 
vegetasjon er noe brannvesenet håndterer relativt lett. Derfor velges det å se på et scenario i 
kategorien omfattende, som vil være en mer utfordrende hendelese, men som fremdeles er tenkelig. 

I regionen til samarbeidskommunene er det ca. 1 017 000 daa produktiv skogsareal. I tillegg er det 
store arealer med skog og kratt som ikke er regnet som produktiv skog. Av det produktive 
skogarealet representerer furu ca. 40 %. Det anslås at halvparten av furuen står i et bratt terreng 
som medfører en økt sårbarhet med tanke på skogbrann. Av biologisk mangfold som kan bli berørt av 
skogbrann er dette først og fremst knyttet til fuktig lauvskog. Denne skogtypen er sjelden berørt av 
skogbrannfare. 
 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene: 
Ca. 80 % av alle skog-, lyng- og gressbranner oppstår som følge av menneskelig aktivitet.  Det er 
dermed mest sannsynlig at en slik brann vil starte i et område som er mye brukt. 

Mindre branner i skog og mark skjer med jevne mellomrom og er mindre krevende å håndtere, mens 
en større omfattende brann vil kreve mye ressurser og er vanskelig å håndtere. I en typisk skogbrann 
på denne størrelsen er det i kostnadene for ressurser til brannbekjempelsen som blir utslagsgivende, 
ikke verditapet av skogen. 

De siste 50 årene har det vært tre branner på over 10 km2 i Norge [1]: 

- 8.–14. juni 2008 Froland/Myklandbrannen i Aust-Agder, ca. 27 km2 
- 27.–29. januar 2014 Flatangerbrannen, Nord-Trøndelag, ca. 15 km2 
- 29.–30. januar 2014 Frøya, Sør-Trøndelag, ca. ti til tolv km2 

Alle de nevnte brannene har kommet i nyere tid. Det kan ha en sammenheng med at klimaet har 
endret seg og hyppigheten av såkalt ekstremvær har økt. Nyttårshelgen 2015/16 var det 30 branner i 
vegetasjon i Møre og Romsdal av mindre omfang og det er tydelig at risikoen er til stede i vårt 
område.  

De siste 4 årene har det vært noen større branner i vegetasjon på Skåla, Midsund og Aukra. I to av 
disse tilfellene ble det satt en mindre stab på Molde brannstasjon. Dette er allikevel å anse som 
mindre branner i vegetasjon med mindre skader og hvor det økonomiske tapet ikke har overskredet 
kr. 5 millioner. 

Det har ikke vært en omfattende brann i vegetasjon i regionen til samarbeidskommunene på flere år, 
men klimaendringene fører til flere mindre branner som har potensiale til å vokse seg stor hvis de 
ikke blir oppdaget, varslet og håndtert i tide. Det er allikevel så sjeldent med større branner i 
vegetasjon at et slikt scenario anses som mindre sannsynlig. 



Brannregionen til samarbeidskommunene består av mye skog, utmark og lyng. Områdene er kjent for 
fin og spektakulær natur som benyttes mye av lokalbefolkningen og turister fra inn og utland. Dette 
gjelder spesielt for Nesset, Rauma, Sunndal som har store naturområder med mange kjente og 
populære fjell, samt for holmene i Moldefjorden som blir særlig mye brukt i sommermånedene. 
Romsdalsmuseets avdeling Fiskerimuseet som er fredet er lokalisert på Hjertøya i Moldefjorden. 

Det gjør at en brann i vegetasjonen på Hjertøya kan 
få alvorlig konsekvenser med tanke på tap av 
uerstattelige kulturhistoriske verdier, som ikke skal 
forekomme i henhold til Str.mld.35 (2008–2009) 
Brannsikkerhet [2]. Dette gjelder og for Eikesdalen 
hvor det ligger tre gardsbruk med nasjonal status 
som vernet, og Berillstølen og Bøstølen i Rauma, 
samt Øksendalsøra i Sunndal. Den samme 
problemstillingen gjenkjennes med den vernede 
bebyggelsen på Veøya som også er i tilknytning til 
skog og med lang beredskapsavstand til nærmeste 
brannstasjon. Sannsynligheten for at en skogbrann 
skal true kulturhistoriske bygninger settes allikevel til 
mindre sannsynlig av skjønnsmessige grunner. 

Forhold utenfor regionen til samarbeidskommunene som kan ha betydning: 
Det er store skogsområder i nabokommunene som grenser mot regionen. Ved brann i vegetasjon i 
nabokommunene er det en viss sannsynlighet for at den kan spre seg over kommunegrensene. I de 
tilfellene vil Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS bistå nabokommunene med bekjempelse av 
brannen.  

Fremtidsutvikling: 
2014 var det tørreste året på lang tid, med tørkeperioder både vinter og sommer. Dette medførte 
død vegetasjon (blåbærlyng, einebusker og andre buskvekster). Økt hyppighet av slike perioder kan 
være med på å øke både sannsynlighet og konsekvens fremover i tid. 
 
Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Det er relativt sjelden at liv og helse blir truet av brann i vegetasjon. De som er mest utsatt i så måte 
er innsatsmannskaper. Konsekvensen for liv og helse vurderes derfor til mindre. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Ved brann i vegetasjon på Hjertøya og Veøya, der det er uerstattelig kulturhistoriske 
verdier/bebyggelse, er en mulig konsekvens at brannen sprer seg fra vegetasjonen til bygninger. 
Dette kan få alvorlige til katastrofale følger, da det er en «nulltoleranse» for brann i uerstattelig 
kulturhistoriske fredede/vernet bebyggelse. Tilsvarende problemstilling kan oppstå ved brann i 
vegetasjon i området rundt Romsdalsmuseet (f.eks. Reknesparken), Eikesdalen, Berillstølen, Bøstølen 
og Øksendalsøra. I og med at regionen til samarbeidskommunene ikke har så mange bygg med 
nasjonal nivå av verneverdighet vurderes konsekvensen for en slik hendelse til alvorlig for 
kulturhistoriske verdier.  

Kommune Produktivt skogareal daa [3] 

Rauma 227 000 

Nesset 143 000 

Molde 162 000 

Gjemnes 140 000 

Sunndal 160 000 

Tingvoll 165 000 

Aukra 5 000 

Midsund 15 000 

Sum 1 017 000 



Økonomiske verdier (ØV): 
Å slokke en større skogbrann tar ofte lang tid og er svært ressurskrevende, både mannskapsmessig 
og utstyrsmessig. Tap av skogens egenverdi (salgsverdi) kan bli stor ved brann i produktiv skog. I 
tillegg er det rekreasjonsverdien som er vanskelig å sette en kroneverdi på. En slik brann vil uansett 
koste mye å bekjempe når man tar i betraktning innkalling av ekstra mannskap, andre aktører, 
forpleining, ekstra sikkerhetsutstyr, bruk av helikopter til brannbekjempelse og mulig tap av hytter og 
annen bebyggelse. Tap av økonomiske/materielle verdier vurderes derfor til omfattende. 
 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig  LH (I) ØV (I) K (I)  

Lite sannsynlig      

 
 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse I: 
Samtidige hendelser. 
Ekstremvær, tørke, sterk vind, skjellevind. 
Påsatte branner (flere plasser). 
Vanskelig flyvær for brannhelikopter. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Vannlekkasje som hindre fremføring av brannslokkevann. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Dårlig med tilgang på vannkilder. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/epidemi e.l.).  
Lange avstander i utfordrende terreng.  
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Lage planverk for skogbrannhendelser, med bl.a. 
etablering av stab og bruk av ELS i 
samarbeidskommunene.  

Brannsjef 

Vurdere bruk av droner for å få oversiktsbilde. Brannsjef 
Jevnlige øvelser på holmer med uerstattelig 
kulturhistoriske bygninger/verdier. Flere tiltak 
bør vurderes (f.eks. branngater, fjerne 
vegetasjon rundt bygninger etc.). 

Brannsjef med grunneier og interessenter 
 



Gjennomgang av kontaktliste skogeiere og lage 
en utstyrsoversikt (ressursbank), samt invitere 
skogeierne til jevnlig øvelse/kursing/ 
kompetanseoverføring begge veier. 

Brannsjef /skogbruksetaten 

Lage planverk der risikoområder og 
adkomstmuligheter, befolkningsvarsel (UMS), 
prosedyre for evakuering, naturlige 
avgrensinger, angrepsmuligheter osv. er tatt 
med. 

Brannsjef /skogbruksetaten  

Øke kompetanse for håndtering av 
skogbrannhendelser. 

Brannsjef 

Vurdere behovet for skogbrannreserve. Brannsjef 
Vurdere behov for lokal forskrift om bålforbud. Brannsjef 
 

 

Kilder: 
[1]  Skogbrannberedskap og håndtering av den senere tids skogbranner i Norge. Rapport fra 

arbeidsgruppe opprettet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap etter oppdrag 
av Justis- og Politidepartementet. Oslo 31. oktober 2008. 

[2] Str.mld.35 (2008–2009) Brannsikkerhet. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-35-2008-2009-/id559586/ 

[3] Kommuneprofilen.no – Skogbrukoversikt. 
https://www.kommuneprofilen.no/Profil/UtvalgteNaringer/DinRegion/skogbruk_areal_regio
n.aspx 
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J – Brann/eksplosjon i trafostasjoner/kraftstasjoner og 
kommunikasjonsknutepunkt 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Brann eller eksplosjon i trafo-, kraftstasjoner og annen kritisk infrastruktur deles opp i to 
underhendelser.  

J.1 Brann i trafostasjon/kraftstasjon  

Det er her et stort spenn i størrelsen på både kraftstasjoner og lokale trafostasjoner. Det er 9 større 
kraftverk innen IKS grensene (med produksjon over 50 GWh pr år) og en rekke mindre kraftverk 
fordelt rundt om i distriktet. De fleste er i Sunndal, Rauma og Nesset, men alle kommunene har slike 
mindre kraftverk. Trafoer av varierende størrelse finnes over hele området. Trafoene kan befinne seg 
innendørs som en del av en større bygningsmasse eller utendørs. Trafoer i bygg er stort sett «tørre» 
(uten olje) mens de utendørs er stort sett oljefylte. De oljefylte vil dermed gi større brannbelastning 
hvis størrelsen ellers er lik. Aura kraftverk har store oljefylte trafoer inne i anlegget.  

Felles for både trafoer og kraftverk er at en innsats kan påføre egne mannskaper stor skade dersom 
noe skulle oppstå. Det brenner langt oftere i små trafoer enn i store anlegg og kraftverk. Farene er 
uansett de samme når det gjelder slukkeinnsats, selv om de forverrende faktorene kan være flere 
ved en brann i et stort fjellanlegg enn i en case med en liten utendørs trafo (se liste over forverrende 
faktorer og sårbarheter). NRIKS må dimensjoneres for å kunne takle begge ender av skalaen og det er 
også dette som vurderes i denne analysen.  

J.2 Brann i kommunikasjonsknutepunkt 

Det ligger flere kommunikasjonsknutepunkt i deltagerkommunene. Brann/eksplosjon i disse kan slå 
ut kritisk infrastruktur i større områder og enkelte ligger vanskelig til på fjelltopper noe som 
vanskeliggjør en innsats. Etter innføring av nødnett i 2016 har det ved flere anledninger vært bortfall 
av dekning grunnet hendelser ifbm basepunkt. Det har riktignok nesten utelukkende vært på grunn 
av vær-relaterte hendelser, i tillegg til en svikt i back-up løsninger eks batteridrift på nødnett.  

Det vil være spesielt kritisk om en slik brann slår ut et anlegg som dekker både tele-, datanett og 
nødnett. Ved flere objekt er disse samlokalisert. Det vil også være mer kritisk om dette skjer i rurale 
områder enn i byer ettersom det er større grad av overlapp av sendere/nettverk i sentrale strøk (1). I 
godt utbygde områder har de fleste kommunikasjonsnettene flere «veier» signalene kan ta, slik at 
ved utfall omdirigeres ofte signalene raskt slik at nede-tiden blir minimal.  

Det har i arbeidet med denne analysen vært vanskelig å få en oversikt over statistikk over hendelser, 
informasjon om beliggenhet og innhold ved de ulike kommunikasjonsknutepunktene ettersom denne 
informasjonen i stor grad er unntatt offentligheten.  

Den kommunale beredskapen har pr. i dag ikke noe fullgodt back-up system. Dagens reserveløsning 
er stort sett begrenset til noen få satellitt-telefoner pr. kommune og kompetansen på å bruke disse 
er svært lav.   

 



Vurdering av sannsynlighet: 
J.1 Brann i trafostasjoner, kraftstasjoner 

Forhold i deltagerkommunene:  
Branner i trafostasjoner skjer statistisk oftere enn branner i kraftstasjoner. I det geografiske området 
NRIKS dekker er det et større antall trafostasjoner, og det er ikke helt uvanlig at det brenner i disse 
ved overbelastning eller lynnedslag. Felles for både trafostasjoner og kraftstasjoner er at det er 
større sannsynlighet for brann i små anlegg enn i de store. Noe av grunnen til dette er at de store 
anleggene er bemannet, har hyppigere kontrollrutiner og bedre teknisk overvåkning enn de minste 
anleggene. Istad Nett overvåker for eksempel sine store trafostasjoner (over 30 MW) fra egne 
driftstasjoner og alarmeres ved eventuelle unormaliteter (1). De store kraftanleggene overvåkes 
også, og begge typene objekter er underlagt krav om regelmessig tilsyn, HMS lovverk og spesifikke 
reguleringer for denne typen virksomhet. 

Det finnes ikke noe god statistikk på antallet branner i trafostasjoner, men erfaringer fra de senere 
år, samt samtaler med fagpersoner i Statskraft, Istad Nett og Rauma energi, tilsier at denne typen 
hendelser skjer med jevne mellomrom. 

Når det gjelder branner i kraftstasjoner skjer det langt sjeldnere. Tall levert av DSB fra Statistisk 
Sentralbyrås næringskodeinndeling 35.11 Produksjon av elektrisitet viser at man i Norge hadde 3 
tilfeller i 2013, 5 i 2014 (hvorav 1 i Møre og Romsdal) og 4 i 2015 (2). Dette er tall på landsbasis. I BRIS 
er det ikke registrert noen hendelser med denne næringskoden siden systemet ble tatt i bruk i januar 
2016. 

Selv om branner i trafoseksjoner og kraftstasjoner befinner seg på hver sin side av skalaen «mellom 
en gang hvert år og en gang hvert 10. år» så tilsier en vurdering basert på faglig erfaring og statistikk 
at dette er en sannsynlig hendelse.  

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesenene i deltagerkommunene:   
Det er flere store kraftverk i våre nabokommuner. En brann/eksplosjon i et stort anlegg kan resultere 
i langvarig innsats, noe som kan skape behov for nabostøtte. Dette kan involvere personell fra NRIKS.  

Fremtidsutvikling:  
Med nye automatiske strømmålere er montert i løpet av 2017/18 har nettselskapene en målsetning 
om å utjevne forbruket over hele døgnet, og dermed redusere forbrukstoppene. Dette kan redusere 
frekvens av overbelastning. 

Stadig økende strømbruk blir forsøkt kompensert med utbygging av bedre nett for en mer pålitelig 
strømtilførsel og bedre reserveløsninger. 

J.2 Brann/eksplosjon i kommunikasjonsknutepunkt 

Forhold i deltagerkommunene:  
Etter innføring av nødnett i 2016 har det ved flere anledninger vært bortfall av dekning grunnet 
hendelser ifbm basepunkt. Det har riktignok nesten utelukkende vært på grunn av vær-relaterte 
hendelser, i tillegg til en evt svikt i back-up løsninger eks batteridrift på nødnett. Det samme gjelder 
utfall av tele- og datanett. 



Som nevnt tidligere så har det ikke vært mulig å hente ut statistikk på hyppighet av nedetid på de 
ulike nettene vi bruker, men det er ikke registrert omfattende utfall av kommunikasjon som følge av 
brann i de senere år (1). De mest omfattende utfallene har som nevnt vært forårsaket av 
værrelaterte hendelser (nedising av master, vind, nedfall osv).  I likhet med de store kraft- og 
trafostasjonene er de viktigste kommunikasjonsknutepunktene i stor grad overvåket og omfattende 
system for å unngå brannrelaterte hendelser er installert. Det har riktignok vært tilfeller der 
komponenter har kortsluttet, men uten omfattende utfall pga brann. 
En skjønnsmessig vurdering tilsier derfor at dette er en lite sannsynlig hendelse.  

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesen i deltagerkommunene:   
Brann i kommunikasjonspunktet på Gammelsveten (Haram kommune) vil også få følger for NRIKS sitt 
ansvarsområde. 

Fremtidsutvikling:  
Alle nye kommunikasjonsformer de senere årene er avhengig av en eller annen form for nett og 
dekning. Kommunikasjonsnettet bygges stadig ut og med økende grad av avhengighet til disse 
systemene vil konsekvensen av utfall øke. På den andre siden så blir dekningsgrad og 
reservesystemer stadig utbygd, med bedre tekniske løsninger og overvåkning. 
 

Vurdering av konsekvens: 
J.1 Brann i trafostasjoner, kraftstasjoner  

Liv og helse (LH):  
Det er sjelden befolkningen skades ved eksplosjon/brann i trafoer. Det er stort sett personer som 
utfører en jobb på trafoen, folk som oppholder seg ulovlig i og ved trafostasjoner eller 
brannmannskaper i innsats som skades ved denne typen hendelser.  Felles for disse anleggene er at 
mannskapene grunnet høye spenninger ikke skal gå i innsats før man er sikker på at strømmen er 
bekreftet koblet fra. Innsats med eksempelvis brannslokking eller livreddende innsats i trafostasjoner 
kan dersom man ikke venter til strømmen er koblet ut gi mannskaper strøm med høy spenning. De 
spenningene det her er snakk om er store nok til at mennesker kan omkomme, men det vanligste 
utfallet vi ser fra tidligere hendelser begrenser seg til få, men alvorlige skader. Senskadene etter slike 
hendelser kan også være alvorlige. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med omfattende 
konsekvenser.  

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det er ingen kjente kulturhistoriske verdier som kan ta skade av at en trafostasjon/kraftverk brenner, 
men en sekundærskade med skog- eller lyngbrann kan gi skader på kulturhistoriske verdier. Dette må 
vurderes lokalt. Det er liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
En brann i trafostasjon vil gi direktekostnader for kraftleverandør, nettselskap og følgekostnader for 
mottakerne. En større trafobrann i høyspentnettet vil kunne medføre omfattende økonomiske 
konsekvenser, både for nettselskap, kraftleverandør og ikke minst sluttbruker. En brann i et kraftverk 
vil gi omtrent like konsekvenser. Dersom en brann/eksplosjon skulle oppstå i et fjellanlegg kan det, 
grunnet sin størrelse og mer komplekse struktur med påfølgende vanskelig slukkeinnsats, medføre 
en større konsekvens for økonomiske verdier på grunn av selve brannen. Ettersom kraftselskapene i 



stor grad kan rute strøm dit den trengs vil nok varigheten av strømutfallet bli noenlunde lik som ved 
branner i mindre anlegg. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med omfattende konsekvenser 
for økonomiske verdier. 

J.2 Brann i kommunikasjonsknutepunkt 

Liv og helse (LH):  
Bortfall av kommunikasjonsmuligheter vil få store konsekvenser for samfunnet generelt. Samtidig 
bortfall av tele-, data- og nødnett vil sette liv i fare ved akutthendelser, ved ulike helse- og omsorgs 
institusjoner og påvirke befolkningens mulighet til å varsle om hendelser/situasjoner.  

I henhold til kriteriene vurderes dette som en hendelse med alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Ingen kjente problemstillinger sett i forhold til kulturhistoriske verdier. I henhold til kriteriene 
vurderes dette som en hendelse med liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Den økonomiske konsekvensen vil være avhengig av omfang og videre tidsrammen på bortfallet av 
kommunikasjonsmuligheter. Dersom bortfallet skjer i rurale områder, med få muligheter for 
alternative løsninger, kan et bortfall av kommunikasjonsmuligheter og nett medføre omfattende tap 
for større bedrifter og lignende. I henhold til kriteriene vurderes dette som en hendelse med mindre 
konsekvenser for økonomiske verdier. 
 

 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig K (J1) 
  ØV (J1), 

LH (J1)   

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig K (J2) ØV(J2)  LH (J2)  

 

  



Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse J: 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Lite utbygd eller sviktende brannvannsforsyning. 
Lang adkomstveg/vanskelig adkomst (alternativ transportmiddel), forsinker innsats. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (ingen vaktordning, ferie, høytider etc). 
Manglende sambandsdekning i enkelte områder, bygninger/tunneler, utfall av nødnett. 
Ulykke/skader på egne mannskaper (kollisjon, arbeidsulykker m.m.). 
Hendelse som i tillegg involverer brann med spredningsfare. 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Objekteiers manglende etterlevelse av regelverk og krav om vedlikehold og tilsyn. 
En villet hendelse, terror, sabotasje. 
 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Felles praktiske øvelser og teoretisk 
gjennomgang av planverk med nettselskapene. 

Brannsjef, leder beredskap  

Felles praktiske øvelser og teoretisk 
gjennomgang av planverk med kraftselskapene. 

Brannsjef, leder beredskap 

Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell 
og verneutstyr. 

Brannsjef, leder beredskap  

Tilsyn ved større trafo- og kraftstasjoner. Leder forebyggende 
Objektplaner for store trafo- og kraftstasjoner. Leder beredskap  
SOR for innsats ved branner i trafo- og 
kraftstasjoner. 

Leder beredskap  

Planlegge og øve for samtidig utfall av tele-, 
datanett og nødnett ift egen organisasjon, 
bistand til kommune, helse- og andre offentlige 
institusjoner. 

Kommunal beredskap, brannsjef, leder 
beredskap 

Styrket beredskap på satellitt-telefoner. Kommunal beredskap, brannsjef, leder 
beredskap 

 

 

Kilder: 
[1] Samtaler med fagpersoner i Norkring (drifter kringkastningsnettet), Statkraft og Istad 
[2] Statistisk sentralbyrå  
  



K - Ekstremvær og naturhendelser 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen omfatter sterk vind, mye nedbør, høg flo/flodbølge/tsunami, jordskjelv, langvarig sterk 
kulde, hetebølger/tørke, samt andre værfenomen og naturhendelser som kan forekomme og gjøre 
skade.  Hendelsen kan oppstå i mange former og med et vidt spekter av konsekvenser. Brannvesenet 
vil bli involvert i akuttfasen ved hendelser som har rammet, eller truer med å ramme, mennesker, 
dyr, miljø eller materielle verdier. Slike hendelser vil kunne medføre en krevende håndtering, som 
også kan bli langvarig. Andre risikovurderinger og lokale erfaringer tilsier at sterk vind (orkan) er den 
mest sannsynlige årsaken til en slik hendelse med store konsekvenser. Andre langt mindre 
sannsynlige hendelser (som tsunami etter utglidning av Opstadhornet) kan gi større konsekvenser 
[1]. Ved fastsetting av risiko knyttet til ekstremvær er det derfor tatt utgangspunkt i en hendelse med 
sterk vind (orkan) som gjør stor skade. Eksempler på slike hendelser som har rammet 
samarbeidskommunene er Nyttårsorkanen 1991/1992, Berit og Dagmar i 2011, Ivar i 2014 og Tor i 
2016. 

Konsekvenser som kan følge av ekstremvær og naturhendelser, som langvarig strømbrudd eller 
bortfall av nødnett, omfattes ikke av denne vurderingen. Disse vil bli betraktet som forverrende 
faktorer og sårbarheter. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Etter nyttårsorkanen 1991/1992 er det blitt en langt bedre oppfølging og varsling av ekstremvær [2]. 
Det har etter dette vært varslet i ekstremvær som har rammet Møre og Romsdal. Alle disse har dreid 
seg om sterk vind. Noen har i tillegg advart mot høy vannstand / stormflo. Det er ikke alle de varslede 
ekstremværene som har fått store konsekvenser og medført håndteringer av lokale brannmannskap. 
Statistikken og erfaringene tilsier at vi kan få en alvorlig hendelse mellom én gang hvert år og hvert 
tiende år.   
 
Forhold i samarbeidskommune:  
I de siste årene var det spesielt ekstremværet Dagmar som gav mye skader i samarbeidskommunene. 
Det var imidlertid ingen som omkom. God varsling tilsier at det er gode muligheter til å ta 
nødvendige forholdsregler for å unngå personskade. Det har imidlertid vist seg at den massive 
oppmerksomheten medfører en del farlig utfart i form av «ekstremværturister». Med bakgrunn i 
hendelser som har oppstått, og kartlagt risiko, er det kommet fram til at det i vårt område vil kunne 
skje en hendelse som gir alvorlig konsekvens for liv og helse med en eller flere døde og/eller alvorlige 
tap av materielle verdier, med et intervall på mellom hvert 10. år og én gang hvert 50. år. En 
skjønnsmessig vurdering tilsier dermed at dette er en mindre sannsynlig hendelse. 

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesena i ROR-kommunene:  
Ekstremvær som rammer hardt tett opp til vårt område kan medføre at brannvesen i vår region blir 
involvert.  

Fremtidsutvikling:  
Klimaendringer, med mer ekstrem vind og mer nedbør, tilsier at sannsynligheten for ekstremvær og 
naturhendelser er økende. 

 



Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Ekstremvær og naturhendelser kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse, også i form av tap av 
menneskeliv. De helt store katastrofene er heldigvis svært sjeldne. I denne vurderingen har vi derfor 
valgt å se på en alvorlig hendelse med opptil fire døde. I henhold til kriteriene er dette en hendelse 
med alvorlige konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vil også kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av ekstremvær og 
naturhendelser. Det har imidlertid vist seg at slike bygninger ofte klarer seg bedre enn andre og 
nyere byggverk. Det vurderes at hendelsen vil kunne medføre omfattende konsekvens for 
kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Et stort og omfattende ekstremvær vil i henhold til vurderingskriteriene kunne gi både alvorlige og 
katastrofale økonomiske konsekvenser i form av skade på bygninger og infrastruktur, samt kostnader 
til redningsarbeid, evakuering, mv. I tillegg kan den få alvorlige konsekvenser i form av andre 
følgekostnader. En skjønnsmessig vurderes konsekvensen for økonomiske verdier til alvorlig. 
 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig   K(K) LH(K), 
ØV(K)  

Lite sannsynlig      

 

  



Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse K: 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Brann i bygning med samtidig ekstremvær. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler (f.eks. ferge ute av drift). 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.). 
Brann med spredningsfare. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff. 
Langvarig strømbrudd - Kommunikasjonsutfordringer, manglende sambandsdekning, utfall av 
nødnett, ingen utlarmering, utfall av internett. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Vanskelig flyvær. 
Hendelser når det er befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement m.m. 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Kompetanseheving og øvelser i forhold til 
håndtering av slike hendelser. 

Brannsjef / Leder beredskap  

Vurdere om vi har tilstrekkelig redningsmateriell 
og utstyr. 

Brannsjef i berørte kommuner 

Standard operasjonelle rutiner for slike 
hendelser, inkl. kompetanse og verktøy for 
risikovurdering. 

Brannsjef / Leder beredskap 

Sikker jobbanalyse. Utrykningsleder/innsatsleder brann 
Felles stabsarbeid. Brannsjef  
 

 

Kilder: 
[1] FylkesROS-fjellskred, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2011 
[2] www.varsom.no  
 

  

http://www.varsom.no/


L - Ras som tar biler og/eller bygninger 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen omfatter ras i form av snø, jord, stein, leire m.m. som rammer biler eller bygninger. I 
tillegg omfattes bygningskollaps som følge av feilkonstruksjon, snølast m.m. Slike hendelser kan 
forekomme i mange former og med et vidt spekter av konsekvenser. Brannvesenet vil bli involvert i 
akuttfasen ved hendelser som har eller kan ha tatt med seg mennesker i biler eller bygninger. Slike 
hendelser vil medføre en krevende håndtering, som også kan bli langvarig. 

Hendelser som ikke involverer veg eller bygning, som f.eks. skiløper eller snøscooter som tas av ras, 
omfattes ikke av denne vurderingen. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Historisk er Møre og Romsdal det mest rasutsatte fylket i landet. Fylkesmannen har i FylkesROS- 
fjellskred avdekket risiko for flere store fjellskred, der noen ligger i samarbeidskommunene [1]. 
Mannen (Rauma kommune) er kategorisert som et fjellparti med høg risiko. Andre områder i 
samarbeidskommunene med risiko for store fjellskred er Oppstadhornet (Midsund kommune), Børa, 
Middagstinden, Skiri og Stålfonna (Rauma kommune), Gikling, Svarthamran, Ivasnasen, Vollan og 
Gråhø (Sunndal kommune) som er klassifisert med moderat risiko. Fjellparti klassifisert med lav risiko 
for store skred er Gikling Vest, Navardalsnebba, Ottdalskammen og Snøvaskjerdingan i Sunndal 
kommune, Kløvhaugen og Ræstadhornet i Midsund kommune, Kjøtofjellet i Nesset kommune, Børa 
(hammer nord), Husnebba, Kamben, Nøsa og Svarttinden i Rauma kommune, samt Geitaskaret og 
Trolldalsfjellet i Gjemnes kommune. Fjellpartiene Gridsetkollen, Gråfonnfjellet, Kvitfjellet, 
Trollveggen og Remmem i Rauma kommune er registrert med fare for stort skred, men disse er ikke 
risikoklassifisert. Det samme er Ottem og Skarfjell i Sunndal kommune. En del av de registrerte 
fjellpartiene med fare for store skred vil medføre små konsekvenser ettersom de ikke vil kunne nå 
fram til bygninger eller infrastruktur. De største konsekvensene vil komme dersom Oppstadhornet 
raser ut, hovedsakelig som følge av flodbølgen dette vil medføre. I Romsdalen vil raspartiene 
Mannen, Skiri, Børa, Stålfonna, Nøsa og Svarttinden kunne nå bebyggelse, veg og jernbane, samt 
medføre fare for oppdemming med påfølgende dambrudd. De områdene som anses å ha størst 
konsekvens i Sunndal kommune er Gikling, Ivasnasen, Vollan og Gråhø. Ras i disse områdene vil gå 
ned i dalbunnen og krysse dalen med fare for store ødeleggelser. Et slikt skred vil også kunne demme 
opp Driva med påfølgende dambrudd og flom nedover dalen. Det er også andre rasområder i 
Sunndal som vil kunne nå bebyggelse/veg.  Andre parti som kan nå bebyggelse/veg er Ræstadhornet, 
Kløvhaugen, Middagstind og Snaufjellet. 
 
Topografien gjør at også snøskred er en betydelig risiko i vårt område, spesielt er det mange 
eksempel på at snøskred går over veger, og dermed kan ramme kjøretøy.  
 
NGI har på oppdrag fra NVE kartlagt kvikkleiresoner i fylket. Det er slike soner i kommunene Molde, 
Gjemnes, Tingvoll og Nesset. I forbindelse med vegbygging oppdages det jevnlig utfordringer knyttet 
til kvikkleire. Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan finnes kvikkleire i alle områder med 
marine sedimenter, selv om området ikke er kartlagt eller avmerket som en kvikkleiresone.  
 
Mange av skredulykkene som har rammet kjøretøy eller bygninger de siste årene har vært snøskred 
eller mindre løsmasseskred/steinskred (ofte utløst av store nedbørsmengder). Vi har hatt flere 



tilfeller av slike hendelser i samarbeidskommunene de siste årene, blant annet i Midsund og på 
Hjelset i Molde, uten at personer har blitt skadet. Andre steder i landet har imidlertid hatt alvorlige 
hendelser, som leirskredet i Sørum i 2016 (3 omkom), snøskred i Longyearbyen i 2015 (2 omkom), 
Fjelltunulykka i Ålesund i 2008 (5 omkom), og jordskredet som rammet Hatlestad terrasse i Bergen i 
2005 (3 omkom). Namsosraset i 2009, der et leirskred tok 4 boliger, 6 fritidsboliger og 10 personer 
ble tatt av skredmassene og måtte reddes ut med helikopter, er et eksempel på en stor hendelse der 
hell og god redningsinnsats hindret at det gikk tapt liv. 
 
Hendelsen omfatter også sammenrasing av bygninger av annen årsak enn ras. Dette kan skyldes 
feilkonstruksjon, snølast, ekstrem vind m.m.. Det er mange eksempel på slike hendelser fra andre 
land, imens de er sjeldne i Norge. På landsbasis har det likevel vært flere eksempel på kollaps bl.a. av 
idrettshaller som følge av stor snølast. Det er ikke registrert alvorlige bygningskollaps i vårt område 
etter tusenårsskiftet. Hendelser fra tidligere (f.eks. nyttårsorkanen 1992) og andre steder i landet 
tilsier likevel at slike hendelser også kan skje i vårt område. I Norge finnes det egne redningsgrupper i 
de større brannvesenene som er spesialtrent for å håndtere slike hendelser, deriblant NORSAR 
gruppen i Oslo brann- og redningsetat som er spesialtrent på blant annet å håndtere søk i 
sammenraste bygninger. Redningsgrupper som denne ble brukt til støtte under bl.a. 
Ålesundsulykken.  

Forhold i samarbeidskommunene:  
I Sunndal kommune har det vært alvorlige hendelser i forbindelse med vegstrekningen på 
Oppdølstranda (RV 70). I 2008 ble en mann hardt skadd, og i 2009 utløste et ras på samme 
strekningen brann i transformatorstasjon. Strekningen er nå rassikret og det forventes at ras i 
området ikke vil få like store konsekvenser som tidligere. Snøskred fører ofte til alvorlige ulykker 
blant skigåere og turfolk. I Sunndal kommune er det flere eksempler på personer som har vært tatt 
av snøskred de siste årene. I april 2014 omkom fire skigåere i et snøskred ved fjelltoppen Litlskjorta. I 
2010 ble en hytte i Horrvika ved Oppdøl i Sunndal truffet av et snøskred som også kun var noen 
meter fra å treffe bolighus. Det er allikevel ikke så vanlig at snøskred rammer bygninger eller biler. 
Det har ellers ikke vært alvorlige ulykker med ras eller bygningskollaps i vårt område etter år 2000. 
Med bakgrunn i hendelser andre steder i landet, og kartlagt risiko, har vi kommet fram til at det i vårt 
område vil kunne skje en hendelse som gir minst omfattende konsekvens for liv og helse med et 
intervall på mellom én gang hvert tiende år og én gang hvert 50. år. Skjønnsmessig vurdering tilsier 
dermed at dette er en mindre sannsynlig hendelse. 

Fremtidsutvikling:  
Klimaendringer, med mer ekstremvær og nedbør, kan medføre at sannsynligheten for rasulykker i 
vårt område er svakt økende. Samtidig vil systemene for varsling forbedres [2, 3]. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
Rasulykke kan få svært store konsekvenser, først og fremst med hensyn til tap av menneskeliv. De 
helt store katastrofene er heldigvis svært sjeldne. I denne vurderingen har vi derfor valgt å se på en 
alvorlig hendelse med opp til fire døde. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med alvorlige 
konsekvenser. 



Kulturhistoriske verdier (K):  
Normalt vil det ikke oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av rasulykke. Det er dermed 
liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV):  
En stor rasulykke vil gi kunne gi omfattende økonomiske konsekvenser i form av skade på 
bygninger/kjøretøy, samt kostnader til redningsarbeid, evakuering, mv. I tillegg kan den få alvorlige 
konsekvenser i form av andre følgekostnader. Ettersom liv og helse anses som alvorligste 
konsekvensen, vurderes konsekvensen for økonomiske verdier til omfattende. 

 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig K(L)   ØV(L) LH(L)  

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse L: 
Samtidige hendelser. 
Stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Ekstremvær. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. 
Ulykker med vanskelig tilkomst (bratt terreng, høyde m.m.). 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Kommunikasjonsutfordringer for aktører/bedrifter som ikke er i nødnett. 
Manglende sambandsdekning i områder, bygninger, tuneller, gruver m.m. 
Vanskelig flyvær. 
Hendelser når det er befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement m.m.  
Kollisjon ved utrykningskjøring. 
Utfall av nødnett (ekstremvær, strømbrudd, datavirus på kritiske applikasjoner). 
Langvarig strømbrudd. 
Manglende utalarmering (Callout). 
Brann på brannstasjon. 

 
  



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Kompetanseheving og øvelser i forhold til 
håndtering av slike hendelser. 

Brannsjef / Leder beredskap  

Vurdere om vi har tilstrekkelig kompetanse, 
redningsmateriell og utstyr (utstyr for 
håndtering av bygningskollaps, sambruk med 
utstyr for tungbilredning). 
Vurdere oppbygging av regional kompetanse og 
utstyr. Sjeldne hendelser med behov for 
spesialverktøy/materiell? 

Brannsjef  

Standard operasjonelle rutiner for slike 
hendelser, inkl. kompetanse og verktøy for 
risikovurdering i forbindelse med innsats. 

Brannsjef / Leder beredskap 

Vurdere om det er behov for å etablere en 
regional kompetansegruppe for ras og 
sammenraste bygninger. 

Brannsjef 

Etablere stab på hovedstasjonen – lederstøtte. 
Øve på samhandling med kommunal 
kriseledelse. 

Brannsjef  

 

 

Kilder: 
[1] FylkesROS-fjellskred, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2011 
[2]  www.varsom.no 
[3]  www.skrednett.no 
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M - Arbeidsulykker  
 

Kort beskrivelse av uønsket hendelser: 
I analysen legges det til grunn arbeidsulykker med fare for dødsfall eller dødsfall, og som involverer 
brannvesenet i håndteringen. Dette kan f.eks. være arbeidsulykker som er vanskelig tilgjengelig, i 
høyden, tanker, siloer, fastklemming og eksplosjon/sprenging. 

Det er derfor valgt å ta et utgangspunkt i tre ulike hendelser som vil være dimensjonerende. Ved 
håndtering av disse hendelsene vil en med stor sannsynlighet også håndtere andre hendelser som 
kan oppstå. 

Det er laget tre aktuelle scenarioer som er med i videre vurdering. 
 
M.1: Hendelse som omfatter ulykker som er vanskelig tilgjengelig i kombinasjon med høyde.  
Aktuelt senario kan være uhell på/i siloer i industrien med skadet person som må bli fraktet ned eller 
løftet opp. I denne hendelsen vil utfordringen være å bringe helsepersonell til pasienten eller bringe 
pasienten til helsepersonellet. Momenter vil være om det er nok oksygen i siloen, sikring av 
innsatsmannskaper og trygg evakuering av pasienten.  
 
M.2: Hendelse som omfatter fastklemming. 
Aktuelt senario kan være en person som er klemt fast i en gravemaskin etter å ha blitt tatt av et 
steinras. Momenter i denne hendelsen vil være å vurdere fare for nye ras, sikker frigjøring av 
pasienten og å skape trygge arbeidsforhold for helse.  
 
M.3: Hendelse som omfatter uhell etter eksplosjon/sprenging.  
Aktuelt scenario kan være uhell med personskade etter sprenging i nærheten av andre bygg. Uhell 
med eksplosjon/sprenging kan gi et usikkert skadested. Det vil være behov for en vurdering om det 
er sikkert nok til at innsats kan iverksettes. Det vil i mange tilfeller være behov for avsperring av et 
større område dersom det er fare for flere eksplosjoner. Ved denne typen hendelser er det stor fare 
for alvorlige personskader. 
 

Vurdering av sannsynlighet: 
Det har i Norge vært mellom 40 og 63 dødsfall som følge av arbeidsulykker mellom 2010 og 2017. Fra 
2014 har andelen arbeidsulykker vært fallende og i 2017 var den på landsbasis på 8 skader pr 1000 
ansatte. Det er å anta at snittet er representativt for vårt område. Med 129 000 yrkesaktive i fylket vil 
det tilsvare ca 16 000 skader i året[1]. I 2016 var det fire arbeidsdødsfall i Arbeidstilsynets region 
Midt-Norge. Statistisk ut fra innbyggertall vil det være et dødsfall hvert tredje år i 
samarbeidskommunene. 
 
Brannvesenet er ikke involvert i alle disse ulykkene. Det er ikke en egen gruppe i registrering av 
hendelser som definerer arbeidsulykker i DSB Bris [2]. Ved gjennomgang av hendelser for 2016 kan 
en anta at det er to til fem hendelser i året for aktuelle kommuner. 
Det har siden 2016 vært to hendelser i kategorien «eksplosjon uten brann» som brannvesenet i 
samarbeidskommunene aksjonerte på i følge statistikk i fra DSB sin BRIS.  



Forhold i samarbeidskommune: 
Samarbeidskommunene har for tiden stor bygge- og anleggsaktivitet. Dette er den bransjen med 
flest omkomne i. Grupper som jordbruk/skogbruk/fiske og transport har størst sannsynlighet for 
dødsfall. Samarbeidskommunene er store innen jordbruk/skogbruk/fiske og industri. Det er stor 
aktivitet med industri i alle kommunene og alle kommunene har industri eller jordbruk der fallulykker 
i tanker er aktuelle. Byggeaktiviteten er også stor i de fleste av kommunene. Statistikk viser at dette 
er en gruppe som er høyt representert på statistikken over uhell og dødsfall.  
Statistikken viser at en stor del av arbeidsuhellene i forbindelse med trafikk skjer på lukkede 
områder. Det er derfor stor sannsynlighet for klemskader i og rundt bedrifter og plasser for lasting. 
 
Det er antatt at brannvesen i samarbeidskommunene er ute på to til fem hendelser i året. Når man 
ser på statistikk er det sannsynlig at det er en dødsulykke hvert tredje år. Nasjonal statistikk for 
omkommende i 2016 viser at det var kun én hendelse der det var flere enn én person som omkom. 
Det har vært dødsulykker i alle scenarioer i samarbeidskommuner siden år 2000. Det vurderes derfor 
slik at alle tre underhendelser kan inntreffe mellom én gang hvert år og én gang hvert tiende år.  
Arbeidsulykker er dermed en sannsynlig hendelse. 
 
Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesenet i samarbeidskommunene: 
Ulykker som skjer tett opp samarbeidskommunene kan medføre at brannvesen i denne regionen blir 
involvert. Det er tilsvarende industri i alle deler av vårt område. Det vil i stor grad være de samme 
utfordringene som gjelder utenfor vårt område som for egne kommuner. Det nye 
samarbeidsområdet omfatter også grense til to fylker. Dette medfører at brannvesen må forholde 
seg til flere ulike operasjonssentraler ved hendelser med ressurser fra omliggende kommuner. 
 
Fremtidsutvikling: 
Antall omkomne i arbeidsulykker har blitt redusert siste tre år. Det som er økende er andelen av 
utenlandske arbeidstakere som omkommer i arbeidsulykker. Dette vil kunne gi brannvesenet en 
særlig utfordring med tanke på språk og vurdering av hendelsen. Det er i by/tettsteder stadig flere 
bygg som settes opp som utfordrer brannvesenet med tanke på tilkomst i høyde under bygging og i 
etterkant. I 2016 var dette det området hvor det omkom flest personer. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Det har vært dødsulykker i alle scenarioer i samarbeidskommuner siden år 2000. Utfallet av ulykker 
vil være alvorlige i alle tre scenarioene. Dermed blir konsekvensen alvorlig. 
 
Kulturhistoriske verdier (K): 
Det vurderes at skade på kulturhistoriske verdier som følge av arbeidsulykker er så liten at verdien 
ikke blir vurdert ytterligere.  
 
Økonomiske verdier (ØV): 
Arbeidsuhell vil ha konsekvenser for den enkelte person, for bedriften og for samfunnet. Ved dødsfall 
vil denne kostnaden øke ytterligere. En skjønnsmessig vurdering tilsier at konsekvensen for 
økonomiske verdier blir omfattende. 



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig K (M1, M2, 
M3)  ØV (M1, 

M2, M3) 
LH (M1, 
M2, M3)  

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 
 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse M: 
Samtidige hendelser: Stor pågang/samtidighetskonflikt/ikke kontakt med 110. 
Vanskelig/lang adkomstveg/store avstander. 
Ulykker med vanskelig tilkomst (bratt terreng, høyde m.m.). 
Lang tid før hjelp fra andre ressurser: Helse, politi, brann. 
Vanskelig flyvær for helikopter. 
Større hendelse og lite personell. 
Gap mellom kompetanse og håndteringsbehov. 
Høg spenning/mye ampere blant annet ved Norsk Hydro. 
Gassflasker i bygninger i brann. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Oppdatert beredskapsplanverk, og godt øvd 
mannskaper og ledelse. 

Brannsjef 

Vurdere om vi har tilstrekkelig materiell 
(redningsverktøy, løfteputer, høydeberedskap, 
tausikring/redning, evakueringsvarsling). 

Brannsjef 

Øve på håndtering av presse. Brannsjef 
Gode rutiner for varsling av kommunal 
kriseledelse og kriseteam, håndtering av 
evakuerte og pårørende. 

Kommunens kriseledelse, brannsjef 

Kunnskap om ras, farlig gods, tungbilredning, 
sikring, høyderedning, eksplosiver, 
skadestedsledelse, ELS. 

Brannsjef 

Vurdere kompetanseheving på håndtering av 
akutte skader (Akutthjelper), når ambulanse ikke 
er tilgjengelig. 

Kommunelege/ Brannsjef 

  



Kilder: 
[1] Statistisk sentralbyrå 
[2] BRIS rapporteringssystem for brannvesen (https://innmelding.dsb.no/bris/#/login)  
[3] TV2 (http://www.tv2.no/a/8186115/)  

 
 

 

 

  

https://innmelding.dsb.no/bris/#/login
http://www.tv2.no/a/8186115/


N - Drukningsulykker 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen omfatter drukningsulykker i sjø, vann, elv osv. med én eller flere personer involvert, der 
det kan være behov for redningsinnsats fra brannvesenet. Nestenulykker med drukning i form av at 
personen får luftrør og lunger fylt med vann, men ikke dør, omfattes også av hendelsen. Ettersom 
også katastrofale drukningsulykker kan forekomme, er det valgt å dele hendelsen i underkategoriene 
N.1 (= drukningsulykke uten omkomne), N.2 (= drukningsulykke med opptil fire omkomne) og N.3 
(=drukningsulykke med over fire omkomne) for å få vurdert risikoen for alle typer hendelser. 

Drukningsulykker kan oppstå i mange sammenhenger f.eks. ved fritidsaktivitet, aktivitet ved 
regulerte vann, oppdrettsanlegg, dykking, kjøretøy i sjø/elv/vann, småbåtulykke, fall fra båt m.m. 
Samarbeidskommunene er kystkommuner med mye aktivitet tett knyttet til sjø og fjord f.eks. i form 
av ferdsel på kaier, bruk av småbåter og bading. I tillegg er en del ferskvann og vassdrag i eller tett på 
områder der innbyggerne bor eller bruker som utfarts- og turområder. Livreddende innsats er svært 
tidskritisk ved drukningsulykker. Ved mange av dødsulykkene viser det seg at livredning ved 
redningsinnsats fra brannvesenet ikke ville vert mulig (oppdaget for sent, for lang innsatstid o.l.). Det 
er imidlertid en del av disse ulykkene der brannvesenets innsats kan være helt avgjørende. Typiske 
eksempel kan være bil i sjø/vann, fall i sjø/vann/elv fra land/kai og person gjennom is. Det kan tenkes 
et vidt spekter av ulykkesforløp der brannvesenet kan yte en livreddende innsats med en operativ 
overflateredningsberedskap, forutsatt at man rekker fram til den forulykkede i tide. I enkelte tilfeller 
vil muligheten for en livreddende innsats avhenge av redningsdykkerberedskap. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Norsk Folkehjelps statistikk over drukningsulykker fra 1988–2010 viser at mellom tre og 21 personer 
årlig har omkommet i drukningsulykker i Møre og Romsdal [1]. Gjennomsnittet for perioden er ca. ti 
omkomne per år i Møre og Romsdal. De vanligste registrerte drukningsårsakene på landsbasis i 
perioden 1990–2010 er [1]: 

- over bord fra fritidsbåt (16 %) 
- fall fra land i elv/sjø/vann (12 %) 
- kantring av fritidsbåt (8 %) 
- kjøretøy i sjø/vann (7 %) 
- under bading (6 %) 
- fiskebåtulykke (5 %) 
- havari, fritidsbåt (4 %) 
- gjennom is (4 %) 
- under dykking (4 %) 
- utfor kai/brygge (3 %)  
- skipsfartsulykke (3 %) 

 
De siste årene har det i Møre og Romsdal vært: 

- Sju omkomne i drukningsulykker i 2011 (tre fall i elv/sjø/vann, to over bord fra båt, én 
kantring fra båt, én med andre årsaker), 

- tre omkomne i 2012 (én gjennom is og to fra kano/kajakk),  
- elleve omkomne i 2013 (sju fall fra land/brygge i elv/sjø/vann, én fritidsbåt, én bil i sjø/vann 

og to med andre årsaker), 



- fire omkomne i 2014 (to fall fra land/brygge i elv/sjø/vann, én dykking, én fritidsbåt), 
- seks omkomne i 2015 (tre fall fra land/brygge i elv/sjø/vann, tre fritidsbåt) 
- elleve omkomne i 2016 (fem fall fra land/brygge i elv/sjø/vann, én bading, én dykking, tre 

fritidsbåt og én bil i sjø (Molde)). 

Fra 2017 har Redningsselskapet ivaretatt føringen av statistikk over drukninger i Norge [2]. Denne 
viser følgende for Møre og Romsdal: 

-  femten omkomne i 2017 (fem fall fra land/brygge i elv/sjø/vann, en under bading, en 
dykking, åtte fritidsbåt) 

- seks omkomne i 2018 (fire fall fra land/brygg i elv/sjø/vann, en dykking og en kano/kajakk) 
 
I gjennomsnitt har det dermed vært ca. sju drukningsulykker i året i fylket de siste åtte årene. Med 
elleve omkomne i 2016 og femten i 2017 var Møre og Romsdal det fylket med flest slike ulykker. 
 
Forhold i samarbeidskommunene:  
Drukning i forbindelse med bil i sjø fikk i 2016 mye oppmerksomhet etter hendelsen i Molde, der 
lokal redningsdykkerberedskap kunne gitt et annet utfall. Slike hendelser er imidlertid relativt sjeldne 
i vårt område, selv om det er registrert en del hendelser med kjøretøy og anleggsmaskiner i sjø. For 
eksempel var det i 2000 en utforkjøring fra veg der en stor varebil med to personer kjørte i sjøen 
mellom Kleive og Hjelset, og var nær ved å forsvinne i sjøen. Bilen ble da liggende i sjøen og vippe 
lenge nok til at de to personene i bilen kom seg ut og fikk svømt til land. Det har også vært et ukjent 
antall nestenulykker, som f.eks. i 2011 da en bil nær havnet i sjøen ved ilandkjøring på ferjekaien på 
Hollingsholm etter at ferjelemmen falt i sjøen. I 1997 var forrige gang det var en omkommet i 
hendelse med bil i sjø fra kai i Molde. Den gang lå bilen relativt lenge i overflata før den sank til 
anslagvis fem meters dyp, imens føreren kjempet for å komme seg ut. Brannvesenet hadde den gang 
ikke overflateredningsutstyr. To politimenn i overlevelsesdrakter kunne heller ikke redde mannen. 
Det er grunn til å anta at denne hendelsen kunne fått et annet utfall med dagens etablerte 
overflateredningsberedskap.  
 
Bil i sjø har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men det er trolig vel så sannsynlig med 
drukningsulykker knyttet til de største kategoriene i landsstatistikken (se over). I Molde har det vært 
minst tre aksjoner etter at personer har hoppet fra ferjer eller kaier de siste årene. Slike 
nestenulykker finnes det ikke statistikk for. Drukningsulykker har forbindelse med menneskelig 
aktivitet. Ca. 21% av innbyggerne i Møre og Romsdal bor i samarbeidskommunene. Det anslås derfor 
at det gjennomsnittlig vil omkomme en til to personer per år i drukningsulykker i dette området. 
 
Forhold utenfor området som kan ha betydning:  
Det kan tenkes at ulykker, f.eks. med skip, som skjer tett opp til vårt område kan medføre at 
brannvesen i samarbeidskommunene blir involvert.  Slike hendelser vil være svært sjeldne. 

Fremtidsutvikling:  
Det gjennomsnittlige antallet drukningsulykker i Møre og Romsdal i perioden 2011–2018 har gått noe 
ned sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 1988–2010. Dette kan tyde på at 
drukningshyppigheten går ned. Økende fritidsaktivitet og turisme knyttet til sjø, vann og elver kan 
imidlertid virke i motsatt retning.  



N.1 Drukningsulykke uten omkomne - Vurdering av sannsynlighet 
Det foreligger ikke statistikk som viser antall nestenulykker i forbindelse med drukning. Det må 
imidlertid antas at det for hver hendelse som ender med omkomne som følge av drukning, er et 
høyere antall nestenulykker, der tilfeldigheter samt assistanse fra andre forhindrer dødsfall. Dette 
stemmer også godt med erfaringene som er gjort i brannvesenene. Gransking av Molde Brann – og 
Redningstjeneste sine utrykningsprotokoller viser at man årlig er ute på flere oppdrag der personer 
hentes opp fra vannet, man søker etter savnede personer med båt og tilsvarende oppdrag. Ut fra 
kriteriene er dette dermed en meget sannsynlig hendelse. 

N.2 Drukningsulykke med opptil fire omkomne - Vurdering av sannsynlighet 
De naturgitte forutsetningene og aktivitetene knyttet til sjø og vann tilsier at sannsynligheten for 
drukningsulykker er minst like høy i beredskapsområdet til brannvesenene i samarbeidskommunene 
som på landsbasis. Det antas at sannsynligheten for slike ulykker i vårt område er sammenlignbart 
med gjennomsnittet for Møre og Romsdal. Da 21 % av befolkningen i Møre og Romsdal bor i vårt 
område, tilsier statistikken at det vil omkomme i gjennomsnitt mellom en og to personer per år i 
drukningsulykker i samarbeidskommunene. Ved over halvparten av disse ulykkene vil det imidlertid 
ikke være behov for redningsinnsats fra brannvesenet bl.a. på grunn av tidsaspekt og avstander. 
Basert på erfaringer antas det at drukningsulykke der det er behov for innsats fra brannvesenet vil 
skje noe sjeldnere enn én gang pr. år. Ut fra kriteriene vurderes dermed drukning med opptil fire 
omkomne som en sannsynlig hendelse.  
 
N.3 Drukningsulykke med over fire omkomne - Vurdering av sannsynlighet 
Katastrofale drukningsulykker med over fire omkomne kan også forekomme. Det finnes ingen 
eksempel på dette fra samarbeidskommunene i nyere tid, men det er eksempel på slike hendelser fra 
andre deler av landet. Katastrofale drukningsulykker kan derfor ikke utelukkes. En skjønnsmessig 
vurdering tilsier at katastrofale drukningsulykker er en lite sannsynlig hendelse i vårt område. 
 

Vurdering av konsekvens: 
Det er ofte små marginer som avgjør konsekvensene ved drukning. I mange tilfeller kan det gå noe 
tid før den forulykkede får fylt luftrør og lunger med vann, f.eks. ved bil i sjø eller forulykket 
fritidsbåt. I slike tilfeller kan brannvesenets innsats redde liv om det er mulig å nå fram til den 
rammede tidsnok. I andre tilfeller, som ved dykkerulykken i Midsund i 2007 der en fritidsdykker ble 
funnet på 16 meters dybde, vil brannvesenets innsats svært sjeldent kunne utgjøre en livreddende 
forskjell.  Ettersom oksygenopptaket forhindres når man kommer under vann går det kort tid før den 
forulykkede blir bevisstløs. Personer som tas opp av vannet uten puls og pust kan gjenopplives. Det 
er eksempel på personer som har overlevd uten hjerneskade etter hjertestopp på over én time fordi 
nedkjøling har beskyttet mot hjerneskade. 
 
N.1 Drukningsulykke uten omkomne  
 
Liv og helse (LH):  
Personer som er involvert i denne type hendelser kan ha alt fra ingen skader til omfattende skader, 
som hjerneskade. Det vil som regel være små marginer som avgjør om hendelsen får enda alvorligere 
konsekvenser i form av død. Etter en samlet vurdering har vi valgt å anse konsekvensen som en 
alvorlig personskade. Ut fra kriteriene er dette en omfattende konsekvens. 
 



Kulturhistoriske verdier (K):  
Denne hendelsen vil ha liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Det vil vanligvis ikke medføre tap av betydelige økonomiske verdier i drukningsulykker uten 
omkomne. Den økonomiske konsekvensen er dermed mindre. 

N.2 Drukningsulykke med opptil fire omkomne 

Liv og helse (LH):  
I henhold til kriteriene er en hendelse med opptil fire omkomne en hendelse med alvorlige 
konsekvenser for liv og helse. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Denne hendelsen vil ha liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Dødsulykker vil også medføre tap av økonomiske verdier. Dette er imidlertid ikke den alvorligste 
konsekvensen. Skjønnsmessig vurderes den økonomiske konsekvensen som omfattende. 

N.3 Drukningsulykke med over fire omkomne 

Liv og helse (LH):  
I henhold til kriteriene er en drukningsulykke med tap av over fire menneskeliv en hendelse med 
katastrofale konsekvenser for liv og helse.  

Kulturhistoriske verdier (K):  
Denne hendelsen vil ha liten konsekvens for kulturhistoriske verdier. 

Økonomiske verdier (ØV):  
Dødsulykker med mange omkomne vil normalt medføre tap av omfattende økonomiske verdier. 
Dette er imidlertid ikke den alvorligste konsekvensen. Skjønnsmessig vurderes den økonomiske 
konsekvensen som alvorlig. 

 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig K (N.1)  ØV (N.1) LH (N.1)   

Sannsynlig K (N.2)  ØV (N.2) LH (N.2)  

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig K (N.3)   ØV (N.3) LH (N.3) 

 

  



Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse N: 
Samtidige hendelser/stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Vanskelig eller lang adkomstveg som krever alternative transportmidler. Mange brannstasjoner 
mangler egen båt. 
Ekstremvær / Vanskelig flyvær. 
Lang tid før hjelp fra redningsressurser (Politi, Helse, Brann). 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Drukning i forbindelse med større arrangement. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (grunnet julebord/ferie/høytider/fritidsaktiviteter/ epidemi e.l.).  
Ikke tilgjengelig brannmannskap med sjåførkompetanse til tankbil/hovedbil (klasse C). 
Mangler redningsdykkerberedskap i samarbeidet (nærmeste dykkerberedskap i Ålesund). 
Uklar stedsangivelse. 

 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Vurdere etablering /styrking av beredskapen for 
overflateredning ved alle brannstasjoner. 

Brannsjef  

Vurdere etablering av redningsdykkerberedskap. Brannsjef  
Deltagelse i forebyggende arbeid mot drukning 
som Redningsselskapets «forebyggende seilas». 

Leder forebyggende  

 

 

Kilder: 
[1]  Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk. 

https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk 
[2] Redningsselskapets drukningsstatistikk: 

 https://www.redningsselskapet.no/drukning/ 
 

 

 

  

file://intern.mk/fs/felles/Teknisk%20sektor/Brann%20og%20redningsavdeling/ROS/Regional%20brannvesen%20ROS%202017/Arbeidsdokumenter/Norsk
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
https://www.redningsselskapet.no/drukning/


O - Tilsiktede handlinger  
 

Tilsiktede handlinger og terror har blitt hverdagsbegrep. Denne hendelsestypen kan medføre at 
brannvesenet blir involvert i håndteringen. I 2015 ble begrepet PLIVO (pågående livstruende vold) 
introdusert og det ble gjennomført opplæring hos alle nødetatene i nasjonal prosedyre for PLIVO. 
Det var politiet som hadde ansvaret for dette. Siden 2015 har det vært flere tilfeller av PLIVO i landet. 
Det er laget en strategi for jevnlige fellesøvelser mellom nødetater, både lokalt og nasjonalt.  Den 
tilsiktede handlingen kan være alt fra pågående familievoldssituasjoner til terror. Det er lite statistikk 
på området, så risikovurderingen vil bli av kvalitativ karakter. Konsekvensene varierer, men 
hendelser med flere skadde og døde har oppstått også i Norge (ref. hendelsene på Utøya og 
Valdresekspressen). På Valdresekspressen ble tre personer knivdrept og gjerningspersonen påførte 
seg selv knivstikk. Ved denne hendelsen var det mannskap fra lokalt brannvesen og 
ambulansepersonell som anhold gjerningspersonen til politiet ankom. I forbindelse med det såkalt 
Maxbo drapet 6. desember 2016 var brannvesenet først på stedet og gjerningspersonen overga seg 
til brannvesenet. Den siste kjente hendelsen er i Oslo, der en kvinne ble stukket i ryggen med kniv på 
en Kiwi butikk. Det statistiske materialet er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) på landsbasis [1]. Det registrert fem PLIVO hendelser hos DSB siden 1.1.2016. 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Tilsiktede handlinger (PLIVO) på skoler er dessverre realistisk og er utgangspunkt for denne uønskede 
hendelsestypen. Ved å velge PLIVO på en skole som hendelse vil dette i stor grad være 
dimensjonerende for beredskapen i ROR kommunene. Som nevnt har det vært flere tilsiktede 
handlinger i Norge, men få av disse har forekommet på skoler. Siste skolehendelse i Norden var i 
Trollhättan i Sverige i oktober 2015, der en maskert 21 åring gikk til angrep med sverd, og drepte én 
og skadet tre.  I Finland har det vært to skytehendelser på skole i løpet av ett år (2008), der den siste 
hendelsen krevde ti menneskeliv og flere skadde.  

Vurdering av sannsynlighet: 
En kvalitativ vurdering tilsier at en hendelse med flere skadde og drepte er en lite sannsynlig 
hendelse. 

Forhold i samarbeidskommunene:  
Det ikke holdepunkt for å si at risikoen knyttet til denne hendelsen er vesentlig forskjellig i 
samarbeidskommunene sammenlignet med landet for øvrig. Det er heller ikke noe som tyder på at 
risikoen varierer fra kommune til kommune utover det variasjonene i befolkningstetthet tilsier. 

Forhold utenfor regionen som kan ha betydning for samarbeidskommunene: 
Påvirkning fra tilvarende hendelser, media osv. kan tenkes å øke risikoen også i 
samarbeidskommunene. 

Fremtidsutvikling: 
Det er forhold som tilsier at frekvensen for slike hendelser både vil øke og synke. Media har fått 
kritikk for å gi for mye dekning til en del slike hendelser, og man kan derfor få et uriktig inntrykk av at 
slike hendelser forekommer hyppigere. 
 



Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Utfallet av en tilsiktet handling på en skole er svært uvisst, men eksempler fra andre land viser at det 
kan forekomme over fire drepte og flere skadde. Under slike hendelser vil det også være knyttet 
store utfordringer til evakuering og håndtering av evakuerte.   Konsekvensen vurderes derfor som 
katastrofal. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Det er lite trolig at slike hendelser får konsekvenser for kulturhistoriske verdier. Konsekvenser for 
kulturhistoriske verdier vurderes derfor som liten. 

Økonomiske verdier (ØV): 
De direkte økonomiske konsekvensene knyttet til denne hendelsen er svært usikre. Konsekvensen 
vurderes som alvorlig på grunn av følgekostnadene. 
 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig       

Lite sannsynlig K(O)   ØV(O) LH(O) 

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse O: 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lite utbygd eller sviktende brannvannsforsyning. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Lang adkomstveg/vanskelig adkomst (alternativ transportmiddel), forsinker innsats. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (ingen vaktordning, ferie, høytider etc). 
Påsatte branner (flere plasser). 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff og eller brann med spredningsfare. 
Manglende sambandsdekning i enkelte områder, utfall av nødnett, manglende Call Out. 
Hendelser når det er befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement. 
Brann på brannstasjon. 
 

 

 

  



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Samhandlingskompetanse (internopplæring og 
fellesøvelser med andre nødetater). 

Brannsjef, Gi innspill til øvingsutvalget i 
Politidistriktet 

Øvelser med skoler i samarbeidskommunene. Brannsjef, skoleledelse og politi 
Årlige øvelser på PLIVO prosedyren i lag med 
politi og helse. 

Brannsjef 

Etablere stab for brannvesen som gir støtte til 
samarbeidskommunene. 

Brannsjef, samarbeidskommunene  

 

 

Kilder: 
[1] BRIS rapport 2016 – 2019 om PLIVO 

 

  



P - Farlig stoffulykke som truer mennesker  

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Denne hendelsen ligger under kategorien branner, eksplosjoner og utslipp av farlige stoffer som kan 
true mennesker og som kan gi skadde og døde. Den kunne også ligget under kategorien 
samferdselshendelser, da ulykker ofte er i forbindelse med transport av farlig gods. Det tas 
utgangspunkt i at hendelsen er relatert til transport av farlig gods. Det statistiske materialet er hentet 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på landsbasis [1]. Det er relativt sjeldent 
at slike ulykker inntreffer, men konsekvensen kan være stor særlig dersom den skjer i tettbebygd 
område, med behov for evakuering.  

Det er i gjennomsnitt ca. 20 - 30 ulykker årlig med transport av farlig gods på landsbasis. 
Konsekvensen er at ca. halvparten av ulykkene er søl/utslipp. Bare to av de årlige hendelser har 
resultert i brann, mens det er i snitt en til to omkomne og åtte skadde personer hvert år.  

Atomhendelser skal i utgangspunktet behandles i kommunens overordnede ROS-analyse og bruke 
blant annet brannvesenet som beredskapsressurs. Det er svært få brannvesen (om noen) som har 
kompetanse og utstyr for håndtering av atomhendelser. Sivilforsvaret har egne radiac grupper som 
har utstyr for måling av radioaktivitet. Statens strålevern har i 2017 gitt ut en veileder for Kommunal 
Atomberedskap – plangrunnlag [2]. Denne bør være et grunnlagsdokument ved revidering av 
overordnet kommunal ROS-analyse. For denne hendelsen (branner, eksplosjoner og utslipp av farlige 
stoffer som kan true mennesker), vil andelen transportulykker med radioaktivt materiale være 
marginal. Det er derfor valgt å behandle risikoen knyttet til atomhendelser kun ved å foreslå tiltak. 

Vurdering av sannsynlighet: 
For å kunne anvende statistikken fra DSB til å anslå sannsynlighet for hendelser i 
samarbeidskommunene, deles de med antall innbyggere i Norge og ganges opp med det samlede 
innbyggertallet i samarbeidskommunene. Dette er ikke en helt presis fremstilling, da det er relativt 
stor forskjell på hva som transporteres av farlig gods og hvor i landet. 

I samarbeidskommunene er det årlig i gjennomsnitt 0,3 trafikkulykker med farlig gods med 
varierende skadeomfang. Dette gir en sannsynlig hendelse (3 ulykker pr. 10 år). Det er i snitt 0,06 
skadde og 0,01 drepte per år ved disse hendelsene.  En kvantitativ vurdering tilsier at dette er en lite 
sannsynlig hendelse (en hendelse mindre enn hvert 50. år). Sannsynligheten for skadde og drepte er 
lavere (lite sannsynlig). Dette stemmer også godt overens med de erfaringene man har i regionen. I 
denne sammenhengen har vi valgt å risikovurdere de litt mindre alvorlige hendelser, som vi statistisk 
vil måtte håndtere tre ganger hvert tiende år. Håndteringen av de store hendelsene vil i stor grad 
dekkes av den samme beredskapen 

Forhold i samarbeidskommunene:  
I samarbeidskommunene er det både gjennomfartsveger med stor trafikkbelastning og høye 
fartsgrenser, samt gater og veier med lav fartsgrense med stor trafikkbelastning og mange myke 
trafikanter. Det fraktes mye farlig gods langs RV70, E136 og E39.  

Forhold utenfor regionen som kan ha betydning for samarbeidskommunene: 
Det er tilsvarende trafikkbelastning også utenfor dette området. Hendelser tett opp til 
samarbeidskommunene kan involvere brannvesen fra dette området.  



Fremtidsutvikling: 
Trenden er at stadig mer gods blir transportert på veg, også farlig gods (transporteres ikke gods 
lengre på Raumabanen). Dette gir økt sannsynlighet for at uønskede hendelser kan oppstå. 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Avhengig av hvor ulykken skjer (sentrum eller mer landlig), hva som blir transportert av farlig gods og 
hva som skjer med det farlige godset er avgjørende for hvilke konsekvenser som kan oppstå for bl.a. 
liv og helse og om det er behov for masseevakuering. De mest alvorlige hendelsene i Norge har ført 
til en til to døde i tillegg til skadde. Det vanligste utfallet er mindre personskader. Konsekvensen for 
liv og helse vurderes derfor til mindre. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Ulykker med kjøretøy som frakter farlig gods fører i halvparten av hendelsene til lekkasje/utslipp. 
Dette får ofte miljømessige konsekvenser som i liten grad vil true kulturhistoriske verdier. 
Konsekvensen for kulturhistoriske verdier vurderes derfor til liten. 

Økonomiske verdier (ØV): 
De økonomiske verdiene i en hendelse/trafikkulykke med farlig gods er materielle verdier og 
kostnader knyttet til opprydding, miljøsanering og normalisering. Det er utfordrende å tallfeste 
dette. En kvalitativ vurdering på en hendelse med store utslipp av farlig gods vurderes til å gi 
omfattende konsekvens for økonomiske verdier. 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig K (P) LH (P) ØV(P)   

Mindre sannsynlig       

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse P: 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Lite utbygd eller sviktende brannvannsforsyning. 
Manglende kompetanse og samøving, planverk, utstyr, kartlegging av risiko. 
Lang adkomstveg/vanskelig adkomst (alternativ transportmiddel), forsinker innsats. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (ingen vaktordning, ferie, høytider etc). 
Hendelsen skjer i tettbebygd områder, i nærheten av institusjoner osv. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff og eller brann med spredningsfare. 
Manglende sambandsdekning i enkelte områder, utfall av nødnett, manglende Call Out. 
Strøm, eksplosjonsfare ved bilbrann - el/hybrid/hydrogen. 
Brann på brannstasjon. 



Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Revidere kommune-ROS med ny veileder for 
atomhendelser, oppdatere brannvesenets 
beredskapsplan for atomhendelser. 

Kommunestyre, brannsjef  

Vurdere behov for økt kompetanse og rutiner for 
atomhendelser. 

Brannsjefen  

Vurdere behovet for å samarbeide om 
måleutstyr for deteksjon av radioaktivitet i 
samarbeidskommunene. 

Brannsjefen , den enkelte kommune 

Gode rutiner for varsling av kommunal 
kriseledelse og kriseteam, håndtering av 
evakuerte og pårørende. 

Kommunens kriseledelse, brannsjef  

Styrke beredskapen for livreddende håndtering 
av ulykker med farlig stoff. 

Brannsjefen 

Kompetanse og samøving på utstyr for rensing 
av personer som er blitt forurenset av farlig gods 
(dekontaminering). 

Brannsjefen 

Gode rutiner for å sette stab for brannvesenet. Brannsjefen  
 

 
Kilder: 
[1] Uhellsstatistikk hentet fra DSB.  
[2] Statens strålevern (2017) veileder for Kommunal Atomberedskap – plangrunnlag. 

http://www.nrpa.no/filer/cef3a9b08f.pdf 
 
 
 
  

file://intern.mk/fs/felles/Teknisk%20sektor/Brann%20og%20redningsavdeling/ROS/Overordnet%20ROS%20Molde%202014/Div%20dokument/Arbeidsdokument/Ferdige%20Analyser/FG%20statistikk%20DSB.xlsx
http://www.nrpa.no/filer/cef3a9b08f.pdf


Q – Alvorlig hendelse ved større arrangement  

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Store arrangementer omfatter festivaler, konserter, messer, idrettsarrangement, markeder, stevner 
o.l med store ansamlinger av mennesker og/eller med potensial for storulykker. Felles for de 
ovenstående arrangementene er at det er flere personer enn normalt samlet innenfor et område i en 
tidsavgrenset periode. Dette gjør risikoen for uønskede hendelser større enn normalt grunnet økt 
lokalt folketall, økt vegtrafikk, økte overnattingsdøgn og generelt økt aktivitet. Økt lokalt folketall og 
aktivitet ifbm arrangementer vil også øke sannsynligheten for samtidige hendelser. 

Potensiale for uønskede hendelser ved store arrangementer avhenger blant annet av folketetthet, 
arrangementssted, arrangementstype, publikumsprofil /adferd, rus mm.  Andre risikoforhold kan 
være oppføring av midlertidige konstruksjoner(telt, scener), bruk av pyroeffekter /gass, endret bruk 
av bygninger/områder(overnatting, økt persontall etc).  
En alvorlig hendelse ved arrangementer kan skyldes en rekke forhold. Det kan være brann i 
bygning/område som utsetter publikum for brannrøyk, kollaps av konstruksjoner/scener, panikk i 
større folkemengder med påfølgende trengsel og fare for nedtramping og klemskader, værforhold 
som medfører personskader og behov for evakuering større folkemengder mm. 

Store og alvorlige ulykker ved arrangement har forekommet de senere år i mange land. Eksempelvis 
kan nevnes diskotekbrannen i Göteborg i 1998, hvor 63 ungdommer omkom. Ni personer ble klemt i 
hjel under Roskildefestivalen i 2000. 100 personer omkom under brannen i Station Nightclub i 2003. 
Under festivalen Love Parade i Tyskland i 2010 omkom 19 personer i trengsel, og i 2011 omkom syv 
personer som følge av scenekollaps under Indiana State Fair i Indianapolis, USA (Veileder for 
sikkerhet ved store arrangementer, DSB). 

Alvorlig hendelser ved større arrangement har ikke forekommet i Norge i nyere tid. I analysen av 
denne hendelsen anses en kvalitativ vurdering som tilfredsstillende, da det ikke finnes nasjonalt 
statistikkgrunnlag av betydning. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene:  
Brann- og redningstjenesten i samarbeidskommunene vil involveres i håndteringen av alvorlige 
hendelser ved større arrangement, men også i forkant av arrangementer gjennom forebyggende 
tiltak. De forebyggende tiltakene omfatter blant annet søknadsbehandling av 
arrangementsmeldinger, tilsynsaktivitet med arrangementssteder og forsamlingslokaler, 
samhandlingsmøter med arrangører, kommuner og øvrige nødetater og forberedende operative 
tiltak (adkomst, slangeutlegg, objektplaner, bemanning). 

Kjente regelmessige, større arrangement i samarbeidskommunene er: 

- Molde:   Moldejazz, Rosecup, fotballkamper med forhøyet risiko, Rabalderfestivalen 
- Midsund:  Midsundfestivalen 
- Aukra:   Aukradagene 
- Rauma:  Raumarock, Bobiltreff Øran, Fjellfestivalen 
- Gjemnes:  Dyregoddagene/Julegod, Sommarkonsertane i Angvik  
- Nesset:  Eidsvågdagene, Nesset musikkfest på Nesset prestegård 
- Sunndal:  Hydrocup 



Flere av disse arrangementene gjennomføres i tilknytning til sommertid og fellesferie. Dette gir 
beredskapsmessige utfordringer mht. bemanning og tilgjengelighet på brannmannskaper.  

Det gjennomføres også jevnlig ulike enkeltarrangementer gjennom året i store og små 
forsamlingslokaler (konsertlokaler, samfunnshus), med betydelig persontall. Eksempelvis lokale 
revyer, skoleavslutninger og lignende. Denne typen arrangement er også forbundet med risiko, da 
arrangementsstedene vil være svært forskjellige mht. brannteknisk tilstand (brannvarsling, 
rømningsforhold etc.). Slike enkeltarrangementer er samtidig ofte mer spontane, og med arrangører 
som i varierende grad har kompetanse til å gjøre gode risikovurderinger i forkant.  

Sannsynligheten for denne hendelsen er vanskelig å fastsette, og vil påvirkes av en kombinasjon av 
brannvesenets forebyggende tiltak, arrangørens sikkerhetstiltak og publikums aktsomhet.  Det er 
ikke grunnlag for å si at risiko knyttet til denne hendelsen er vesentlig forskjellig i 
samarbeidskommunene sammenlignet med landet for øvrig.  

En kvalitativ vurdering tilsier at dette er en mindre sannsynlig hendelse. 

Forhold utenfor regionen som kan ha betydning for samarbeidskommunene: 
Alle brannvesen i regionen kan måtte bistå nabobrannvesen ved alvorlige hendelser ved større 
arrangementer.  

Fremtidsutvikling: 
Det er forhold som tilsier at frekvensen for slike hendelser både vil øke, og det er en tendens at det 
arrangeres stadig flere og nye arrangementer med ulike tema og publikumsprofiler ved utradisjonelle 
arrangementssteder. På samme tid viser myndigheter og arrangører større interesse enn tidligere for 
sikkerhet ved store arrangementer. DSB har utarbeidet «Veiledning for sikkerhet ved store 
arrangementer», som er ment som et verktøy for arrangører og myndigheter i arbeidet med 
sikkerhet ved store arrangementer.   
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Eksempler fra andre land viser at det kan forekomme hendelser med opp til fire drepte og flere 
skadde ved større arrangement. Under slike hendelser vil det også være knyttet store utfordringer 
knyttet til evakuering og håndtering av evakuerte.  Konsekvensen vurderes derfor som alvorlig.  

Kulturhistoriske verdier (K): 
Konsekvenser for kulturhistoriske verdier er eksempelvis knyttet til arrangementer som avholdes på 
Romsdalsmuseet, Fiskerimuseet på Hjertøya, Nesset prestegård, Rødven stavkirke, Veøya og 
lignende. Det er spesielt branner som vil ha stort skadepotensiale for tap av kulturhistoriske verdier. 
Konsekvensen vurderes som omfattende.  

Økonomiske verdier (ØV): 
De direkte økonomiske konsekvensene knyttet til denne hendelsen er svært usikre. Konsekvensen 
vurderes som alvorlig på grunn av følgekostnadene. 
 



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig   K(Q)  LH(Q),ØV(Q)  

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse Q: 
Samtidige hendelser, stor pågang/samtidighetskonflikter. 
Hendelser med masseskade, evakuering av større folkemengder. 
Få tilgjengelige brannmannskaper (ingen vaktordning, ferie, høytider etc). 
Arrangementssteder i dårlig brannteknisk tilstand. 
Hendelse som i tillegg involverer farlig stoff og eller brann med spredningsfare. 
Fall på sjø/drukning grunnet økt aktivitet langs sjø/kai, manglende båtberedskap. 
Hendelser når det er befolkningsøkning i forbindelse med turisme, store arrangement. 
Hendelser der rusede personer er involvert – aggressiv adferd, vold mot redningspersonell. 
Større arrangementer på øyer uten beredskapsferger. 
Utradisjonelle arrangementssteder med vanskelig tilkomst. 
Større arrangementer som avholdes i/ved bygninger/området med vernestatus. 
Ulovlig bruk av pyroteknikk i publikumsmengder ved større arrangementer. 
Værforhold(sterk vind) samtidig med brann, flyvende gjenstander, midlertidige konstruksjoner. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Oppfølging av arrangører gjennom 
søknadsbehandling samt tilsyn med 
arrangementssteder/forsamlingslokaler, planverk. 

Brannsjef 

Felles prosedyrer og samvirke med Politi, Helse, 
kommuner, felles retningslinjer for arrangementer. 

Brannsjef, samarbeidskommunene 

Etablere vaktordninger for å sikre tilstrekkelig 
bemanning ifbm. store arrangement, ferier. 

Brannsjef 

Samhandlingskompetanse (internopplæring og 
fellesøvelser med andre nødetater). 

Brannsjef, Gi innspill til øvingsutvalget i 
Politidistriktet 

Innsatsplaner/øvelser for masseskade, evakuering 
av større folkemengder. 

Brannsjef 

Objektplaner for faste større arrangement og 
forsamlingslokaler/arrangementssteder. 

Brannsjef 

 

Kilder: 
[1] Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (DSB)  



R – Helsehendelser 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen deles inn i to underhendelser, der R.1 er hendelser der ambulanse er langt unna og R.2 er 
hendelser i vanskelig tilgjengelig terreng.  

R.1 omfatter hendelser der brannvesenet på oppfordring fra helse rykker ut til en pasient som har 
akutt behov for behandling, men ambulansen er langt unna:  

Hendelser som er med i denne underhendelsen omfatter Mens Du Venter På 
Ambulansen/akutthjelperen. Hendelser med å bistå der helse er tilstede blir ikke tatt med da dette 
vil være mindre krevende. 

Alle kommuner, unntatt Tingvoll, i samarbeidsområdet har tjenesten akutthjelperen. Dette er en 
kurs- og utstyrspakke som er gitt til kommunene for å bedre kompetansen og systematisere hjelpen 
til pasienten. I 2016 utførte akutthjelpere 4300 helseoppdrag nasjonalt (1). Akutthjelper er regulert i 
§ 5 akuttmedisinforskriften (2). Kommunene gjennomførte 113 helseoppdrag i samarbeidsområdet i 
2018. 

R.2 omfatter helsehendelser i vanskelig tilgjengelig terreng: 

Rauma kommune har som mål å være «verdens beste kommune for naturglade mennesker». Dette 
gjenspeiler alle kommunene i samarbeidsområdet. Det er stor aktivitet i naturen både sommer og 
vinter. Blant annet har StikkUt ført til stor aktivitet i hele fylket og i 2018 var det 459 100 registrerte 
besøk på postene i løpet av sommerhalvåret. I tillegg til StikkUt kommer alle andre turer som 
gjennomføres i skiløyper og på fjelltopper. 

Hendelser i terreng vil ofte involvere ressurser og mannskap fra brannvesen i alle 
samarbeidskommunene. Dette er ofte innsatser som er tidskritiske for pasientene og som krever 
mye ressurser ved transport ut av terrenget. 

R.1 Akutthjelperen 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene: 
Det er registrert 113 oppdrag i BRIS i 2018 for brannvesen i samarbeidsområdet som er relatert til 
assistanse helse. Alle kommunene unntatt Tingvoll har opplæring og utstyr i henhold til prosjektet. 
113 oppdrag i løpet av 2018 tilsvarer omtrent 10 % av gjennomførte oppdrag. Av de 113 oppdragene 
er 42 bære/løfteoppdrag og kommer ikke inn under kategorien til akutthjelper. Ut fra statistikk er 
dette en meget sannsynlig hendelse. 

Framtidsutvikling: 
I 2016 gjennomførte brannvesenene 96 oppdrag og i 2017 95 oppdrag relatert til helse. I 2018 var 
tallet 113, en økning på ca 18 % fra 2016. Legevakt for de fleste av samarbeidskommunene blir flyttet 
til felles legevakt i Molde i store deler av døgnet fremover. Dette vil føre til økt bortetid for 
ambulansen og større sannsynlighet for samtidighetskonflikter der brannvesenet vil være den første 
ressursen på stedet ved alvorlige hendelser. Det er derfor stor sannsynlighet for at brann vil få økt 
oppdragsmengde av denne type hendelser fremover. 



Helse-Midt sin beredskapsanalyse (3) tilsier en økning fra 2016 til 2030 på 51 % for akutte oppdrag og 
38 % for hasteoppdrag. Dette er med på å underbygge sannsynligheten for samtidighetskonflikter 
der brann blir første ressurs på stedet. 

Med økning i antall hendelser er det også viktig å ta vare på mannskapet. Det må legges til rette for 
at de har den kunnskapen som kreves for at de skal føle seg skikket til å løse oppgaven på en god 
måte. De må også ha et system for evaluering slik at mentale skader forebygges. 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Akutthjelpere skal varsles ved akutte hendelser i henhold til Norsk Indeks For Medisinsk Nødhjelp der 
ambulansen er mer en 20 minutter unna. Eksempel på hendelser er hjertestans, pustevansker og 
hjerneslag. Dette er livstruende sykdommer og vil kunne få alvorlige konsekvenser. Erfaringsmessig 
blir brannvesenet kalt ut samtidig med ambulansen ved hjertestans.  

Kulturhistoriske verdier (K): 
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av helsehendelser. Det 
er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV): 
Hyppigheten av hendelser tilsvarer at dette er en kostnad for brannvesenet. Ettersom «bistand 
helse» er en økende oppdragstype vil kostnaden for brannvesenet øke ytterligere. Økonomisk settes 
konsekvensen til mindre alvorlig for brannvesenet. 

R.2 Helsehendelser i vanskelig tilgjengelig terreng 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommunene: 
Det er ikke statistikk på hvor mange hendelser som brann assisterer helse på utenfor terreng. 
Erfaringsmessig så er det flere alvorlige hendelser i året i samarbeidskommunene. I 2018 hadde 
Molde brann- og redningstjeneste minst 2 hjertestanser utenfor veg som innebar bruk av ATV og 
snøscooter. Det er mye utfordrende natur som kan gi utfordringer på adkomst, sikring og evakuering. 
Helsehendelser i vanskelig terreng vurderes som meget sannsynlig. 

Beredskapsmessig vil oppdrag i vanskelig terreng gi utfordringer med å ha kapasitet til å dekke en 
eventuell hendelse nummer to. Oppdragene tar ofte lang tid og det er behov for store 
mannskapsressurser. Oppdragene vil ha større kompleksitet på vinter enn på sommeren. På vinter er 
en avhengig av materiell som kan bevege seg på snø. Dette er det kun Rauma som har tilgjengelig i 
brannvesenet i dag. For øvrige kommuner baserer evakuering på snø seg på utstyret til frivillige 
organisasjoner. På sommer kan andre kjøretøy benyttes i større grad dersom det er skogsbilveier 
tilgjengelig. 

Forhold utenfor vårt område som kan ha betydning for brannvesen i samarbeidskommunene: 
Med en befolkning som er stadig mer mobil vil vi oppleve at det kommer flere personer til området 
som ikke er kjent med lokale forhold. Dette kan føre til at flere har behov for assistanse. Vi har også 
populære turområder i grenseområder mot andre fylker der det kan kreve samarbeid på kryss av 
regioner. 



Framtidsutvikling: 
Det er å anta at utviklingen med at stadig flere benytter naturen vil føre til økt oppdragsmengde for 
brannvesenet. Mange av de som er i naturen bedriver aktiviteter som kommer inn under 
betegnelsen ekstremsport, som for eksempel basehopping, fjellklatring og skikjøring. Statistikken for 
snøskred viser at 66 personer har omkommet i dette siden 2008. Siden 2014 er det registrert 859 
personer som har vært involvert i snøskred (4). Annen aktivitet som har hatt mange uhell og dødsfall 
i området er base-hopping. 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH): 
Manglende mulighet til riktig og sikker innsats ved hendelser i vanskelig tilgjengelig terreng kan føre 
til skade på eget mannskap og dødsfall hos pasienten. I henhold til kriteriene er dette en hendelse 
med alvorlige konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K): 
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge redning i vanskelig 
terreng. Det er dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV): 
En stor innsats i terrenget vil gi økonomiske konsekvenser for kommunene i form av kostnader til 
redningsarbeid og det materiell som kommunen må disponere. En samlet vurdering tilsier derfor at 
hendelsen kan få mindre konsekvenser. 
 

Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig R1(K)   
R2(K) 

R1(ØV) 
R2(ØV) 

 R1(LH) 
R2(LH) 

 

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse R: 
Samtidige hendelser: Stor pågang/samtidighetskonflikt. 
Samtidige hendelser: Ikke kontakt med 110. 
Vanskelig/lang adkomstveg/store avstander (f.eks. behov for båt). 
Klatreulykker med vanskelig tilkomst. 
Lang tid før hjelp fra andre ressurser: Helse, politi, brann, frivillige. 
Vanskelig flyvær for helikopter . 
Hytteområder som ikke er tilgjengelig med brannbil. 
Gap mellom kompetanse og håndteringsbehov. 



Adresseutfordringer, manglende adresser. 
Hendelser der ustabile personer utgjør en trussel for egne mannskaper. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende):R1 
Tiltak Ansvar 
Økt kunnskap og utdanning innen førstehjelp. Leder beredskap i samarbeid med ambulanse 
Mental bearbeidelse/debrief etter innsatser.  Leder beredskap i samarbeid med ambulanse 
Opprette kollegastøtteordning. Brannsjef og vernetjeneste 
Godt førstehjelpsmateriell. Leder beredskap i samarbeid med ambulanse 
Flere øvelser. Leder beredskap i samarbeid med ambulanse 
Samøvelser med helse. Leder beredskap i samarbeid med ambulanse 

 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende):R2 
Tiltak Ansvar 
Tilgjengelig terrenggående kjøretøy fordelt 
utover beredskapsområdet. Plassering blir 
vurdert i beredskapsanalysen. 

Brannsjef 

Kunnskap om sikring av pasient i vanskelig 
tilgjengelig terreng. Alt mannskap får 
grunnleggende innføring og enkelte 
brannstasjoner får personell med 
spesialkompetanse. 

Brannsjef 

Øvelser sammen med aktuelle 
samarbeidspartnere som alpin 
fjellredningsgruppe, skredgruppe, 
sjøredningskorpset, Røde Kors ol. 

Leder beredskap i samarbeid med frivillige 

Øvelser i bruk av sikringsutstyr. Leder beredskap 
Innkjøp av pakker med sikringsutstyr til 
stasjoner. 

Brannsjef 

 
 
Kilder:  
[1] https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/kurs/mens-du-venter-pa-ambulansen/ 
[2] https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 
[3]https://helsemidt.no/Documents/2018/Beredskapsanalyse%20ambulansetjenesten%20Helse%20

Midt-Norge.pdf 
[4] http://www.varsom.no/   
 
 

  

https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/kurs/mens-du-venter-pa-ambulansen/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231
https://helsemidt.no/Documents/2018/Beredskapsanalyse%20ambulansetjenesten%20Helse%20Midt-Norge.pdf
https://helsemidt.no/Documents/2018/Beredskapsanalyse%20ambulansetjenesten%20Helse%20Midt-Norge.pdf


S – Dyreredning 

Kort beskrivelse av uønsket hendelse: 
Hendelsen omfatter en hendelse der et større husdyr som ku, okse eller hest har falt gjennom gulvet 
i fjøsen. 

Møre og Romsdal er et stort jordbruksfylke og har totalt over 71 000 storfe. Det er kun tre fylker i 
Norge som har flere. Samarbeidskommunene har alle større husdyr i varierende antall.  

Stadig flere har dyr ute på beite for å tilfredsstille kravene om at storfe skal ha mulighet for fri 
bevegelse og mosjon om sommeren. Dette sammen med blant annet hestehold medfører økt 
sannsynlighet for dyr som må hjelpes løs ute i naturen. Dette er ikke tatt med i denne hendelsen da 
det er mye samme forholdene som vil gjelde som hendelser inne i et fjøs. 

Hendelser med store dyr medfører fare for både dyret og de som skal hjelpe. 

Vurdering av sannsynlighet: 
Forhold i samarbeidskommune:  
Det er registrert 8 hendelser med dyr i samarbeidskommunene etter 2016 i følge BRIS. Disse 
oppdragene omfatter alt fra fugler i trær til okser som har falt gjennom gulvet. Molde brann- og 
redningstjeneste har berget en okse på ca 950 kilo opp etter at denne hadde falt gjennom gulvet. Det 
er ikke kjent med andre tilsvarende hendelser. På landsbasis er det registrert 2541 oppdrag med dyr i 
samme periode. En skjønnsmessig vurdering tilsier at dette er en sannsynlig hendelse. 

Framtidsutvikling: 
Statistikk fra SSB (1) viser at det blir færre jordbruksbedrifter med husdyr i Norge mens antall storfe 
øker. Fra 2024 kommer det et krav om løsdrift. Dette har ført til at mange oppgraderer sine fjøser og 
moderniserer driften. Det er å anta at denne oppgraderingen fører til sikrere fjøser og reduserer 
muligheten for ulykker.  
 

Vurdering av konsekvens: 
Liv og helse (LH):  
En hendelse der et stort dyr har falt gjennom gulvet kan få alvorlige konsekvenser for de som skal 
hjelpe dyret løs. Dyr kan ofte være urolige og vil prøve å komme seg løs. Dette fører til at det kan 
skade personene som er til stede. Det antas at det vanligvis ikke vil oppstå mer enn få og små 
personskader ved slike hendelser. I henhold til kriteriene er dette en hendelse med mindre 
konsekvenser. 

Kulturhistoriske verdier (K):  
Det vurderes ikke å kunne oppstå skader på kulturhistoriske verdier som følge av dyreredning. Det er 
dermed liten konsekvens i denne kategorien. 

Økonomiske verdier (ØV): 
En hendelse som ender med slakt av dyr vil medføre tap av inntekt for eier. Oksen som Molde brann- 
og redningstjeneste berget ble avlivet da skadeomfanget var usikkert. Hendelser med tap av dyreliv 
tas mer alvorlig og skal prioriteres høyere enn hva de rene økonomiske tapene tilsier. Hendelsen 
vurderes til mindre økonomisk konsekvens. 



Oppsummering: 
 Konsekvens 

Sannsynlighet Liten Mindre Omfattende Alvorlig Katastrofal 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig S(K) S (ØV, LH)    

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

 

Identifiserte forverrende faktorer og sårbarheter for hendelse S: 
Samtidige hendelser: Stor pågang/samtidighetskonflikt. 
Skade på eget personell. 
Vanskelig/lang adkomstveg/store avstander. 
Lang tid før hjelp fra andre ressurser: Dyrlege. 
Gap mellom kompetanse og håndteringsbehov. 
Adresseutfordringer, manglende adresser. 
Brann i bygning. 
 

Identifiserte risikoreduserende tiltak (forebyggende og skadebegrensende): 
Tiltak Ansvar 
Kurs i redning av store dyr for ressurspersoner. Brannsjef 
Innkjøp av tilpasset materiell plassert på utvalgte 
stasjoner. 

Brannsjef 

Øvelser sammen med dyreeiere og dyrleger. Leder beredskap 
 

Kilde: 
[1] https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordhus/aar/2016-04-08 
 
 

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordhus/aar/2016-04-08


Vedlegg 5: Fremdriftsplan 
 

Måned/år des.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19

Møter i styringsgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019
Konstituere seg på oppstartsmøtet 12.12.2018
Utpeke prosjektgruppe og leder av denne 12.12.2018
Tildele prosjektoppdrag til prosjektgruppen 16.01.2019
Godkjenne prosjektplan med framdrift 16.01.2019
Behandle utkast til felles beslutningsgrunnlag for likelydende vedtak 20.02.2019
Behandle forslag til selskapsavtale og felles eierstrategi 20.02.2019
Orientering om resultatet fra oppdatert ROS-analyse 20.02.2019
Utkast til beslutningsgrunnlag kommunestyrebehandling 21.03.2019
Orientering om forebyggende- og beredskapsanalyser 21.03.2019
Registrering av selskapet i enhetsregisteret       
Innkalle til konstituerende møte i representantskapet I lø   
Ivareta informasjonsbehovet til politisk og administrativt nivå 
Kontinuerlig dialog med prosjektgruppe
Instruks for valgkomite 08.05.2019
Få orientering om arbeidet med organisering og lokalisering 08.05.2019
Få orientering om arbeidet med budsjett/økonomiplan (inkl. engangsoppgjør) 08.05.2019

Møter i prosjektgruppa 12.12.2018 16.01.2019 20.02.2019 21.03.2019 12.04.2019 08.05.2019
Forberede oppstartsmøtet 12.12.18 Uke 49/50
Framdriftsplan Uke 49/50 16.01.2019
Forslag til  prosjektplan 16.01.2019
Intern informasjonsplan 16.01.2019
Forberede gjennomføring av virksomhetsoverdragelse
Utkast til beslutningsgrunnlag for kom.styrebehandling 20.02.2019
Organisering av nytt selskap - utkast for videre bearbeiding 12.04.2019
Utkast til selskapsavtale og eierstrategi 20.02.2019
ROS-analyse (beredskap og forebyggende) 20.02.2019
Beredskaps- og forebyggendeanalyse 21.03.2019
Beredskaps- og forebyggendeplan 12.04.2019
Vurdere lokasjoner basert på analyser, lover og forskrifter og organisering 12.04.2019
Lage mediestrategi for informasjon til innbyggerne og samarbeidspartnere 20.02.2019
Forberede ny logo, uniformer, merking av stasjoner og kjøretøyer 08.05.2019
Lage utkast til stillingsbeskrivelser og kravspekk for lederstillinger
Lønnsharmonisering - gjennomgang 12.04.2019
Arbeid med budsjettutkast for første driftsår inkl. etableringskostnader (orientering 15/5) 08.05.2019
Verdifastsettelser - utføres av pers. med kompetanse på området 12.04.2019
Kartlegge pensjonsforpliktelser/forhold 08.05.2019

Instruks DL og lederavtale DL (styret)
Ansette daglig leder (styret)
Budsjett/økonomiplan (DL/styret/representantskap)
Lage styrende dokumenter og strategier (DL/styret)
Organisere nytt selskap (DL)
Arbeidsavtaler/lønnsinnplasseringer (virksomhetsoverdragelse) (DL)
Forberede oprettelse av evt. særavtaler (DL)
Avklare pensjonsforhold (DL)
Inngå avtaler om evt. kjøp av støttetjenester (DL)
Vaktordninger/kompetanseplaner (DL)

Oppdatert 16.01.2019
Jan Gaute Bjerke 

Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redn     

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

  

   



 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 76/19 29.08.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/19 12.09.2019 

Utvalg for helse og omsorg  17.09.2019 

Nesset kommunestyre  19.09.2019 
 
 
 
 

Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 
 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i 
tilknytning til nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i 
tilknytning til nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

 

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr. 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr. 350 000 og kr. 50 000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 
 

 

Saksopplysninger 
Det vises i denne saken til tidligere orienteringer og behandlinger av prosjekt 600350 Helsehus. 

Arkiv: :614 

Arkivsaksnr: 2019/951-7 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



Etablering av ny ambulansestasjon i Nesset var tidligere en del av prosjektet 600350 helsehus. 
Etter gjentatte forsøk på å få en beslutning fra Helse Møre og Romsdal HF, om hvorvidt de skulle 
være en del av det nye helsehuset eller ikke, ble det i PS 40/19 orientert om at rådmannen ønsket 
å avslutte planleggingen av ambulansestasjon i helsehuset for å sikre fremdrift i prosjektet. 

Planleggingen av helsehuset fortsatte deretter uten ambulansestasjon, og det ble utarbeidet 
utlysningspapirer med skissetegninger og kravspesifikasjon for prosjekt helsehus. Papirene var 
ferdig til kvalitetssikring den 26. juni d.å.  

Den 20. juni d.å. ble rådmann kontaktet av seksjonsleder ved klinikk for drift og eiendom i Helse 
Møre og Romsdal, hvor de fremla ønske om at ambulansestasjon igjen skulle inkluderes i 
helsehuset. Den 24. juni ble det av holdt møte med Helse Møre og Romsdal HF, hvor de 
fremholdt ønsket om etablering av ny stasjon, samt at de ønsker å leie denne av Nesset 
Kommune. Helse Møre og Romsdal var i møtet tydelige på: 

 Det skal være en ambulansestasjon i Nesset også i fremtiden 
 At deres nåværende lokaler ikke er langsiktige løsninger 
 De ønsker derfor å igjen bli inkludert i planer for helsehuset 

27. juni ble det avholdt et byggekomitemøte i forhold til hvordan prosjektet helsehus skulle 
forholde seg til denne henvendelsen, og hvordan best løse behovet for ny stasjon i forhold til at 
prosjekt helsehus da kun var dager fra anbudsutlysning. Byggekomiteen var da samstemt om at 
helsehuset skal lyses ut som planlagt, men at det kan åpnes for at det skal kunne bygges en 
ambulansestasjon på tomten på et senere tidspunkt. Et alternativ kan være der det er planlagt 
carport for hjemmetjenestens biler. Men, dette må ikke forstyrre fremdriften for det planlagte 
helsehuset. 

Den 11. juli d.å. ble anbudskonkurransen for helsehuset publisert på Doffin og Mercell. 

I etterkant av byggekomitemøtet har det vært gjennomført ytterligere et møte med Helse Møre og 
Romsdal HF, samt ansatte og tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Nesset. For å kunne dra noen 
synergieffekter mellom helsehuset og ny ambulansestasjon haster det med å få 
ambulansestasjonen ferdig planlagt. Dette bør være på plass senest på det tidspunktet kontrakt 
med entreprenør for helsehuset underskrives. Her snakker vi da blant annet om følgende 
effekter; 

 Samtidig peling på grunn av kostnader med pelerigg 
 Dimensjonering av varmebrønner og varmepumper, slik at disse kan forsyne både 

helsehuset og ambulansestasjonen 
 Ambulansestasjon vil ha betydning for helsehusets entreprenør i forbindelse med 

detaljprosjektering. 

For å kunne drive prosjektet med ny ambulansestasjon videre, er det nå behov for et eget 
detaljprosjekt for dette. Det vil gjøre skillet mellom helsehus og ambulansestasjon mer ryddig i 
forhold til blant annet å kunne beregne eksakt leiepris for lokalene. 

 

Vurdering 
Rådmannen ser det som svært positivt at Helse Møre og Romsdal HF nå ønsker å etablere ny 
ambulansestasjon i tilknytning til det planlagte helsehuset. Politikerne i Nesset har helt siden 
oppstarten av prosjektet om helsehus vært tydelig på at de ønsker en samlokalisering av 
ambulansestasjon med helsehuset. Både rådmann og administrasjonen har jobbet iherdig med å 
få til en avklaring og en beslutning fra Helse Møre og Romsdal HF, men måtte dessverre i januar 
d.å. innse at dersom helsehuset skulle få ønsket fremdrift så måtte ambulansestasjonen trekkes ut 



av prosjektet. Rådmann er derfor svært glad for det initiativet og det engasjementet Helse Møre 
og Romsdal HF nå viser. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Helse Møre og Romsdal HF har tilbudt Nesset kommune et beløp på inntil 50 000 til planlegging 
av ny ambulansestasjon og for å på prosjektet ajour. 

Helse Møre og Romsdal HF skal betale leie for lokalene i ambulansestasjonen, og det er en 
forutsetning for oppstart av hovedprosjektet at en langtids leiekontrakt som dekker Nesset 
kommune (Nye Molde kommune) sine utgifter, er på plass før signering av kontrakt med 
entreprenør. 

Totalramme for prosjektet legges frem for politisk behandling i Nesset kommunestyre etter at 
anbudskonkurransen er gjennomført, samtidig som det vil bli bedt om byggestart. 

 

Betydning for folkehelse 
En ny og moderne ambulansestasjon i Nesset vil være en stor trygghet for innbyggerne. Denne 
vil sikre god og riktig behandling til rett tid for innbyggerne i Nesset kommune, også i fremtiden. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 69/19 29.08.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/19 12.09.2019 

Nesset kommunestyre  19.09.2019 
 
 
 
 

Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 
 

Vedlegg 
1 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft 
3 Utdrag fra NVE rapport - Nasjonal ramme for vindkraft 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises høringsbrev fra Olje- og energidepartementet datert 01.04.2019 og rapport -  NVEs 
forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.  

Nesset kommune har siden 1953 vært berørt av store vannkraftutbyggingstiltak. Nesset 
kommune mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører 
innbyggerne i Nesset.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Det vises høringsbrev fra Olje- og energidepartementet datert 01.04.2019 og rapport -  NVE’s 
forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.  

 

Nesset kommune har siden 1953 vært berørt av store vannkraftutbyggingstiltak. Nesset 
kommune mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører 
innbyggerne i Nesset. 
 
 

 

Arkiv: :S82 

Arkivsaksnr: 2019/466-5 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Saksopplysninger 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet 
utarbeidet forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.  

 

I NVE sin rapport er det pekt ut 13 områder som er  mest egnet for vindkraftutbygging. Bl.a er 
grenseområdene mellom Trøndelag og Møre med i denne kategorien. Areal i kommunene 
Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure. Halsa og Rindal er berørt.  

 
Utsnitt fra pkt 46 – Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

 

Rapporten inneholder også beskrivelse av åtte områder som nesten ble utpekt som godt egnet for 
vindkraftutbygging. I denne kategorien inngår areal i Nesset sammen med kommunene Tingvoll, 
Gjemnes, Eide, Molde og Sunndal.  



 
Utsnitt fra punkt 57.5 – Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

 

For nærmere informasjon om bakgrunnsinformasjon til NVE sine anbefalinger vises 
det til rapporten på NVE sine nettsider;   

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf 
 

Vurdering 
Utbygging av vindkraftanlegg er omstridt mange steder i Norge.  Rådmannen er i 
utgangspunktet fornøyd med at NVE ikke peker ut areal i Nesset i kategorien «best egnet» for 
vindkraftutbygging. 

Rådmannen vil peke på at Nesset kommune allerede har lagt til rette for stor 
vannkraftproduksjon.  
Ved Kgl.res av 31.07.1953 ble det vedtatt Statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget, endret 
noe i 1958.  Her er middelproduksjon ca 1791 Gwh.  I  Kgl.res av 10.07.1959 kom vedtak om 
«Takrenneoverføringen» der vannet fra elvene Leipåna, Breimega, Bøvra og Høvla i Eikesdal ble 
overført til Aursjøen og Litledalsvassdraget.  
 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf


I 1975 kom Gryttenutbyggingen som medførte bortfall av 5,2 m3/s vannføring fra Auravassdraget 
i Nesset. Vannet blir overført til kraftverk i Rauma kommune.      
 
Ifølge nettsidene til NVE er det gitt konsesjon til en rekke mindre vannkraftverk i Nesset. Det er 

Navn Tiltakshaver Dato  Ny effekt Produksjon 
Nytt Meisal kraftverk Nesset Kraft AS 20.11.1997 0,01 MW 15,60 GWh 
Heina Kraftverk Heina Kraft AS 29.03.2007 2,63 MW 9,70 GWh 
Dokkelva kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 6,90 MW 19,70 GWh 
Kanndalen kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 7,70 MW 23,20 GWh 
Grytneselva 
kraftverk (endret 
konsesjon 28.06.2013) 

Nesset Kraft AS 26.10.2009 5,90 MW 18,70 GWh 

Indre Bogge 
kraftverk (utbygging 
ikke påstartet) 

HydroPlan AS 26.11.2012 1,20 MW 3,33 GWh 

Grytneselva 
kraftverk 

Nesset Kraft AS 28.06.2013 5,00 MW 16,30 GWh 

Skorga minikraftverk Skorga Kraft AS Igangsatt 
februar  2019  

3,00 MW 10,00 GWh 

Det gir en produksjon av 114,13 GWh, ny effekt 41,44 MW.  
 
Som nevnt har det siden 1953 vært gjennomført mange store og små vannkraftutbygginger i 
kommunen. Nesset kommune har stort sett vært positive til alle omsøkte prosjekter. Rådmannen 
mener derfor at mindre fjellområder som ligger i Nesset nå må kunne skånes for inngrep knyttet 
til energiproduksjon av vindmøller.  
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 

Kontoradresse 
Akersgata 59 

oed.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Nina Helene von 
Hirsch 
22 24 63 52 

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme 
for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 
2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf.  Forslaget inneholder et 
samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart: 
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme  med forslag til det NVE mener er de mest 
egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.  

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. 
St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I 
energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av 
lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal 
ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".  

NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 
temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra 
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter 
og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av 
rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av 
miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge.  

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for 
vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke 
egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre 
gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt 
betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, 
kulturminner og reindrift.  

Deres ref Vår ref 

19/511- 

Dato 

1. april 2019

 

I følge adresseliste

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme


 

 

Side 2 
 

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt 
konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller 
under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner. 

 
Høring  

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning. 
Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes 
en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale 
innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode 
høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det 
tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land. 

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-
vindkraft-pa-land/id2639213/ . Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en 
uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å 
registrere seg, høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no . Også andre enn 
dem som står på høringslisten står fritt til å uttale seg. 

Høringsfristen er satt til 1. august 2019. 

 

Regionale innspillsmøter 

Følgende innspillsmøter vil bli avholdt:  

• Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00 

Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm 

• Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00 

Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand 

• Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00 

Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen 

• Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00 

Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim 

• Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00 

Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/
mailto:postmottak@oed.dep.no


 

 

Side 3 
 

Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert og 
antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 11. 

Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til Heidi 
Lundberg: hel@oed.dep.no. Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, vennligst gi 
beskjed om dette ved påmelding. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Andreas H. Eriksen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Anja Skiple Ibrekk 
underdirektør 

 
 

mailto:hel@oed.dep.no
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Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft - Ny høringsfrist

Olje- og energidepartementet sendte 1. april NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på høring.
Det er flere høringsinstanser som har bedt om en lengre høringsfrist. Olje- og energidepartementet er opptatt
av en god høringsprosess, og at det skal være tilstrekkelig med tid for å kunne gi innspill.
 
Høringsfristen er derfor utsatt til 1. oktober 2019.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Olje- og energidepartementet
postmottak@oed.dep.no
22249090
 

























































 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 27/19 12.09.2019 

Nesset kommunestyre  19.09.2019 
 
 
 
 

Høring - Endringer i rovviltforvaltningen 
 

Vedlegg 
1 Høringsnotat - Forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst 
2 Uttalelse fra USS - Høring av endringer i rovviltforvaltningen 

 

Rådmannens innstilling 
Viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – Forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.   

Nesset kommune mener det ikke er hensiktsmessig at fylkesgrensene skal legges til grunn for 
inndeling av nye forvaltningsregioner.  Større fjellområder, som f.eks Sunndalsfjella - 
Dovrefjellområdet bør inngå i samme forvaltningsregion i stedet for å bli berørt av tre ulike 
regioner (Region Midt-Norge/ Region Vestlandet/ Region Østlandet).  

Nesset kommune mener det er mest naturlig at fjellområdet Dovrefjell-Sunndalsfjella inngår i 
samme forvaltningsregion som Innlandet, eller at dagens åtte forvaltningsregioner opprettholdes 
med noen geografiske justeringer.  

Vi ser ingen store utfordringer med at fylkestinget oppnevner medlemmer til flere ulike 
rovviltnemnder.  

Nesset slutter seg ellers til uttalelsen fra landsstyret for Utmarkskommunenes Sammenslutning 
(USS) fattet i møte 28. august.  

 

Saksopplysninger 
Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring (frist 1. oktober) forslag til flere endringer i 
regelverket om rovvilt. Forslag til endringer omfatter; 

 En uavhengig rovviltklagenemnd 
 Endringer i antall forvaltningsregioner for rovvilt fra 8 til enten fem eller fire. 
 Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner 
 Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt 
 Kommuners adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt 

Arkiv: :K47 

Arkivsaksnr: 2019/720-3 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 Innføring av fellingsmetoder av jerv 
 Nødverge 

 

Nesset inngår i dag i rovviltregion nr 6, Midt-Norge.  

 

 



 

Nesset kommune er medlem av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) De behandlet 
høringsforslaget i landsstyremøte 29. august, se vedlegg. 

 

Vurdering 

 
I høringsforslaget er Møre og Romsdal fylke foreslått som en del av forvaltningsregion 
Vestlandet. Her inngår og fylkene Vestland og Rogaland, med forvaltningsmål av 2 ynglinger av 
gaupe og 3 ynglinger av jerv.  

 

I Nesset kommune er den største utfordringen med tap av sau på utmarksbeite knyttet til jerv 
selv om enkelte bønder også mister sauer på grunn av gaupe.  De største ulempene med 
jervebestanden har bønder i Eresfjord, Vistdal og Eikesdal. Rådmannen er i tvil om foreslått 
inndeling av forvaltningsregioner er hensiktsmessig.  Rådmannen mener det kan være uheldig at 
større fjellområder som feks Sunndalsfjella og Dovrefjell inngår i ulike forvaltningsregionener. 
Av den grunn bør en vurdere nærmere om det er mer hensiktsmessig at Dovrefjellområdet 
innlemmes i forvaltningsregion Østlandet sammen med Innlandet (areal i Hedmark og 
Oppland), eller at dagens forvaltningsområder opprettholdes med noen geografiske justeringer. 
Rådmannen ser ingen store ulempe med at fylkestinget oppnevner flere representanter 
(medlemmer) til ulike rovviltnemder.  



 

Det vises ellers til vurderingene og kommentarene fra USS.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Medvirkning sikres ved at medlemmer i rovviltnemndene som har god kunnskap om forholdene 
i næringene og lokalsamfunn og kompetanse knyttet til de lokale forholdene.   
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1. Høringsnotatets hovedinnhold  
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 19. juni 
2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), forskrift 18. mars 
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om 
utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). 

Departementet foreslår for det første endringer i naturmangfoldloven § 17 knyttet til 
nødvergebestemmelsen, som omfatter at vilt kan avlives når det må anses påkrevd ved 
umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe. 

Departementet foreslår for det andre endringer i naturmangfoldloven § 26 om etablering av 
en ny rovviltklagenemnd. Det foreslås at en klagenemnd skal ta over Klima- og 
miljødepartementets rolle som klageinstans på vedtak om felling av rovvilt, erstatning, 
forebyggende og konfliktdempende tiltak og omstilling. 

Det foreslås for det tredje endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall 
forvaltningsregioner for rovvilt. Det foreslås å opprette fire eller fem nye forvaltningsregioner.  

Departementet forslår for det fjerde endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 6 om felles 
bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner. Det foreslås at 
rovviltbestandene i større grad enn i dag skal forvaltes på ters av regiongrensene. 

For det femte foreslås endringer i rovviltforskriften § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å 
avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt. Det foreslås at Landbruksdirektoratet 
gis samme mulighet som Miljødirektoratet til å avgi uttalelse på rovviltnemndenes 
forvaltningsplaner. 

Departementet forslår videre for det sjette endringer i rovviltforskriften § 18 om kommunenes 
adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt. Det foreslås at 
kommunene gis klageadgang på alle vedtak om felling etter rovviltforskriften. 

For det syvende foreslår departementet endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst §§ 29a og 34 vedrørende fellingsmetoder av jerv. Det foreslås å tillate nye virkemidler 
for å gjøre lisensfelling av jerv mer effektiv. Dette gjelder bruk av kunstig lys i forbindelse 
med åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn. 

Under enkelte høringsforslag fremkommer det at forslaget etter departementets syn ikke er 
relevante for eller i strid med internasjonale forpliktelser. Sametinget har anmodet om å ta 
bort disse formuleringene. Departementet mener imidlertid dette er en viktig opplysning i 
høringen. 
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2. Bakgrunn for forslaget 
Bakgrunnen for departementets forslag om å endre nødvergebestemmelsen, er å rette opp 
det som ved en inkurie falt ut da naturmangfoldloven ble opprettet. Videre ønsker 
departementet å bringe bestemmelsen i tråd med Bernkonvensjonen og å følge opp 
Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 1854. 

I henhold til de to politiske plattformene Jeløya-plattformen (14. januar 2018) og 
Granavolden-plattformen (17. januar 2019) vil regjeringen etablere en uavhengig 
rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er 
fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene. Energi- og miljøkomiteens flertall har videre i 
forbindelse med behandling av Dokument 8:86 S (2017-2018) understreket viktigheten av å 
etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for 
jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene. Dette er bakgrunnen for 
departementets forslag om en uavhengig rovviltklagenemnd. 

I 2016 ble det gjennomført en evaluering av regional rovviltforvaltning og de regionale 
bestandsmålene. Evalueringen viste blant annet at rovviltregionene er for små til at man kan 
forvente å holde rovviltbestander stabile på eksakte måltall. Hensikten med departementets 
forslag om nye forvaltningsregioner og om felles bestandsmål og arealdifferensiering på 
tvers av forvaltningsregioner, er å øke presisjonen og forutsigbarheten i rovviltforvaltningen, 
og samtidig for å gi rovviltnemndene større ansvar for en tydelig soneforvaltningen.  

Bakgrunnen for forslaget med å gi Landbruksdirektoratets rett til å avgi innspill på 
forvaltningsplaner for rovvilt, er ønsket om i enda større grad enn i dag å inkludere 
landbruksmyndighetene i arbeidet med regionale forvaltningsplaner for rovvilt.  

Kommunene har ikke rettslig klageinteresse på vedtak fattet etter rovviltforskriften, slik dette 
framgår av dagens regelverk. Departementet foreslår derfor endringer i regelverket som 
åpner for at kommuner kan klage på vedtak etter rovviltforskriften.  

Generelt har lisensfelling av jerv i enkelte områder ikke vært effektiv nok til å regulere 
bestanden av jerv på bestandsmålet. Med ønske om å effektivisere lisensfellingen, har totalt 
ti prosjekter godkjent av departementet forsøkt nye virkemidler. Stortinget har videre bedt 
regjeringen om å sende på alminnelig høring forslag om å gjøre virkemidlene fastmontert 
kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av jervebås permanente, ved 
endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Dette følges opp av dette 
høringsforslaget. 
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3. Departementets lov- og forskriftsforslag 

3.1. Naturmangfoldloven § 17 annet ledd – Nødvergebestemmelsen  

3.1.1. Bakgrunnen 

Opprinnelig hadde viltloven § 11 første ledd en felles regel som ga adgang for enhver til å 
avlive vilt for å hindre skade på person eller bufe, og vilkåret «må anses påkrevet» dekket 
begge disse situasjonene. Bestemmelsen ble splittet opp i 1993, da nødvergeretten til 
forsvar for husdyr ble begrenset for å oppfylle våre folkerettslige forpliktelser etter 
Bernkonvensjonen.  

Etter lovendringen het det fortsatt i første ledd at vilt kan felles «uten hensyn til fredning når 
felling må anses påkrevet» for å hindre skade på person. Annet ledd om skade på husdyr 
hadde ikke med de siterte ordene, men ble innledet med at felling kunne skje «[p]å samme 
måte». Etter viltloven var det på det rene at avliving til forsvar for husdyr måtte «anses 
påkrevd» for å være dekket av nødvergeregelen. Dette er blant annet slått fast i rettspraksis, 
jf. Rt. 1997 s. 1341 (1345–46) og 2004 s. 1854 (avsnitt 13).  

I naturmangfoldloven ble de to bestemmelsene igjen samlet i ett ledd. Vilkåret om at felling 
"må anses påkrevd" ble ved en inkurie ikke gjenspeilet i ordlyden i naturmangfoldloven da 
bestemmelsene ble overført hit fra viltloven.  

Forarbeidene til naturmangfoldloven gir klart og entydig uttrykk for at naturmangfoldloven § 
17 annet ledd ikke skulle endre rettstilstanden fra det som gjaldt etter viltloven. Dette fremgår 
av NOU 2004: 28 s. 588 spalte 2 og Ot.prp. nr. 52 (2008–2009) s. 129 spalte 2 og s. 387 
spalte 2.  

På bakgrunn av at selve ordlyden i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum ikke 
omfatter et krav om at avlivingen «må anses påkrevd», har Høyesterett i dommen inntatt i Rt. 
2014 s. 238 likevel kommet til at rettstilstanden ble endret ved vedtakelse av 
naturmangfoldloven § 17, og den samtidige opphevelsen av viltloven § 11. Høyesterett 
bemerker at dersom loven ved en glipp er blitt annerledes enn forutsatt, må dette rettes opp 
ved en lovendring.  

I kjennelse av 2. desember 2004 inntatt i Rt. 2004 s. 1854 tok Høyesterett stilling til hvordan 
uttrykket "direkte angrep" i loven skal forstås. Høyesterett uttaler følgende i avsnitt 18:  

"Det fremgår av forarbeidene at det skal ganske mye til før nødvergeretten inntrer, men de 
gir ikke noe klart svar på hvordan uttrykket «under direkte angrep» skal forstås. Det må etter 
mitt syn tolkes noe mer romslig enn det som kan sies å følge av en snever ordfortolkning, 
men dette må begrenses til tilfeller hvor et angrep er umiddelbart forestående. Uttrykksmåten 
«i ferd med» å angripe, som ble benyttet i proposisjonen og det som sies i 
stortingskomiteens innstilling om at rovviltet må ha til hensikt å angripe, taler for at det bare 
er slike tilfeller som skal henføres under bestemmelsen." 

Departementet ønsker å høre på endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 
17 annet ledd om felling av vilt til forsvar av husdyr. Det foreslås at vilkåret om at felling "må 
anses påkrevd" gjeninntas i nødvergebestemmelsen. Videre ønsker departementet å høre 
på endringer knyttet til vilkåret "under direkte angrep", slik at dette endres til "på grunn av et 
pågående eller umiddelbart forestående angrep". Dette for å følge opp Høyesterett sin 
kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 1854. 
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3.1.2. Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

Norsk rett 

Naturmangfoldloven § 17 annet ledd lyder i dag: 

”Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade 
på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte 
angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe”  

I dom inntatt i Rt. 2014 s. 238 slo Høyesterett som nevnt fast at det ikke kan innfortolkes et 
vilkår om at avliving "må anses påkrevd" for å avlive vilt som foretar direkte angrep på bufe, 
tamrein, gris, hund og fjørfe. Dette grunngis med at § 17 annet ledd annet punktum etter sin 
ordlyd ikke oppstiller et slikt tilleggsvilkår.  

Da naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, avløste bestemmelsene i 
naturmangfoldloven § 17 annet ledd bestemmelsene om nødverge i viltloven §11 første og 
annet ledd. Bestemmelsene i viltloven lød som følger:  

”Vilt kan felles uten hensyn til fredning når felling må anses påkrevet for å fjerne en aktuell og 
betydelig fare for skade på person. 

På samme måte kan eieren, eller noen som opptrer på eierens vegne, felle vilt under direkte 
angrep på bufe og tamrein.”  

 

Bernkonvensjonen 

Norge har sluttet seg til Konvensjon av 19. september 1979 vedrørende vern av ville 
europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen). 
Konvensjonen slår i artikkel 6 fast at de kontraherende parter skal treffe nødvendige og 
egnede lovgivnings- og administrative tiltak for å sikre vern av arter av vill fauna som er 
angitt i Vedlegg II. I Vedlegg II er blant annet ulv, bjørn og jerv oppført. Vernet innebærer 
blant annet at alle former for "forsettlig fangst" og "forsettlig dreping" er forbudt. 

Etter artikkel 9 kan partene gjøre unntak fra forbudet i artikkel 6, så fremt nærmere bestemte 
vilkår er oppfylt. Et av vilkårene er at "det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning". Det 
følger altså av Bernkonvensjonen at ulv, bjørn, jerv og andre arter angitt i Vedlegg II bare 
kan felles dersom det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning, eller dersom det "må 
anses påkrevd", dersom man skal bruke formuleringen fra viltloven § 11 og 
naturmangfoldloven 17 annet ledd første punktum. 

 

3.1.3.  Vurdering av ulike løsninger 
Som nevnt uttaler Høyesterett i dommen inntatt i Rt. 2014 s. 238 om vedtakelse av 
naturmangfoldloven § 17, og den samtidige opphevelsen av viltloven § 11, at dersom loven 
ved en glipp er blitt annerledes enn forutsatt, må dette rettes opp ved en lovendring.  

Departementet ønsker å rette opp dette forholdet slik at bestemmelsen håndheves i tråd med 
det som var lovgivers intensjon, altså å videreføre rettstilstand som gjaldt etter viltloven § 11 
annet ledd. For å tilbakeføre rettstilstanden på dette punktet til den som gjaldt før 
naturmangfoldloven ble vedtatt, foreslår departementet at ordlyden i naturmangfoldloven § 
17 andre ledd annet punktum om angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe endres. Det 
tas inn et vilkår om at avliving "må anses påkrevd".  
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I høringsbrev av 27. november 2014 foreslo departementet flere endringer i 
naturmangfoldloven, inkludert en slik lovendring. Et flertall av dem som uttalte seg om 
forslaget støttet det. Forslaget ble likevel ikke fulgt opp videre. 

Saken er imidlertid nå aktualisert på ny. Norsk Ornitologisk Forening/Birdlife klaget i 2017 
Norge inn for Bernkonvensjonen på grunn av manglende gjennomføring av lovendringen. 
Etter brevveksling med Bernkonvensjonens sekretariat ble klagen kategorisert som en mulig 
sak, "possible file", og behandlet i Bernkonvensjonens permanente komité desember 2017. 
Norge fikk her kritikk for manglende gjennomføring, og Birdlife foreslo at det skulle åpnes sak 
mot Norge. Etter en drøfting ble utfallet at saken fortsatt stod som en "possible file", og Norge 
ble bedt om å rapportere om status i 2018. 

Saken var oppe igjen på møtet i Bernkonvensjonens permanente komité i november 2018. 
Norge informerte da om at et forslag til lovendring som retter opp inkurien vil bli sendt på 
høring. Norge skal rapportere om status igjen på møtet i den permanente komité i desember 
2019. 

Departementet mener det er svært viktig at Norge har bestemmelser i naturmangfoldloven 
som samsvarer med Bernkonvensjonen, og at det ikke åpnes sak mot Norge under 
konvensjonen.  

I tillegg til å endre nødvergebestemmelsen slik at den på dette punktet blir i 
overensstemmelse med Bernkonvensjonen og rettstilstanden før naturmangfoldloven, 
ønsker departementet å oppdatere begrepet "direkte angrep". 

Høyesterett har som nevnt over slått fast i kjennelse av 2. desember 2004 at "direkte angrep" 
må tolkes noe mer romslig enn det som kan sies å følge av en snever ordfortolkning, men 
dette må begrenses til tilfeller hvor et angrep er umiddelbart forestående. 

Departementet foreslår at nødvergebestemmelsen i § 17 annet ledd annet punktum endres i 
tråd med dette, ved at vilkåret "under direkte angrep" endres til "umiddelbart forestående 
angrep". Etter departementets vurdering innebærer Høyesteretts fortolkning at adgangen til å 
avlive vilt i nødverge utvides noe, sammenlignet med ordlyden i gjeldende § 17 annet ledd 
annet punktum. Høyesterett sin fortolkning er å anse som gjeldende rett, så en slik 
lovendring vil ikke innebære noen realitetsendring. Det kan imidlertid være hensiktsmessig 
av opplysningshensyn at fortolkningen fremgår av selve lovteksten.  

Etter departementets vurdering gjør denne endringen det nødvendig å presisere at 
nødvergeretten også gjelder under et pågående angrep. Det må anses å følge av dagens 
ordlyd at nødvergeretten gjelder ved et pågående angrep, og det er ikke et formål å endre 
bestemmelsen på dette punktet. En presisering av at vilt kan avlives "på grunn av et 
pågående", og ikke bare umiddelbart forestående angrep, gir en fullstendig beskrivelse av 
hvilke forhold bestemmelsen er ment å dekke.  

Departementet kan ikke se at problemene som er beskrevet over med manglende 
gjennomføring av Bernkonvensjonens vilkår etc. kan løses på andre måter enn ved 
lovendring. 

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er i sitt foreløpige innspill til departementets 
høringsforslag opptatt av at nødvergebestemmelsen ikke innskjerpes ytterligere i forhold til 
dagens bestemmelse. Det understrekes at det ikke bare er Bernkonvensjonen som har 
betydning, men også folkerettslige bestemmelser og urfolksrett. NRL mener også at ordlyden 
i departementets forslag er vanskelig formulert. Departementet mener høringsforslaget er i 
tråd med folkerettslige prinsipper og urfolks rettigheter. Departementet mener også ordlyden 
er nødvendig for å få en mest mulig presis beskrivelse av nødvergebestemmelsen. 
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3.1.4.  Departementets forslag 

Departementet foreslår at naturmangfoldloven § 17 annet ledd endres til følgende (endring i 
kursiv): 

”Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade 
på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses 
påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, 
gris, hund og fjørfe”  
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3.2. Naturmangfoldloven § 26 b – Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd  

3.2.1. Bakgrunnen 
Rovviltfeltet oppleves ofte som polarisert, der ulike interesser kan stå langt fra hverandre. 
Enkelte grupper i befolkningen sier de har liten tillit til de vedtak som treffes av instansene i 
rovviltforvaltningen. Når klagesaker behandles i departementet, stiller ulike interessegrupper 
ofte spørsmål ved om grunnlaget for avgjørelsene er fullt ut faglige og i hvilken grad det i 
skjønnsutøvelsen er tatt politiske hensyn. Klagesakene legger også beslag på mye ressurser 
i forvaltningen, og da særlig i departementet, og svekker muligheten for å utforme og 
gjennomføre en langsiktig og helhetlig politikk på rovviltfeltet. 

 

3.2.2. Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 
Vedtak om felling av rovvilt treffes av rovviltnemndene, fylkesmennene og Miljødirektoratet. 

Klageinstans for vedtak er Miljødirektoratet og KLD. Myndighetsforholdet varierer avhengig 
av bestandsstørrelse, tiden på året og hvorvidt det fattes vedtak om kvoter for felling eller 
vedtak om uttak av enkeltindivider ved skadefelling. Vedtak om kvoter treffes enten av 
rovviltnemndene (bestandsmål nådd) eller av Miljødirektoratet (bestandsmål ikke nådd), og 
alle vedtak kan påklages til KLD (se figur 2). I 2018 behandlet departementet 20 slike klager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Rovviltnemndene fastsetter kvoter for lisensfelling, kvotejakt og skadefelling når 
bestandsmålet er nådd – Miljødirektoratet fastsetter kvoter når bestandsmålet ikke er nådd. 
KLD er klageinstans i begge tilfeller. 

 

Enkeltsøknader om skadefelling behandles av Fylkesmannen i perioden 1. juni - 15. februar, 
innenfor rammen av kvote for skadefelling fastsatt av Miljødirektoratet/rovviltnemnd. 
Miljødirektoratet er klageinstans i slike saker. 

Enkeltsøknader om skadefelling behandles av Miljødirektoratet i perioden 16. februar - 
31. mai. Dette har sammenheng med yngletidsfredning. KLD er da klageinstans. 

Vedtak om skadefelling av enkeltdyr treffes enten av fylkesmennene (innenfor rammene av 
kvoter satt av rovviltnemndene eller Miljødirektoratet) eller av Miljødirektoratet 
(ekstraordinære uttak i yngletidsperioden). Vedtakene kan påklages til henholdsvis 

Klageinstans: 
Klima- og miljødepartementet 

Bestandsmål ikke nådd: 
Miljødirektoratet 

Bestandsmål nådd: 
Rovviltnemnd 

Kvoter for lisensfelling, 
kvotejakt og skadefelling 
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Miljødirektoratet og KLD. I 2018 behandlet Miljødirektoratet elleve klager på vedtak om 
skadefelling og Klima- og miljødepartementet behandlet fem klager.  

Fylkesmannen treffer vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt, med 
Miljødirektoratet som klageinstans. I 2018 mottok Miljødirektoratet 146 klager på slike vedtak 
(sau 77, tamrein 66, storfe 0 og hund 3). 

Fylkesmannen behandler også søknader om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 
og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) som har regionalt preg (og innenfor rammen av 
de føringer rovviltnemndene gir om bruk av pengene), med Miljødirektoratet som 
klageinstans. Miljødirektoratet behandler søknader om tiltak av nasjonal karakter, med KLD 
som klageinstans. I 2018 fikk Miljødirektoratet 27 klager på slike vedtak. KLD mottok ingen 
klager. 

Miljødirektoratet behandler søknader om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt, med KLD 
som klageinstans. I 2018 mottok KLD to klager på slike vedtak. 

Etter gjeldende rett kan Miljødirektoratet og KLD, som klageinstans, prøve alle sider av 
saken. I praksis er imidlertid klageinstansen tilbakeholden med å overprøve 
skjønnsutøvelsen til førsteinstansen. 

Som en følge av forvaltningshierarkiet, kan KLD, som overordnet organ, også instruere 
underliggende organer. I praksis instruerer departementet verken Miljødirektoratet eller 
rovviltnemndene i enkeltsaker, men departementet gir generelle instrukser om lovforståelse 
og skjønnsutøvelse. KLD har for eksempel sendt brev til rovviltforvaltningen om at det skal 
være høy beredskap og lav terskel for å tillate felling av rovvilt i prioriterte beiteområder. 

Departementet legger til grunn at de endringer som fremkommer av dette høringsforslaget, 
ikke er relevante for internasjonale forpliktelser. 

 

3.2.3. Vurdering av ulike løsninger  

Om det bør det etableres en rovviltklagenemnd 

Som det fremgår av punkt 3.2.1, er det hos enkelte grupper liten tillit til beslutninger som 
fattes på rovviltfeltet og ulike interessegrupper stiller spørsmål ved om det i skjønnsutøvelsen 
tas politiske hensyn. Dette medfører at klagesaksbehandling på rovviltfeltet har betydning for 
departementets ressursbruk og gjennomføringsevne. 

Det er vanskelig å si om tilliten til klageavgjørelser blir større ved at det etableres en 
uavhengig klagenemnd. Skillelinjene i rovviltpolitikken blir ikke borte ved opprettelsen av en 
nemnd. Opprettelse av en uavhengig klagenemnd kan imidlertid bidra til å avpolitisere de 
vedtak som fattes, sikre større forutsigbarhet og konsistens i klageavgjørelsene over tid, øke 
samstemtheten mellom rovviltnemndene på sikt samt gi politisk ledelse og embetsverk i 
departementene anledning til å konsentrere seg om politikkutforming. 

 

Rettslig regulering 

Hvis man skal fravike utgangspunktet om Kongens og regjeringens instruksjonsmyndighet, 
og dette skal kunne begrunne tilsvarende innskrenkning av regjeringens og statsrådens 
ansvar overfor Stortinget, bør Stortinget selv være med å etablere en slik ordning. Dette vil 
typisk kunne skje ved lov. De viktigste elementene ved en uavhengig nemnd bør da fremgå 
av loven. Særlig bør loven så presist som mulig angi nemndas uavhengighet og myndighet.  
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Det er ikke hensiktsmessig å regulere alle detaljer ved en klagenemnd i lov. En nærmere 
regulering av nemndas sammensetning, saksbehandling mv. kan fremgå av forskrift. 

 

Hvilke saker bør en eventuell klagenemnd behandle 

Klagenemndas ansvarsområde avgrenses naturlig til vedtak som kan påklages. Det 
innebærer blant annet at Miljødirektoratets beslutninger om ekstraordinære uttak, som treffes 
etter eget tiltak, ikke omfattes. Tilsvarende gjelder vedtak om tilskudd til kommuner med 
ulverevir. 

Hensynene bak opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd gjør seg sterkest gjeldende 
for klager på vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling. I underkant av 20 klager 
per år er imidlertid et noe begrenset grunnlag for å etablere en klagenemnd.  

I tillegg til vedtak om kvoter, kan man vurdere å gjøre nemnda til klageinstans for alle vedtak 
om skadefelling av enkeltdyr. Det er et betydelig press på politisk ledelse og mange 
enkelthenvendelser om skadefelling, særlig i forkant av og under beitesesongen for sau. 
Hensynene bak opprettelsen av en uavhengig klagenemnd gjør seg dermed gjeldende også 
for disse vedtakene.  

Skadefelling av enkeltdyr gjelder akutte skadesituasjoner som krever hurtig saksbehandling 
og personell som kan håndtere saksbehandling fortløpende. Dette kan tale mot å legge 
klagebehandling av slike saker til en klagenemnd. Mens hurtig saksbehandling er avgjørende 
i første instans, vil klager imidlertid gjennomgående behandles etter at skadesituasjonen er 
avklart. Dette er i dag situasjonen både når det gis tillatelse til skadefelling og når tillatelse til 
skadefelling avslås. Dermed vil dette ikke være et tungt argument mot å legge disse sakene 
til en klagenemnd. 

Man kan også inkludere klager på vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til 
rovvilt. I slike saker er det ofte uenighet mellom dyreeier og staten om erstatningsutmålingen. 
Klagene behandles normalt ikke av departementet, så de berører ikke politisk ledelse eller 
deres gjennomføringsevne i andre saker. Unntaksvis berøres imidlertid departementet og 
politisk ledelse, jf. for eksempel omgjøringssakene i 2017.  

Erstatningssakene kan ses som del av samme sakskompleks som vedtak om kvoter for 
felling av rovvilt, og det kan ha en verdi å se sakene i sammenheng. Mye av den samme 
kunnskapen om rovviltbestandenes størrelse og utbredelse, samt skadebildet på husdyr og 
tamrein, er viktig i behandlingen av begge sakstypene. At en klagenemnd har bred kunnskap 
om "hele" saksfeltet kan også være positivt for klagenemndas arbeid og legitimitet. 

Erstatningssakene vil utvide porteføljen til en klagenemnd betraktelig. Behandling av 
erstatningssaker vil trolig også kreve noe tilleggskompetanse i klagenemnda og i 
sekretariatet. 

Endelig kan man vurdere å også inkludere klager på vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger: FKT-forskriften og forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt 
(omstillingsforskriften). De samme argumentene for å inkludere klager på vedtak om 
erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt, gjør seg også gjeldende i forhold til 
tilskuddsordningene. Når det gjelder argumenter mot, vil økt saksomfang ved å inkludere 
disse sakene, bli marginalt. Også saker etter tilskuddsordningene vil kunne kreve noe 
tilleggskompetanse utover det kvotesakene krever. 

Hvis man skal opprette en uavhengig klagenemnd, taler flere hensyn for å gi klagenemnda 
flere oppgaver enn klager på vedtak om kvoter. Opprettelse og drift av en klagenemnd har 
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en økonomisk og administrativ grunnkostnad, og merkostnadene ved å gi klagenemnda flere 
oppgaver vil forholdsmessig være mindre. Det er også overføringsverdi mellom alle saker 
vedrørende felling av rovvilt som gjør at det har en egenverdi å se disse i sammenheng og at 
de behandles av samme instans. En slik utvidet portefølje kan også gjøre det mer 
interessant å ha verv som medlem av klagenemnda og dermed øke rekrutteringsgrunnlaget, 
samt gjøre det mer attraktivt å jobbe i sekretariatet. Endelig vil en utvidelse av nemndas 
oppgaver avlaste Miljødirektoratet og departementet for oppgaver.  

 

Uavhengighet 

For å oppnå formålet med opprettelse av klagenemnda, må klagenemnda være et uavhengig 
forvaltningsorgan. Det innebærer at organet er unntatt fra den alminnelige organisasjons- og 
instruksjonsmyndigheten i forvaltningshierarkiet. Dette betyr igjen at departementet ikke bør 
ha adgang til å instruere klagenemnda om avgjørelser i enkeltsaker. 

Man kan imidlertid tenke seg at departementet gis adgang til å gi klagenemnda generelle 
instruksjoner om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. Det beror på en 
hensiktsmessighetsvurdering hvor omfattende uavhengigheten i et konkret tilfelle bør være. 

Selv om generelle instrukser er mindre inngripende enn instrukser i enkeltsaker, kan 
generelle instrukser også legge føringer på nemndas myndighetsutøvelse i den enkelte sak. 

Hensynet bak etablering av en rovviltklagenemnd, er blant annet at en nemnd kan bidra til 
økt tillit, større legitimitet og uavhengighet fra skiftende regjeringer. En adgang for 
departementet til å instruere nemnda om lovforståelse og skjønnsutøvelse, er ikke 
nødvendigvis forenelig med disse hensynene. Det kan bli stilt spørsmål ved klagenemndas 
reelle uavhengighet hvis departementet gis en slik generell instruksjonsmyndighet.  

Et annet hensyn bak etablering av en rovviltklagenemnd, er at klagesakene ikke skal legge 
beslag på politiske ressurser i departementet. En adgang til å gi generelle instruksjoner kan 
medføre et press i retning av at departementet skal vurdere enkeltsaker, for eksempel ved at 
man ser hen til konkrete saker som grunnlag for å vurdere om man skal gi eller endre 
generelle instruksjoner. 

Argumenter for en generell instruksjonsadgang, er at det kan bidra til å sikre en ensartet 
praksis, raskere etablering av praksis og kortere saksbehandlingstid.  

Hvis man etablerer en klagenemnd som skal overprøve forvaltningsvedtak, blir 
trekantforholdet mellom departementet, førsteinstansen og klagenemnda annerledes enn det 
som er forutsatt i forvaltningsloven. Ansvar og instruksjonsrett må derfor avklares særskilt 
også mellom førsteinstansen og departementet, og mellom førsteinstansen og klagenemnda.  

Når det gjelder forholdet mellom førsteinstansen og departementet, oppstår spørsmål om 
departementet skal ha adgang til å instruere førsteinstansen. Det er på andre 
forvaltningsområder normalt at departementet kan instruere førsteinstansen, i alle fall med 
generelle instrukser. Det skyldes at det kan være vanskelig å sikre en tilfredsstillende 
overensstemmelse mellom politiske mål og praksis hvis departementet er henvist til å styre 
førsteinstansen bare gjennom lov og forskrift. Dette kan hevdes å være særlig relevant på 
rovviltfeltet, som er utpreget politisk og i stor grad detaljstyrt fra Stortinget. 

Hvis departementet ikke skal ha adgang til å instruere klagenemnda, men skal kunne 
instruere førsteinstansen, kan det i prinsippet utvikle seg ulik praksis mellom førsteinstans og 
klageinstans. Dette taler mot at departementet kan instruere førsteinstansen. 
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I forhold mellom førsteinstansen og klagenemnda, oppstår spørsmål om klagenemnda skal 
kunne omgjøre førsteinstansens vedtak av eget tiltak, slik overordnede organer normalt har 
adgang til. Ved vurderingen av dette spørsmålet, er det relevant å se hen til om 
klagenemndas vedtak vil være gjenstand for klage uavhengig av resultat og i hvilken grad 
regelverkene gir rom for skjønn i førsteinstansens avgjørelser. 

 

Klagenemndas myndighet 

Klagenemnda kan gis myndighet til å prøve alle sider av en klagesak, eller den kan gis en 
mer begrenset myndighet, for eksempel til å prøve lovligheten av et vedtak og om vedtaket 
bygger på riktig faktum. 

Hovedregelen i forvaltningsloven er at klageinstansen kan prøve alle sider av saken. En slik 
myndighet er avgjørende for å få en reell to-instansbehandling og det bør foreligge 
tungtveiende hensyn for å fravike denne hovedregelen.  

Hensynene bak opprettelse av en rovviltklagenemnd, taler også for at nemnda kan prøve alle 
sider av saken. En slik prøving vil bidra til å øke tilliten til rovviltforvaltningens avgjørelser, 
avpolitisere den løpende forvaltningen av rovdyr og sikre en mer forutsigbar og stabil 
forvaltning på sikt. 

 

Sammensetning av nemnda 

Når det gjelder sammensetning av nemnda, kan man i hovedsak velge mellom to modeller. 
Enten at klagenemnda består av politikere/ representanter for berørte interesser og 
organisasjoner (denne modellen vil ligne på rovviltnemndene). Eller at klagenemnda består 
av fagpersoner uten parts- eller organisasjonstilknytning. Hensynet til tillit, legitimitet og 
objektivitet, samt evne til å treffe begrunnede vedtak, taler sterkt for at klagenemnda bør 
bestå av fagpersoner uten parts- eller organisasjonstilknytning. Departementet vurderer en 
slik sammensetning som en forutsetning for en vellykket gjennomføring.  

Man må vurdere om det skal stilles spesielle krav til nemndas leder, for eksempel at nemnda 
ledes av en jurist. I og med at nemndas oppgave blant annet er å utføre lovlighetskontroll, 
kan det være av avgjørende betydning. Det bør også vurderes om juristen, for å sikre den 
nødvendige objektivitet og uavhengighet, fortrinnsvis bør hentes fra domstolene eller fra 
universitetet. 

 

3.2.4. Departementets forslag 
Departementet foreslår å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd, Rovviltklagenemnda. 
Etablering av en klagenemnd kan blant annet bidra til å styrke legitimitet, avpolitisere vedtak, 
sikre større forutsigbarhet og konsistens i klageavgjørelsene over tid, øke samstemtheten 
mellom nemndene på sikt samt gi politisk ledelse og embetsverk anledning til å konsentrere 
seg om politikkutforming. 

Etablering av klagenemnda innebærer at departementet ikke lenger er klageinstans for 
vedtak som omfattes av klagenemndas ansvarsområde (se under). Departementet kan heller 
ikke omgjøre slike vedtak etter eget tiltak. 

For å sikre uavhengigheten og klargjøre at statsråden ikke er ansvarlig overfor Stortinget for 
nemndas avgjørelser, bør vedtak om etablering av klagenemnda treffes av Stortinget, det vil 
si ved lov. Departementet foreslår at nemnda reguleres i en ny § 26 b i naturmangfoldloven. 
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Lovbestemmelsen bør regulere de viktigste spørsmålene: hvilke saker nemnda skal 
behandle, nemndas uavhengighet, myndighet og oppnevning av nemndas medlemmer.  

Departementet foreslår at Rovviltklagenemnda behandler vedtak om kvoter for jakt, 
lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak 
om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger. Hensynene bak etablering av en klagenemnd gjør seg i hovedsak 
gjeldende i forhold til alle disse typene vedtak. Det er kostnadseffektivt at klagenemnda får 
en tilstrekkelig stor portefølje og det kan ha en verdi å se de ulike sakstypene i 
sammenheng. For nemnder som har liten eller ujevn sakstilgang, kan det være utfordrende å 
etablere en effektiv og faglig forsvarlig organisasjon. 

Selv om det i noen sammenhenger kan være hensiktsmessig at departementet gir en 
klagenemnd generelle instruksjoner om lovtolkning og/eller skjønnsutøvelse, mener 
departementet at hensynet til uavhengighet, tillit og legitimitet bør tillegges stor vekt. Disse 
hensynene ivaretas best ved at departementet verken kan instruere klagenemnda ved 
avgjørelse av enkeltsaker eller ved generelle instrukser om lovtolkning og skjønnsutøvelse. 
Departementet bør heller ikke ha adgang til å omgjøre vedtak truffet av klagenemnda. 
Sammensetningen av klagenemnda med fagpersoner uten parts- og organisasjonstilknytning 
og med en jurist som leder (se under), sikrer etter departementets mening at klagenemnda 
er i stand til å foreta gode faglige vurderinger, samtidig som klagenemndas avgjørelser er i 
samsvar med gjeldende regelverk. Departementet foreslår at klagenemnda heller ikke kan 
instrueres om prioritering av saker. 

Det er viktig å understreke at selv om departementets instruksjonsadgang begrenses, vil 
klagenemnda aldri være helt "uavhengig". Nemnda må forholde seg til gjeldende rett, 
Stortingets samlede vedtatte rovviltpolitikk og Norges internasjonale forpliktelser, særlig 
Bern-konvensjonen. 

Begrensningen av departementets instruksjonsadgang sikrer at den ønskede grad av 
uavhengighet blir reell. En uavhengig klagenemnd er imidlertid avhengig av tillit til at 
uavhengigheten ikke misbrukes. Når departementet ikke kan føre kontroll med 
klagenemndas virksomhet ved hjelp av de mekanismer som ligger i forvaltningshierarkiet, må 
det skje på annen måte. En nærmere regulering av krav til medlemmenes faglige 
kvalifikasjoner, prosedyrer for oppnevning av nemndsmedlemmer, krav til saksbehandling, 
åpenhet mv. er viktige i denne sammenheng. Departementet foreslår at disse spørsmålene 
reguleres, dels i naturmangfoldloven § 26 b og dels i forskrift. 

Når det gjelder adgangen til å instruere førsteinstans, mener departementet at det bør være 
en adgang til å gi generelle instruksjoner om blant annet lovforståelse, skjønnsutøvelse mv. 
Departementet mener at dette er nødvendig for sikre en tilfredsstillende overensstemmelse 
mellom politiske mål og praksis. Departementet foreslår ikke at førsteinstans kan instrueres i 
enkeltsaker. 

Departementet foreslår at klagenemnda skal ha adgang til å omgjøre førsteinstansens 
vedtak av eget tiltak, jf. forvaltningsloven § 35. Mange av vedtakene innenfor klagenemndas 
ansvarsområde kan være gjenstand for klage uavhengig av resultat. I slike tilfeller er adgang 
til omgjøring av eget tiltak ikke absolutt nødvendig. Ved vedtak som innvilger erstatning eller 
tilskudd og som søker selv ikke ønsker å overprøve, vil det imidlertid ikke være adgang til å 
få overprøvd vedtaket etter klage. Regelverkene er i tillegg relativt skjønnsmessige og 
departementet mener derfor at klagenemnda bør ha mulighet til å reagere mot en eventuell 
uheldig eller uriktig praktisering av regelverket.  
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Departementet mener at klagenemnda bør ha myndighet til å prøve alle sider av en 
klagesak, slik hovedregelen er i forvaltningsloven. En slik løsning er best i samsvar med 
hensynene bak opprettelsen av en klagenemnd, og departementet kan ikke se at det 
foreligger gode argumenter for å fravike hovedregelen om reell to-instansbehandling. 

Departementet foreslår ingen særlig regulering av adgangen til å prøve klagenemndas 
vedtak for domstolene. De alminnelige skrankene for domstolenes prøvelse av 
forvaltningsvedtak vil følgelig gjelde. 

Det lovfestes at departementet oppnevner klagenemndas medlemmer. Departementet er i 
denne sammenheng Klima- og miljødepartementet. Oppnevning vil skje ved kongelig 
resolusjon. Klagenemnda skal bestå av fagpersoner uten parts- eller organisasjonstilknytning 
og ledes av en jurist. KLD bør tilstrebe å finne medlemmer med faglig tyngde og integritet og 
som ikke har profilert seg spesielt i den offentlige debatten om rovvilt. KLD mottar forslag fra 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) og rådfører seg med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om sammensetningen av rovviltklagenemnda. 
Sammensetningen skal sikre at Rovviltklagenemnda har kompetanse om landbruk, samisk 
kultur- og naturgrunnlag og forutsetninger for å nå den todelte målsetningen i 
rovviltpolitikken. 

Sametinget anmoder i sitt foreløpige innspill til departementets forslag om at KLD rådfører 
seg med Sametinget når det gjelder medlemmene med kompetanse på samisk kultur- og 
naturgrunnlag. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i sitt foreløpige innspill til 
departementets forslag ikke noen motforestillinger mot en uavhengig rovviltklagenemnd, så 
lenge det er definert hvilke kunnskaper som er nødvendig i en slik klagenemnd, og hvor 
Sametinget og NRL er rådført i forhold til nemndas medlemmer. NRL understreker at en 
rovviltklagenemnd må ha reindriftsfaglig kompetanse, blant annet for å kunne vurdere klager 
som kommer fra reindriften. Departementet mener at hensynet til reindriftsfaglig kompetanse 
og samisk kultur- og naturgrunnlag i rovviltklagenemnda vil ivaretas ved at KLD mottar 
forslag fra LMD og rådfører seg med KMD om sammensetningen.   

Departementet foreslår at naturmangfoldloven § 26 b inneholder en hjemmel for å gi forskrift 
med regler om klagenemndas sammensetning, organisering, saksbehandling mv. I en slik 
forskrift, kan det blant annet være relevant å gi nærmere bestemmelser om antall 
medlemmer, hvilken ekspertise medlemmene skal ha, hvilket tidsrom medlemmene 
oppnevnes for, sekretariatets størrelse, kompetanse og plassering, antall møter og 
møtestruktur, saksbehandlingsregler samt regler for innkalling til møter og stemmegivning. 
Departementet tar sikte på å sende utkast til slik forskrift på alminnelig høring høsten 2019, 
slik at forskriften er klar for vedtakelse når lovendringen er behandlet i Stortinget.  

Samtidig med at slik forskrift utarbeides, utarbeides forslag til endringer i rovviltforskriften § 
18, forskrift om rovvilterstatning for husdyr § 16, forskrift om erstatning for tap av tamrein § 
14 og forskrift om tilskudd i forbindelse med rovviltskader § 15. Alle disse bestemmelsene 
regulerer klageadgangen ved vedtak etter forskriftene.  

 

KLDs forslag til ny § 26 b i naturmangfoldloven lyder: 
"§ 26 b (Rovviltklagenemnda) 

Vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om 
skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til 
rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger kan påklages til 
Rovviltklagenemnda.  
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Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker 
eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere 
Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker. 

I saker hvor Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere 
det organet som behandler saken i førsteinstans, om avgjørelse i enkeltsaker. 
Departementet kan heller ikke omgjøre vedtak i slike saker. 

Departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda.   

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om Rovviltklagenemndas 
sammensetning, organisering, saksbehandling mv." 
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3.3. Rovviltforskriften §§ 4 og 5 – Antall forvaltningsregioner for rovvilt  

3.3.1.  Bakgrunnen 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) publiserte 1. juni 2016 en rapport med evaluering av 
den regionale rovviltforvaltningen og de regionale bestandsmålene. NINA viser i sin rapport 
til at forvaltningsregionene for rovvilt er for små til at man kan forvente å holde bestandene 
stabile på eksakte måltall. Det pekes videre på at dagens forvaltningsregioner for rovvilt 
heller ikke tar tilstrekkelig hensyn til rovdyrenes, utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse. 
Rovviltnemndene har dermed fått en oppgave som er vanskelig å gjennomføre i praksis.  

På bakgrunn av blant annet NINAs rapport, gjennomførte KLD vinteren 2016/2017 
innspillsmøter med miljø- og næringsorganisasjoner, Sametinget, fylkesmenn og 
rovviltnemnder. De fleste innspillene støttet da å sende på alminnelig høring endringer om 
større og færre forvaltningsregioner for rovvilt. 

Departementet viser også til Stortingets behandling av regionreformen. Fra 2020 vil det være 
elleve fylker inkludert Oslo, noe som også gjør det aktuelt å se nærmere på avgrensningen til 
dagens forvaltningsregioner for rovvilt.  

KLD ønsker med dette å høre på endringer i forvaltningsregionene for rovvilt. Forslagene om 
større forvaltningsregioner for rovvilt er i tråd med klare, faglige anbefalinger for å gjøre 
usikkerheten i forvaltningen mindre og stabiliteten høyere. Samtidig vil dette gi 
rovviltnemndene et økt ansvar og større handlingsrom i den regionale forvaltningen. I tillegg 
foreslås endringer som gjør forvaltningsregionenes avgrensningen mer i samsvar med de 
elleve nye fylkene som følger av regionreformen.  

 

3.3.2.  Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

I rovviltforskriften §§ 4 og 5, heter det: 

"§ 4 Forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene 

Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser 

a) Region 1 – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Ingen nasjonale mål 
for ynglinger av gaupe, jerv, bjørn eller ulv 

b) Region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder: 12 ynglinger av gaupe 
c) Region 3 – Oppland: 5 ynglinger av gaupe og 4 ynglinger av jerv 
d) Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo: 6 ynglinger av gaupe, samt, i samarbeid med 

region 5, 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger 
i Norge 

e) Region 5 – Hedmark: 10 ynglinger av gaupe, 5 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn, 
samt, i samarbeid med region 4, 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i 
revir som i sin helhet ligger i Norge 

f) Region 6 – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: 12 ynglinger av 
gaupe, 10 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn 

g) Region 7 – Nordland: 10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 1 yngling av bjørn 
h) Region 8 – Troms og Finnmark: 10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 

ynglinger av jerv – hvorav 3 i Finnmark og 6 ynglinger av bjørn. 

 

§ 5 Regionale rovviltnemnder 
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I hver forvaltningsregion skal en rovviltnemnd ha hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, 
jerv, bjørn og ulv. Rovviltnemnden skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor 
sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner. 

Til de enkelte rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra 
fylkestingene, eller av Sametinget følgende antall faste medlemmer: 

a) Region 1: Sogn og Fjordane fylkesting to medlemmer, Hordaland fylkesting ett medlem, 
Rogaland fylkesting ett medlem, Vest-Agder fylkesting ett medlem, 

b) Region 2: Telemark fylkesting to medlemmer, Aust-Agder fylkesting ett medlem, Vestfold 
fylkesting ett medlem, Buskerud fylkesting ett medlem, 

c) Region 3: Oppland fylkesting fem medlemmer, 
d) Region 4: Akershus fylkesting to medlemmer, Østfold fylkesting to medlemmer, Oslo 

bystyre ett medlem, 
e) Region 5: Hedmark fylkesting fire medlemmer, Sametinget ett medlem, 
f) Region 6: Nord-Trøndelag fylkesting to medlemmer, Sør-Trøndelag fylkesting ett 

medlem, Møre og Romsdal fylkesting ett medlem, Sametinget to medlemmer, 
g) Region 7: Nordland fylkesting fire medlemmer, Sametinget to medlemmer, 
h) Region 8: Troms fylkesting to medlemmer, Finnmark fylkesting to medlemmer, 

Sametinget to medlemmer. 

Fylkestingene skal foreslå en kvinnelig og en mannlig kandidat for hvert medlem fra 
fylkestinget. Kandidatene skal ha fast plass i fylkestinget. Dersom fylkeskommunen har 
fylkesutvalg, skal kandidatene også ha fast plass i fylkesutvalget. Medlemmene oppnevnt av 
Sametinget skal være bosatt i forvaltningsregionen. 

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget og Sametinget. 
Rovviltnemnden velger leder. 

Miljødirektoratet avgjør hvilket fylkesmannsembete som skal være sekretariat for den enkelte 
rovviltnemnd. Miljødirektoratet gir nærmere veiledning og retningslinjer for rovviltnemndens 
og sekretariatets virksomhet, herunder om samarbeid over regiongrenser, jf. viltloven § 6 
annet ledd." 

Departementet legger til grunn at de forslag til endringer som fremkommer av dette 
høringsforslaget, ikke er i strid med internasjonale forpliktelser. 

 

3.3.3.  Vurdering av ulike løsninger  

KLD mener det er mange fordeler ved å gjøre endringer i avgrensningen og antallet til 
dagens forvaltningsregioner for rovvilt. Dette gjelder både administrative, 
forvaltningsmessige og biologiske fordeler.  

De administrative fordelene avhenger etter KLDs syn på at forvaltningsregionenes grenser 
fremdeles skal følge gjeldende fylkesgrenser. KLD foreslår derfor ikke alternativer til nye 
avgrensinger for forvaltningsregionene som innebærer at disse følger "biologiske" eller 
topografiske grenser. Selv om dette i mange tilfeller ville være hensiktsmessig med tanke på 
forvaltning av rovviltbestandene, vil det ikke veie opp for de økte administrative utfordringene 
dette ville medført 

KLD mener det er få fordeler ved å videreføre dagens åtte forvaltningsregioner for rovvilt. De 
faglige anbefalingene KLD har mottatt, om at dagens avgrensning med åtte 
forvaltningsregioner for rovvilt fungerer dårlig med tanke på en forutsigbar forvaltning, viser 
at det er hensiktsmessig å se nærmere på en løsning med færre og større 
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forvaltningsregioner for rovvilt. Dagens innretning gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen 
med tanke på bestandsmålsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og 
usikkerhet i forvaltningen. For å skape større presisjon, må bestandene forvaltes 
sammenhengende over større områder. Samtidig vil større forvaltningsregioner for rovvilt gi 
rovviltnemndene et større ansvar og en bedre mulighet til å ta hensyn til utmarksbeitets eller 
reindriftens utbredelse.  

Videre vil ikke dagens avgrensning forvaltningsregioner for rovvilt samsvare med de 
administrative grensene til de elleve nye fylkene som følger av regionreformen, noe som vil 
skape store utfordringer for forvaltningen og administrasjon av forvaltningsregionene for 
rovvilt (se figur 3). Dette må også legges til grunn i vurderingen av nye forvaltningsregioner.  

 

 
Figur 3. Kart over dagens åtte forvaltningsregioner for rovvilt (venstre), sammenlignet med 
de elleve nye fylkene som følger av regionreformen (høyre).  

 

Vurdering av antall forvaltningsregioner 

Når det gjelder antall forvaltningsregioner for rovvilt, mener KLD at en modell med seks, syv 
eller åtte forvaltningsregioner gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen. KLD mener dette gir 
en oppløsning som i liten grad kan ta tilstrekkelig hensyn til rovdyrenes, utmarksbeitets eller 
reindriftens utbredelse. Dette er utfordringer som ofte synliggjøres i rovviltnemndenes arbeid 
med en tydelig soneforvaltning. KLD ser det heller ikke som aktuelt å vurdere flere enn åtte 
forvaltningsregioner for rovvilt, da det ytterligere vil redusere presisjonen i forvaltningen av 
rovvilt. 

For å videreføre ordningen med de regionale rovviltnemndene med noenlunde samme 
funksjon som i dag, ser samtidig ikke KLD det som formålstjenlig å gå videre med en modell 
med to eller tre forvaltningsregioner for rovvilt. 

KLD mener at en forvaltningsmodell med fire eller fem forvaltningsregioner for rovvilt vil gi 
høyere presisjon i forvaltningen, med tanke på å nå bestandsmålene for rovvilt, samtidig som 
en slik inndeling i større grad vil gi forvaltningen mulighet til å ta hensyn til rovdyrenes, 
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utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse i Norge, samt hensyn til rovviltbestander i 
naboland. Samtidig bevares rovviltnemndenes funksjon på noenlunde samme nivå som i 
dag. Rovviltnemndenes rolle ved å prioritere mellom beite- og rovviltprioriterte områder 
videreføres, og rovviltnemndene vil på samme måte som i dag kunne ivareta viktige 
regionale hensyn med tanke på blant annet arealdifferensiering.  

 

Vurdering av alternative inndelinger 

Når det gjelder de nordligste fylkene, mener KLD at det mest aktuelle alternativet er å 
videreføre dagens forvaltningsregion med Troms og Finnmark i én forvaltningsregion 
(dagens forvaltningsregion 8). Et annet alternativ er å slå Troms og Finnmark sammen med 
Nordland (dagens forvaltningsregion 7). Troms og Finnmark og Nordland er områder som 
har store likheter hva gjelder ressursgrunnlag, og som til dels deler noen av de samme 
mulighetene og utfordringene knyttet til reindrift, husdyr og rovvilt. Dette er regioner som 
også har til felles at de har en lang grense til naboland, og de utfordringer som er knyttet til 
dette. En slik sammenslåing vil etter departementets syn likevel føre til at 
forvaltningsregionen får et ansvar som blir uforholdsmessig stort, sammenlignet med andre 
forvaltningsregioner, med tanke på utfordringer knyttet til ulike rovviltforekomster, tamrein og 
husdyr. Samtidig vil blant annet utbredelsen og omfanget av reindrift og husdyr i fylkene, 
samt tilknytning til henholdsvis Russland, Finland og Sverige, og historikk for samhandling 
med disse landene, bety at Troms og Finnmark bør forbli en egen forvaltningsregion for 
rovvilt. 

Det kan også være hensiktsmessig å slå Nordland sammen med Trøndelag. Dette er fylker 
som deler lang grense med Sverige, og i stor grad deler de samme mulighetene og 
utfordringene knyttet til reindrift, husdyr og rovvilt. På den annen side kan fylkenes ulikheter i 
topografi og utforming tale mot en slik sammenslåing, selv om dette er et relevant argument 
for de fleste forslag til sammenslåing av forvaltningsregioner for rovvilt.  

Det kan også være naturlig å vurdere om Trøndelag bør slås sammen med Møre- og 
Romsdal (tilsvarende dagens forvaltningsregion 6), i stedet for Nordland. Det er imidlertid, 
etter KLDs syn, mer nærliggende å sammenligne Møre og Romsdal med de øvrige fylkene 
på Vestlandet, noe vi kommer nærmere inn på under.  

Fylkene Trøndelag og Innlandet kan også slås sammen, men dette anses av KLD som lite 
hensiktsmessig. En slik sammenslåing vil etter departementets syn føre til at 
forvaltningsregionen får et ansvar som blir uforholdsmessig stort, sammenlignet med andre 
forvaltningsregioner, med tanke på utfordringer knyttet til ulike rovviltforekomster, tamrein og 
husdyr. Det er etter vår mening mer naturlig å vurdere å slå Innlandet sammen med Viken og 
Oslo, noe vi også kommer nærmere inn på under. 

Vestlandet omfatter Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Dette er en del av landet som 
deler en lang historikk, og som har mange likhetstrekk knyttet til ressursgrunnlag, 
kysttilknytning, husdyrhold og annen næring som gjør det naturlig for KLD å se dette området 
i sammenheng også i rovviltforvaltningen. Med unntak av Møre og Romsdal, har det ikke 
vært mål om ynglende bestander av store rovdyr i denne delen av landet, og bestandene av 
store rovdyr har derfor i dag en begrenset utbredelse her.  

Av hensyn til forvaltningen av den sørvestlige delbestanden av jerv, ville det vært fornuftig å 
vurdere en sammenslåing av Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet. KLD mener imidlertid 
at fylkene på Østlandet har egenskaper som gjør at disse bør ses i sammenheng med 
hverandre. Dette gjelder blant annet rovviltforekomster og husdyrhold, men også blant annet 
topografi og tilgjengelige byttedyr. KLD mener også at fylker med mål om ynglinger av ulv 
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bør forvaltes i én og samme forvaltningsregion for rovvilt. Det vil i praksis si en 
sammenslåing av Innlandet, Viken og Oslo.  

Det finnes argumenter som tilsier at Agder og Vestfold og Telemark sammen kan være en 
egnet forvaltningsregion for rovvilt. Dette er de eneste nye fylkene i Sør-Norge, utenom 
Vestlandet, som ikke har mål om ynglinger av ulv. Dette er også områder som har 
likhetstrekk hva gjelder blant annet ressursgrunnlag og kysttilknytning, og som deler mange 
av de samme erfaringene med husdyrhold og utfordringer knyttet til andre rovviltforekomster, 
inkludert streifende ulv. I en modell med fire forvaltningsregioner må det vurderes om 
Sørlandet bør slås sammen med enten Vestlandet eller Østlandet. KLD mener at det spesielt 
er mange likhetstrekk i forvaltningen av rovviltbestander på Østlandet og Sørlandet, og at det 
er en mer naturlig enhet i rovviltforvaltningen, sammenlignet med en sammenslåing av 
Sørlandet og Vestlandet.  

 

Alternativ med fire forvaltningsregioner 

Basert på en ny forvaltningsmodell med fire forvaltningsregioner for rovvilt, mener KLD 
følgende fordeling av de elleve nye fylkene er mest hensiktsmessig og gir flest 
administrative, forvaltningsmessige og biologiske fordeler (se også figur 4): 

- Region Nord: Troms og Finnmark. 
- Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag. 
- Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. 
- Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. 
 

 
Figur 4. Eksempel på ny forvaltningsmodell som innebærer at Norge deles i fire 
forvaltningsregioner for rovvilt, med avgrensningene til de elleve nye fylkene som følger av 
regionreformen inntegnet. 
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En ny modell med fire forvaltningsregioner for rovvilt, vil få betydning for den regionale 
fordelingen av de nasjonale bestandsmålene. Departementet ønsker derfor å skissere 
hvordan dagens bestandsmål kan fordeles på fire forvaltningsregioner. Vi vil imidlertid 
understreke at vi i dette høringsnotatet primært anbefaler felles bestandsmål på tvers av 
forvaltningsregioner, jf. kapittel 3.4. 

Det legges til grunn at en modell med fire forvaltningsregioner, i tråd med departementets 
forslag, i liten grad medfører endringer i rovviltprofilen for de nye forvaltingsregionene Nord 
(Troms og Finnmark) og Østlandet (Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder). 
Her ser vi for oss at bestandsmålene i dagens forvaltningsregioner 2 (Vestfold, Buskerud, 
Telemark og Aust-Agder), 3 (Oppland), 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark) 
summeres sammen for den nye forvaltningsregionen Østlandet. Dagens forvaltningsregion 8 
(Troms og Finnmark) med tilhørende regionalt bestandsmål videreføres, på samme måte 
som i dag, for forvaltningsregionen Nord.  

Departementets legger imidlertid til grunn at et forslag på fire nye forvaltningsregioner vil få 
betydning for rovviltprofilen for de nye forvaltningsregionene Midt-Norge (Nordland og 
Trøndelag) og Vestlandet (Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland). Grunnen til dette er at 
departementet foreslår at dagens forvaltingsregion 6 Trøndelag (Møre og Romsdal og 
Trøndelag) splittes opp. Trøndelag foreslås slått sammen med Nordland, og Møre og 
Romsdal foreslås slått sammen med fylkene Rogaland og Vestland. 

Departementet ser det som naturlig at den nye forvaltningsregionen Vestlandet viderefører 
en del av det regionale bestandsmålet for gaupe og jerv i dagens forvaltningsregion 6. 
Departementet har tatt utgangspunkt i rovviltnemndas fylkesvise fordeling, slik det 
fremkommer av forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 datert 21. november 20131. Møre og 
Romsdal er oppført med følgende delmål: 

- 2 ynglinger av gaupe. 
- 3 ynglinger av jerv. 

 
Grunnen til at det ikke er tatt utgangspunkt i siste reviderte forvaltningsplan for regionen 
(vedtatt 22. mars 20182), er at det ikke forekommer en fordelingsnøkkel for gaupe i Møre og 
Romsdal. Fordelingen av jerv i Møre og Romsdal er imidlertid videreført i forvaltningsplanen 
fra 2018 på tre ynglinger. 

Øvrig bestandsmål for dagens forvaltningsregion 6 summeres med dagens bestandsmål for 
forvaltningsregion 7 (Nordland), og utgjør sammen bestandsmålet for den nye 
forvaltningsregionen Midt-Norge.  

Med bakgrunn i dette kan dagens forvaltningsmål fordeles på følgende måte på fire nye 
forvaltningsregioner: 

- Region Nord – Troms og Finnmark: 10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 
ynglinger av jerv – hvorav 3 i Finnmark og 6 ynglinger av bjørn. 

- Region Midt-Norge – Nordland og Trøndelag: 20 ynglinger av gaupe, 17 ynglinger av 
jerv og 4 ynglinger av bjørn. 

- Region Vestlandet – Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland: 2 ynglinger av gaupe og 
3 ynglinger av jerv. 

                                                 
1 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-
fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf 
2 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-
klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
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- Region Østlandet – Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder: 33 ynglinger 
av gaupe, 9 ynglinger av jerv, 3 ynglinger av bjørn, samt 4–6 årlige ynglinger av ulv 
hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. 

 

Alternativ med fem forvaltningsregioner 

Dersom man ønsker å gå for en løsning med fem forvaltningsregioner for rovvilt, er det 
naturlig å ta utgangspunkt i forslaget om fire forvaltningsregioner, og skille ut enkelte fylker til 
en ny, femte forvaltningsregion for rovvilt. De mest aktuelle fylkene er etter KLDs syn 
Nordland eller Agder og Telemark og Vestfold. KLD mener det er mest naturlig at Agder og 
Vestfold og Telemark blir en egen forvaltningsregion for rovvilt. Selv om det også er gode 
argumenter for at Nordland skal være en egen forvaltningsregion for rovvilt, mener KLD at 
rovviltets svært store leveområder i Nord-Norge tilsier at det er viktig å ha store, robuste 
forvaltningsregioner for rovvilt i denne delen av landet. 

Basert på en ny forvaltningsmodell med fem forvaltningsregioner for rovvilt, mener KLD 
følgende fordeling av de elleve nye fylkene er mest hensiktsmessig og gir flest 
administrative, forvaltningsmessige og biologiske fordeler (se også figur 5): 

- Region Nord: Troms og Finnmark. 
- Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag. 
- Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. 
- Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken. 
- Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder. 
 

 
Figur 5. Eksempel på ny forvaltningsmodell som innebærer at Norge deles i fem 
forvaltningsregioner for rovvilt, med avgrensningene til de elleve nye fylkene som følger av 
regionreformen inntegnet. 
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En ny modell med fem forvaltningsregioner for rovvilt, vil få betydning for den regionale 
fordelingen av de nasjonale bestandsmålene. Vi ønsker derfor å skissere hvordan dagens 
bestandsmål kan fordeles på fem forvaltningsregioner. Departementet vil imidlertid 
understreke at vi i dette høringsnotatet primært anbefaler felles bestandsmål på tvers av 
forvaltningsregioner, jf. kapittel 3.4. 

En modell med fem forvaltningsregioner, i tråd med departementets forslag, i stor grad følge 
samme utgangspunkt som for en modell med fire forvaltningsregioner når det gjelder 
regional fordeling av nasjonale bestandsmål. I en modell med fem forvaltningsregioner 
foreslår departementet imidlertid at fylkene Vestfold og Telemark og Agder skilles ut som den 
nye forvaltningsregionen Sørlandet. Departementet legger til grunn at den nye 
forvaltningsregionen Sørlandet da viderefører en del av bestandsmålet som vi ovenfor, i 
forbindelse med en modell med fire forvaltningsregioner, har foreslått til forvaltningsregion 
Østlandet.  

Selv om rovviltnemnda i dagens forvaltningsregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-
Agder) i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt, datert april 20173, sier det ikke skal være mål 
om yngling av gaupe i deler av Aust-Agder, skisserer ikke rovviltnemnda noen videre 
fordelingsnøkkel på fylkene for regionalt bestandsmål for rovvilt. Departementet har derfor 
tatt utgangspunkt i at det regionale bestandsmålet på tolv ynglinger av gaupe fordeles likt 
mellom Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. 

Med bakgrunn i dette kan dagens forvaltningsmål ha følgende fordeling på fem nye 
forvaltningsregioner: 

- Region Nord – Troms og Finnmark: 10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 
ynglinger av jerv – hvorav 3 i Finnmark og 6 ynglinger av bjørn. 

- Region Midt-Norge – Nordland og Trøndelag: 20 ynglinger av gaupe, 17 ynglinger av 
jerv og 4 ynglinger av bjørn. 

- Region Vestlandet – Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland: 2 ynglinger av gaupe og 
3 ynglinger av jerv. 

- Region Østlandet – Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder: 24 ynglinger 
av gaupe, 9 ynglinger av jerv, 3 ynglinger av bjørn, samt 4–6 årlige ynglinger av ulv 
hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge 

- Region Sørlandet – Vestfold og Telemark og Agder: 9 ynglinger av gaupe. 
 

Departementets vurdering av omfordeling av regionale bestandsmål 

Når det gjelder KLDs primære forslag om ny fordeling av de regionale bestandsmålene, viser 
vi til kapittel 3.4 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av 
forvaltningsregioner. I dette kapittelet redegjøres det også for muligheten med å omfordele 
ynglinger av gaupe fra nord til sør. 

  

3.3.4.  Departementets forslag 

KLD foreslår følgende endringer i rovviltforskriften § 4 (endring i kursiv), vedrørende antall 
forvaltningsregioner: 

"§ 4 Forvaltningsregioner 

                                                 
3 https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovvilt%20region%202/Forvaltningsplan%20rovvilt%20april-
2017%20Region%202.pdf 

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovvilt%20region%202/Forvaltningsplan%20rovvilt%20april-2017%20Region%202.pdf
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Rovvilt%20region%202/Forvaltningsplan%20rovvilt%20april-2017%20Region%202.pdf
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Det skal være fire forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser.  

Forvaltningsregionene har følgende avgrensning: 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. 

 
§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 

(…)" 

Som et alternativ til dette, foreslår KLD følgende endringer: 

"§ 4 Forvaltningsregioner 

Det skal være fem forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser.  

Forvaltningsregionene har følgende avgrensning: 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo og Viken,  
e) Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder. 

 
§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 

(…)" 

 

Når det gjelder forslag om endring i rovviltforskriften knyttet til regional fordeling av de 
nasjonale bestandsmål for forvaltningsregion (ny § 4 a), viser vi til høringsforslag 3.4 om 
forslag til endringer i rovviltforskriften – felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere 
rovviltregioner. 

Departementets høringsforslag om fire nye forvaltningsregioner vil få betydning for antall 
medlemmer i rovviltnemndene oppnevnt fra fylkestingene og for samisk representasjon, jf. 
rovviltforskriften § 5 om regionale rovviltnemnder. Det vil også få betydning for 
representasjon fra de forskjellige fylkestingene. I dag er det 43 faste medlemmer i 
rovviltnemndene, hvorav syv av disse oppnevnes av Sametinget. Departementet mener at 
antall faste medlemmer (og samtidig varamedlemmer) totalt sett bør reduseres, dersom det 
fastsettes færre forvaltningsregioner. Siden forvaltningsregionene i de fleste tilfeller øker noe 
i utstrekning, kan det være naturlig se for seg at antall faste medlemmer i rovviltnemndene i 
den enkelte forvaltningsregion også øker noe. Et utgangspunkt kan for eksempel være syv 
faste medlemmer i en rovviltnemnd. Departementet har som intensjon at samisk 
representasjon i rovviltnemndene andelsmessig ikke skal reduseres sammenlignet med i 
dag. Departementet ønsker å høre på instansenes syn om antall faste medlemmer i 
rovviltnemndene, representasjon fra de ulike fylkestingene, samt samisk representasjon i 
rovviltnemndene. 

Eventuell endring av rovviltforskriften legges frem for Stortinget før endringen vedtas, jf. 
Stortingets vedtak nr. 336 av 13. mai 2004.   
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3.4. Rovviltforskriften §§ 4 a og 6 – Felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere 
rovviltregioner  

3.4.1.  Bakgrunnen 
I rovviltforliket fra 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011)) står det i pkt. 2.1.9 at 
"Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale 
bestandsmålene av rovvilt skal evalueres innen fem år." 

Arealdifferensiering og tydelig soneforvaltning utgjør viktige grunnprinsipper i gjeldende 
rovviltpolitikk. Skal soneforvaltning ha ønsket effekt, er det avgjørende at rovviltprioriterte 
områder blant annet er store nok til å dekke arealkravet til den aktuelle arten, består av 
egnede leveområder og at lokaliseringen sees i sammenheng med utbredelsen av arten i 
naboregioner og naboland. Måloppnåelse for levedyktig, næringsmessig beitebruk betinger 
at jordbruks- og reindriftsfaglige forutsetninger for langsiktige investeringer i næringsdriften 
følges opp av forvaltningen. Tap og risiko for tap av beitedyr på grunn av rovvilt i 
beiteområder i nærheten av rovviltprioriterte områder utgjør en særlig utfordring der 
inndelingen av soner er fragmentert og lite sammenhengende.  

NINA utarbeidet i 2016 en rapport med en evaluering av den regionale rovviltforvaltningen og 
de regionale bestandsmålene4, med hensyn til måloppnåelse i gjeldene rovviltpolitikk. I 
tillegg gjennomførte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) en vurdering av hva 
rovviltbestandene betyr for norsk landbruk5, på oppdrag fra LMD. På bakgrunn av disse 
rapportene avga Miljødirektoratet en faglig anbefaling til KLD. KLD gjennomførte så 
innspillsmøter med miljøorganisasjoner, husdyr- og tamreinorganisasjoner, Sametinget, 
fylkesmenn og rovviltnemnder vinteren 2016/2017. KLD har også fått skriftlige innspill. 

Bestandsmålene for de ulike rovviltartene er fastsatt i rovviltforskriften, og er i dag spesifisert 
for den enkelte rovviltregion (i dag åtte regioner). Arealdifferensieringen, det vil si 
lokaliseringen av rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder, bestemmes av de regionale 
rovviltnemndene. Unntaket er ulv, der bestandsmålet er felles for dagens rovviltregion 4 og 5, 
og ulvesonen er fastsatt av Stortinget. Det er vedtatt konkrete mål for de ulike regionene, og 
Stortinget har vedtatt at rovviltbestandene skal forvaltes så nær bestandsmålene som mulig. 

NIBIOs rapport viste til at forvaltningssonene for rovvilt dekker 57 prosent av nyttbart 
utmarksbeite, og at beitekapasiteten ble utnyttet med 26 prosent innenfor sonene, mot 59 
prosent utenfor sonene. Det er i forvaltningssoner for bjørn og ulv at utmarksbeite med sau i 
størst grad er avviklet, og gjenværende sauehold er flyttet til innmark, innenfor rovviltgjerder 
eller til sommerbeiter utenfor forvaltningssonene. Det vises også til NIBIO-rapporten 
Beitebruk i ulvesona om utviklingen i perioden 1999–20176.  

De nasjonale målene for rovviltartene er satt lave, blant annet av hensyn til beitenæring. 
Målene er igjen fordelt på de ulike forvaltningsregionene for rovvilt. NINAs evaluering av den 
regionale rovviltforvaltningen har vist at det er svært utfordrende, og nærmest umulig, for 
rovviltnemndene å forvalte små deler av bestandene på et så presist nivå som Stortinget 
ønsker. Dette blant annet fordi rovvilt bruker store areal og at tilfeldigheter i ynglesuksess 
(antall valpekull) eller dødelighet kan gi store utslag når tallene er små. 

KLD foreslår å formalisere samarbeidet mellom rovviltregioner, gjennom at det legges 
føringer om samarbeid om arealdifferensieringen på tvers av regioner tas inn i 

                                                 
4 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2391094 
5 https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2391081 
6 https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2576930 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2391094
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2391081
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2576930
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rovviltforskriften. Departementet ønsker også synspunkter på om det skal eller ikke skal 
fastsettes felles bestandsmål for flere regioner. 

 

3.4.2.  Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

I rovviltforskriften § 4, om forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene, heter 
det: 

"Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser 

a) Region 1 – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Ingen nasjonale mål 
for ynglinger av gaupe, jerv, bjørn eller ulv 

b) Region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder: 12 ynglinger av gaupe 
c) Region 3 – Oppland: 5 ynglinger av gaupe og 4 ynglinger av jerv 
d) Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo: 6 ynglinger av gaupe, samt, i samarbeid med 

region 5, 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger 
i Norge 

e) Region 5 – Hedmark: 10 ynglinger av gaupe, 5 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn, 
samt, i samarbeid med region 4, 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i 
revir som i sin helhet ligger i Norge 

f) Region 6 – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag: 12 ynglinger av 
gaupe, 10 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn 

g) Region 7 – Nordland: 10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 1 yngling av bjørn 
h) Region 8 – Troms og Finnmark: 10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 

ynglinger av jerv – hvorav 3 i Finnmark og 6 ynglinger av bjørn." 

 

I rovviltforskriften § 6, om regional forvaltningsplan for rovvilt, heter det videre: 

"Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 
skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. 
Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert 
forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og 
reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk 
og reduserte tap og konflikter. 

Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet til uttalelse før 
den vedtas av rovviltnemnden." 

Departementet legger til grunn at de forslag til endringer som fremmes, ikke er i strid med 
internasjonale forpliktelser, herunder regulering av fellingsmetoder etter Bernkonvensjonen. 

 

3.4.3.  Vurdering av ulike løsninger  

KLD mener rovviltnemndene bør få større, felles ansvar for å forvalte rovviltbestandene på 
tvers av forvaltningsregionene for rovvilt. Dette mener vi vil bidra til å øke presisjonen, fordi 
tilfeldigheter får mindre utslag og fordi det gir et langt bedre utgangspunkt for å fastsette 
hensiktsmessige soner til henholdsvis rovvilt og beitedyr. KLD mener av den grunn det bør 
legges føringer om samarbeid om arealdifferensiering/soneinndeling på tvers av 
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forvaltningsregioner for rovvilt, samt vurderes å fastsette felles bestandsmål på tvers av 
regiongrenser. Felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner og formalisert samarbeid om 
soneinndeling, vil gi en mer helhetlig og stabil forvaltning. Det vil også gi nemndene større 
handlingsrom, og økt sannsynlighet for over tid å stabilisere bestandene nærmere 
bestandsmålene. I tillegg vil en samordning av soneforvaltningen kunne gi større 
forutsigbarhet for beitenæringene og ytterligere redusere tap av beitedyr til rovvilt. Blant 
annet vil en bedre samordning av soneinndelingen kunne øke sannsynligheten for at viktige 
beiteområder, som går på tvers av forvaltningsregionene, blir ivaretatt. Det samme gjelder 
viktige leveområder for rovvilt. 

En mulig ulempe med felles bestandsmål for flere regioner kan være at den regionale 
forankringen blir noe svekket, fordi hver enkelt rovviltnemnd må samarbeide med andre 
rovviltnemnder, og dermed i enkelte tilfeller kan få mindre handlingsrom for selvstendige 
vurderinger. 

Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål, mener KLD det kan være hensiktsmessig å 
dele landet i to, med deling ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. Dette både ut fra 
geografiske hensyn, hensynet til en samlet forvaltning av den sørvestlige jervebestanden og 
fordi det på svensk side er funnet en genetisk skillelinje for bjørn i dette området, samt en 
sannsynlig naturlig barriere for utvandring av binner. Ut fra administrative grenser, kan det 
imidlertid være utfordrende med en slik deling mellom tidligere Nord- og Sør-Trøndelag, og 
departementet ønsker særlig innspill om den eksakte grensedragningen.  

Dersom det skal fastsette felles bestandsmål henholdsvis nord og sør for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla, må det først gjøres en vurdering av hvordan eksisterende 
bestandsmål i nåværende forvaltningsregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) kan deles 
ved denne grensen. I dette har departementet tatt utgangspunkt i rovviltnemndas fylkesvise 
fordeling av bestandsmålene for gaupe og jerv slik det fremkommer av forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 6 datert 21. november 2013.7 Videre er det tatt utgangspunkt i at 
fylkesgrensen mellom tidligere Sør- og Nord-Trøndelag så å si tilsvarer det foreslåtte skillet 
ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. 

Den fylkesvise fordelingen av bestandsmålet for gaupe er i forvaltningsplanen som følgende: 

- Møre og Romsdal: 2 ynglinger av gaupe. 
- Sør-Trøndelag: 4 ynglinger av gaupe.  
- Nord-Trøndelag: 6 ynglinger av gaupe. 

Den fylkesvise fordelingen av bestandsmålet for jerv er i forvaltningsplanen som følgende: 

- Møre og Romsdal: 3 ynglinger av jerv. 
- Sør-Trøndelag: 3 ynglinger av jerv.  
- Nord-Trøndelag: 4 ynglinger av jerv. 

Bestandsmålet for bjørn er i forvaltningsplanen i sin helhet lagt til Nord-Trøndelag. Det er 
videre ikke mål om ynglende bestander av ulv i forvaltningsregionen. 

Med bakgrunn i dette, vil bestandsmålet på tolv familiegrupper av gaupe i region 6 omfatte 
seks familiegrupper av gaupe sør for og seks familiegrupper av gaupe nord for 
Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. På samme måte vil bestandsmålet på ti jervekull i 

                                                 
7 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-
fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-nord-trondelag/dokument-fmnt/miljovernavdelingen/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-rapport-nr.-2013-4---november-2013.pdf
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region 6 omfatte seks jervekull sør for og fire jervekull nord for Trondheimsfjorden og 
Stjørdalselva/Tevla. 

Grunnen til at det ikke er tatt utgangspunkt i siste reviderte forvaltningsplan for regionen 
(vedtatt 22. mars 2018) 8, er blant annet at det her ikke fremkommer samme fordelingsnøkkel 
for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

Som et alternativ til å ta utgangspunkt i forvaltningsplanen for rovvilt, kan en ta utgangspunkt 
i den andelsmessige fordelingen av registrerte familiegrupper av gaupe og jervekull, for 
eksempel slik det kommer frem av Rovdatas overvåkingsrapporter for de tre siste årene 
(2016-2018). Departementet viser til at dette kun ville medført små endringer i den foreslåtte 
fordelingen nord og sør for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. 

Med utgangspunkt i rovviltnemnda i region 6 sin forvaltningsplan for rovvilt fra 2013, mener 
departementet derfor det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i at den regionale fordelingen 
av det nasjonale bestandsmålet for gaupe og jerv, henholdsvis nord og sør for 
Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla, er som følgende: 

- Sør: 39 ynglinger av gaupe og 15 ynglinger jerv 
- Nord: 26 ynglinger av gaupe og 24 ynglinger av jerv 

Departementet har videre vurdert eventuelle omfordelinger av de regionale bestandsmålene, 
og har i dette tatt utgangspunkt at en todeling av bestandsmålene henholdsvis nord og sør 
for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla, slik beskrevet over. For bjørn og jerv foreslår 
vi ingen endringer. Derimot foreslår vi endringer i fordelingen av bestandsmål for gaupe, jf. 
nærmere beskrivelse under. 

Gaupa bruker større hjemmeområder i nordlige deler av landet, der det også er utbredt 
tamreindrift. Dette gjør soneforvaltningen krevende. I sørlige deler av landet bruker gaupene 
mindre arealer, og det er tilgjengelige områder uten tamrein og uten sau på utmarksbeite. 
Departementet foreslår at tre av de årlige ynglingene i bestandsmålet for gaupe som i dag er 
lagt til dagens forvaltningsregion 8 (Troms og Finnmark) flyttes til Sør-Norge. Dette vil si at 
departementets forslag til fordeling av familiegrupper av gaupe, er som følger: 

- Sør: 42 ynglinger av gaupe  
- Nord: 23 ynglinger av gaupe 

For gaupe har KLD også vurdert endringer med tanke på å oppheve prinsippet om 
soneinndeling, noe både Miljødirektoratet og NINA har vært inne på i sine vurderinger av den 
regionale rovviltforvaltningen. De har blant annet vist til at arealdifferensieringen i liten grad 
praktiseres i rovviltregionene i Sør-Norge, og at det er stort overlapp mellom områder med 
stor andel sau på utmarksbeite samtidig som de er viktige for oppnåelse av bestandsmål for 
gaupe. KLD viser imidlertid til at soneforvaltning er et grunnleggende prinsipp i 
rovviltpolitikken, og Stortinget har også understreket viktigheten av at inndelingen praktiseres 
tydelig. Ved å gå bort fra soneinndelingen, vil skillet mellom områder prioritert til henholdsvis 
gaupe og beitedyr viskes ut. Vi mener uklarheter om hvilke prioriteringer som skal gjøres i 
ulike områder, vil bidra til å redusere tilliten til forvaltningen. KLD mener det også vil være en 
viss sannsynlighet for at tap av beitedyr til gaupe kan øke og at forutsigbarheten for 
beitenæringen bli mindre. KLD mener på denne bakgrunn at prinsippet om soneforvaltning 
bør opprettholdes også for gaupe. 

                                                 
8 https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-
klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-trondelag/dokument-fmtl/miljo-og-klima/rovvilt/forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-6-midt-norge-more-og-romsdal-og-trondelag.pdf
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NRL viser i sitt foreløpige innspill til departementets høringsforslag om endringer i 
bestandsmål, at det må gjennomføres en sårbarhetsanalyse, for å få bedre kunnskaper om 
hvordan de fastsatte bestandsmål påvirker næringen. Departementet mener det ligger til 
grunn nok kunnskap til å gjøre endringer knyttet til de regionale bestandsmålene.  

 

3.4.4.  Departementets forslag 

Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner for rovvilt, 
foreslår KLD følgende ny § 4 a i rovviltforskriften om nasjonale bestandsmål for 
forvaltningsregionene (endring i kursiv): 

"§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla: 

Gaupe: 42 årlige ynglinger,  

Jerv: 15 årlige ynglinger, 

Bjørn: 3 årlige ynglinger, 

Ulv: 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. 

 

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla: 

Gaupe: 23 årlige ynglinger,  

Jerv: 24 årlige ynglinger, 

Bjørn: 10 årlige ynglinger." 

 

KLD foreslår følgende endringer vedrørende økt samarbeid om arealdifferensieringen 
(endring i kursiv) i rovviltforskriften § 6 første ledd: 

"Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 
skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. I 
utarbeidelsen av den geografiske differensieringen skal rovviltnemnden samarbeide med 
tilgrensende forvaltningsregioner. Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil 
prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med 
prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om 
bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til 
en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter." 

Når det gjelder forslag om endring i rovviltforskriften knyttet til antall forvaltningsregioner, 
viser vi til høringsforslag 3.3 om endringer i rovviltforskriften – antall forvaltningsregioner for 
rovvilt. 

Eventuell endring av rovviltforskriften legges frem for Stortinget før endringen vedtas, jf. 
Stortingets vedtak nr. 336 av 13. mai 2004.  
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3.5. Rovviltforskriften § 6 – Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelse til 
regionale forvaltningsplaner for rovvilt  

3.5.1.  Bakgrunnen 
Rovviltnemndene skal blant annet utarbeide regionale forvaltningsplaner for rovvilt, jf. 
rovviltforskriften § 6. Forvaltningsplanene står helt sentralt i arbeidet med å etablere en 
geografisk differensiert forvaltning.  

Fylkesmannen, eller én utvalgt fylkesmann i tilfeller der en rovviltregion dekker flere fylker, er 
sekretariat for de regionale rovviltnemndene. Sekretariatet er blant annet ansvarlig for å 
levere faggrunnlag og innstillinger til rovviltnemndene i ulike saker, slik som utforming av 
forvaltningsplaner. Fylkesmannen ivaretar både miljø- og landbrukshensyn, og således 
mottar nemndene allerede i dag et solid kunnskapsgrunnlag om både rovvilt og beitenæring. 
Nemndene skal videre ha nær dialog med kommuner og organisasjoner, og mottar gjennom 
dette ytterligere innspill om blant annet landbruk og beitenæring som grunnlaget for 
utarbeidelsen av planen. 

Før rovviltnemndene vedtar sine forvaltningsplaner, skal forvaltningsplanen sendes til 
Miljødirektoratet for uttalelse, jf. rovviltforskriften § 6, annet ledd. KLD mener det er grunn til å 
vurdere om også landbruksmyndigheter bør komme tettere på arbeidet med forvaltnings-
planer for rovvilt. 

 

3.5.2.  Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

I rovviltforskriften § 6, om regional forvaltningsplan for rovvilt, heter det: 

"Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 
skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. 
Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert 
forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og 
reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk 
og reduserte tap og konflikter. 

Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet til uttalelse før 
den vedtas av rovviltnemnden." 

Departementet legger til grunn at de forslag til endringer som fremkommer av dette 
høringsforslaget, ikke er relevante for internasjonale forpliktelser. 

 

3.5.3.  Vurdering av ulike løsninger  

Departementet har vurdert forslaget om å gi Landbruksdirektoratet samme rett til å avgi 
faglig uttalelse til rovviltnemndenes utkast til forvaltningsplaner som Miljødirektoratet.  

Rovviltnemndene har ikke ansvar eller kontroll med landbrukets virkemidler. At nemndene 
ikke har noen reell myndighet over landbrukets virkemidler er et forhold som kan tale mot 
forslaget, ettersom de ikke har mulighet til å gjøre tiltak i sine forvaltningsplaner som går 
direkte på innretningen av landbruket og beitenæring. Gitt den todelte målsettingen i 
rovviltpolitikken, mener departementet det likevel vil være formålstjenlig at 
Landbruksdirektoratet kommer tettere på prosessene ved etablering av forvaltningsplaner for 
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rovvilt. Landbruksdirektoratet har særlig kompetanse på sau og tamrein. Gjennom å få 
Landbruksdirektoratet mer involvert, kan også landbrukssiden synliggjøre hvordan de kan ta 
et tydeligere ansvar for å oppfylle den todelte målsettingen. Dette kan blant annet skje 
gjennom at Landbruksdirektoratet i sin uttalelse til den enkelte plan gir signaler om hvordan 
de med sine virkemidler blant annet kan bidra til at tapene av sau og tamrein til rovvilt 
reduseres ytterligere. Skal den todelte målsettingen fungere i praksis, er det viktig at 
landbruket er en aktiv bidragsyter gjennom sin virkemiddelbruk og sin kunnskap om sau og 
tamrein. At Landbruksdirektoratet får en slik rolle vil bidra til å skape mer tillit til forvaltningen. 
Dette vil kunne gi gevinster i nemndenes planlegging, for eksempel med tanke på prioritering 
av områder til henholdsvis rovdyr og beitedyr. KLD mener det også kan gi nemndene en økt 
mulighet for en samlet og balansert virkemiddelbruk innenfor både miljø-, landbruk-, og 
reindriftsforvaltning. Dette er forhold departementet mener taler for at Landbruksdirektoratet 
bør få avgi uttalelser til rovviltnemndenes forvaltningsplaner for rovvilt. 

KLD mener både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratets uttalelse skal legges ved som 
vedlegg i forvaltningsplanen. 

 

3.5.4.  Departementets forslag 

KLD foreslår følgende endringer i rovviltforskriften § 6 annet ledd (endring i kursiv), 
vedrørende Landbruksdirektoratets rett til å gi uttalelse til forvaltningsplanene: 

"Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden."  
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3.6. Rovviltforskriften § 18 – Kommuners adgang til å klage på vedtak om felling av 
rovvilt…… 

3.6.1.  Bakgrunnen  
Etter gjeldende rett har kommuner ikke rettslig klageinteresse når det gjelder enkeltvedtak 
fattet etter rovviltforskriften. Departementet foreslår derfor endringer i regelverket som åpner 
for at kommuner kan klage på enkeltvedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften.  

 

3.6.2.  Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

Etter rovviltforskriften § 18 fremgår det at 

"Rovviltnemndens vedtak om kvote for betinget skadefellingstillatelse og kvote for 
lisensfelling, jf. forskriften § 8 og § 10 eller kvotejakt på gaupe, jf. forskriften § 11 (…) kan 
påklages til Klima- og miljødepartementet." 

I kommentarene til rovviltforskriften § 18 fremgår det at klagebehandlingen følger 
forvaltningslovens regler. Hvem som har adgang til å klage på vedtak om kvote for 
lisensfelling eller skadefelling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe, reguleres dermed etter 
forvaltningsloven § 28 første ledd. I denne bestemmelsen fremgår det at "Enkeltvedtak kan 
påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken (…)". 

Departementet mener at det i denne saken er klart at kommunene ikke kan anses som en 
"part" i vedtak som gjelder kvote for felling av rovvilt eller jakt på gaupe.  

Spørsmålet er dermed om kommuner må anses å ha en "rettslig klageinteresse" når det 
gjelder slike vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Begrepet "rettslig klageinteresse" 
tilsier krav om en viss tilknytning til saken.  

Det følger av forarbeidene til forvaltningsloven § 28 at enhver som kan anlegge søksmål 
etter tvistemålsloven § 54, som i dag er videreført i tvisteloven § 1-3, også skal ha rett til å 
påklage vedtaket etter forvaltningsloven § 28. Forarbeidene og andre rettskilder knyttet til 
tvisteloven § 1-3 vil dermed være relevant også for forvaltningsloven § 28.  

Det følger av forarbeidene til tvisteloven § 1-3 (Ot. prp. nr. 38 (1964-1965) s. 98) at 
avgjørelsen av om søksmålet skal tillates fremmet "må bero på en helhetsvurdering. (…) 
Utgangspunktet er en konkret vurdering av de aktuelle omstendigheter i den enkelte sak. (…) 
De nærmere avgrensninger etter § 1-3 vil nødvendigvis til en viss grad bero på skjønn, og i 
grensetilfelle vil det være avgjørende om det er naturlig og rimelig at tvisten skal kunne 
bringes inn for domstolene." 

Departementet legger til grunn at de endringer som fremkommer av dette høringsforslaget, 
ikke er relevante for internasjonale forpliktelser. 

 

Hovedregelen 

Det følger av teori og rettspraksis at kommuner i utgangpunktet ikke har klageadgang etter 
forvaltningsloven § 28. Departementet viser i denne sammenheng til Bernt og Rasmussen 
Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2. utgave s. 304 hvor det fremgår at "Heller ikke offentlige 
forvaltningsorganer har klagerett, som alminnelig utgangspunkt. Det er Kongen i Statsråd og 
Stortinget som lovgiver som bestemmer hvilke oppgaver og hvilken rolle hvert 
forvaltningsorgan skal ha. Er beslutningsmyndighet lagt til ett forvaltningsorgan, er det ikke 
andre forvaltningsorganers sak å sette i gang noen form for formell overprøving av dette. 



35 

 

Konflikter organene i mellom må løses "tjenestevei", av et forvaltningsorgan som er 
overordnet begge, og da som en rent intern forvaltningsmessig eller politisk prosess, ikke 
som en formell klagesak eller ved domstolene."  

Departementet viser også til Geir Woxholth kommentarutgave til forvaltningsloven (2011) s. 
509 der det står at "Utgangspunktet er at de samfunnsmessige interesser som ivaretas av 
offentlige organer, primært skal fremmes gjennom at de trekkes inn i saksforberedelsen av 
de enkelte saker. Forvaltningslovens klageregler er ikke ment som middel til å fremme de 
nevnte interesser".  

 

Unntak 

Det finnes også unntak fra utgangspunktet om at offentlige organer ikke har rettslig 
klageinteresse. Gjennom rettspraksis er det slått fast at offentlige organer kan ha klagerett 
som representant for innbyggerne eller en del av dem når det gjelder å ivareta allmenne 
interesser.  

Departementet viser i denne sammenheng til Eckhoff og Smith Forvaltningsrett 10. utgave s. 
294, hvor det står at "kommuner og fylkeskommuner kan ha klagerett som representant for 
innbyggerne og for allmenne distriktsinteresser". I Bernt og Rasmussen Frihagens 
forvaltningsrett, 2 utgave s. 305 nevnes det at "Dette vil være aktuelt i situasjoner hvor 
kommuner ønsker å ivareta en mer generell interesse for innbyggerne i kommunen, samtidig 
som den enkelte innbygger enten ikke vil ha en tilstrekkelig konkretisert tilknytning til saken til 
å ha rettslig klageinteresse, eller det av andre grunner ikke er praktisk at denne legges på 
enkeltpersoner".  

Departementet mener at felling av rovvilt og jakt på gaupe ikke er et tilfelle som omfattes av 
unntakene fra hovedregelen om at kommuner ikke har klageadgang. Departementet viser i 
denne sammenheng til at det i teorien nevnes eksempler som gjelder spørsmål om felles 
interesser, som i Eckhoff og Smith Forvaltningsrett, 10. utgave s. 294, der det nevnes at en 
kommune må ha adgang til å klage over en utslippstillatelse som vil medføre store 
forurensninger i kommunen. Departementet viser videre til Jnr 2869/89 E som gjaldt 
spørsmål om Fylkesmannen hadde klageadgang på vedtak truffet i henhold til lov 14 juni 
1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. Fylkesmannen ble ikke gitt klageadgang da det 
var det offentliges interesser på området Fylkesmannen skulle ivareta, ikke spesielle 
gruppeinteresser.  

Situasjonene og eksemplene det vises til i litteraturen og Lovavdelingens uttalelser kan etter 
departementets syn ikke overføres til vedtak om felling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe. I 
spørsmål om felling av rovvilt er det som kjent ulike syn, og ønsker om både felling og ikke 
felling. Dette taler etter departementets syn mot at felling av rovvilt kan anses som en mer 
generell interesse for innbyggere i kommunen, og mot at kommunen har rettslig 
klageinteresse.  

Departementet viser videre til at en lang rekke organisasjoner og foreninger ofte klager på 
vedtak om felling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe. Organisasjoner har i stor utstrekning rett 
til å klage for å fremme medlemmenes eller gruppens interesser, og anses ofte å ha rettslig 
klageinteresse i medhold av forvaltningsloven § 28. Kommunenes anførsler i vedtak om 
felling av rovvilt og kvotejakt på gaupe vil ofte i stor grad være dekket av anførslene fra 
organisasjoner og foreninger, som dermed vil ivareta innbyggernes ulike interesser i disse 
tilfellene. Også dette taler etter departementets syn mot at kommunen har rettslig 
klageinteresse.  
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Departementet viser endelig til at kommuner innenfor regionen skal trekkes inn i nemndenes 
forvaltning. Dette følger av kommentarene til rovviltforskriften § 5 der det heter at 
"Rovviltnemnden skal i sin forvaltning sørge for en nær kontakt med kommuner og 
organisasjoner innenfor regionen for å sikre at aktuelle hensyn i forvaltningen er godt belyst". 
Disse prosedyrene fører til at kommunale samfunnsmessige interesser vil bli belyst og tatt 
stilling til i nemndenes forvaltning.  

Med henvisning til sammenhengen mellom reglene om søksmålskompetanse og 
forvaltningslovens klageregler, vil departementet nevne at tvisteloven § 1-4 a gir en særregel 
om kommuners adgang til å reise søksmål mot staten. Etter § 1-4 a er kommuner i enkelte 
tilfeller gitt adgang til å reise søksmål mot staten uten å oppfylle vilkårene i tvisteloven § 1-3. 
Denne utvidede søksmålsadgangen gjelder der et statlig organs avgjørelse endrer en 
kommunal avgjørelse eller er avgjørende for en kommunes rettigheter eller plikter. Vedtak 
om felling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe er etter departementets vurdering ikke av en slik 
karakter, og de hensynene som begrunner utvidet søksmålsadgang etter § 1-4 a gjør seg 
ikke i samme grad gjeldende.   

Etter en samlet vurdering mener departementet på denne bakgrunn at kommunene etter 
gjeldende rett ikke har rettslig klageinteresse i saker som gjelder vedtak om felling av rovvilt 
eller kvotejakt på gaupe, jf. forvaltningsloven § 28.  

 

3.6.3.  Vurdering av ulike løsninger  

Et alternativ er å videreføre gjeldende rett. Etter departementets syn taler det for å videreføre 
gjeldende rett at kommuners interesser i vedtak om felling av rovvilt, som nevnt over, i stor 
grad vil bli ivaretatt av blant annet organisasjoner og foreninger med klageadgang og deres 
anførsler i den forbindelse. Det er dermed reelt sett begrenset behov for å endre gjeldende 
rett for å sikre at berørte kommuners syn i vedtak om felling av rovvilt eller kvotejakt på 
gaupe blir hensyntatt i departementets klagebehandling av slike vedtak. Etter 
departementets syn er det videre en fordel om kommuners klageadgang følger 
forvaltningsloven, og det som generelt sett gjelder for kommuners klageadgang. I 
vurderingene av klageadgang etter forvaltningsloven er det gjort prinsipielle og grundige 
avveiinger knyttet til kommuners klageadgang på forvaltningsvedtak, både for hovedregelen 
og unntakene nevnt i punktet over, som etter departementets syn bør legges til grunn også 
for vedtak om felling av rovvilt og kvotejakt på gaupe. Dette taler etter departementets syn 
mot at kommuner gis klageadgang for slike vedtak.  

Etter departementets syn er det likevel ikke sterke grunner som taler mot at kommuner skal 
ha klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften. Vedtak om felling av rovvilt 
blir ofte påklaget av en rekke aktører, og deres ulike anførsler vil i stor grad dekke også 
berørte kommuners syn i slike saker. Departementet tar i behandlingen av klagen også ofte 
med berørte kommuners innspill i sine vurderinger av klagesaken. Det kan likevel tenkes 
tilfeller der ingen påklager et vedtak om felling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe, og at det å 
gi kommuner klageadgang vil kunne innebære en faktisk endring. Dette vil være positivt for 
de berørte kommuner som ønsker å klage på slike vedtak, men vil samtidig innebære 
administrative konsekvenser for det organet som behandler klagen.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at kommuner gis klageadgang for enkeltvedtak 
fattet med hjemmel i rovviltforskriften, ved at dette presiseres i rovviltforskriften § 18 om 
klageadgang. 
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Departementet mener samtidig det bør være visse avgrensninger av hvilke kommuner som 
kan klage på slike vedtak. Som et utgangspunkt bør kommunen ha en tilknytning til vedtaket, 
enten ved at skadegjørende rovvilt eller skadesituasjonen forekommer i kommunen eller i 
nær tilknytning til kommunegrensen. 

 

3.6.4.  Departementets forslag 

Departementet foreslår at kommuner gis klageadgang for enkeltvedtak fattet med hjemmel i 
rovviltforskriften, ved at dette tas inn som et nytt tredje ledd i rovviltforskriften § 18 om 
klageadgang slik (endring i kursiv): 

"Kommuner har klageadgang for enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften."  
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3.7. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 – Fellingsmetoder for 
jerv…… 

3.7.1.  Bakgrunnen 
Jerv er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015. Det betyr at jerv har 
svært høy risiko for å dø ut fra norsk natur. Stortinget har fastsatt det nasjonale 
bestandsmålet for jerv til 39 årlige ynglinger (ungekull). Rovdata har ansvaret for å 
rapportere om bestandsstatus for blant annet jerv, og de siste 10 årene har bestanden variert 
fra 40 til 68 årlige ungekull før hiuttak (figur 1). 

 

 
Figur 1. Antall årlige fødte ungekull av jerv i Norge i perioden 2001-2018. Hiuttak, det vil si 
der mordyr og/eller valper er avlivet, fremkommer av brun del av søylene. Bestandsmålet på 
39 årlige ungekull er representert ved den horisontale grå linjen. (kilde: Rovdata)  

 

Generelt har bestanden av jerv ligget godt over bestandsmålet, og det er gjennomført et 
større antall hiuttak der mordyr og/eller valper blir avlivet. Hiuttak er en kontroversiell og 
ressurskrevende fellingsmetode. Det er derfor et mål å redusere omfanget av hiuttak 
gjennom å effektivisere lisensfellingen. 

På den bakgrunn sendte Klima- og miljødepartementet (KLD) den 20. februar 2015 på høring 
forslag til forskriftsendringer for mer effektiv lisensfelling av jerv, og midlertidige 
forskriftsendringer for å prøve ut enkelte nye virkemidler ble innført 14. juli 2015. Seks 
prosjekter fordelt på nesten hele landet var med i prøveordningen fra start, men antallet ble 
senere utvidet til ti prosjekter i løpet av den treårige ordningen som varte frem til 15. februar 
2018. 

Etter ønske fra flere aktører, besluttet KLD den 31. oktober 2018 at prøveordningen skulle 
videreføres midlertidig, slik at de som tidligere hadde fått tillatelse til å delta i slike 
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prøveprosjekter kunne fortsette prosjektene vinteren 2018/2019. Dette parallelt med at 
Miljødirektoratet gjennomførte en evaluering av prøveordningen. 

Den 20. desember 2018 leverte Miljødirektoratet sin evaluering og faglige anbefaling til KLD. 
Direktoratet anbefalte at bruk av virkemidlene kunstig lys på åte og kameraovervåking/ 
elektronisk overvåkning av fangstbås videreføres, og at endringene i forskriften om utøvelse 
av jakt, felling og fangst gjøres permanent.  

Det vises også til Stortingets vedtak 386 i 2019: 

"Stortinget ber regjeringa sende på alminneleg høyring eit forslag om å gjere 
forsøksordningane med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og kameraovervaking/elektronisk 
overvaking av fangstbås permanente ved endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst." 

 

3.7.2.  Gjeldende rett og internasjonale forpliktelser 

I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 29 a om kunstig lys ved åtejakt på jerv, 
heter det at: 

"Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv i prosjektområdene for prosjekter 
godkjent av Klima- og miljødepartementet for utprøving av slikt tiltak. Klima- og 
miljødepartementet kan fastsette vilkår for bruk av kunstig lys. 

Avgrensningen av prosjektområdene skjer i samråd med Fylkesmannen." 

Videre heter det i kommentarene til § 29 a at: 

"Av hensyn til erfaringsinnhentingen stilles krav om føring av logg for hvert åte der det 
benyttes kunstig lys. Av loggen skal det framgå avstand fra lys til åte, radius på opplyst areal 
fra åte, registrert vilt inklusiv jerv på åtet, skutt/påskutt jerv på åtet og hendelsesforløp. Dette 
inngår i retningslinjene til forskriften." 

I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 34, første og annet ledd, om krav om tilsyn, 
heter det at: 

"Bruker av fangstredskap som fanger viltet levende plikter å føre tilsyn med fangstredskapet 
minst én gang hvert døgn. Ved fangst av villmink, gaupe og jerv skal det minst føres tilsyn 
hver morgen og kveld. 

For jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn i 
prosjektområdene for prosjekter godkjent av Klima- og miljødepartementet for utprøving av 
slikt tiltak. Det er et vilkår at fangstbåsen ikke plasseres lenger unna enn at fysisk tilsyn kan 
gjennomføres uansett vær- og føreforhold. Klima- og miljødepartementet kan fastsette 
ytterligere vilkår." 

Videre heter det i kommentarene til § 34 at: 

"Følgende vilkår gjelder for kameraovervåking/elektronisk overvåking: 

- Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren 
minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av 
bildene. 

- Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at 
det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen. 



40 

 

- I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved 
bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at 
det tar bilde av båsen og sender det til jegeren. 

- Som supplement til kameraet bør en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger 
dersom lokket faller ned. 

- Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera. 
- Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart 

fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal 
løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt 
lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. 

- Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen 
strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en 
forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres 
uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av 
kontrollhensyn legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene 
digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner." 

Bernkonvensjonen inneholder bestemmelser om bruk av kunstig lys som kan være 
begrensende. Departementet er likevel av den oppfatning at det kan være fornuftig å åpne 
for at det kan gis forskriftsbestemmelser som tillater åtejakt med bruk av kunstig lys for jerv. 

 

3.7.3.  Vurdering av ulike løsninger 

Det er ønskelig å effektivisere lisensfelling av jerv. Ny virkemidler kan bidra til reduserte tap 
av beitedyr. 

I evalueringen av prøveordningen går det frem at 31 jerv ble felt under 
prøveordningsperioden, 18 jerv på åte med kunstig lys og 11 jerv i bås med 
kameraovervåking/elektronisk overvåking. Det var ingen trend til økt antall felt jerv ved bruk 
av virkemidlene, selv om virkemidlene bidro til fellinger. Det var heller ingen trend til økt 
oppnåelse av fellingskvotene. I evalueringen blir det nevnt at det er vanskelig å si hva som er 
utslagsgivende ved felling av jerv, og det kan ikke utelukkes at jervene også hadde blitt felt 
uten bruk av disse virkemidlene. Virkemidlene kan likevel bidra til mer effektiv felling av jerv 
ved at de tilrettelegger for økt sjanse for felling, samt at interessen for felling av jerv og 
dermed antall fellingstimer kan øke. 

Bruk av kunstig lys på åte er rapportert å bedre skuddsikkerheten og minske faren for 
skadeskyting. I tillegg bidrar det til å forlenge tidsrommet for lisensfelling, altså antall mulige 
jaktdøgn, fordi det kan drives lisensfelling under dårligere lysforhold. Det har vært vanskelig 
å konkludere med hvilken effekt virkemiddelet har for fellingsresultatet, men Miljødirektoratet 
kan ikke se at fastmontert kunstig lys har hatt en negativ effekt på jerv ved økt skadeskyting 
eller at kravet til dyrevelferd ikke blir ivaretatt. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det vil skje 
skadeskyting og at nødvendig ettersøk i slike situasjoner blir vanskeligere når det er mørkt. 
Bruk av åte i seg selv kan bidra til å øke matgrunnlaget for jerven eller andre åtseletere, og i 
ukontrollerte former kan også målrettet felling og fellingsresultat bli vanskeliggjort, blant 
annet fordi jerven får mange åteplasser å velge mellom. Miljødirektoratet har nå en forskrift 
om bruk/utlegging av åte under utarbeidelse, der hensikten blant annet er å regulere bruk av 
åte i forbindelse med jakt, fangst og felling av vilt. 

Bruk av kameraovervåkning/elektronisk overvåkning av fangstbås har gitt positive erfaringer. 
Det har vært få rapporterte tilfeller av teknisk svikt, og der dette har skjedd, ble det utført 
tilsyn, og båsene ble stengt til problemet var løst. Bruk av slik overvåking av fangstbåser 
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reduserte behovet for manuell sjekk av fangstbåsen, og bidro til en effektivisering av 
fangstmetoden. Bruk av kameraovervåking/elektronisk overvåking kan bidra til å gjøre bruk 
av bås mer human og forhindre at jerv blir stående lenge i båsen. En forutsetning for dette er 
at elektronikken fungerer, og at krav og vilkår ved bruk av fangstbås blir fulgt. For å sikre 
human jaktutøvelse, vil de krav og vilkår som gjaldt i prøveordningen, slik som krav til utstyr, 
mobildekning og plassering av fangstbåser, bli videreført dersom virkemidlene skal tillates 
permanent. Det kan bli aktuelt med noen justeringer i vilkårene, blant annet etter innspill fra 
Fylkesmannen og Statens naturoppsyn om frekvensen på hvor ofte kameraet skal sende 
bilder og rapporteringsrutiner til Fylkesmannens vakttelefon ved teknisk svikt. 

KLD foreslår å innføre bruk av kunstig lys på åte og kameraovervåking/elektronisk 
overvåking av fangstbås ved lisensfelling av jerv. I løpet av treårsperioden for 
prøveordningen kan det ikke konkluderes med at bruken av virkemidlene har bidratt til økt 
antall felte jerv. KLD mener likevel, basert på erfaringene som har kommet gjennom 
prøveordningen, at disse virkemidlene på sikt kan bidra til å gjøre lisensfellingen av jerv mer 
effektiv og enklere for lisensjegerne. Som det nevnes i Miljødirektoratet sin evaluering av 
prøveordningen, kan en innføring av disse virkemidlene også bidra til høyere deltakelse i 
lisensfellingen, noe som i seg selv kan gjøre lisensfellingen mer effektiv.  

I Miljødirektoratets evaluering pekes det videre på at det ikke er negative sider ved å ta 
virkemidlene i bruk, så lenge vilkår som ble satt til å gjelde for prøveordningen og krav til 
etterkontroll gjøres permanent. Det er et svært viktig punkt for at KLD foreslår endringen i 
forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 

 

3.7.4.  Departementets forslag 

KLD foreslår følgende endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29 a første 
ledd (endringer i kursiv): 

"Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv." 

KLD foreslår samtidig at § 29 a annet ledd utgår. 

KLD foreslår videre følgende endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 34 
annet ledd (endringer i kursiv):  

"For jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn.  

Følgende vilkår gjelder for kameraovervåking/elektronisk overvåking: 

- Fangstbåsen skal ikke plasseres lenger unna enn at fysisk tilsyn kan gjennomføres 
uansett vær- og føreforhold.  

- Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren 
minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av 
bildene. 

- Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at 
det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen. 

- I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved 
bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at 
det tar bilde av båsen og sender det til jegeren. 

- Som supplement til kameraet bør en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger 
dersom lokket faller ned. 

- Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera. 
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- Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart 
fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal 
løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt 
lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. 

- Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen 
strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en 
forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres 
uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av 
kontrollhensyn legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene 
digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner. 

Fylkesmannen kan ved tillatelse til bruk av fangstbås til jerv fastsette ytterligere vilkår for bruk 
av elektronisk overvåking." 

Departementet viser videre til kommentarene til disse forskriftsbestemmelsene i gjeldende 
rett. Kommentarene knyttet til § 29 a foreslås opphevet, og kommentarene til § 34 er foreslått 
forskriftsfestet. Departementet ber om innspill på dette.   
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
KLD har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser ved høringsforslagene. Vi kan 
ikke se at noen sider av forslagene reiser prinsipielle spørsmål.  

 

4.1. Naturmangfoldloven  

4.1.1. Naturmangfoldloven § 17 – Nødvergebestemmelsen  

Valget av ordlyd i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum antas ikke å ha 
økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning. 

 

4.1.2. Naturmangfoldloven § 26 b – Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd  

Etablering av en uavhengig rovviltklagenemnd vil medføre utgifter til drift av klagenemnda, 
nærmere bestemt godtgjørelse til medlemmer, lønn til sekretariat, utgifter til leie av lokaler, 
reiseutgifter mv. I tillegg til en grunnkostnad, vil utgiftene øke noe hvis man inkluderer 
skadefelling av enkeltdyr, erstatningsvedtak og tilskuddsvedtak, men økningen av utgifter 
antas å bli forholdsmessig liten sammenlignet med grunnkostnaden. 

Miljødirektoratet må bruke noe administrative ressurser på den praktiske driften av 
klagenemnda. Samtidig som etablering av en klagenemnd medfører økte utgifter og 
ressursbruk i form av drift av nemnda, vil etableringen også frigjøre ressurser i 
departementet og i Miljødirektoratet. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye dette utgjør. 
I tillegg frigjøres kapasitet hos politisk ledelse. 

Vurderinger av og forslag knyttet til klagenemndas uavhengighet, myndighet, 
sammensetning mv. anses ikke å ha nevneverdige økonomiske eller administrative 
konsekvenser.  

 

4.2. Rovviltforskriften  

4.2.1. Rovviltforskriften §§ 4 og 5 – Antall forvaltningsregioner for rovvilt  

Dette forslaget kan ses i sammenheng med forslag om felles bestandsmål og 
arealdifferensiering på tvers av forvaltningsregioner. Forslagene er imidlertid to uavhengige 
forslag, og som ikke nødvendigvis er avhengig av hverandre.  

En ny forvaltningsmodell med fire eller fem forvaltningsregioner for rovvilt vil ikke medføre 
vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, utover de konsekvenser som vil 
følge av regionreformen og elleve nye fylker. Forvaltningsregioner med grenser som 
samsvarer med de administrative grensene vil gi positive administrative konsekvenser. Fire 
forvaltningsregioner vil med departementets forslag redusere det totale antallet faste 
medlemmer i rovviltnemndene, noe som kan medføre en økonomisk innsparing med tanke 
på blant annet møte- og reisegodtgjørelse, møteutgifter m.v.  

Foruten konsekvenser for rovviltnemndene, som må gjennom en omstrukturering i tråd med 
departementets forslag, mener KLD forslaget ikke direkte vil ha andre konsekvenser for 
aktuelle interesser på rovviltfeltet. Dette begrunner vi med at rovviltnemndene, som har 
ansvaret for forvaltningen av rovvilt innenfor den enkelte forvaltningsregion for rovvilt, 
fremdeles vil ha ansvaret for soneforvaltningen, det vil si å avsette områder prioritert til 
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henholdsvis beitedyr og rovvilt. Videre vil rovviltnemndenes myndighet i de ulike 
forvaltningsområdene, på samme måte som i dag, være knyttet opp mot oppfyllelse av 
bestandsmålene i forvaltningsregionen. I så måte medfører ikke forslaget noen endring 
sammenlignet med i dag. 

Forslaget kan imidlertid ha indirekte konsekvenser for lokale rovviltbestander og 
beitebrukere, i de tilfeller der rovviltnemndene mener det er nødvendig å endre den 
geografiske arealdifferensieringen som følge av endringer i forvaltningsregionene. Dette kan 
medføre at tidligere beiteområder blir prioritert til rovvilt, eller at tidligere rovviltområder blir 
prioritert til beitedyr. Dette kan igjen medføre noe endret prioritering for bruk av midler til 
forebyggende og konfliktdempende tiltak. Endringer i arealdifferensiering kan også være 
belastende for beitebrukere som har innrettet seg og gjort langsiktige investeringer basert på 
gjeldende arealdifferensiering. Dette følges opp av rovviltnemndenes forvaltningsplan for 
rovvilt i den enkelte forvaltningsregion for rovvilt, med egne prosesser og høringer. 

 

4.2.2. Rovviltforskriften § 4 a og 6 – Felles bestandsmål og arealdifferensiering for 
flere rovviltregioner  

Forslaget vil ikke innebære vesentlige økonomiske konsekvenser. Administrativt vil forslaget 
kreve økt samarbeid mellom rovviltnemnder og deres sekretariat (fylkesmenn). Eventuelle 
merkostnader dekkes innenfor KLDs til enhver tid gjeldende budsjettramme. 

 

4.2.3. Rovviltforskriften § 6 – Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelse til 
regionale forvaltningsplaner for rovvilt  

KLDs forslag vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig 
betydning. Endringen vil innebære noe økt arbeid i Landbruksdirektoratet i forbindelse med 
rovviltnemndenes revisjon av forvaltningsplanene.  

 

4.2.4. Rovviltforskriften § 18 – Kommuners adgang til å klage på rovviltnemndenes 
vedtak om felling av rovvilt 

Departementets forslag vil i liten grad få økonomiske og administrative konsekvenser, 
ettersom vedtak om felling av rovvilt i stor grad påklages av andre aktører i dag, og berørte 
kommuners innspill i den forbindelse vurderes sammen med klagers anførsler i slike 
klagesaker. Ved å gi kommuner klageadgang kan det øke ressursbruken noe på 
klagebehandling. 

I tilfeller der ikke andre aktører har påklaget et vedtak om felling, og en berørt kommune 
påklager et slikt vedtak, vil det innebære administrative konsekvenser for det organet som 
skal behandle en økt mengde klager (per i dag er KLD klageinstans i en rekke saker, men se 
høringsforslag 3.2 om å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd). 

 

4.3. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 – Fellingsmetoder for 
jerv…… 

KLD kan ikke se at det foreligger vesentlige direkte økonomiske eller administrative 
konsekvenser ved innføring av virkemidlene i vårt forslag til endring av forskriften. Det vil 
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imidlertid forventes noe ekstra administrasjon for fylkesmennene blant annet for godkjenning 
og utplassering av fangstbåser. Dette administreres innenfor gjeldende budsjettrammer. 

KLDs endringsforslag, basert på evalueringen av den treårige prøveordningen, kan føre til 
økt effektivitet i lisensfellingen av jerv, enten direkte ved høyere fellingsrate, eller indirekte 
gjennom økt motivasjon til jegere. Dette vil kunne redusere behovet for ressurskrevende, 
ekstraordinære skadefellinger/ hiuttak av jerv. 
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5. Merknader til lovforslag 
 

Til naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum 

Det tas inn et vilkår om at avliving av vilt til forsvar for bufe, tamrein osv. "må anses påkrevd". 
Vilkåret må ses i lys av Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres 
naturlige leveområder (Bernkonvensjonen) art. 9 nr. 1. Konvensjonsbestemmelsen stiller 
som krav for felling av en rekke arter at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger. I den 
tidligere nødvergebestemmelsen i viltloven § 11 var det et vilkår at avliving "må anses 
påkrevd". Vilkåret falt ved en inkurie ut da bestemmelsen ble overført til naturmangfoldloven. 
Endringen gjøres for å rette opp denne inkurien og for å bringe bestemmelsen i 
overensstemmelse med Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen.  

Vilkåret om at avliving "må anses påkrevd" vil være oppfylt dersom det ikke foreligger andre, 
mindre vidtgående handlingsalternativer som fremstår som aktuelle eller hensiktsmessige. 
Dersom det foreligger andre, mindre vidtgående handlingsalternativer, innebærer vilkåret at 
disse må være forsøkt uten at det har avverget situasjonen. Eksempler på mindre 
vidtgående handlinger kan være gjennomføring av skremmeforsøk, som roping eller avfyring 
av skremmeskudd, eller jaging ved bruk av tilgjengelig stokk eller lignende dersom det er 
snakk om mindre vilt.  

Ordlyden endres i tillegg fra "under direkte angrep" til "på grunn av et pågående eller 
umiddelbart forestående angrep". Endringen gjøres for å kodifisere rettspraksis, jf. Rt-2004-
1854. I kjennelsen fant Høyesterett at "under direkte angrep" må tolkes noe mer romslig enn 
det som kan sies å følge av en snever ordfortolkning, men at dette må begrenses til tilfeller 
hvor et angrep er umiddelbart forestående.  

Ordlyden "umiddelbart forestående angrep" innebærer at nødvergeretten kan inntre før viltet 
har gått til angrep på bufe, tamrein, gris, hund eller fjørfe. At angrepet må være umiddelbart 
forestående innebærer imidlertid at viltet enten må være i ferd med å angripe, eller at det må 
være klare indikasjoner på at viltet har til hensikt å straks gå til angrep. Det at viltet befinner 
seg nært bufe, tamrein osv. vil ikke i seg selv være tilstrekkelig indikasjon på et umiddelbart 
forestående angrep. Den omstendighet at viltet befinner seg i samme innhegning eller 
lignende som bufe, tamrein osv. vil heller ikke i seg selv være tilstrekkelig indikasjon på et 
umiddelbart forestående angrep (dette gjelder ikke for vilt innenfor rovdyrsikkert hegn som 
reguleres av særskilte regler i naturmangfoldloven § 17 a). I Høyesteretts avgjørelse inntatt i 
Rt. 2004 s.1854 gjaldt saken en bjørn som hadde blitt felt etter at den hadde stått rolig ved 
fôringskassen i en grisebinge i ca. to minutter. De siste minuttene før skuddet falt hadde 
bjørnen ikke vist interesse for grisene. Høyesterett fant at det ikke var gitt tilfredsstillende 
begrunnelse for at tiltalte hadde rimelig grunn til å tro at et angrep på grisene var nært 
forestående og opphevet avgjørelsen fra lagmannsretten. 

Ordlyden "på grunn av et pågående (…) angrep" klargjør at nødvergeretten ikke bare 
kommer til anvendelse ved et umiddelbart forestående angrep, men også under et pågående 
angrep. Et pågående angrep foreligger der viltet har gått til angrep på viltet, og angrepet ikke 
er avsluttet.  
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Til naturmangfoldloven § 26 b 

Det følger av første ledd at Rovviltklagenemnda skal behandle vedtak om kvoter for jakt, 
lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak 
om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger. Hjemmelsgrunnlagene for vedtakene er ikke angitt spesifikt, for å unngå 
å måtte endre loven ved eventuelle endringer i forskriftene. Det vil imidlertid fremgå av de 
aktuelle forskriftene at Rovviltklagenemnda er klageinstans.  

Annet ledd regulerer de viktigste spørsmålene knyttet til Rovviltklagenemndas uavhengighet. 
Rovviltklagenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som er administrativt underlagt 
departementet. Det følger av bestemmelsen at departementet ikke kan instruere 
klagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker eller omgjøre Rovviltklagenemndas vedtak. 
Departementet kan heller ikke gi nemnda generelle instruksjoner om lovtolkning eller 
skjønnsutøvelse eller prioritering av saker. Departementet kan imidlertid beskrive hvordan 
regler skal forstås ved å gi kommentarer til forskriftene, slik praksis er i dag. Kommentarene 
er tilgjengelige i Lovdata. Departementet kan også på vanlig måte angi kriterier for 
skjønnsutøvelsen i lov og forskrift. 

At Rovviltklagenemnda er administrativt underlagt departementet, innebærer at 
departementet er klageinstans etter offentleglova og at det i utgangspunktet er klageinstans 
etter forvaltningsloven i saker der nemnda er førsteinstans. Nemnda vil være førsteinstans 
hvis den omgjør vedtak av eget tiltak, jf. forvaltningsloven § 35, ved avslag på begjæring om 
partsinnsyn og ved avgjørelser nemnda treffer om dekning av sakskostnader.  

Rovviltklagenemndas myndighet er ikke regulert i bestemmelsen, da myndigheten følger 
hovedregelen i forvaltningsloven § 34 annet ledd. Der følger det at klageinstansen kan prøve 
alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.  

De alminnelige skrankene for domstolenes prøvelse av forvaltningsvedtak gjelder. 

Tredje ledd regulerer forholdet mellom departementet og førsteinstans. I saker hvor 
Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere det organet som 
behandler saken i førsteinstans, om behandlingen av enkeltsaker. Departementet kan 
imidlertid gi førsteinstansen generelle instruksjoner om blant annet lovforståelse, 
skjønnsutøvelse mv. 

Rovviltklagenemndas adgang til å omgjøre vedtak fra førsteinstans er ikke særskilt regulert i 
bestemmelsen, da forvaltningsloven § 35 gjelder. Klagenemnda kan altså omgjøre slike 
vedtak etter eget tiltak. Dette gjelder bare vedtak som det er klagerett på og for eksempel 
ikke Miljødirektoratets beslutninger om ekstraordinære uttak, som treffes etter eget tiltak. 

Det følger av fjerde ledd at departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda. 
Oppnevning av nemnda skjer ved kongelig resolusjon, som fremmes av Klima- og 
miljødepartementet. KLD mottar forslag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og 
rådfører seg med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om 
sammensetningen av rovviltklagenemnda. Sammensetningen skal sikre at 
Rovviltklagenemnda har kompetanse om landbruk, samisk kultur- og naturgrunnlag og 
forutsetninger for å nå den todelte målsetningen i rovviltpolitikken. 

Bestemmelsen angir ikke antall medlemmer i Rovviltklagenemnda. Dette vil følge av forskrift, 
jf. femte ledd. 

Etter femte ledd kan Kongen ved forskrift gi nærmere regler om Rovviltklagenemndas 
sammensetning, organisering, saksbehandling mv. I en slik forskrift, kan det blant annet 
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være relevant å gi nærmere bestemmelser om antall medlemmer, hvilken ekspertise 
medlemmene skal ha, hvilket tidsrom medlemmene oppnevnes for, sekretariatets størrelse, 
kompetanse og plassering, antall møter og møtestruktur, saksbehandlingsregler samt regler 
for innkalling til møter og stemmegivning. 

Klagenemnda skal bestå av fagpersoner uten parts- eller organisasjonstilknytning og ledes 
av en jurist. Det bør tilstrebes å finne medlemmer med faglig tyngde og integritet og som ikke 
har profilert seg spesielt i den offentlige debatten om rovvilt. Medlemmene skal samlet ha 
kompetanse på mange ulike områder, se omtalen av fjerde ledd. Hovedvekten av 
kompetansen må likevel ligge på rovviltartene. 
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6. Forslag til endringslover/-forskrifter 
 

Forslag til vedtak om endringer i naturmangfoldloven 
 

I 

I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) gjøres 
følgende endringer:  

 

§ 17 annet ledd annet punktum skal lyde: 

Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på 
grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og 
fjørfe.  

 

Ny § 26 b skal lyde: 

§ 26 b (Rovviltklagenemnda) 
Vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om 

skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til 
rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger kan påklages til 
Rovviltklagenemnda.  

Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker 
eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere 
Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker. 

I saker hvor Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere 
det organet som behandler saken i førsteinstans, om avgjørelse i enkeltsaker. 
Departementet kan heller ikke omgjøre vedtak i slike saker. 

Departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda.   

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om Rovviltklagenemndas 
sammensetning, organisering, saksbehandling mv. 

 
 

II 

Loven trer i kraft når Kongen bestemmer. 
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Forskrift om endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt 
 

(Fastsatt av Klima- og miljødepartementet med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og 
fangst av vilt (viltloven) § 4 og § 6) 

 

I 

I forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) foretas følgende 
endringer: 

 

§ 4 skal lyde: 

Alternativ 1: 

§ 4 Forvaltningsregioner 

Det skal være fire forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser.  

Forvaltningsregionene har følgende avgrensning: 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. 

 

Alternativ 2: 

§ 4 Forvaltningsregioner 
Det skal være fem forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser.  

Forvaltningsregionene har følgende avgrensning: 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo og Viken,  
e) Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder. 
 

 

Ny § 4 a skal lyde: 

§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla: 

Gaupe: 42 årlige ynglinger,  

Jerv: 15 årlige ynglinger, 
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Bjørn: 3 årlige ynglinger, 

Ulv: 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. 

 

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla: 

Gaupe: 23 årlige ynglinger,  

Jerv: 24 årlige ynglinger, 

Bjørn: 10 årlige ynglinger. 

 

§ 6 skal lyde: 

Rovviltnemnden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen 
skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. forskriften § 1. I 
utarbeidelsen av den geografiske differensieringen skal rovviltnemnden samarbeide med 
tilgrensende forvaltningsregioner. Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemnden vil 
prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med 
prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om 
bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til 
en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. 

Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden. 

 

§ 18 nytt tredje ledd skal lyde: 

Kommuner har klageadgang for enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften. 

 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 
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Forskrift om endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og 
fangst 

 

(Fastsatt av Klima- og miljødepartementet med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt 
og fangst av vilt (viltloven) § 20 femte ledd, § 24 annet ledd og § 26 nr. 10, jf. 
delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592) 

 

I 

I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om jakt, felling og fangst foretas følgende endringer: 

 

§ 29 a skal lyde: 

Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv. 

 

§ 34 annet ledd skal lyde: 

For jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn.   

Følgende vilkår gjelder for kameraovervåking/elektronisk overvåking: 

- Fangstbåsen skal ikke plasseres lenger unna enn at fysisk tilsyn kan gjennomføres 
uansett vær- og føreforhold.  

- Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren 
minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av 
bildene. 

- Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at 
det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen. 

- I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved 
bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at 
det tar bilde av båsen og sender det til jegeren. 

- Som supplement til kameraet bør en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger 
dersom lokket faller ned. 

- Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera. 
- Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart 

fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal 
løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt 
lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. 

- Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen 
strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en 
forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres 
uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av 
kontrollhensyn legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene 
digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner. 

Fylkesmannen kan ved tillatelse til bruk av fangstbås til jerv fastsette ytterligere vilkår for bruk 
av elektronisk overvåking. 
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II 

Forskriften trer i kraft straks. 
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HØRING AV ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN – HØRINGSUTTALELSE FRA USS 

1 INNLEDNING 
Det vises til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som 
gjelder endringer i naturmangfoldloven1, rovviltforskriften2 og forskrift om utøvelse av jakt, felling 
og fangst3. Landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning («USS») vedtok i styremøte 
29.august 2019 høringsuttalelse i saken, inntatt nedenfor.  
 
Endringene som foreslås i høringen er: 
 

• Endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17. 
• Ny § 26 b om rovviltklagenemnd. 
• Endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for rovvilt. 
• Endringer i §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere 

rovviltregioner. 
• Endringer i § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale 

forvaltningsplaner for rovvilt. 
• Endringer i § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling 

av rovvilt. 
• Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 vedrørende 

fellingsmetoder av jerv. 
 
I punkt 2 nedenfor gis et kortfattet sammendrag av USS’ syn på det enkelte tema som er berørt i 
høringen I punktene 3-9 gis en nærmere redegjørelse for USS’ syn på det enkelte tema. I punkt 10 
gis noen generelle synspunkter fra USS til høringen.  

                                                      
1 Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). 
2 Forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 
3 Forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). 

http://utmark.no/
http://utmark.no/
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2 SAMMENDRAG 
I dette punktet gis et sammendrag av hva USS mener om den enkelte endring som er foreslått i 
høringsnotatet. Den nærmere begrunnelse fremgår som nevnt av punktene 3-9. 
 
USS støtter forslaget om endringer i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum for å 
bringe ordlyden i bestemmelsen i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, og for å sørge 
for at ordlyden gir best mulig uttrykk for hva som er rettstilstanden.  For USS er det viktig å 
understreke at det for legitimiteten til rovviltforvaltningen, slik den er i dag med todelt målsetting 
og soneinndelinger, at folk og lokalsamfunn opplever at de kan forsvare seg og sine dyr dersom det 
oppstår situasjoner med rovvilt der slikt forsvar er nødvendig. USS mener at praktiseringen av 
nødvergebestemmelsen ikke må være for streng, men må ta utgangspunkt i den enkeltes 
opplevelse av situasjonen og foreliggende handlingsalternativ.  
 
USS støtter ikke opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle klager over 
vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr 
av rovvilt, jf. forslaget om ny § 26 b i naturmangfoldloven. USS mener det er av avgjørende 
betydning for rovviltforvaltningens og rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden er ansvarlig og kan 
gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre den vedtatte 
politikken. USS mener at forslaget innebærer en politisk ansvarsfraskrivelse som vil ha uheldige 
konsekvenser for tilliten til rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn.  
 
Når det gjelder klager over vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak 
etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger, mener USS at slike klager kan behandles i den 
foreslåtte klagenemnden. Disse sakene er ikke på samme måte som klager over vedtak om felling 
m.v. av politisk karakter og egner seg derfor godt for behandling en uavhengig, faglig kompetent 
klagenemnd.  
 
USS støtter ikke forslaget om endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om færre og nye 
forvaltningsregioner for rovvilt. USS mener at regionreformen ikke gjør det nødvendig med de 
foreslåtte endringer. USS viser til at det er viktig å legge til rette for så lokal forvaltning i 
rovviltpolitikken som mulig, da dette gir legitimitet til de vedtak som treffes. USS mener at de 
sittende rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye fylkestingene selv får uttalt seg 
om hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være.  
 
USS mener at forslaget om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner, 
slik disse fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6, er for altdårlig utredet. 
For USS er det ikke mulig å slutte seg til endringsforslagene fordi det ikke fremgår hvilke 
konsekvenser de vil ha for den praktiske forvaltningen.  
 
USS støtter forslaget til endringer i rovviltforskriften § 6 som medfører at Landbruksdirektoratet får 
rett til å uttale seg til de regionale forvaltningsplanene før disse vedtas av rovviltnemndene. USS 
mener det er viktig å styrke innslaget av landbruksfaglig kompetanse i rovviltforvaltningen, og at 
dette vil bidra til å styrke den todelte målsettingen.  
 
USS støtter forslaget om endringer i rovviltforskriften § 18 slik at kommuner får klagerett på 
enkeltvedtak som er fattet i medhold av forskriften.  USS mener at kommunene allerede har rettslig 
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klageinteresse som ivaretaker fellesskapets interesser i kommunen, men støtter at klageretten 
forskriftsfestes.  
 
USS støtter forslagene til endringer i fellingsmetoder for jerv i forskrift om utøvelse av jakt, felling, 
fangst §§ 29 a og 34. USS mener det er viktig at det i lisensfellingen av jerv er så gode og effektive 
virkemidler tilgjengelig som mulig. USS antar at dette kan bidra til høyere deltakelse i 
lisensfellingen.  



Utmarkskommunenes Sammenslutning Side 4 av 15 
_______________________________________________________________________________ 
 

2019-08-29 Høringssvar – endringer i rovviltforvaltningen_USS 

3 ENDRINGER I NØDVERGEBESTEMMELSEN I NATURMANGFOLDLOVEN § 17. 
3.1 Innledning 
I høringen foreslås det endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 annet ledd. 
Bestemmelsen har i dag følgende ordlyd: 
 

«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade 
på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte 
angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.» 

 
I høringen foreslås det et tillegg i bestemmelsens annet punktum, slik at ordlyden blir slik: 
 

«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade 
på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses 
påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, 
gris, hund og fjørfe» (tillegget som foreslås understreket her).  

 
Annet punktum oppstiller vilkåret for å avlive vilt som en nødvergehandling for å beskytte andre 
dyr fra viltet. Dette til forskjell fra bestemmelsens første punktum, som gjelder vilkåret for å avlive 
vilt som en nødvergehandling for å beskytte mennesker. Endringen består i at «under direkte 
angrep» erstattes med «når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart 
forestående angrep» i annet punktum. 
 
3.2 Bakgrunn for forslaget 
Departementet skriver følgende i høringsnotatets pkt. 2 om bakgrunnen for forslaget:  
 

«Bakgrunnen for departementets forslag om å endre nødvergebestemmelsen, er å rette opp 
det som ved en inkurie falt ut da naturmangfoldloven ble opprettet. Videre ønsker 
departementet å bringe bestemmelsen i tråd med Bernkonvensjonen og å følge opp 
Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 1854». 

 
Departementet skriver videre i pkt. 3.1.1 at viltloven, som nå er opphevet og erstattet med 
naturmangfoldloven, opprinnelig hadde en felles regel i § 11 første ledd «som ga adgang for enhver 
til å avlive vilt for å hindre skade på person eller bufe, og vilkåret «må anses påkrevet» dekket begge 
disse situasjonene». Videre skriver departementet at bestemmelsen ble «splittet opp» i 1993, da 
nødvergeretten til forsvar for husdyr ble begrenset for å oppfylle våre folkerettslige forpliktelser 
etter Bernkonvensjonen. Departementet skriver at det også etter oppsplittingen gjaldt et krav om 
at avliving til forsvar for husdyr måtte «anses påkrevet» selv om dette vilkåret ikke var gjentatt 
uttrykkelig i denne delen av den oppsplittede bestemmelsen, da det fremgikk at slik avliving bare 
kunne skje «på samme måte» som etter første ledd, hvor vilkåret om «anses påkrevet» var inntatt.  
 
Ved vedtakelsen av naturmangfoldloven fikk bestemmelsen ordlyden som den har i dag, hvor det 
ikke kan utledes noe vilkår om at avliving må «anses påkrevet» for at retten til nødverge-felling til 
forsvar for dyr skal inntre. Vilkåret om at felling må «anses påkrevet» gjelder for avling til forsvar 
for mennesker etter første punktum, men ikke i annet punktum, til forsvar for dyr. Departementet 
skriver i høringsnotatet at det beror på «en inkurie» at ordlyden i annet punktum ikke gjenspeiler 
at vilkåret om «anses påkrevet» ble videreført fra viltloven til naturmangfoldloven.  
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I tillegg til at den foreslåtte nye ordlyden inneholder et vilkår om at felling må «anses påkrevet», 
endres beskrivelsen av selve faresituasjonen. Dagens ordlyd, som lyder «under direkte angrep», 
foreslås endret til «et pågående eller umiddelbart forestående angrep». Departementet skriver at 
bakgrunnen for denne endringen er at Høyesterett i dom inntatt i Rt. 2004 s. 1854 tolket dagens 
ordlyd «noe mer romslig enn det som kan sies å følge av en snever ordlydfortolkning, men dette må 
begrenses til tilfeller hvor et angrep er umiddelbart forestående». 
 
3.3 USS’ syn 
3.3.1 Innledning 
For USS er den nødvendige legitimiteten til rovviltforvaltningen avgjørende, slik den er i dag med 
todelt målsetting og soneinndelinger. Folk og lokalsamfunn som møter utfordringer med rovvilt, må 
oppleve at de kan forsvare seg og sine dyr dersom det oppstår situasjoner med rovvilt der slikt 
forsvar er nødvendig. På denne bakgrunn har USS følgende syn på de foreslåtte endringer, inntatt i 
hhv. pkt. 3.3.2 og 3.3.3 nedenfor. 
 
3.3.2 «Anses påkrevet» 
USS er enig i at det på bakgrunn av forarbeidene til bestemmelsen i naturmangfoldloven synes klart 
lovgiver ikke hadde til hensikt at § 17 annet ledd skulle inneholde en annen regulering enn viltloven 
§ 11 når det gjelder vilkårene for nødverge, men at det skyldes en forglemmelse. Gjennom 
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2014 s. 238 er det fastslått at dagens bestemmelse ikke gir hjemmel 
for å innfortolke et vilkår om at felling må «anses påkrevet», jf. dommens premiss (24): 
 

«Jeg er etter dette kommet til at verken ordlyden eller bestemmelsen lest i sammenheng 
taler for at det kan innfortolkes et tilleggsvilkår i naturmangfoldloven § 17 andre ledd andre 
punktum om at avlivingen «må anses påkrevd» for å verne dyr som nevnt i bestemmelsen. 
Hva som eventuelt måtte ha vært lovgivers intensjon, er uansett – på bakgrunn av lovkravet 
i Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 slik dette er tolket i nyere høyesterettspraksis – ikke 
avgjørende. Er loven ved en glipp blitt annerledes enn forutsatt, må dette rettes opp ved en 
lovendring». 
 

Departementet fremholder at det følger av Bernkonvensjonen, som Norge har ratifisert, at uttak av 
angitte typer vilt bare kan skje dersom «det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning». Dette 
omfatter bl.a. ulv, bjørn og jerv, jf. konvensjonens artikkel 6 som viser til konvensjonens Vedlegg II. 
Av konvensjonens artikkel 9 fremgår:  
 

«Each Contracting Party may make exceptions from the provisions of Articles 4, 5, 6, 7 and 
from the prohibition of the use of the means mentioned in Article 8 provided that there is no 
other satisfactory solution and that the exception will not be detrimental to the survival of 
the population concerned: 
 
–for the protection of flora and fauna; 
 
–to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries, water and other forms of 
property; […]». 
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Den foreslåtte endringen er ment å likestille Norges internasjonale forpliktelser etter 
Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum.  
 
I «anses påkrevet» skriver departementet i høringsnotatets pkt. 5 at det ligger et vilkår om at det 
ikke må foreligge «andre, mindre vidtgående handlingsalternativer som fremstår som aktuelle eller 
hensiktsmessige». Departementet angir at slike andre handlingsalternativer kan være 
«gjennomføring av skremmeforsøk, som roping eller avfyring av skremmeskudd, eller jaging ved 
bruk av tilgjengelig stokk eller lignende dersom det er snakk om mindre vilt».  
 
På bakgrunn av at nødvergebestemmelsen i den tidligere viltloven § 11 anga et vilkår om at felling 
måtte «anses påkrevet», at tilsvarende ordlyd er inntatt i § 17 annet ledd første punktum, og at det 
således er en videreføring av ordlyd som har vært gjeldende i norsk lovgivning over tid som 
endringen innebærer, slutter USS seg til departementets forslag. USS vil imidlertid understreke at 
det må fremgå av lovens forarbeider at endringen kun har til hensikt å bringe norsk lovgivning i tråd 
med Norges internasjonale forpliktelser, og at endringen ikke innebærer noen skjerping av 
rettstilstanden sammenliknet med hva som gjaldt frem til vedtakelsen av naturmangfoldloven.  
 
 USS vil understreke at et vilkår om «anses påkrevet» avstedkommer vanskelige vurderinger for den 
enkelte som befinner seg i en mulig nødvergesituasjon. Likeså vil det kunne oppstå vanskelige 
bevisvurderinger for påtalemyndigheter og domstoler. En mulig nødvergesituasjon vil regelmessig 
være preget av stress, frykt og tidspress og hvor krevende valg må tas på sekunder. Det kan derfor 
ikke stilles for strenge krav til den enkeltes vurdering av andre handlingsalternativers 
hensiktsmessighet. Kravet til aktsomhet må tilpasses den konkrete situasjonen, slik den fortoner 
seg for den enkelte. 
 
3.3.3 «Pågående eller umiddelbart forestående angrep» 
Departementet foreslår også en endring i lovteksten av selve beskrivelsen av faresituasjonen. 
Dagens ordlyd, som lyder «under direkte angrep», foreslås endret til «et pågående eller umiddelbart 
forestående angrep». Departementet skriver at bakgrunnen for denne endringen er at Høyesterett 
i dom inntatt i Rt. 2004 s. 1854 tolket dagens ordlyd «noe mer romslig enn det som kan sies å følge 
av en snever ordlydfortolkning, men dette må begrenses til tilfeller hvor et angrep er umiddelbart 
forestående». 
 
Departementet skriver at etter departementets egen vurdering, «innebærer Høyesteretts 
fortolkning at adgangen til å avlive vilt i nødverge utvides noe, sammenlignet med ordlyden i 
gjeldende § 17 annet ledd annet punktum». Videre skriver departementet at «Høyesterett sin 
fortolkning er å anse som gjeldende rett, så en slik lovendring vil ikke innebære noen 
realitetsendring. Det kan imidlertid være hensiktsmessig av opplysningshensyn at fortolkningen 
fremgår av selve lovteksten». 
 
USS slutter seg til forslaget til endret lovtekst.  
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4 NY § 26 B OM ROVVILTKLAGENEMND. 
4.1 Innledning 
Departementet foreslår i høringen at det etableres en ny, uavhengig rovviltklagenemnd. 
Rovviltklagenemnda skal etter forslaget behandle klager over vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling 
og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for 
tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger.  
 
Departementet foreslår å opprette og regulere rovviltklagenemnda gjennom en ny § 26 b i 
naturmangfoldloven, og at nærmere bestemmelser kan gis i forskrift.  
 
4.2 Bakgrunn for forslaget 
Departementet skriver følgende om bakgrunnen for forslaget om å opprette en uavhengig 
rovviltklagenemnd i høringsnotatet:  
 

«Rovviltfeltet oppleves ofte som polarisert, der ulike interesser kan stå langt fra hverandre. 
Enkelte grupper i befolkningen sier de har liten tillit til de vedtak som treffes av instansene i 
rovviltforvaltningen. Når klagesaker behandles i departementet, stiller ulike 
interessegrupper ofte spørsmål ved om grunnlaget for avgjørelsene er fullt ut faglige og i 
hvilken grad det i skjønnsutøvelsen er tatt politiske hensyn. Klagesakene legger også beslag 
på mye ressurser i forvaltningen, og da særlig i departementet, og svekker muligheten for å 
utforme og gjennomføre en langsiktig og helhetlig politikk på rovviltfeltet.» 
 

Departementet fremholder at det følger av de to politiske plattformene Jeløya-plattformen (14. 
januar 2018) og Granavolden-plattformen (17. januar 2019) at regjeringen vil etablere en uavhengig 
rovviltklagenemnd. Videre uttales at Energi- og miljøkomitéens flertall har understreket viktigheten 
av å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd, jf. behandlingen av Dokument 8:86 S (2017–2018), 
der flertallet skriver i Innst. 204 S (2017–2018):  
 

«Et tredje flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, vil 
understreke viktigheten av å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle 
klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og 
rovviltnemndene.» 
 

Departementet unnlater imidlertid å opplyse om Næringskomitéen uttalte følgende 20. mars 2018: 
 

«Næringskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at det i den foreløpig avgitte 
innstillingen til dok 8: 86 (2017-2018) foreslås at det etableres en uavhengig klagenemd. 
Disse medlemmer vil med dette kunngjøre at Arbeiderpartiet ikke støtter etableringen av en 
slik uavhengig klagenemd og at tilslutningen til dette i flertallsinnstillingen har skjedd ved en 
feiltakelse.» 
 

Det synes etter dette ikke å være det angitte flertall på Stortinget for den foreslåtte endringen i 
organiseringen av rovviltforvaltningen.  
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4.3 USS’ syn 
4.3.1 Innledning 
USS støtter ikke opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd slik som skissert i 
høringsforslaget. USS frykter at opprettelsen av en slik nemnd vil medføre svakere politisk styring 
og mindre politisk ansvar i rovviltforvaltningen. Det er USS sin oppfatning at forslaget vil føre til en 
svekket tillit i befolkningen til rovviltforvaltningen. 
 
USS viser til at det i rovviltforliket fra 2011 understrekes: «Prinsippet om at klage på de vedtak som 
de regionale rovviltnemnder fattet skulle avgjøres av et overordnet politisk organ, dvs. 
Miljøverndepartementet, var en viktig forutsetning for å realisere en mer konfliktdempende 
forvaltning av artene». USS kan ikke se at forslaget om å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd 
slik departementet foreslår er i tråd med denne tverrpolitiske enigheten. 
 
USS støtter derimot at det opprettes en uavhengig klagenemnd for behandling av klager over vedtak 
om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger. 
 
4.3.2 Politisk ansvar for rovviltforvaltningen er avgjørende for legitimiteten 
I tillegg til det som i høringen opplyses å være bakgrunnen for forslaget om å opprette en uavhengig 
rovviltklagenemnd, jf. pkt. 4.2 ovenfor, uttaler departementet følgende i pkt. 3.2.3 i høringsnotatet:  
 

«Opprettelse av en uavhengig klagenemnd kan imidlertid bidra til å avpolitisere de vedtak 
som fattes, sikre større forutsigbarhet og konsistens i klageavgjørelsene over tid, øke 
samstemtheten mellom rovviltnemndene på sikt samt gi politisk ledelse og embetsverk i 
departementene anledning til å konsentrere seg om politikkutforming.» 
 

Det siterte viser etter USS sin oppfatning at departementet selv antar at en slik avpolitisering er 
konsekvensen av opprettelsen av en rovviltklagenemnd. Selv om dette ikke uttales direkte, forstår 
USS det slik at et ønske om avpolitisering også er en viktig motivasjon bak forslaget.  
 
USS anser det svært uheldig om den politiske styringen og det politiske ansvaret reduseres eller 
fjernes i rovviltforvaltningen. Opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd vil innebære at de 
politiske myndigheter ikke lenger på samme måte som i dag vil kunne stilles til ansvar for 
gjennomføringen av vedtatt rovviltpolitikk. Det vil være svært uheldig. Få politikkområder er like 
konfliktfylt som rovviltpolitikken, og enkelte forvaltningsvedtak som angår felling av fredet rovvilt 
skaper mye støy og et høyt konfliktnivå. Det forhold at rovviltfeltet oppleves som polarisert og at 
ulike interesser kan stå langt fra hverandre, blir ikke endret av det oppnevnes en form for et 
ekspertutvalg til å fatte vedtak i siste instans. USS vil tvert imot advare om at en slik politisk 
ansvarsfraskrivelse vil kunne øke konfliktnivået, fordi enkeltpersoner, interessegrupper og 
lokalsamfunn blir fratatt muligheten til å ansvarliggjøre de regjerende politiske myndigheter for de 
forvaltningsvedtak som treffes.   
 
For USS er det vanskelig å forstå at det forhold at klagebehandlingen i departementet er 
ressurskrevende, kan bli brukt som argument for å overføre ansvaret til en annen instans. 
Argumentasjonen må bero på at departementet oppfatter at klagebehandlingen legger beslag på 
departementale ressurser som det anser at bør benyttes til andre oppgaver enn klagebehandling, 
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da det utvilsomt vil bli mer kostbart rent økonomisk å opprette en ny instans til dette formålet. USS 
vil i denne sammenheng minne om at grundig prøving av innkomne klager er et fundament for 
rovviltpolitikkens og rovviltforvaltningens legitimitet, og at det ansvarlige departementet bør være 
seg dette særdeles bevisst.  
 
USS har registrert at departementets forslag angivelig skal være initiert av enkelte nærings- eller 
miljøorganisasjoner. USS mener at dette beror på en feiloppfatning av hva som har vært ønsket.  
 
4.3.3 Nærmere om enkelte forhold i forslaget - USS vil ha uavhengig klagenemnd kun for 

erstatnings- og tilskuddsordningene 
4.3.3.1 Innledning 
Som det fremgår, er USS negativ til opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd som skal 
behandle klager over vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, og vedtak om 
skadefelling av enkeltdyr av rovvilt. Dette dreier seg om prinsipielle, politisk viktige saker hvor 
nettopp den politiske behandlingen kan sikre den nødvendige tillit i befolkningen. USS vil imidlertid 
støtte at det etableres en uavhengig klagenemnd som skal behandle vedtak om erstatning for tap 
av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger. Etter USS 
syn dreier slike saker seg om spørsmål av faglig og økonomisk karakter, og er derfor godt egnet for 
klagebehandling i en uavhengig nemnd. 
 
4.3.3.2 Klagenemndas myndighet 
Dersom det opprettes en uavhengig klagenemnd, må nemndas kompetanse være begrenset til å 
behandle klager over vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter 
rovviltforvaltningens tilskuddsordninger. USS mener at en uavhengig klagenemnd for slike saker vil 
kunne gjøre forvaltningen bedre. Erstatnings- og tilskuddssakene krever god innsikt i fagområdet 
og økonomiforståelse, og er egnet som saksområder for en uavhengig klagenemnd. 
 
 
4.3.3.3 Rovviltklagenemndas sammensetning 
En grunnleggende forutsetning for en uavhengig klagenemnd i tråd med USS’ forslag, er at det sikres 
en sammensetning av nemnda med nødvendig kompetanse og uavhengighet. Uten slik kompetanse 
og uavhengighet vil det ikke være mulig å oppnå den respekt og legitimitet som er nødvendig. Etter 
USS’ oppfatning bør det oppnevnes medlemmer av nemnda som har god kunnskap om forholdene 
i næringen og de berørte lokalsamfunn. 
 
Etter USS’ oppfatning bør forslag til oppnevning av kandidater offentliggjøres før vedtaket om 
oppnevning treffes, slik at allmenheten får anledning til å fremme sine synspunkter eller fremme 
forslag til andre kandidater.  
 
USS støtter at nemndas leder bør være jurist med erfaring fra domstolene. 
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5 ENDRINGER I ROVVILTFORSKRIFTEN §§ 4 OG 5 OM ANTALL FORVALTNINGSREGIONER 
FOR ROVVILT. 

5.1 Innledning 
Departementet foreslår i høringen å endre antall forvaltningsregioner for rovvilt fra dagens åtte til 
fire eller fem. Endringsforslaget innebærer en betydelig reduksjon av antall forvaltningsregioner og 
totalantallet på medlemmer av rovviltnemndene.  
 
Endringen foreslås gjennomført gjennom endring av rovviltforskriften §§ 4 og 5. Endringsforslaget 
må ses i sammenheng med forslaget om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av 
rovviltregionene.  
 
5.2 Bakgrunn for forslaget 
Departementet opplyser i høringsnotatet at bakgrunnen for endringsforslaget er todelt: For det 
første NINAs rapport 1. juni 2016 med evaluering av den regionale rovviltforvaltningen og de 
regionale bestandsmålene. I rapporten pekes det på at dagens forvaltningsregioner er for små til at 
man kan forvente å holde bestandsmålene stabile på eksakte måltall, og at de ikke tar hensyn til 
rovdyrenes, utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse. For det andre viser departementet til 
regionreformen som trer i kraft 1.1.2020, der inndelingen i fylkeskommuner endres, som et faktum 
som nødvendiggjør endringer i dagens forvaltningsregioninndeling.   
 
5.3 USS’ syn 
USS støtter ikke departementets forslag til endringer i forvaltningsregioninndelingen. USS mener at 
forslaget bryter med rovviltforliket fra 2011, hvor det er uttalt at «[a]ll forvaltning av rovdyr skal 
bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional 
forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.» 
 
Forliket bygger på det prinsipp at rovviltforvaltningen skal foregå så nær de berørte lokalsamfunn 
som mulig. Nærhetsprinsippet sikrer lokal kunnskap og forankring omkring de vedtak som treffes. 
Dagens inndeling i forvaltningsregioner har vært et viktig konfliktreduserende tiltak fra Stortingets 
side. 
 
USS frykter at forslaget vil gjøre at avstanden mellom beslutningstakere og berørte lokalsamfunn 
blir større. Dette kan etter USS’ oppfatning bidra til å svekke rovviltforvaltningens legitimitet. Videre 
frykter USS at en reduksjon i antall medlemmer av rovviltnemndene kan medføre at enkelte 
områder blir uten representasjon i rovviltnemnda i enda større grad enn hva som gjelder med 
dagens inndeling.  
 
USS minner om ordføreroppropet i 2017, der 204 ordførere stilte seg bak et krav om at 
rovviltforvaltningen må være lokalt forankret. I denne sammenheng er det videre viktig å sikre at 
de regionale rovviltnemndene er autonome og er sikret reell myndighet. 
 
Etter USS’ syn er ikke regionreformen i seg selv noe argument for de endringer som er foreslått. 
Verken dagens fylkesgrenser eller de nye fylkesgrensene har noen sammenheng med 
rovviltregionenes geografiske avgrensning eller rovdyrenes utbredelse. For det første anser USS det 
som uproblematisk om enkelte fylkesting vil måtte oppnevne medlemmer til forskjellige 
rovviltnemnder. På samme måte som hva gjelder Sametingets oppnevning i dag, kan det stilles krav 
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om at kandidater må være bosatt i forvaltningsregionen. For det andre synes ikke regionreformen 
i seg selv å være noe argument for å redusere antall rovviltnemnder. Dersom det ønskes å unngå 
forvaltningsregioner på tvers av nye fylkeskommuner, fremstår det som en opplagt mulighet å 
tilpasse forvaltningsregionenes avgrensning i samsvar med den nye fylkesinndelingen. I alle tilfelle 
mener USS at det ikke haster å gjøre endringer i inndelingen av rovviltregionene som en følge av 
regionreformen, men at slike eventuelle endringer bør utstå slik at de nye fylkestingene får uttalt 
seg i saken. 
 
Departementet opplyser at forslaget dels er begrunnet med NINAS konklusjon om at dagens 
regioner ikke tar hensyn til «rovdyrenes, utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse». For USS 
fremstår det som en umulig oppgave å etablere en forvaltningsregioninndeling som samsvarer med 
«rovdyrenes, utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse». I denne sammenheng vil USS peke på at 
riksgrenser er et naturlig statsrettslig og folkerettslig hinder. Fordi et slikt samsvar ikke kan oppnås, 
er det etter USS’ oppfatning viktig å sørge for at forvaltningsregioninndelingen gir 
rovviltforvaltningen en så stor grad av legitimitet som mulig, og at dette best sikres ved å 
opprettholde et forholdsvis høyt antall regioner.   
 
USS mener at de nye fylkestingene bør tas med på vurderingen av om, og i så fall hvordan, det skal 
gjøres endringer i forvaltningsregioninndelingen. Den nye fylkesinndelingen trer ikke i kraft før 
1.1.2020, og USS kan ikke se at det haster med endringer i forvaltningsregionene. USS mener derfor 
at eventuelle endringer av forvaltningsregioninndelingen bør utstå til etter at de nye 
fylkeskommunene har trådt i kraft. For å sikre representasjon i nemndene frem til saken er ferdig 
behandlet, bør departementet gjennom en midlertidig forskriftsbestemmelse forlenge de sittende 
rovviltnemndenes funksjonstid.  
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6 ENDRINGER I §§ 4 OG 6 OM FELLES BESTANDSMÅL OG AREALDIFFERENSIERING PÅ 
TVERS AV FLERE ROVVILTREGIONER. 

6.1 Innledning 
I høringsnotatet foreslås det at det skal fastsettes felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner 
for rovvilt. Endringen, lest i sammenheng med forslaget om færre forvaltningsregioner, innebærer 
at det blir en annen struktur i rovviltforskriften enn i dag. I stedet for både å angi den enkelte 
forvaltningsregion og dens bestandsmål i samme § 4 som i dag, foreslås det en struktur der § 4 angir 
forvaltningsregionene, og der en ny § 4 a angir samlede bestandsmål for regionene som ligger hhv. 
sør- og nord for Stjørdalselva/Tevla. I forskriftens § 6 er det foreslått et tillegg om at den enkelte 
rovviltnemnd skal samarbeide med tilgrensende forvaltningsregioner i utarbeidelsen av den 
geografiske differensieringen.  
 
6.2 Bakgrunn for forslaget 
På samme måte som for forslaget om færre forvaltningsregioner, er bakgrunnen for forslaget om 
felles bestandsmål og arealdifferensiering et ønske om å øke presisjonen og forutsigbarheten i 
rovviltforvaltningen. Det oppgis også at det er et ønske å gi rovviltnemndene større ansvar for en 
tydelig soneforvaltning.  
 
6.3 USS’ syn 
Etter USS’ oppfatning gir høringsnotatet altfor dårlig grunnlag til kunne å vurdere hvordan en 
ordning med felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregionene vil fungere i 
praksis. Det er inngående beskrevet hvordan måltallene til dagens regioner kan samles og fordeles 
til hhv. sør og nord for Stjørdalselva/Tevla, men høringsnotatet gir få holdepunkter for å vurdere 
hva som er de praktiske konsekvensene av en slik endring.  
 
USS ser for seg at det lett kan oppstå uenigheter mellom de ulike forvaltningsregionene om både 
forvaltningen av de felles bestandsmålene og om arealdifferensieringen. Det fremgår ikke av 
høringsnotatet hvordan slike eventuelle uenigheter skal løses. Man kan tenke seg at nemndene ikke 
blir enige, og at det ikke finnes noen mekanisme for å avgjøre uenigheten av rettslig eller annen art. 
Dette fremstår som uholdbart. USS ser også med bekymring på hva felles bestandsmål vil ha å si for 
den enkelte nemnds vurdering av hvorvidt bestandsmålene er nådd. I det hele tatt synes den 
foreslåtte endringen å utløse en rekke praktiske og rettslige problemer som USS mener ikke er 
vurdert grundig nok.  
 
USS støtter derfor ikke forslaget til felles bestandsmål og arealforvaltning på tvers av rovviltregioner 
slik det er beskrevet og redegjort for i høringsnotatet. USS vil advare på sterkeste mot at et slikt 
omfattende forslag realitetsbehandles på et så svakt utredet grunnlag som fremkommer av 
høringsnotatet. USS mener at forslaget, dersom det vedtas, vil bidra til en skjerpelse av 
konfliktnivået knyttet til rovviltforvaltningen.  
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7 ENDRINGER I § 6 OM LANDBRUKSDIREKTORATETS RETT TIL Å AVGI UTTALELSER TIL 
REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR ROVVILT. 

 
7.1 Innledning 
I høringsnotatet foreslås det at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelse til regionale 
forvaltningsplaner for rovvilt. I dag følger det av rovviltforskriften § 6 at rovviltnemndene skal 
utarbeide en forvaltningsplan, og denne skal sendes til Miljødirektoratet for uttalelse før den vedtas 
av rovviltnemnda. I høringsnotatet foreslås det et tillegg i forskriftens § 6, som vil innebære at 
forvaltningsplanen i tillegg skal sendes til Landbruksdirektoratet før endelig vedtak i nemnda.  
 
7.2 Bakgrunn for forslaget 
Det fremgår av høringsnotatet at bakgrunnen for forslaget er et ønske om i større grad enn i dag å 
inkludere landbruksmyndighetene i arbeidet med regionale forvaltningsplaner for rovvilt.  
 
7.3 USS’ syn 
USS støtter forslaget om å gi Landbruksdirektoratet rett til å avgi uttalelse i forkant av vedtakelsen 
av de regionale forvaltningsplanene. USS mener det vil være en fordel å få et bedre grunnlag for å 
vurdere landbruksmessige konsekvensene av rovviltforvaltningen. USS mener at 
Landbruksdirektoratets kompetanse på sau og tamrein er særlig verdifull i denne sammenheng.  
 
At landbruksfaglig sektor blir involvert i utarbeidelsen av forvaltningsplanene, vil etter USS’ syn 
bygge oppunder den todelte målsettingen. USS er fornøyd med å ha blitt hørt i dette synspunktet, 
og vil anbefale at den foreslåtte forskriftsendringen vedtas.  
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8 ENDRINGER I § 18 OM KOMMUNENES ADGANG TIL Å KLAGE PÅ ROVVILTNEMNDENES 
VEDTAK OM FELLING AV ROVVILT. 
 

8.1 Innledning 
Departementet foreslår i høringsnotatet at kommunene gis klagerett på enkeltvedtak fattet etter 
rovviltforskriften. Endringen foreslås gjennomført gjennom et nytt tredje ledd til rovviltforskriften 
§ 18 som vil lyde: «Kommuner har klageadgang for enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne 
forskriften».   
 
8.2 Bakgrunn for forslaget 
Departementet skriver i høringsnotatet at bakgrunnen for forslaget er at kommuner i dag, etter 
gjeldende rett, ikke har rettslig klageinteresse på vedtak fattet etter rovviltforskriften. 
Departementet skriver at det i dag er slik at vedtak om felling av rovvilt ofte blir påklaget av en rekke 
aktører, og deres ulike anførsler vil i stor grad dekke også berørte kommuners syn i slike saker. 
Departementet skriver videre at det i klagebehandlingen ofte tar med berørte kommuners innspill   
sine vurderinger av klagesaken.  
 
Fordi det «kan tenkes tilfeller der ingen påklager et vedtak» om felling av rovvilt eller kvotejakt på 
gaupe, antar departementet at det å gi kommuner klageadgang vil kunne innebære en faktisk 
endring. Departementet antar at dette vil være positivt for de berørte kommuner som ønsker å 
klage på slike vedtak, og foreslår at endringen gjennomføres. Departementet påpeker imidlertid at 
en slik endring vil innebære administrative konsekvenser for det organet som behandler klagen. 
 
8.3 USS’ syn 
Som departementet kjenner til, er USS av den oppfatning at kommunene allerede etter gjeldende 
rett har rettslig klageinteresse i saker som dreier seg vilkårene for felling av rovvilt. USS er derfor 
ikke enig i departementets redegjørelse for hva som følger av gjeldende rett. Det vises i denne 
forbindelse til brev fra USS til KMD 2. oktober 2018. 
 
USS støtter uansett forslaget slik det er redegjort for i høringsnotatet. Etter USS’ oppfatning er det 
opplagt at kommunene har en viktig rolle som består av å ivareta og forvalte felleskapets interesser 
i det enkelte lokalsamfunn, og at dette omfatter lokalsamfunnets interesse i saker om 
rovviltforvaltning. En forskriftsfesting av klagerett på enkeltvedtak som fattes i medhold av 
rovviltforskriften vil tydeliggjøre at kommunen har en slik rolle å ivareta på vegne av fellesskapet, 
og fjerne grunnlaget for all tvil om personell kompetanse.   
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9 ENDRINGER I FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST §§ 29 A OG 34 
VEDRØRENDE FELLINGSMETODER AV JERV. 
 

9.1 Innledning 
I høringsnotatet foreslås det endringer i §§ 29 a og 34 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Endringene som foreslås innebærer å gjøre virkemidlene fastmontert kunstig lys ved åtejakt på jerv 
og elektronisk overvåkning av jervebås permanente.  
 
9.2 Bakgrunn for forslaget 
Bakgrunnen for endringsforslagene er et ønske om å effektivisere lisensfelling av jerv. Det antas at 
nye virkemidler kan redusere tap av beitedyr. 
 
9.3 USS’ syn 
USS støtter forslaget om å gjøre virkemidlene fastmontert kunstig lys ved åtejakt på jerv og 
elektronisk overvåkning av jervebås permanente. USS understreker at det er viktig at deltakerne i 
fellingslag har de nødvendige virkemidler til å gjennomføre sitt oppdrag på en effektiv måte, og 
mener at de foreslåtte endringene vil bidra til dette.  
 
USS viser til de innspill og erfaringer som er gjort rede for i forbindelse med prosjektet «Effektiv 
skadefelling og styrket beitenæring» i Nord-Østerdal og Engerdal, hvor ulike virkemidler er prøvd ut 
for å få en mer effektiv skadefelling. Her påpekes det også at man ikke må se hvert enkelt 
virkemiddel for seg, men at flere verktøy tatt i bruk i sammenheng vil øke sjansene for effektiv 
skadefelling. 
 
USS antar også at en innføring av disse virkemidlene kan bidra til høyere deltakelse i lisensfellingen, 
noe som vil være positivt.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Utmarkskommunenes Sammenslutning 
 
 
Hanne Alstrup Velure 
Leder 
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