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Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2013/1164-3 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 17.02.2014

GID 010/009 – Arealoverføring til GID 010/013 - Delegert vedtak

Saksopplysninger
Søknaden er mottatt 24.11.2013, og gjelder arealoverføring av om lag 175 m² fra gbnr 10/9 til 
gbnr 10/13, se vedlagte kartskisse. Arealet er et «restareal» mellom gbnr 10/13 og gbnr 10/31 
som i dag eies av gbnr 10/9 men har vært disponert av gbnr 10/13 i flere år.

Forhold til gjeldende planverk
Stykket som søkes arealoverført er i gjeldende kommuneplan satt av til boligbebyggelse.

Avkjørselsforhold
Arealoverføringen gir ingen endrede avkjørselforhold.

Vann- og avløp
Arealoverføringen gir ingen endrede tilknytningsforhold til det private vann- og avløpsnettet.

Vurdering
Søknaden er i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Arealet som søkes arealoverført mellom gbnr 10/9 og 10/13 har i mange år vært disponert av 
gbnr 10/13. Det har vært en muntlig avtale mellom partene om bruken av dette arealet. Nå ønsker 
partene å bringe eiendomsforholdene i samsvar med den faktiske bruken. Vi kan ikke se at gbnr 
har noen praktisk nytte av dette stykket. Nytten til gbnr 10/13 vil være vesentlig større enn 
ulempene/forringelsen til gbnr 10/9 ved å arealoverføre stykket mellom eiendommene.
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Klagerett
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra 
den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
avdelingsleder

Vedlegg
1 Kartskisse

Vedtak
Med bakgrunn i det forestående og med hjemmel i plan- og bygningslovens §20-1, og 
kommunens delegeringsreglement, godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om lag 175  
m² fra gbnr 10/9 til gbnr 10/13 i samsvar med søknaden.

Vilkår:
 Eiendommen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter, jf. 

Plan- og bygningslovens § 20-1.
 Plan- og bygningsloven og delingsloven, samt disse lovers respektive forskrifter skal følges.
 De beregnede gebyr må innbetales til kommunen.
 Tillatelsen til fradeling faller bort dersom den ikke er benyttet innen 3 år.



Nesset kommune
Målestokk 1:1000   
17.02.2014
175 m² fra 10/9 til 10/13
Arealoverføring



Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2013/205-5 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 19.02.2014

Delegert vedtak

Veg 1000 - Stubøvegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at fylkesveg 62 fra Stubøkrysset til Tovenkrysset er gitt navnet 
Stubøvegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 14.03.2013, med frist for innspill 15.04.2013. Det 
er mottatt fire krav om adressetilleggsnavn. 

1. Eier av gbnr 55/123 ønsker Geilen som adressetilleggsnavn til sin eiendom.
2. Eier av gbnr 54/10 ønsker Vestre Skipabrekka evt Vestre Skipabrekken som 

adressetilleggsnavn til sin eiendom.
3. Eier av gbnr 53/2 ønsker Teigset som adressetilleggsnavn til sin eiendom.
4. Eier av gbnr 53/3 ønsker Damman som adressetilleggsnavn til sin eiendom.
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I tillegg er det mottatt merknader fra eierne av gbnr 54/8, 11, 13 og 16, med et ønske om å bli 
adressert til Stubøvegen i stedet for Brannholvegen. Merknader er kommet i sak 2013/217 og er 
datert 15.4.2013.

Øvrige merknader vedrørende nummertildeling er ikke mottatt.

Vurdering
Vurdering av adressetillegsnavn og skrivemåten av disse

Adgangen til å kreve adressetilleggsnavn er regulert av matrikkelforskriftens §54. Adgangen er
der begrenset til å gjelde eiere av gårdsbruk. Bakgrunnen er å ta vare på bruksnavn av
kulturvernmessig verdi. I forskriftens §54 første ledd heter det:

”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som eier, kreve
at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om stadnamn.”

Det er altså gårdens bruksnavn som kan kreves som adressetilleggsnavn. Videre er det en åpning
for at utskilte gårdstun der jord og skog er solgt unna kan få tildelt adressetilleggsnavn. Når det
gjelder skrivemåten av bruksnavn støtter adressemyndigheten seg på skrivemåten slik den går
fram av Sentralt Stedsnavnregister (SSR).

Alle kravene omfatter gårdsbruk. Når det gjelder de innkomne kravene har adressemyndigheten
følgende å bemerke:

1. Gbnr 55/123 er en boligtomt som ble opprettet i 2009. Eiendommen er opprettet rundt det 
gamle våningshuset og tunet på gbnr 55/3. Kravet til å få tildelt adressetilleggsnavn er 
dermed tilstede. I matrikkelen er gbnr 55/3 registrert med bruksnavnet Gjeilen. I sentralt 
stedsnavnregister (SSR) er gårdsnavnet hektet på bruksnavnet, slik at den godkjente 
skrivemåten av eiendommen er Stubøgeilen. Adressemyndigheten støtter seg til denne 
skrivemåten og godkjenner av gbnr 55/123 får tildelt adressetilleggsnavnet Stubøgeilen.

2. Gbnr 54/10 er et lite småbruk som har bruksnavnet Breidablikk registrert i matrikkelen. 
Når eier ønsker Vestre Skipabrekka, er dette et stedsnavn som er sterkere forankret i lokal 
stedsnavntradisjon. Gnr 54 har godkjent skrivemåte Brekka i SSR. Navnet Skipabrekka 
stammer sannsynligvis fra tradisjonen om at båter i tidligere tider ble dratt over 
Tiltereidet. Her finnes rester av en gammel kavlveg som strekker seg mellom Langfjorden 
og Tingvollfjorden, og det knytter seg mange historier og sagn til denne trafikken i 
bygda. Terrenget fra Eidsvågen og opp mot Brekka er flatt og greit å dra båter etter. Når 
man kommer til Brekka stiger terrenget nokså bratt over en strekning på noen hundre 
meter før det flater ut igjen østover mot Damman. Navnet brekka er i følge Oluf Rygh det 
samme som bakke. Denne bakken må ha vært en tung kneik å komme seg over når man 
skulle dra store båter over eidet mot Tingvollfjorden. Det er derfor ikke utenkelig at 
navnet Skipabrekka kan ha tradisjoner langt tilbake i historien. Selv om verken 
Skipabrekka eller Vestre Skipabrekka er nevnt i SSR, finner adressemyndigheten å kunne 
godta at gbnr 54/10 tildeles Vestre Skipabrekka som adressetilleggsnavn.

3. Gbnr 53/2 er registrert med bruksnavnet Teigset i matrikkelen. Dette er også i samsvar 
med krav fra eier og er også godkjent skrivemåte i SSR. Adressemyndigheten finner 
derfor å kunne godta Teigset som adressetilleggsnavn for eiendommen.
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4. Gbnr 53/3 er registrert med bruksnavnet Damman i matrikkelen. Dette er også i samsvar 
med krav fra eier og er også godkjent skrivemåte i SSR. Adressemyndigheten finner 
derfor å kunne godta Damman som adressetilleggsnavn for eiendommen.

Når det gjelder merknaden fra eiendommene gbnr 54/8, 11, 13 og 16 er disse i utgangspunktet 
tenkt adressert til Brannholvegen. Alle eiendommene har før hatt atkomst rett ut på Stubøvegen, 
men etter byggingen av ny gang- og sykkelveg ble bygd, ble adkomsten lagt om til å gå østover 
mot Brannholvegen før den går inn på Stubøvegen. Eiendommene ligger således i nær 
tilknytning til Stubøvegen. Adressemyndigheten ser fordelene ved å knytte disse eiendommene 
til Stubøvegen i stedet for Brannholvegen. Disse må imidlertid skiltes godt, både fra Stubøvegen 
og Brannholvegen. Adressemyndigheten finner derfor å kunne imøtekomme den innkomne 
merknaden. 

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 
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Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.



Side 5 av 5

Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Stubøvegen:

Matrikkelnr Eksist. adresse
Vedtak om ny 
adresse

Vedtak om
Adr.tilleggsnavn Merknad

1543 - 55/74 55/74/0/0 STUBØVEGEN 1 Shellstasjonen

1543 - 55/42 55/42/0/0 STUBØVEGEN 9

1543 - 55/41 55/41/0/0 STUBØVEGEN 26

1543 - 55/45 55/45/0/0 STUBØVEGEN 32

1543 - 55/46 55/46/0/0 STUBØVEGEN 34

1543 - 55/50 55/50/0/0 STUBØVEGEN 36 Remmen Møbelfabrikk

1543 - 55/56 55/56/0/0 STUBØVEGEN 37

1543 - 55/63 55/63/0/0 STUBØVEGEN 38 Bolighus

1543 - 55/112 55/112/0/0 STUBØVEGEN 39

1543 - 55/58 55/58/0/0 STUBØVEGEN 40

1543 - 55/1 55/1/0/1 STUBØVEGEN 41B Østenden

1543 - 55/1 55/1/0/0 STUBØVEGEN 41A Vestenden

1543 - 55/123 55/123/0/0 STUBØVEGEN 42 Stubøgeilen

1543 - 55/53 55/53/0/0 STUBØVEGEN 44

1543 - 55/70 55/70/0/0 STUBØVEGEN 46

1543 - 55/76 55/76/0/0 STUBØVEGEN 47

1543 - 55/24 55/24/0/0 STUBØVEGEN 49

1543 - 55/38 55/38/0/0 STUBØVEGEN 51

1543 - 55/65 55/65/0/0 STUBØVEGEN 52

1543 - 55/103 55/103/0/0 STUBØVEGEN 53

1543 - 55/64 55/64/0/0 STUBØVEGEN 54

1543 - 55/67 55/67/0/0 STUBØVEGEN 55

1543 - 55/44 55/44/0/0 STUBØVEGEN 57

1543 - 55/43 55/43/0/0 STUBØVEGEN 59

1543 - 55/33 55/33/0/0 STUBØVEGEN 61

1543 - 55/77 55/77/0/0 STUBØVEGEN 62

1543 - 55/57 55/57/0/0 STUBØVEGEN 63

1543 - 55/72 55/72/0/0 STUBØVEGEN 65

1543 - 55/99 55/99/0/0 STUBØVEGEN 67

1543 - 55/87 55/87/0/0 STUBØVEGEN 69

1543 - 55/26 55/26/0/0 STUBØVEGEN 84

1543 - 55/40 55/40/0/0 STUBØVEGEN 86

1543 - 55/32 55/32/0/0 STUBØVEGEN 106

1543 - 55/60 55/60/0/0 STUBØVEGEN 111

1543 - 55/116 55/116/0/0 STUBØVEGEN 113

1543 - 55/47 55/47/0/0 STUBØVEGEN 115

1543 - 55/88 55/88/0/0 STUBØVEGEN 121
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1543 - 55/113 55/113/0/0 STUBØVEGEN 144

1543 - 55/8 55/8/0/0 STUBØVEGEN 145 Bolighus

1543 - 55/8 55/8/0/1 STUBØVEGEN 146 Verksted/kårbolig

1543 - 54/10 54/10/0/0 STUBØVEGEN 147
Vestre 
Skipabrekka

Hovedbolig (vestre 
bolighus)

1543 - 54/10 54/10/0/1 STUBØVEGEN 149
Vestre 
Skipabrekka Østre bolighus

1543 - 54/24 54/24/0/0 STUBØVEGEN 151

1543 - 54/22 54/22/0/0 STUBØVEGEN 164
Søndre bolighus 
(gamlehuset)

1543 - 54/16 54/16/0/0 STUBØVEGEN 165
Tidl. Planlagt adressert 
til Brannholvegen

1543 - 54/22 54/22/0/1 STUBØVEGEN 166
Nordre bolighus 
(nyhuset)

1543 - 54/11 54/11/0/0 STUBØVEGEN 167
Tidl. Planlagt adressert 
til Brannholvegen

1543 - 54/8 54/8/0/0 STUBØVEGEN 171
Tidl. Planlagt adressert 
til Brannholvegen

1543 - 54/4 54/4/0/0 STUBØVEGEN 174

1543 - 54/13 54/13/0/0 STUBØVEGEN 175
Tidl. Planlagt adressert 
til Brannholvegen

1543 - 54/3 54/3/0/0 STUBØVEGEN 199

1543 - 53/10 53/10/0/0 STUBØVEGEN 211

1543 - 53/15 53/15/0/0 STUBØVEGEN 212

1543 - 53/14 53/14/0/0 STUBØVEGEN 217

1543 - 53/3 53/3/0/1 STUBØVEGEN 226 Fritidsbolig

1543 - 53/3 53/3/0/0 STUBØVEGEN 228 Damman Våningshus

1543 - 53/8 53/8/0/0 STUBØVEGEN 239

1543 - 53/2 53/2/0/0 STUBØVEGEN 257 Teigset

1543 - 53/13 53/13/0/0 STUBØVEGEN 263

1543 - 52/12 52/12/0/0 STUBØVEGEN 279

1543 - 52/3 52/3/0/1 STUBØVEGEN 287

1543 - 52/3 52/3/0/0 STUBØVEGEN 298

1543 - 52/5 52/5/0/0 STUBØVEGEN 307

1543 - 35/27 35/27/0/0 STUBØVEGEN 319

1543 - 35/7 35/7/0/1 STUBØVEGEN 321 Motell Skogduft

Gbnr 54/8, 11, 13 og 16 omadresseres til Stubøvegen i stedet for Brannholvegen som først 
planlagt. Dette betinger at kommunen skilter adkomsten til disse fire eiendommene både fra 
Stubøvegen og Brannholvegen.

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.
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Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
Avd.leder
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Veg 1003 - Baksidevegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at fylkesveg 660 fra Stubøkrysset til Prestneset er gitt navnet 
Baksidevegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 18.03.2013, med frist for innspill 15.04.2013. Det 
er mottatt tre krav om adressetilleggsnavn:

1. Eier av gbnr 56/1 ønsker «Langset» som sin offisielle adresse.
2. Eiere av gbnr 56/4 ønsker «Langset» eller «Dalamyr» som adressetilleggsnavn til sin 

eiendom.
3. Eiere av gbnr 57/1 ønsker «Grønfet gård» som adressetilleggsnavn til sin eiendom.

I tillegg har det kommet inn merknader til vegnavnet fra beboere i Breivika, som ønsker at den 
private vegen til boligene nord for fv 660 i Breivika skal tildeles eget vegnavn. De kommer også 
med innspill på at Baksidevegen som navn på en veg er et uheldig navnevalg, fordi det kan ha en 
negativ klang over seg.
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Vurdering

Til de innkomne krav om adressetilleggsnavn har adressemyndigheten følgende å bemerke:

1. Kravet fra eiere av gbnr 56/1 går på å beholde Langset som offisiell adresse. Til det er det 
å si at eiendommens nåværende adresse er en matrikkeladresse, eller 56/1/0/0 som den er 
registrert i matrikkelen. En slik adresse er intetsigende for andre enn de som vet hva disse 
tallene er. Gården har godkjent avkjørsel til fv 660, og skal derfor adresseres dit. Denne 
vegen har som nevnt over fått tildelt navnet Baksidevegen. Siden gbnr 56/1 er et 
gårdsbruk, har eierne krav på å få bruksnavnet som en del av den offisielle adressen. Vi 
velger derfor å behandle merknaden som et krav om adressetilleggsnavn. Gbnr 56/1 er 
registrert med bruksnavn Langset Nedre i matrikkelen. I sentralt stedsnavnsregister (SSR) 
er gårdsnavnet skrevet Langset, i tråd med eiers krav. Adressemyndigheten finner derfor 
å kunne godkjenne at gbnr 56/1 gis Langset som adressetilleggsnavn.

2. Gbnr 56/4 er et småbruk som ble etablert som egen eiendom i 1902, under gården 
Langset. Eiendommen oppfyller således kravet for å kunne kreve adressetilleggsnavn. 
Eiendommen er registrert i matrikkelen Dalamyr. Navn på dette bruket er ikke registrert i 
Sentralt stedsnavnsregister (SSR). Eier ønsker primært Langset som adressetilleggsnavn, 
men kan sekundært akseptere Dalamyr. I matrikkelforskriftens § 54 står det at det er 
eiendommens bruksnavn som skal brukes som adressetilleggsnavn. I dette tilfellet er 
adressemyndigheten av den oppfatning at siden bruksnavnet ikke er registrert i SSR og at 
det her er snakk om et småbruk under gården Langset, så er det Langset og ikke 
Dalamyra som er det nedarvede stedsnavnet. Adressemyndigheten finner derfor å kunne 
godta Langset som adressetilleggsnavn for gbnr 56/4.

3. Gbnr 57/1 er registrert med bruksnavnet Grønfæt i Matrikkelen. I sentralt 
stedsnavnsregister (SSR) har stedsnavnet goskjent skrivemåte som Grønfeta. Eier ønsker 
Grønfet Gård. Matrikkelforskrftens § 54 sier at det er det nedarvede 
bruksnavnet/stedsnavnet som skal brukes. I lokal taletradisjon er ikke Gård en naturlig 
del av stedsnavnet, verken for denne gården eller for andre gårder rundt om i kommunen. 
Hva gjelder skrivemåten av stedsnavnet, skal kommunen der støtte seg til godkjente eller 
vedtatte skrivemåter slik de er registrert i SSR. Adressemyndigheten finner derfor å 
kunne godta at gbnr 57/1 tildeles adressetilleggsnavnet Grønfeta, i samsvar med godkjent 
skrivemåte i SSR.

Når det gjelder merknadene både til eget vegnavn til boligene i Breivika og endring av vegnavnet 
Baksidevegen, er dette momenter adressemyndigheten noterer seg og vil ta opp til behandling 
etter at adresseringsprosessen er fullført for alle navngitte veger i kommunen. Vi har fått inn 
merknader rundt vegnavn flere steder i kommunen, og også noen ønsker om navn på veger som i 
dag ikke har fått tildelt eget vegnavn. Når adresseringsprosessen er fullført, forhåpentligvis innen 
utgangen av 2015, vil kommunen gå gjennom alle innkomne merknader og ønsker og vurdere 
disse særskilt. Inntil videre vil det være det vedtatte vegnavnet som gjelder. 

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
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huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 

Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
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heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.

Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Baksidevegen:

Matrikkelnr
Eksist. 
adresse Vedtak om ny adresse

Vedtak om 
adressetilleggsnavn Merknad

1543 - 55/68 55/68/0/0 BAKSIDEVEGEN 1 Montér Eidsvåg

1543 - 55/28 55/28/0/0 BAKSIDEVEGEN 3

1543 - 55/27 55/27/0/0 BAKSIDEVEGEN 12

1543 - 55/39 55/39/0/0 BAKSIDEVEGEN 14

1543 - 55/111 55/111/0/0 BAKSIDEVEGEN 16

1543 - 55/4 55/4/0/0 BAKSIDEVEGEN 18

1543 - 56/7 56/7/0/0 BAKSIDEVEGEN 33

1543 - 56/5 56/5/0/0 BAKSIDEVEGEN 41

1543 - 56/1 56/1/0/1 BAKSIDEVEGEN 58 Langset Nordre bolighus

1543 - 56/1 56/1/0/0 BAKSIDEVEGEN 60 Langset Søndre bolighus

1543 - 56/4 56/4/0/0 BAKSIDEVEGEN 76 Langset

1543 - 56/11 56/11/0/0 BAKSIDEVEGEN 78

1543 - 57/1 57/1/0/0 BAKSIDEVEGEN 102 Grønfeta

1543 - 57/3 57/3/0/0 BAKSIDEVEGEN 104

1543 - 57/7 57/7/0/0 BAKSIDEVEGEN 112

1543 - 57/2 57/2/0/0 BAKSIDEVEGEN 114

1543 - 57/4 57/4/0/0 BAKSIDEVEGEN 116 Schnitlertun
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1543 - 58/17 58/17/0/0 BAKSIDEVEGEN 118

1543 - 58/2 58/2/0/0 BAKSIDEVEGEN 120

1543 - 58/12 58/12/0/0 BAKSIDEVEGEN 190

1543 - 58/16 58/16/0/0 BAKSIDEVEGEN 191

1543 - 58/11 58/11/0/0 BAKSIDEVEGEN 192

1543 - 58/14 58/14/0/0 BAKSIDEVEGEN 201

1543 - 58/15 58/15/0/0 BAKSIDEVEGEN 203

1543 - 58/6 58/6/0/0 BAKSIDEVEGEN 205

1543 - 59/1/1 59/1/1/0 BAKSIDEVEGEN 207

1543 - 59/18 59/18/0/0 BAKSIDEVEGEN 209

1543 - 59/1/3 59/1/3/0 BAKSIDEVEGEN 211

1543 - 59/17 59/17/0/0 BAKSIDEVEGEN 213

1543 - 58/7 58/7/0/0 BAKSIDEVEGEN 214

1543 - 59/2 59/2/0/0 BAKSIDEVEGEN 318

1543 - 59/1 59/1/0/1 BAKSIDEVEGEN 346 "Fjøset"

1543 - 59/1 59/1/0/0 BAKSIDEVEGEN 348
Bolig -
Prestegarden

1543 - 59/3 59/3/0/0 BAKSIDEVEGEN 403

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
Avd.leder
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Delegert vedtak

Veg 1004 - Åsagardvegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at fv 194 fra fv 62 ved Nesset kirke til fv 666 på Toven har fått navnet 
Åsagardvegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 7.2.2013, med frist for innspill 7.3.2013. Det er
mottatt følgende merknader i saken.

1. Eier av gbnr 29/22 ønsker eget vegnavn, Sandebakken, fra fv 194 opp til sin eiendom.
2. Eier av gbnr 32/1 ønsker Jordfall som adressetilleggsnavn til sin eiendom.
3. Eier av gbnr 31/7 ønsker Vollan som adressetilleggsnavn til sin eiendom og til 

boligeiendommen gbnr 31/10. Det påpekes samtidig at bolig med planlagt adresse 
Åsagardvegen 169 har sokkelleilighet med egen inngang.

4. Eier av gbnr 29/10 påpeker at våningshuset på eiendommen har to boenheter med hver 
sin inngang.
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5. Eier av gbnr 29/68 ønsker Skomakarhuset som adressetilleggsnavn til sin eiendom.

Vurdering

Til de innkomne merknadene har adressemyndigheten følgende å bemerke:

Grunneiers rett til å kreve adressetilleggsnavn er hjemlet i matrikkelforskriftens § 54. Det er 
imidlertid ikke alle grunneiere som kan kreve adressetilleggsnavn, det er visse vilkår som må 
være oppfylt. Adressetilleggsnavn kan kreves  «når adressen gjelder et gårdsbruk» og «dersom 
navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 
11 om stadnamn». Det er i utgangspunktet gårdens bruksnavn som kan kreves som 
adressetilleggsnavn.

Adressetilleggsnavn skal inngå som en del av den offisielle adressen til både eiendommen og til 
personene som bor der. Merk likevel at folkeregisteret i sitt nåværende system ikke har løsninger 
som håndterer adressetilleggsnavn. Før Folkeregisteret har fått implementert nytt datasystem er 
det ikke sikkert adressetilleggsnavnet kommer opp som en del av adressen til personene.

1. Adressemyndigheten har allerede foretatt inndeling i vegparseller, og gårdsvegen opp til 
Sandebakken er ikke definert som egen parsell. Det kan i denne omgang ikke adresseres 
særskilt til denne vegen nå. Vi har likevel mottatt en del merknader i 
adresseringsprosessen om nye vegparseller og endrede vegnavn, som kommunens 
navneutvalg vil se på igjen etter at arbeidet med omadressering er fullført.

2. Gbnr 32/1 er i matrikkelen registrert med bruksnavnet Jordfaldet. I sentralt 
stedsnavnregister (SSR) er bruksnavnet «modernisert» til Jordfallet. Eier ønsker navnet i 
ubundet form, Jordfall. Adressemyndighet støtter seg i denne saken til skrivemåten i SSR 
og godkjenner Jordfallet som adressetilleggsnavn til eiendommen.

3. Gbnr 31/7 er i matrikkelen registrert med bruksnavnet Volden. Eiers krav, Vollan, er i 
samsvar med dette, bare skrevet på en normalisert måte mer tilpasset den muntlige 
uttalen. I Sentralt Stedsnavnregister er gårdens navn, Åsen, påført denne eiendommen. 
Selv om eiendommen er et gammelt bruk under gården Åsen, gnr 31, er det ingen tvil om 
at i dagligtalen i bygda er det Vollan som brukes om denne eiendommen. Hovedbruket 
under Åsen ligger noe lenger nord og er knytt til Øvre veg. Adressemyndigheten finner 
derfor å kunne godkjenne Vollan som adressetilleggsnavn til Gbnr 31/7. Når det gjelder 
boligeiendommen gbnr 31/10 oppfyller ikke denne eiendommen vilkårene for å få tildelt 
adressetilleggsnavn, i og med at eiendommen ikke er et eget gårdsbruk. Og etter hva 
adressemyndigheten kan se er eiendommen heller ikke en del av et gammelt utskilt 
gårdstun. Det godkjennes derfor ikke at gbnr 31/10 får tildelt adressetilleggsnavn.

4. Merknaden fra eier av gbnr 29/10 tas til etterretning og opplysningene er registrert i 
matrikkelen. Våningshuset på eiendommen tildeles to adresser, Åsagardvegen 191 A og 
191 B.

5. Gbnr 29/68 er i matrikkelen registrert med bruksnavn Bekketun, selv om den muntlige 
tradisjonen i bygda kaller eiendommen og huset Skomakarhuset. Forskriftskravene til å 
tildele adressetilleggsnavn er likevel ikke tilstede, da eiendommen ikke er et gårdsbruk, 
og etter hva adressemyndigheten kan se, heller ikke er et utskilt gårdstun. 
Adressemyndigheten finner derfor å ikke kunne godkjenne adressetilleggsnavn for gbnr 
29/68.
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Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningsskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 

Spørsmål til Posten kan rettes på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer
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Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.

Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for 
Åsagardsvegen:

Matrikkelnr
Eksist. 
adresse

Vedtak om ny 
vegadresse

Vedtak om 
adressetilleggsnavn Merknad

1543 - 29/13 29/13/0/0 ÅSAGARDVEGEN 7 Nesset kirke

1543 - 29/36 29/36/0/0 ÅSAGARDVEGEN 12

1543 - 29/92 29/92/0/0 ÅSAGARDVEGEN 14 Småtrinnet

1543 - 29/294 29/294/0/0 ÅSAGARDVEGEN 16

1543 - 29/243 29/243/0/0 ÅSAGARDVEGEN 18

1543 - 29/20 29/20/0/0 ÅSAGARDVEGEN 20

1543 - 29/68 29/68/0/0 ÅSAGARDVEGEN 22

1543 - 29/28 29/28/0/0 ÅSAGARDVEGEN 24

1543 - 29/160 29/160/0/0 ÅSAGARDVEGEN 26

1543 - 29/128 29/128/0/0 ÅSAGARDVEGEN 28
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1543 - 29/95 29/95/0/0 ÅSAGARDVEGEN 30

1543 - 29/273 29/273/0/5 ÅSAGARDVEGEN 31A Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/4 ÅSAGARDVEGEN 31B Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/0 ÅSAGARDVEGEN 33A Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/6 ÅSAGARDVEGEN 33B Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/1 ÅSAGARDVEGEN 35A Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/7 ÅSAGARDVEGEN 35B Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/2 ÅSAGARDVEGEN 37A Holtan

1543 - 29/273 29/273/0/8 ÅSAGARDVEGEN 37B Holtan

1543 - 29/90 29/90/0/0 ÅSAGARDVEGEN 32

1543 - 29/59 29/59/0/0 ÅSAGARDVEGEN 34

1543 - 29/157 29/157/0/0 ÅSAGARDVEGEN 36

1543 - 29/192 29/192/0/0 ÅSAGARDVEGEN 38

1543 - 29/353 29/353/0/0 ÅSAGARDVEGEN 40

1543 - 29/320 29/320/0/0 ÅSAGARDVEGEN 42

1543 - 29/153 29/153/0/0 ÅSAGARDVEGEN 44

1543 - 30/9 30/9/0/0 ÅSAGARDVEGEN 48

1543 - 30/16 30/16/0/0 ÅSAGARDVEGEN 54

1543 - 30/1 30/1/0/0 ÅSAGARDVEGEN 60

1543 - 30/20 30/20/0/0 ÅSAGARDVEGEN 61

1543 - 30/2 30/2/0/0 ÅSAGARDVEGEN 62

1543 - 30/11 30/11/0/0 ÅSAGARDVEGEN 64

1543 - 30/21 30/21/0/0 ÅSAGARDVEGEN 66

1543 - 30/5 30/5/0/1 ÅSAGARDVEGEN 72 Søndre bolighus

1543 - 30/5 30/5/0/0 ÅSAGARDVEGEN 74 Nordre bolighus

1543 - 30/24 30/24/0/0 ÅSAGARDVEGEN 81

1543 - 29/52 29/52/0/0 ÅSAGARDVEGEN 83

1543 - 30/14 30/14/0/0 ÅSAGARDVEGEN 84

1543 - 30/13 30/13/0/0 ÅSAGARDVEGEN 86

1543 - 29/127 29/127/0/0 ÅSAGARDVEGEN 88

1543 - 29/7 29/7/0/0 ÅSAGARDVEGEN 90

1543 - 29/140 29/140/0/0 ÅSAGARDVEGEN 91

1543 - 29/108 29/108/0/0 ÅSAGARDVEGEN 92

1543 - 29/141 29/141/0/0 ÅSAGARDVEGEN 93

1543 - 29/178 29/178/0/0 ÅSAGARDVEGEN 94

1543 - 29/255 29/255/0/0 ÅSAGARDVEGEN 95

1543 - 29/177 29/177/0/0 ÅSAGARDVEGEN 96

1543 - 29/151 29/151/0/0 ÅSAGARDVEGEN 97

1543 - 29/79 29/79/0/0 ÅSAGARDVEGEN 98

1543 - 30/40 30/40/0/0 ÅSAGARDVEGEN 99

1543 - 30/38 30/38/0/0 ÅSAGARDVEGEN 100

1543 - 30/10 30/10/0/0 ÅSAGARDVEGEN 101

1543 - 29/344 29/344/0/0 ÅSAGARDVEGEN 102
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1543 - 29/22 29/22/0/0 ÅSAGARDVEGEN 104

1543 - 32/8 32/8/0/0 ÅSAGARDVEGEN 106

1543 - 32/5 32/5/0/1 ÅSAGARDVEGEN 113 Nordre bolighus

1543 - 32/5 32/5/0/0 ÅSAGARDVEGEN 115 Søndre bolighus

1543 - 29/219 29/219/0/0 ÅSAGARDVEGEN 116

1543 - 32/1 32/1/0/1 ÅSAGARDVEGEN 117 Jordfallet

1543 - 32/9 32/9/0/0 ÅSAGARDVEGEN 119

1543 - 32/2 32/2/0/1 ÅSAGARDVEGEN 121 Nordre bolighus

1543 - 32/2 32/2/0/0 ÅSAGARDVEGEN 123 Søndre bolighus

1543 - 32/10 32/10/0/0 ÅSAGARDVEGEN 122

1543 - 31/4 31/4/0/0 ÅSAGARDVEGEN 140
Unr 0 - vestre 
bolig

1543 - 31/4 31/4/0/1 ÅSAGARDVEGEN 142 Unr 1 - østre bolig

1543 - 32/3 32/3/0/0 ÅSAGARDVEGEN 141

1543 - 31/5 31/5/0/0 ÅSAGARDVEGEN 157

1543 - 31/7 31/7/0/1 ÅSAGARDVEGEN 169 A Vollan
Vestre bolighus -
hovedbolig

1543 - 31/7 31/7/0/2 ÅSAGARDVEGEN 169 B Vollan
Vestre bolighus -
sokkelleilighet

1543 - 31/7 31/7/0/0 ÅSAGARDVEGEN 171 Vollan Østre bolighus

1543 - 31/10 31/10/0/0 ÅSAGARDVEGEN 172

1543 - 29/10 29/10/0/0 ÅSAGARDVEGEN 191 A Vestre bolig

1543 - 29/10 29/10/0/2 ÅSAGARDVEGEN 191 B Østre bolig

1543 - 34/2 34/2/0/0 ÅSAGARDVEGEN 275

1543 - 34/6 34/6/0/0 ÅSAGARDVEGEN 280

1543 - 35/26 35/26/0/0 ÅSAGARDVEGEN 358

1543 - 35/20 35/20/0/0 ÅSAGARDVEGEN 362

1543 - 35/5 35/5/0/0 ÅSAGARDVEGEN 371

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Gårdsvegen til gbnr 29/22 tildeles ikke eget vegnavn. Eiendommen adresseres til Åsagardvegen.

Gbnr 31/10 tildeles ingen adressetilleggsnavn.

Gbnr 29/68 tildeles ingen adressetilleggsnavn.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.
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Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
Avd.leder

PS!
Varsel om omadressering ble utsendt for ett år siden, og dette vedtaket kommer først nå. Dette 
kan bety at noen av eiendommene langs Åsagardvegen har skiftet eier siden saken ble opprettet. 
Dersom noen av eiendommene har skiftet eier det siste året, er det ikke sikkert dette er blitt 
fanget opp av kommunen. Dersom du får dette vedtaket, men har solgt din eiendom det siste året, 
ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette, slik at ny eier får tilsendt vedtaket.



Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2013/217-3 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 25.02.2014

Veg 1014 - Brannholvegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at den kommunale vegen fra Brekken til Brannholen har fått navnet 
Brannholvegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 9.4.2014, med frist for innspill 10.5.2013. Det er
mottatt følgende merknader i saken:

 Eierne av gbnr 54/8, 11, 13 og 16 ønsker å li adressert til Stubøvegen i stedet for 
Brannholvegen.

Vurdering

Til den innkomne merknaden har adressemyndigheten følgende å bemerke:

Alle de fire eiendommene gbnr 54/8, 11, 13 og 16 har tidligere hatt avkjørsel mot Stubøvegen. 
Etter byggingen av gang- og sykkelvegen mellom Stubø og Brekken, fikk alle disse sanert sine 
avkjørsler, og bruker nå gang- og sykkelvegen fra Brannholvegen til sine eiendommer. Strengt 
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tatt skal derfor alle adresseres mot Brannholvegen. I dette tilfellet ser likevel adressemyndigheten 
at det kan være fornuftig å adressere disse fire eiendommene til Stubøvegen.

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 

Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
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 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.
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Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for 
Brannholvegen:

Matrikkelnr Eksist. adresse Vedtak om ny vegadresse Merknad

1543 - 54/19 54/19/0/0 BRANNHOLVEGEN 10

1543 - 54/1 54/1/0/1 BRANNHOLVEGEN 26 Østre bolig

1543 - 54/1 54/1/0/0 BRANNHOLVEGEN 28 Vestre bolig

1543 - 54/2/1 54/2/1/0 BRANNHOLVEGEN 87 Brekken skytebane

1543 - 54/1/1 54/1/1/0 BRANNHOLVEGEN 66 Brekken Motorstadion

1543 - 53/1 53/1/0/0 BRANNHOLVEGEN 187

1543 - 52/4 52/4/0/0 BRANNHOLVEGEN 349

1543 - 52/4 52/4/0/2 BRANNHOLVEGEN 366 Vestre bolig

1543 - 52/4 52/4/0/1 BRANNHOLVEGEN 368 Østre bolig

1543 - 52/23 52/23/0/0 BRANNHOLVEGEN 374 Brannhol Trafostasjon

Gbnr 54/8, 11, 13 og 16 adresseres til Stubøvegen.

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
avdelingsleder samfunn og utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.



Nesset kommune 

Teknisk drift

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2012/1467-3 Malin Bruseth, 71 23 11 76 12.04.2013

Delegert vedtak

Veg 1023 - Stubøflata - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenavn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at den kommunale vegen fra fv 62 og bak boligbebyggelsen på Stubø har 
fått navnet Stubøflata.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 5.2.2013, med frist for innspill 4.3.2013. Det er 
mottatt ett krav om adressetilleggsnavn i saken:

1. Eier av gbnr 55/34 har krevd adressetilleggsnavnet Villabyen til sin eiendom.

Ut over dette er det ikke mottatt merknader i forbindelse med omadressering av boligene langs 
denne vegen.
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Vurdering

Krav om adressetilleggsnavn
Grunneiers rett til å kreve adressetilleggsnavn til sin eiendom er hjemlet i matrikkelforskriftens § 
54. Her står det at den som eier kan kreve et adressetilleggsnavn når «adressen gjelder et 
gårdsbruk» og «dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, 
jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.». Gbnr 55/34 ble etablert som en boligeiendom i 1948 
med bruksnavnet Bekkevoll. Eiendommen er således ikke en landbrukseiendom, og loven åpner 
derfor ikke for at denne eiendommen kan få adressetilleggsnavn. I de tilfeller rene boligtomter 
kan få tildelt adressetilleggsnavn må det være et tidligere gårdstun som er skilt ut som egen 
eiendom. Adressemyndigheten finner derfor at gbnr 55/34 ikke kan tildeles adressetilleggsnavn 
til sin vegadresse. 

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 
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Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.
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Vedtak
Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Stubøflata:

Matrikkelnr Gammel adresse Vedtak om ny vegadresse

1543 - 55/29 55/29/0/0 STUBØFLATA 5

1543 - 55/34 55/34/0/0 STUBØFLATA 2

1543 - 55/35 55/35/0/0 STUBØFLATA 3

1543 - 55/36 55/36/0/0 STUBØFLATA 8

1543 - 55/52 55/52/0/0 STUBØFLATA 7

1543 - 55/55 55/55/0/0 STUBØFLATA 1

1543 - 55/73 55/73/0/0 STUBØFLATA 4

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Gbnr 55/34 gis ikke adressetilleggsnavn, da eiendommen er en boligeiendom.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
Avd.leder



Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2013/171-4 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 19.02.2014

Delegert vedtak

Veg 1303 - Naustevegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort vedtak på at fylkesvegen fra fv 660 til Nauste har fått navnet Naustevegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 13.2.2013, med frist for innspill 13.3.2013. Det er 
innkommet to krav om adressetilleggsnavn.

1. eier av gbnr 93/1 ønsker at eiendommen får adressetilleggsnavnet Holen Vestre.
2. eier av gbnr 93/4 ønsker at eiendommen får adressetilleggsnavnet Holen Østre

Det ikke mottatt øvrige merknader i saken.
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Vurdering

Adressetilleggsnavn

Til de innkomne krav om adressetilleggsnavn har adressemyndigheten følgende å bemerke:

1. Gbnr 93/1 er registrert i matrikkelen med bruksnavn Holen Vestre, som er i tråd med eiers 
krav. Stedsnavnet er ikke registrert i Sentralt Stedsnavnregister (SSR). Skrivemåten faller 
naturlig inn i lokal navnetradisjon, og adressemyndigheten finner derfor å kunne tillate at 
eiendommen får adressetilleggsnavn Holen Vestre.

2. Gbnr 93/4 er registrert i matrikkelen med bruksnavn Holen Østre, som er i tråd med eiers 
krav. Stedsnavnet er ikke registrert i Sentralt Stedsnavnregister (SSR). Skrivemåten faller 
naturlig inn i lokal navnetradisjon, selv om det nok kan diskuteres om vedhenget østre
burde skrives austre, i og med at austre nok ligger nærmere den lokale uttalen av 
himmelretningen. Et kjapt søk på stedsnavn i kommunen finner at ingen stedsnavn har 
vedhanget austre, mens vi finner ett med østre, nemlig Østre Mekallskaret. 
Adressemyndigheten finner derfor å kunne tillate at eiendommen får adressetilleggsnavn 
Holen Østre.

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
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I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
Posten. 

Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.
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Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.

Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Naustevegen:

Matrikkelnr Eksist. adresse Vedtak om ny adresse Vedtak om adressetilleggsnavn

1543 - 93/44 93/44/0/0 NAUSTEVEGEN 9

1543 - 93/46 93/46/0/0 NAUSTEVEGEN 11

1543 - 93/62 93/62/0/0 NAUSTEVEGEN 13

1543 - 93/3 93/3/0/4 NAUSTEVEGEN 14

1543 - 93/3 93/3/0/0 NAUSTEVEGEN 97

1543 - 93/3 93/3/0/2 NAUSTEVEGEN 99

1543 - 93/3 93/3/0/1 NAUSTEVEGEN 101

1543 - 93/3 93/3/0/3 NAUSTEVEGEN 155

1543 - 93/63 93/63/0/0 NAUSTEVEGEN 15

1543 - 93/114 93/114/0/0 NAUSTEVEGEN 16

1543 - 93/66 93/66/0/0 NAUSTEVEGEN 17

1543 - 93/66 93/66/0/0 NAUSTEVEGEN 17

1543 - 93/86 93/86/0/0 NAUSTEVEGEN 34

1543 - 93/48 93/48/0/0 NAUSTEVEGEN 35

1543 - 93/65 93/65/0/0 NAUSTEVEGEN 36

1543 - 93/65 93/65/0/0 NAUSTEVEGEN 36

1543 - 93/34 93/34/0/0 NAUSTEVEGEN 37

1543 - 93/34 93/34/0/0 NAUSTEVEGEN 37

1543 - 93/69 93/69/0/0 NAUSTEVEGEN 38

1543 - 93/68 93/68/0/0 NAUSTEVEGEN 39

1543 - 93/68 93/68/0/0 NAUSTEVEGEN 39

1543 - 93/10 93/10/0/2 NAUSTEVEGEN 50

1543 - 93/58 93/58/0/0 NAUSTEVEGEN 52

1543 - 93/58 93/58/0/0 NAUSTEVEGEN 52

1543 - 93/18 93/18/0/0 NAUSTEVEGEN 54

1543 - 93/82 93/82/0/0 NAUSTEVEGEN 56

1543 - 93/42 93/42/0/0 NAUSTEVEGEN 57

1543 - 93/42 93/42/0/0 NAUSTEVEGEN 57

1543 - 93/57 93/57/0/0 NAUSTEVEGEN 58

1543 - 93/50 93/50/0/0 NAUSTEVEGEN 60

1543 - 93/4 93/4/0/0 NAUSTEVEGEN 64 Holen Østre

1543 - 93/5 93/5/0/1 NAUSTEVEGEN 65

1543 - 93/5 93/5/0/1 NAUSTEVEGEN 65

1543 - 93/109 93/109/0/0 NAUSTEVEGEN 66

1543 - 93/75 93/75/0/0 NAUSTEVEGEN 69

1543 - 93/19 93/19/0/0 NAUSTEVEGEN 71



Side 5 av 5

1543 - 93/19 93/19/0/1 NAUSTEVEGEN 73

1543 - 93/30 93/30/0/0 NAUSTEVEGEN 72

1543 - 93/20 93/20/0/0 NAUSTEVEGEN 84

1543 - 93/1 93/1/0/0 NAUSTEVEGEN 86 Holen Vestre

1543 - 93/14 93/14/0/0 NAUSTEVEGEN 88

1543 - 93/16 93/16/0/1 NAUSTEVEGEN 90

1543 - 93/16 93/16/0/0 NAUSTEVEGEN 92

1543 - 93/91 93/91/0/0 NAUSTEVEGEN 94

1543 - 93/107 93/107/0/0 NAUSTEVEGEN 98

1543 - 93/76 93/76/0/0 NAUSTEVEGEN 102

1543 - 93/7 93/7/0/0 NAUSTEVEGEN 103

1543 - 93/59 93/59/0/0 NAUSTEVEGEN 104

1543 - 93/59 93/59/0/0 NAUSTEVEGEN 104

1543 - 93/61 93/61/0/0 NAUSTEVEGEN 106

1543 - 93/64 93/64/0/0 NAUSTEVEGEN 108

1543 - 93/71 93/71/0/0 NAUSTEVEGEN 110

1543 - 93/67 93/67/0/0 NAUSTEVEGEN 111

1543 - 93/72 93/72/0/0 NAUSTEVEGEN 112

1543 - 93/88 93/88/0/0 NAUSTEVEGEN 114

1543 - 93/43 93/43/0/0 NAUSTEVEGEN 115

1543 - 93/108 93/108/0/0 NAUSTEVEGEN 116

1543 - 93/29 93/29/0/0 NAUSTEVEGEN 117

1543 - 93/35 93/35/0/0 NAUSTEVEGEN 120

1543 - 93/53 93/53/0/0 NAUSTEVEGEN 122

1543 - 93/53 93/53/0/0 NAUSTEVEGEN 122

1543 - 93/83 93/83/0/0 NAUSTEVEGEN 123

1543 - 93/94 93/94/0/0 NAUSTEVEGEN 125

1543 - 93/40 93/40/0/0 NAUSTEVEGEN 127

1543 - 93/9 93/9/0/0 NAUSTEVEGEN 130

1543 - 93/11 93/11/0/0 NAUSTEVEGEN 134

1543 - 93/11 93/11/0/0 NAUSTEVEGEN 134

1543 - 93/12 93/12/0/0 NAUSTEVEGEN 145

1543 - 93/12 93/12/0/1 NAUSTEVEGEN 153

1543 - 93/80 93/80/0/0 NAUSTEVEGEN 147

1543 - 93/99 93/99/0/0 NAUSTEVEGEN 149

1543 - 93/8 93/8/0/0 NAUSTEVEGEN 151

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.
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Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
Avd.leder

PS!
Det har tatt litt tid fra vi sendte ut varsel om omadressering til dette vedtaket nå er klart. Det kan 
derfor hende at noen eiendommer har skiftet eier det siste året. Har du solgt eiendom på naustet 
det siste året og likevel har mottatt dette brevet, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette, slik at 
rett person kan få dette vedtaket.



Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
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«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2013/152-4 Håvard Tjelle-Sørvik, 71 23 11 73 25.02.2014

Veg 1406 - Sjøvegen - Vedtak om vegadresse

Saksopplysninger

Massiv adressetildeling for hele Nesset kommune er et prosjekt som ble påstartet i 2011 og vil 
pågå inntil alle matrikkeladresser i kommunen er erstattet med vegadresser. Endringer og
nyadresseringer blir gjort kontinuerlig ved enkeltvedtak.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnamn, og tildelt adressenamn er godkjent
av navnekonsulentene for Midt-Norge, og vedtatt i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møter 28.8.2012, sak 59/12 og 16.10.2012, sak 63/12.

Det er gjort et politisk vedtak på at vegen fra Vistdal samvirkelag til Vistdal kai har fått navnet 
Sjøvegen.

Vedtak på selve adressenavnet kan ikke påklages. 

Varsel om adressering ble sendt berørte parter 12.2.2013, med frist for innspill 12.3.2013. Det er 
mottatt to merknader i saken:

1. Eier av gbnr 99/2 ønsker Ekren som adressetilleggsnavn til sin eiendom.
2. Eier av gbnr 98/17 ønsker at kommunen gir vegen navnet Havnealleen i stedet for 

Sjøvegen.

Vurdering

Til de innkomne merknader har adressemyndigheten følgende å bemerke:

1. Gbnr 99/2 er registrert med bruksnavn Ekren i matrikkelen. Dette er i tråd med eiers 
ønske. Når det gjelder skrivemåten av navnet skal kommunen der støtte seg til 
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opplysninger i Sentralt Stedsnavnsregister (SSR). Der finnes ikke dette stedsnavnet 
registrert. Spørsmålet blir om navnet skal skrives Ekren eller Ekra. Et lite søk viser at ett 
bruk i Fræna kommune skrives Ekren, mens tre bruk i henholdsvis Rauma, Molde og 
Sunndal kommuner skrives Ekra. Ingen av brukene har vedtatte skrivemåter. I og med at 
begge formene er godkjente former i kommuner i nærområdet velger adressemyndigheten 
å godkjenne Ekren som skrivemåte på navnet, i tråd med matrikkelen og eiers ønske.

2. Når det gjelder navn på vegen har det vært en prosess rundt dette som har endt opp i et 
politisk vedtak i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK). Her ble det bestemt at 
vegnavnet skal være Sjøvegen. Adressemyndigheten har ingen myndighet til å endre et 
politisk bestemt vegnavn, men noterer seg likevel innspillet. Det er kommet inn lignende 
ønsker også for andre veger i kommunen, både på endring av vegnavn og oppdeling av 
nye adresseparseller med nye vegnavn. Etter at alle navngitte veger er ferdig omadressert, 
forhåpentligvis i begynnelsen av 2016, vil kommunens navneutvalg gå gjennom alle disse 
innspillene og vurdere om det er vegnavn som skal endres.

Skilting
Etter at adressevedtaket er fattet og gyldig vil arbeidet med å skilte vegen og bygninger starte. 
Kommunen har ansvaret for skilting av vegparseller langs kommunale veger mens Statens 
vegvesen har ansvaret for å skilte vegparseller langs fylkesveger i kommunen. 

Gjennom vedtatt lokal forskrift om adressering, vedtatt i Nesset kommunestyre, ligger det til 
huseier selv å gjøre eiendommens adresse synlig ved tilfredsstillende adressenummerskilt. Skilt 
og plassering skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift. I visse tilfeller kan det være aktuelt at 
huseier i tillegg til standard husnummerskilt på huset eller ved innkjørselen, også setter opp 
supplerende tilvisningskilt.

Sentral skiltforskrift (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikksignaler og anvisninger) gir retningslinjer for hvilke skilt som skal benyttes, både på vegskiltet 
og på husnummerskiltet. Ifølge den er det skilt nr 729 – gate-/vegnavnskilt veger skal merkes med.
Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt med reflekterende hvit bakgrunn, se bilde 
under.

(Eksempel på husnummerskilt)

De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et 
skiltprodusentfirma. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting
være utført så snart som mulig og senest innen 4 mnd. etter adressevedtak. For nybygg skal 
adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

Posten og folkeregisteret.
I og med at dette prosjektet omfatter en overgang fra én adressetype til en annen og det ikke er 
snakk om flytting, skal det ikke sendes flyttemelding til Posten eller Folkeregisteret. Kommunen 
informerer både Posten og folkeregisteret om omadresseringa og de trenger altså ikke egen 
melding. Posten ønsker likevel at andre kontakter blir informert om den nye adressa på egne
blanketter som en får på postkontoret.

Den tildelte adressa blir også postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med
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Posten. 

Spørsmål til Posten kan rettast på kundeservicetelefon 810 00 710 eller internett www.posten.no.

Hva gjør man om man ikke er fornøyd med adressen.
Kommunen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell ut fra overordnede hensyn 
til forvaltningen av kommunens adressesystem. En adresse skal være i samsvar med gjeldende 
infrastruktur og er derfor gjenstand for stadig endring.

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde 
følgende tilfeller:

 Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til
 Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen
 Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan altså ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt.

Det er bare eier som kan klage og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent.
Det er opp til huseier om eventuelle leietakere skal varsles om adressetildelingen.

Dersom adressen gjelder gårdsbruk med to eller flere boliger vil hver bolig få tildelt hver sin 
adresse, så lenge boligene har egen inngang. I noen tilfeller er det kanskje blitt bygd hus nr to på 
gården, men det er aldri formelt blitt meldt flytting fra ”gammelhuset” til ”nyhuset”. Dette var 
heller ikke påkrevd tidligere. I de tilfeller det ikke er meldt flytting til folkeregisteret, vil derfor 
adresse ”henge” igjen i tidligere bolig. Dette løses ved å melde flytting til riktig adresse og kan 
gjøres elektronisk på folkeregisterets hjemmesider.

Veg eller vei?
Vi har fått en del henvendelser som går på skrivemåten av ordet ”veg” og hvorfor det ikke skal 
skrives ”vei”. Mange oppfatter ordet ”veg” som et nynorsk ord, og at nynorsk dermed blir 
favorisert gjennom denne skrivemåten. I den anledning ønsker vi å komme med en liten 
redegjørelse for valget av ”veg” foran ”vei” som ending på de fleste vegnavn i kommunen. Det er 
riktig at ”veg” er eneste tillatte skrivemåte av ordet på nynorsk. I bokmål derimot er formene 
”vei” og ”veg” likestilt. Med andre ord er ”veg” en fullgod bokmålsform av ordet. Også andre 
ord skrives med –g men uttales –i, jf. jeg, deg, meg osv. Når vi har valgt ”veg” som ending 
likestiller vi derfor de to målformene av norsk vi har i landet uten å favorisere noen. Kartverket 
anbefaler også å bruke ”veg” som ending i adressenavn, nettopp av den nevnte grunn.

Klage
En eventuell klage på adressevedtaket skal stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men 
sendes Nesset kommune. Kommunen behandler klagen. Dersom kommunen opprettholder sitt 
adressevedtak, blir saken sendt Fylkesmannen for avgjørelse der.

Kommunen kan yte hjelp og annen rettledning for den som ønsker det.
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Vedtak

Adressemyndigheten i Nesset kommune har gjort følgende adresseringsvedtak for Sjøvegen:

Matrikkelnr
Eksist. 
adresse

Vedtak om 
ny vegadresse

Vedtak om 
adressetilleggsnavn Merknad

1543 - 99/34 99/34/0/0 SJØVEGEN 1 "Bankfilialen"

1543 - 99/14 99/14/0/0 SJØVEGEN 3 Samvirkelaget

1543 - 99/79 99/79/0/0 SJØVEGEN 5 Vistdal kyrkje

1543 - 99/76 99/76/0/0 SJØVEGEN 6

1543 - 99/15 99/15/0/0 SJØVEGEN 12

1543 - 98/17 98/17/0/0 SJØVEGEN 14

1543 - 99/2 99/2/0/0 SJØVEGEN 15 Ekren

1543 - 98/26 98/26/0/6 SJØVEGEN 16 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/7 SJØVEGEN 18 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/4 SJØVEGEN 20 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/5 SJØVEGEN 22 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/2 SJØVEGEN 24 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/3 SJØVEGEN 26 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/0 SJØVEGEN 28 Vistdal Stiftelse

1543 - 98/26 98/26/0/1 SJØVEGEN 30 Vistdal Stiftelse

1543 - 99/45 99/45/0/0 SJØVEGEN 17

1543 - 99/39 99/39/0/0 SJØVEGEN 19 Hovedbolig

1543 - 99/39 99/39/0/1 SJØVEGEN 21 Sokkelleilighet

1543 - 98/3 98/3/0/0 SJØVEGEN 25

1543 - 98/3 98/3/0/0 SJØVEGEN 25

1543 - 98/3 98/3/0/0 SJØVEGEN 25

Vedtaket er gjort i medhold av Lov nr 101 av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering
(matrikkellova) § 21, og tilhørende lokal forskrift om adressering godkjent av Nesset 
kommunestyre.

Viser for øvrig til tidligere utsendt adressekart.

Kommunen har registrert vedtaket i det nasjonale adresseregisteret Matrikkelen.

Klagerett
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og matrikkelforskriftens § 22 til 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal være begrunnet og sendes skriftlig til Nesset kommune. Angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.



Side 5 av 5

Med hilsen

Håvard Tjelle-Sørvik
avdelingsleder samfunn og utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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1 Evaluerering av Nesset som vekstkommune - endeleg rapport

Rådmannens innstilling

Rapporten «Evaluering av omstillingsprogram i Nesset», Vekstkommuneprogrammet, tas til 
orientering.

Saksopplysninger

Nesset kommune hadde omstillingsstatus i perioden 2009-13. Denne rapporten inneholder en 
sluttevaluering av programmet. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring 
for Innovasjon Norges satsing på regional omstilling som helhet. Programmet er evaluert av Oxford 
Research AS. Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluering av programmet ved avslutning 
av omstillingsperioden. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
programmets organisering, innretting og måloppnåelse. 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bakgrunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i 
kommunens befolkningstall. Særlig grendene i kommunen merket befolkningsnedgangen. Det hadde 
forekommet en utvikling der kommunen i økende grad ble en bokommune og der utpendlingen til 
nabokommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som utløste satsingen. Nesset kommunes 
utfordringer med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser er alvorlige, men står ikke i en 
særstilling sammenlignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av en fungerende bo- og 
arbeidsmarkedsregion. 
Evaluators overordnede vurdering av omstillingsprogrammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensialet og programmets tilretteleggende innretting. 



Programmet viser tydelig hvilke utfordringer en næringsutviklingssatsing møter når potensialet for 
vekst og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. Det var ikke mulig å oppnå en tydelig 
næringslivsforankring av satsingen. Kommunens næringsliv tok ikke eierskap til programmet, og kun 
et lite antall bedriftsrepresentanter hadde inngripen med omstillingsarbeidet. 
Programmets innretting og resultater vurderes av evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for stimulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. 
Utfordringen var et stadig synkende folketall, og det var derfor ikke unaturlig at innrettingen til 
programmet ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som bokommune. 
Tatt i betraktning programmets tidsramme og budsjett, og det begrensede potensialet for 
næringsutvikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset realisert de aktiviteter og tiltak som kunne 
forventes. 
Evaluator oppfatter at kommunen var noe fraværende i utøvelsen av sin eierskap, mens styret fungerte 
tilfredsstillende. Administrasjonen arbeidet proaktivt med programmet. Omstillingsprogrammet hadde 
prosjektleder og prosjektmedarbeider i heltids-stillinger engasjert for hele perioden, hvilket sikret 
kontinuitet. Prosjektledelsen arbeidet strukturert og profesjonelt. 
Omstillingsprogrammets forankring var svak både i Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. 
Forankringen var begrenset til enkeltpersoner som var direkte involvert i styret eller i konkrete 
prosjekter. 
Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. De brukte imidlertid mindre ressurser på 
oppfølging av omstillings -  programmet i Nesset enn det som er vanlig i ordinære, fullskala 
omstillingsprogrammer. 
Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser 
(senere noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-kommune, reiseliv og industri og nyskaping 
ble valgt som innsatsområder for satsingen. Programmets formulerte mål er ikke nådd, og 
sannsynligvis er resultatene et godt stykke unna måltallene. 
Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsettingene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen har bidratt til å bremse denne utviklingen. 
Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig i prosessen med å oppnå støtte for etablering av 
en satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare målsettinger kan være nyttige når strategiske 
valg foretas i gjennomføringen av programmet. 
Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstillingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt målsetting for omstillingsprogrammer. En 
utviklingsorganisasjon kan bringe videre kompetansen som er opparbeidet i omstillingsprogrammet, 
og vil i tillegg utgjøre et permanent resultat av programmet.

Vurdering

Programmet følges opp med personellressurser våren 2014, ved at prosjektleder er tilført fire dager per 
måned for å følge opp programmet. Formålet er å avslutte påbegynte aktiviteter og høste resultater, 
samt formell avslutning av programmet i form av rapportering til fylkeskommunen. 
Omstillingsprogrammet som sådan får ingen direkte videreføring, og omstillingsorganisasjonen 
avvikles. Personene som utgjorde prosjektledelsen vil ikke lenger være del av utviklingsapparatet i 
kommunen.
Formannskapet overtar eierskapet til de prosjektene som får en videreføring, som for eksempel 
arbeidet med etablering av folkehøyskole og med utvikling av kommunesenteret. Kommunen ser for 
seg å arbeide videre med denne type utviklingsaktiviteter knyttet til bosettingsattraktivitet og 
viderefører dette arbeidet gjennom arbeidsgruppen Samfunnsutvikling ledet av rådmannen.
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vurdere resultater av satsingen, samt vurdere programmets organisering, innret-
ting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring for Innovasjon Norges 
satsing på regional omstilling som helhet.  
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Forord 

Nesset kommune hadde omstillingsstatus i period-
en 2009-13. Denne rapporten inneholder en slutt-
evaluering av programmet. Formålet med evaluer-
ingen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere programmets organisering, innretting og 
måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til lær-
ing for Innovasjon Norges satsing på regional om-
stilling som helhet.  

Programmet er evaluert av Oxford Research AS. 
Oxford Research har omfattende erfaring med eva-
lueringer og analyser innen temaer som nærings-
klynger, forskning og utvikling, innovasjon, regio-
nalutvikling og kompetanseutvikling.  

Denne evalueringen er gjennomført i perioden fra 
november 2013 til januar 2014. Vår tilnærming har 
vært å primært benytte kvalitative metoder for å 
analysere prosjektets målsetninger og resultater.  

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og 
senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 

evalueringen har vi hatt dialog med oppdragsgiver 
Jan Georg Langset i Innovasjon Norge og Eivind 
Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Vi har også hatt kontakt med John Helge Frøystad, 
prosjektleder for omstillingsprogrammet. Vi takker 
for et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer. 
En lang rekke personer har bidratt med informa-
sjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, januar 2014 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting.  

Programmet viser tydelig hvilke utfordringer en nær-
ingsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 
Det var ikke mulig å oppnå en tydelig næringslivsfor-
ankring av satsingen. Kommunens næringsliv tok 
ikke eierskap til programmet, og kun et lite antall be-
driftsrepresentanter hadde inngripen med omstill-
ingsarbeidet.   

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Evaluator oppfatter at kommunen var noe fravær-
ende i utøvelsen av sin eierskap, mens styret funger-

te tilfredsstillende. Administrasjonen arbeidet proak-
tivt med programmet. Omstillingsprogrammet had-
de prosjektleder og prosjektmedarbeider i heltids-
stillinger engasjert for hele perioden, hvilket sikret 
kontinuitet. Prosjektledelsen arbeidet strukturert og 
profesjonelt.    

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-
ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. 
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål og 
den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen 
av evalueringen. 

 

2.1  Evalueringens formål 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også 
bidra til læring for Innovasjon Norges satsing «Re-
gional omstilling» som helhet. Gjennom systematise-
ring av resultater og erfaringer vil evalueringen gi 
innspill til fremtidig organisering av næringsutvik-
lingsarbeidet i kommunene og gi Innovasjon Norge 
kunnskap som kan anvendes ved oppstart av andre 
omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problem-
stillinger som er spesifisert i Innovasjon Norges krav-
spesifikasjon knyttet til «sluttevaluering av omstil-
lingsprogram».  

 

2.2  Evalueringsmetode 

I evalueringsarbeidet har Oxford Research primært 
benyttet kvalitativ metode. Vi har i tillegg benyttet 
kvantitativ metode i form av registerdata, hvilket har 
bidratt til å sikre reliabilitet og validitet. 

2.2.1  Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra opp-
dragsgiver og fra omstillingsorganisasjonen ved opp-
start av evalueringen.  Følgende dokumenter er gjen-
nomgått av evaluator: 

 Søknad om omstillingsstatus 2008 

 Tilsagnsbrev fra MRFK 2008 

 Søknad om forlengelse av programmet 

 Strategiske planer 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Programstatusvurderinger 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettside til Nesset kommune 

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunnleg-
gende oversikt over omstillingsprogrammets målset-
tinger, organisering og aktivitet. Sammen med malen 
for evaluering av omstillingsprogrammer utgjorde 
dokumentene grunnlaget for utarbeidelsen av inter-
vjuguider. 

2.2.2  Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører. Informantene 
ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra prosjekt-
leder for omstillingsprogrammet. Informantene 
fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 John Helge Frøystad 

Pia Therese Nordli 
Prosjektledelsen 

2 Rolf Jonas Hurlen 
Rigmor Brøste 
Anne Marit Svensli 
Odd Arne Langset 
Gunvor Frisvoll  
John Helge Frøystad 

Styret 

3 Rolf Jonas Hurlen Nesset kommune - Ordfører 

4 Liv Husby Nesset kommune - Rådmann 

5 Kari Gussiås 
Hege Jørstad 

Prosjekt Folk i alle hus 

6 Toril Melheim Strand Prosjekt Folkehøyskole 

7 Terje Bjerkan Prosjekt SMB-utvikling 

8 Eivind Vartdal Ryste Møre og Romsdal FK 

9 Jan Georg Langset Innovasjon Norge 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig. 

2.2.3  Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk i Nesset er to register-
datakilder benyttet. 

For det første er det innhentet statistikk fra SSB 
knyttet til antall arbeidsplasser og arbeidsledighet i 
perioden 2000-12 i Nesset, samt i Møre og Romsdal 
som helhet. Tallene er hentet fra SSBs Statistikkbank.  
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For det andre er det innhentet regnskapstall for be-
driftene. Oxford Researchs egen foretaks- og regns-
kapsinformasjonstjeneste (ORBIT) har tilgang til 
komplett regnskapsinformasjon for alle norske regn-
skapspliktige bedrifter i perioden 1995-12. 

 

2.3  Rapportens oppbygging 

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). 
Informasjonen som presenteres i disse kapitlene er 
innhentet i dokumentgjennomgangen og intervjuene 
beskrevet over. Budskapet fra intervjuene er bear-
beidet og formulert av Oxford Research og represen-
terer en syntese av de utsagn som ble gitt. 

I kapittel 3 beskrives bakgrunnen for omstillingsstat-
usen, og omstillingsprogrammets organisering, sty-
ringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg omta-

les virkemiddelaktørenes rolle i programmet og pro-
grammets forankring.  

I kapittel 4 beskrives innholdet i omstillingsprogram-
met. Det gis først en beskrivelse av målsetningene 
som ble formulert for programmet, og de aktivitete-
ne og tiltakene som er gjennomført (omstillingspro-
grammets innretting). Deretter betraktes resultatene 
av omstillingsprogrammet, målt opp mot målset-
tingene for innsatsen og hva gjelder kommunen og 
næringslivets utviklingsevne. Til sist beskrives hvor-
dan utviklingsarbeidet i kommunen skal videreføres 
etter omstillingsperioden. 

Kapittel 5 inneholder evaluators vurdering av omstil-
lingsprogrammets organisering, aktivitet og målopp-
nåelse. 
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Kapittel 3.    Omstillingsorganisasjonen

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstil-
lingsstatusen, og omstillingsprogrammets organiser-
ing, styringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg 
omtales virkemiddelaktørenes rolle i programmet og 
programmets forankring. 

 

3.1  Bakgrunn for omstillingsstatus 

Nesset kommune i Møre og Romsdal hadde 2986 
innbyggere ved inngangen av andre kvartal 2013

1
. 

Kommunen har gjennom mange år opplevd en nega-
tiv befolkningsutvikling grunnet høy andel fraflytting. 
Næringsstrukturen har tradisjonelt vært karakteri-
sert av landbruk og industri. Arbeidsplasser har for-
svunnet blant annet innen aluminiumsindustri og på 
gjenvinningsanlegg som resultat av konkurser og 
nedskjæringer. Kommunens rolle som utpendler-
kommune er blitt sterkere de senere årene. Denne 
utviklingen skaper utfordringer særlig for utkant-
strøkene og bygdene i kommunen. 

Nesset kommune søkte allerede i 2004 om å bli en 
omstillingskommune. Høsten 2007 startet kommu-
nen på nytt samtalene med Møre og Romsdal fylkes-
kommune og Innovasjon Norge om muligheten for å 
oppnå omstillingsstatus. Kommunen ønsket å iverk-
sette tiltak med spesielt fokus på næringsutvikling 
for å snu den negative samfunnsutviklingen. Politike-
re med ordføreren i spissen og administrasjonen i 
kommunen var pådrivere i prosessen.  

Et omstillingsprogram er aktuelt å gjennomføre i en 
kommune eller regioner med tap av arbeidsplasser 
og sterk reduksjon i sysselsetting og folketall. Omstil-
lingen skal ha som målsetting å skape nye arbeids-
plasser og øke attraktiviteten til kommunen eller 
regionen. Et omstillingsprosjekt vil som regel gå over 
3-6 år. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge bidrar 
i prosessen med rådgivning og økonomisk støtte. 

Dialogen med fylkeskommunen resulterte i etable-
ringen av et omstillingsprogram i begrenset skala, 
ettersom utfordringene ble vurdert å være mindre 
enn hva som kreves for implementering av et fullska-
la program. Programmet fikk, etter vedtak om for-
lengelse av programmet i 2012, et totalt budsjett på 
ti millioner kroner, hvilket er vesentlig mindre enn 
ordinære omstillingsprogrammer har til rådighet. 
Nesset kommune valgte å kalle satsingen for «Vekst-

                                                                 
1 Tall hentet fra SSB 

kommuneprogrammet i Nesset». Programmet ble 
etablert i august 2009 og ble avviklet ved utgangen 
av 2013. Det ble gjennomført i regi av Nesset kom-
mune, med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, Utviklingsfondet, Nesset Sparebank og Nesset 
Næringsforum AS. 

 

3.2  Programmets organisasjon 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder, i 
tråd med Innovasjon Norges modell for omstillings-
programmer.  

Programmets viktigste strategidokument var pro-
sjektdirektivet, som fastsatte programmets mandat, 
målsetninger og organisatoriske innretting. Prosjekt-
direktivet ble jevnlig oppdatert i programperioden, 
og ble vedtatt av og forankret i programstyret.   

3.2.1  Programeier 

Nesset kommune ved kommunestyret var eier av 
programmet «Nesset som vekstkommune». Kom-
munen styrte programmet gjennom strategidoku-
menter og jevnlige rapporteringer. Det var kommun-
en som gjennom dialog med Møre og Romsdal fyl-
keskommune sto bak etableringen av programmet. 
Ved oppstarten av programmet ble det fra kommu-
nens side ytret ønske om å knytte innsatsen tett til 
kommunen, blant annet gjennom konstruksjonen av 
begrepet «vekstkommuneprogrammet».     

3.2.2  Omstillingsstyret  

Styret for omstillingsprogrammet var i programmets 
første fase sammensatt av representanter fra kom-
munen og styret i næringshagen. Styret for nærings-
hagen, som besto av seks personer fra næringslivet, 
ble supplert med ordfører og rådmann i sammenset-
ningen av omstillingsprogrammets styringsgruppe, 
der ordfører hadde posisjonen som styringsgruppe-
leder. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Regio-
nal- og næringsavdelingen og Innovasjon Norge var 
observatører i styret.  

Styret hadde dermed et relativt stort antall med-
lemmer, med av åtte faste medlemmer, i tillegg til 
varamedlemmer og observatører. Det ble diskutert 
ved ulike anledninger om antallet burde reduseres. 
Argumentet var at et høyt antall medlemmer kunne 
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medføre et redusert engasjement og mindre følelse 
av eierskap og ansvar.  

Informanter fastholder at styret fungerte tilfredsstil-
lende, men at enkelte styremedlemmer var noe 
passive. Styret var i vesentlig grad reaktivt og tok tak 
i de saker som ble presentert. Styret var i mindre 
grad en arena for diskusjon omkring satsingens stra-
tegiske innretting. Samtidig ble programmet gjen-
nomført basert på de strategi- og plandokumenter 
som var utarbeidet for satsingen, og styret hadde 
kontroll og mulighet til å gripe sterkere inn ved be-
hov. Strategien ga et vidt handlingsrom for prosjekt-
ledelsen, men styret har også avvist enkelte initiati-
ver fra prosjektledelsen. 

Ordfører og rådmann (frem til 2012) beskrives som 
aktive og som ressurser i arbeidet. Nesset kommune 
byttet rådmann i juni 2012. Rådmannen som kom 
inn i 2012 var mindre involvert i omstillingsarbeidet 
enn den foregående rådmannen. 

Informanter fremholder at styret for næringshagen 
kun i begrenset grad tok eierskap til omstillingspro-
grammet. Det var næringshagen som var i fokus for 
styret, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at kommunen var eier og at innret-
tingen var tilretteleggende snarere enn bedriftsret-
tet. Prosjektledelsen opplevde at styret ikke fungerte 
som forutsatt, og at det var utfordrende å få etablert 
en tilfredsstillende dialog med styret.  

I forbindelse med den første programstatusvurder-
ingen i mai 2011 var styrets sammensetning og funk-
sjon et tema, men ettersom programmet opprinnelig 
var tenkt avsluttet i 2012 og det dermed var kort tid 
igjen av satsingen, valgte man å ikke foreta endring-
er på det tidspunkt. Det ble foretatt endringer i sty-
ret sent i 2012, som et resultat av vurderinger i for-
bindelse med programstatusvurderingen i oktober 
dette året. Styret ble redusert til fire personer, hvor-
av to ble valgt fra styret i næringshagen som repre-
sentanter for næringslivet, og ordfører og rådmann 
representerte kommunen. Representantene for nær-
ingslivet var nye i styret og fikk ikke grep om rollen i 
det ene året de var styremedlemmer, i henhold til 
prosjektledelsen, slik at man ikke oppnådde den 
oppgraderingen av styrets funksjon som var ønsket. 

Det ble gjennomført PLP-styreseminar for styret, der 
også den administrative ledelsen i omstillingspro-
grammet deltok. Alle aktiviteter fulgte PLP-metoden, 
med prosjektgjennomføring i tre faser og anbefalte 
styrings- og rapporteringsdokumenter.  

Alle nye prosjekter ble godkjent av styret før hoved-
prosjektet kunne iverksettes. Beslutningsmyndighe-
ten kunne delegeres til leder for styret. 

3.2.3  Prosjektledelse 

Ulike modeller for organisering og forankring av pro-
sjektorganisasjonen ble vurdert.  

Et alternativ var å plassere funksjonen i kommune-
administrasjonen. Kommunen har en ressurs til ut-
viklingsoppgaver i form av en næringskonsulent, og 
også rådmann og ordfører har samfunnsutviklings-
oppgaver. Alternativet ville sikre kommunens kon-
troll over anvendelsen av midlene, og koordinering 
med kommunens øvrige virksomhet. Dette ville sikre 
kommunal kontroll over programmet og tydelig pro-
filering av programmet som en kommunal satsing. 
Fra kommunalt hold ble det ytret ønske om denne 
organiseringsformen. En slik løsning ble imidlertid 
ikke akseptert av fylkeskommunen, som krevde en 
klar avgrensing mellom omstillingsorganisasjonen og 
kommunens ordinære administrasjon.  

Et annet alternativ var å plassere funksjonen i Nesset 
Næringshage, som er kommunen og næringslivets 
felles utviklingsorgan. Næringshagen er nært knyttet 
til Nesset Næringsforum, som er bedriftenes samar-
beidsorganisasjon. Næringshagen ble etablert i 2004 
og var del av SIVAs andre næringshageprogram frem 
til 2011. Næringshagen ble tatt opp i SIVAs tredje 
næringshageprogram fra januar 2013 som node i 
Aura Næringshage. En slik løsning kunne innebære 
etablering av omstillingsprogrammet som et prosjekt 
i næringshagen. 

Man endte opp med en mellomløsning, der omstil-
lingsprogrammet ble etablert med en egen organisa-
sjon, men fysisk lokalisert i næringshagen. Det ble 
dermed markert et skille mellom programmet og 
kommunen, samtidig som kommunen som eier had-
de formell styring med programmet. Prosjektledel-
sen ønsket å markere avstand til kommunen, og var 
derfor noe kritisk til begrepet «vekstkommunepro-
grammet», som dessuten ble oppfattet som tungt. 
Både næringslivet og kommunen var representert i 
styret, og hadde dermed innflytelse over gjennomfø-
ring og innretting. 

Programmet ble etablert på grunnlag av kommunens 
innsats, og etter en prosess med fylkeskommunen. 
Først da programmet var etablert og finansielle mid-
ler var bevilget til programmet, ble personell til pro-
sjektledelsen rekruttert.  

Administrasjonen besto av to personer, som arbei-
det proaktivt med programmet. Omstillingsprogram-
met hadde prosjektleder og prosjektmedarbeider i 
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heltidsstillinger engasjert for hele perioden. Gjen-
nomføringen av programmet var dermed preget av 
kontinuitet i personellressursene. Prosjektleder sto i 
stillingen i fire år, frem til utgangen av september 
2013, med noe oppfølging av programaktiviteter 
også etter dette. Reiselivsmedarbeideren sto i stil-
lingen ut 2013. Informanter beskriver prosjektledel-
sen som strukturert og profesjonelt gjennomført.    

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 

Møre og Romsdal fylkeskommune ga i november 
2008 tilsagn om tilskudd på inntil 1,5 millioner kro-
ner for 2009, til Vekstprogram i Nesset kommune. 
Midlene er hentet fra budsjettposten regionale ut-
viklingsmidler, som er overført fra Kommunal- og 
regionaldepartementet (kapittel 551 post 60). Til-
skuddet var avgrenset til 64,8 % av totale kostnader 
på 2 315 000,- kroner. 

Tabellen under viser programmets finansieringskil-
der og årlige beløp, slik dette ble angitt i tilsagns-
brevet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I ved-
taket sto det at fylkeskommunen tok sikte på tilsva-
rende bevilgninger for årene 2010 og 2011, slik at 
prosjektperioden ble totalt tre år.  

Tabell 2: Finansieringskilder og beløp 

Post Kroner 

Møre og Romsdal fylkeskommune 1 500 000 

Nesset kommune og lokale samarbeidspartnere 750 000 

Annen finansiering 65 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
I søknaden om tilskudd for tredje prosjektår var 
kommunens bidrag på totalt 815 000,- kroner, inklu-
dert bidrag fra Nesset Sparebank. Fordelingen på 
ulike kilder fremgår av tabellen under. 

Tabell 3: Finansieringskilder, kommunens bidrag 

Kilde Kroner 

Kraftfondet 265 000 

Utviklingsfondet 100 000 

Nesset Sparebank 100 000 

Nesset Næringsforum (RDA-midler) 350 000 

Totalt 815 000 
Kilde: Søknad om tilskudd for tredje prosjektår 

 
Kommunens midler var hentet fra ulike eksisterende 
ordninger allokert til næringsutvikling. Kommunen 
hadde midler overført fra KRDs ordning for kompen-
sasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift 
(kapittel 551 post 61), samt fra kraftinntekter. 

Følgende føringer var lagt til grunn for Møre og 
Romsdal fylkeskommunes bevilgning:  

 Nesset kommune og lokale samarbeidsparter 
bevilger minimum 50 % av fylkets bevilgning til 
vekstprogrammet. 

 Det etableres en egen vekstorganisasjon for arb-
eidet, adskilt fra kommuneadministrasjonens 
ordinære oppgaver. Det skal være en klar rolle-
fordeling mellom vekstorganisasjonen og kom-
munens administrative og politiske ledelse. 

 Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon 
Norge skal ha observatørstatus i vekstorganisa-
sjonens styre. 

 Vekstorganisasjonen skal i samråd med nærings-
livet i kommunen utvikle og spisse satsingsom-
rådene og tiltakene som skal gjennomføres i 
prosjektperioden. 

 Det skal rapporteres årlig på bruken av midlene. 

I den opprinnelige treårsperioden for programmet 
fra august 2009 til august 2012 bevilget fylkeskom-
munen totalt 4,5 millioner kroner til vekstprogram-
met. Nærings- og miljøutvalget gjorde i oktober 2011 
vedtak om å tildele 1,5 millioner kroner i støtte til 
andre prosjektår, og i april 2012 ble det tildelt 1,5 
millioner kroner til tredje prosjektår.  

I februar 2012 vedtok Regional- og næringsutvalget å 
støtte Nesset kommune med ytterligere to millioner, 
kroner slik at prosjektperioden kunne forlenges fram 
til ut 2013. En søknad om forlengelse av programmet 
med tre nye år frem til 2015, med årlig tilskudd fra 
fylkeskommunen på 1,8 millioner kroner, ble avvist.  

Fylkeskommunens administrasjon innstilte i saks-
fremlegget på avslag på søknaden om forlengelse ut 
2013, fordi næringsutviklingspotensialet i kommu-
nen ble betraktet som begrenset. Regional- og næ-
ringsutvalget valgte likevel å innvilge søknaden. 
Totalt mottok Nesset kommune dermed 6,5 millio-
ner kroner fra regionale utviklingsmidler til prosjek-
tet Nesset som vekstkommune i perioden 2009-13. 
Totale kostnader i samme periode var budsjettert til 
om lag ti millioner. Nesset som vekstkommune ble 
dermed finansiert med 65 % tilskudd fra fylkeskom-
munen. 

Midlene ble delvis anvendt til utvikling i form av per-
sonalressurser til to hele årsverk, og delvis som ut-
viklingsmidler. Prosjektledelsen hadde i underkant 
av én million kroner til rådighet til ulike aktiviteter 
per år. Prosjektledelsen måtte dermed være forsiktig 
med midlene, samtidig som aktiviteten var dimen-
sjonert ut fra budsjettet.  
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Tabellen under viser programmets årlige kapitalbe-
hov, slik dette ble angitt i tilsagnsbrevet fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Tabell 4: Programmets årlige kapitalbehov  

Finansiør Kroner 

Vekstprogram, personalressurs 735 000 

Reiselivsutvikling, personalressurs 635 000 

Utviklingsmidler 945 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
Informanter trekker frem at virkemiddelaktørenes 
kompetanse var viktig som en rettesnor i styrets be-
slutninger.  

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge fordelte i 
noen grad styremøtene mellom seg, slik at én av 
observatørene fra virkemiddelapparatet var til stede 
på hvert møte. Både fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge brukte mindre tid og ressurser på å følge opp 
omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Virkemiddelaktørene var pådrivere for gjennomfø-
ring av SMB-utvikling, som også mottok supplerende 
finansiering fra Innovasjon Norge. 

Det er gjennomført to programstatusvurderinger 
som del av virkemiddelapparatets styring av pro-
grammene. Prosessen og rapporten knyttet til den 
enkelte vurdering er også viktig for driften av pro-
grammet, ettersom man gjør opp status og tydelig-
gjør eventuelle justeringsbehov. Den første program-
statusvurderingen ble gjennomført i mai 2011 og 
den andre i oktober 2012. På vurderingsmøtene del-
tok prosjektledelsen, ledelsen i styret, virkemiddel-
aktørene Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune og en ekstern prosessleder.  

Kommunikasjonen mellom virkemiddelaktørene og 
prosjektledelsen betegnes som god. Prosjektledelsen 
mener likevel Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune kunne vært mer aktiv som pådriver 
og rådgiver i programmet. Virkemiddelaktørene selv 
beskriver sin rolle som tilgjengelig, men ikke proak-
tiv. Prosjektledelsen gir uttrykk for at man kunne 
ønsket seg en noe mer proaktiv rolle fra virkemid-
delaktørenes side når det gjelder formidling av kunn-
skap om beste praksis og metodikk knyttet til omstil-

lingsprogrammer. Omstillingskonferansen beskrives 
som nyttig for prosjektledelsen. 

Fylkeskommunen har støttet opp om aktiviteten i 
omstillingsprogrammet ved blant annet å koble på 
fylkeskommunale ressurser i Tettstedsprogrammet. 
Dette programmet innehar kompetanse om oppgra-
dering av tettsteder, samt finansielle midler til gjen-
nomføring av fysiske endringer i det aktuelle tettste-
det. Programmet er således komplementært med 
aktivitetene knyttet til utviklingen av kommunesen-
teret som er gjennomført som del av omstillingspro-
grammet.  

 

3.5  Programmets forankring 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter.  

3.5.1  Politisk nivå i kommunen 

Forankringen i politisk nivå i kommunen var i all ho-
vedsak knyttet til ordføreren, som til gjengjeld var 
sterkt involvert i programmet, både som leder for 
styret og som pådriver for etableringen av satsingen.  

Kommunestyret foretok i 2009 er bevilgning for hele 
den opprinnelige treårsperioden, og overlot deretter 
omstillingsprogrammet til prosjektledelsen og den 
opprettede organisasjonen, som håndterte den ope-
rative gjennomføringen av programmet. I tillegg 
foretok kommunestyret en bevilgning i 2012, da pro-
gramperioden ble utvidet med halvannet år. Den for-
melle saksbehandlingen i kommunestyret og for-
mannskap var begrenset til disse to bevilgningene.  

Politikerne mottok imidlertid informasjon om aktivi-
teter og utvikling i programmet gjennom hele perio-
den. Oppfølgingen var regelmessig, men ikke tett. 
Prosjektledelsen møtte to ganger årlig i formannska-
pet, sammen med næringshagen, for å informere om 
aktivitet og fremdrift i programmet. Prosjektledelsen 
benyttet dessuten media aktivt for å informere be-
folkningen generelt om aktiviteten i omstillingspro-
grammet. I sum ga dette politikerne et bilde av om-
stillingsprogrammet, der signalene som ble fanget 
opp ga dem et positivt inntrykk av aktiviteten. 

3.5.2  Administrativt nivå i kommunen 

Kommuneadministrasjon var i mindre grad involvert 
i programmet, og hadde begrenset informasjon om 
aktiviteten i omstillingsprogrammet. Kommunikasjon 
mellom omstillingsorganisasjonen og kommunead-
ministrasjonen var ikke utstrakt. Rådmannen som 
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satt frem til juni 2012 var aktiv i programmet og i 
styret. Den nåværende rådmannen i Nesset kommu-
ne har i mindre grad vært involvert i programmet. 
Fra denne rådmannens posisjon var det utfordrende 
å definere egen rolle i programmet. Rådmannen var 
arbeidsgiver for prosjektledelsen, samtidig som le-
delsen også forholdt seg til styret. Aktiviteten i pro-
grammet var utenfor rådmannens formelle styring. 

Ellers var det en viss forankring av aktiviteter i om-
stillingsprogrammet gjennom direkte involvering av 
kommunalt ansatte. I de to prosjektene «Folk i alle 
hus» og «Folkehøyskole i Eresfjord» ble personer i 
kommuneadministrasjonen engasjert som prosjekt-
koordinatorer. Enkelte prosjekter innen reiselivssats-
ingen var koordinert med kulturavdelingen og øko-
nomiavdelingen i kommunen, mens et prosjekt om 
sentrumsutvikling involverte planavdelingen.  

Prosjektledelsen ønsket et fast kontaktpunkt for dia-
log med kommunen, men fikk ikke gjennomslag for 
dette, og reelt sett ble inngripenen mer tilfeldig. Det 
ble imidlertid i januar 2012 tatt initiativ til å etablere 
en avdeling i kommuneadministrasjonen som fikk 
navnet «Samfunns- og utviklingsavdelingen», som 
var underlagt rådmannen. I denne gruppen deltok 
omstillingsprogrammet, sammen med representan-
ter for ni andre fagområder i kommunen, og hadde 
dermed en arena for samordning mellom program-
met og kommunens ordinære næringsutviklings-
innsats. Rådmannbyttet medførte endrede priorite-
ringer og avdelingen ble ikke videreført. Funksjonen 
ble imidlertid videreført i en nedskalert form, som 
gruppen «Samfunnsutvikling» organisert under tek-
nisk avdeling i kommunen. Endringen beskrives av 
informanter som en nedprioritering av kommunens 
samfunnsutviklingsfunksjon. 

Programmets manglende forankring i kommunens 
administrasjon var tema i mange statusvurderinger 
og strategidiskusjoner der virkemiddelaktørene del-
tok. I henhold til informanter ble den manglende in-
tegrasjonen av programmet i kommunens øvrige 
aktivitet anerkjent og adressert, uten at en løsning 
ble funnet. Kommunens administrasjon forble uten 
konkret inngripen med omstillingsprogrammet gjen-
nom hele perioden.  

3.5.3  Næringslivet i kommunen 

Forankringen i næringslivet skjedde i hovedsak gjen-
nom næringshagen og næringsforumet, og var i stor 
grad begrenset til næringsaktørene som var involvert 
i styret. Næringshagen er næringslivets organ, selv 

om offentlige aktører som kommunen og SIVA er 
aktive støttespillere og deleiere.  

I tillegg var det på reiselivsfeltet noe inngripen med 
reiselivslaget, som ble reetablert i 2009 i forbindelse 
med omstillingsprogrammet. Reiselivslaget omfatter 
20-25 reiselivsbedrifter i kommunen. Bedriftene er i 
hovedsak små og uten ressurser til deltakelse i utvik-
lingsaktiviteter av den typen som ble gjennomført i 
omstillingsprogrammet. Bedriftene var ikke involvert 
i styringen av aktivitetene i programmet, men noen 
enkeltpersoner var involvert i konkrete aktiviteter.  

Tidlig i programperioden besøkte prosjektledelsen 
en rekke bedrifter, og det ble klarlagt at det var 
svært begrenset ønske om og vilje til vekst i nærings-
livet i kommunen. Følgelig var det et tynt nærings-
grunnlag å arbeide med for prosjektledelsen. Det fin-
nes enkelte utviklingsorienterte bedrifter i kommun-
en, men tendensen er at disse er utenlandsk eid og 
orientert, og ikke tilgjengelig og relevant for omstil-
lingsprogrammet å arbeide med. Prosjektledelsen 
presenterte omstillingsprogrammet ved en rekke an-
ledninger, men responsen fra næringslivet var svært 
begrenset. Prosjektledelsen ønsket og forsøkte å 
oppnå en tydelig næringslivsinvolvering og -forank-
ring, men dette viste seg svært utfordrende.  

Ut over dette har omstillingsprogrammet hatt direk-
te inngripen med bedrifter i prosjektet SMB-utvik-
ling, men arbeidsdelingen mellom omstillingspro-
grammet og næringshagen innebar at næringshagen 
fikk hovedansvaret for de bedriftsrettede prosjekte-
ne rettet mot nyskaping og bedriftsutvikling.  

Det var en markert avstand mellom aktiviteten i om-
stillingsprogrammet og i næringshagen, selv om 
samlokaliseringen medførte at den uformelle kom-
munikasjon var utstrakt. Det ble identifisert et behov 
for et bedre system for forankring av programmet og 
generell inngripen med næringslivet. Et felles forum 
var diskutert med næringshagen, men ikke realisert. 

Flere aktører i kommunen støttet opp under nær-
ingsutvikling og disponerte ressurser i den sammen-
heng. Disse var Nesset Næringshage/Næringsforum, 
landbruks- og næringskonsulent med saksbehandling 
av tre forskjellige fond, og omstillingsprogrammet. 
Rolleavklaringen var imidlertid tydelig. Det ble gjen-
nomført et arbeid for å avgrense og samordne aktivi-
teter, roller og ansvar mellom aktørene, og sam-
handlingen mellom dem ble tydeliggjort og var bra 
gjennom hele perioden. 
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet i Nesset. Det gis først en beskrivelse av 
målsetningene som ble formulert for programmet, 
og de aktivitetene og tiltakene som er gjennomført 
(omstillingsprogrammets innretting). Deretter be-
traktes resultatene av omstillingsprogrammet, målt 
opp mot målsettingene for innsatsen og hva gjelder 
kommunen og næringslivets utviklingsevne. Til sist 
beskrives hvordan utviklingsarbeidet i kommunen 
skal videreføres etter omstillingsperioden.  

 

4.1  Målstruktur 

I tilsagnsbrevet fra november 2008 var flere resultat-
mål definert for programmet. Det skulle etableres en 
organisasjon, utarbeides en handlingsplan og iverk-
settes tiltak innen innsatsområdene arbeid-, bo- og 
servicekommune (ABS-kommune), reiseliv, industri 
og nyskaping, energi og landbruk. Målsetting og 
strategier for programmet fremgår av boksen under. 

 

Målene for omstillingsprogrammet var basert på 
kommunens strategiske næringsplan fra 2009, som 
sto hierarkisk over mål- og strategidokumenter i pro-
grammet. Næringsplanen adresserte utfordringene 
kommunen og næringslivet opplevde som følge av 
avviklingen av 150 industriarbeidsplasser. Planen 
skulle være et virkemiddel for å gjøre Nesset kom-
mune til et mer attraktivt bosted, og sette fokus på 
etablering av nye virksomheter i tillegg til videreut-
vikling av eksisterende virksomheter. «Jeg velger 

meg Nesset» er den overordnede visjonen for kom-
munen.  

I løpet av programperioden ble det iverksatt en rek-
ke prosjekter og satsinger som støttet opp under 
målstrukturen. Den overordnede tilnærmingen var å 
arbeide for å gjøre Nesset til en mer attraktiv kom-
mune å bo i, samtidig som det ble samarbeidet med 
regionen forøvrig om etablering og opprettholdelse 
av arbeidsplasser. Det å skape aktivitet og bolyst ble 
definert som viktige satsingsområde for kommunen, 
og skulle medvirke til at innbyggerne både trives og 
ivaretas. 

I løpet av programperioden er det foretatt endringer 
både når det gjelder måltall for antall nye arbeids-
plasser programmet skulle bidra til å etablere, samt 
hvilke satsingsområder som skulle gjelde for pro-
grammet. Det ble foretatt en spissing av innsatsen 
ved at to innsatsområder ble tatt ut av programmet, 
mens ett innsatsområde ble nedtonet.  

I 2012 ble det søkt om forlengelse av omstillingspro-
grammet. I den forbindelse ble det definert mål og 
strategier for programperioden inkludert viderefø-
ringsfasen (frem til 2015):  

 Bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser i 
kommunen 

 Bidra til tilflytting av 60 personer 

Handlingsplanen for 2013 skisserte målsetting om 60 
nye innbyggere og 50 nye arbeidsplasser for omstil-
lingsperioden som helhet, hvilket innebar en halve-
ring av måltallet for antall arbeidsplasser.  

Spissingen og avgrensingen medførte klarere målset-
tinger og strategier. Det var klart definerte tiltak 
innen hvert innsatsområde, samtidig som grense-
gangen til næringshagen når det gjaldt industri og 
nyskaping ble konkretisert. Utover i perioden fikk 
omstillingsprogrammet ABS-kommune og reiseliv 
som sine hovedinnsatsområder, mens industri og 
nyskaping fikk en mindre sentral posisjon i satsingen. 
Næringshagen fikk ansvaret for næringsutvikling, 
selv om omstillingsprogrammet hadde noe aktivitet 
på dette området. Energi og Landbruk ble tatt ut 
som innsatsområder for omstillingsprogrammet, og 
det er ikke gjennomført noen aktiviteter innen disse 
innsatsområdene. Nesset Kraft fikk ansvar for utvik-
lingsaktivitet på energifeltet, mens kommunen fikk 
tilført ansvaret for utvikling innen landbruk 

Målsetting og strategier for omstillingspro-
grammet i Nesset kommune 

 Bidra til å skape 100 nye arbeidsplasser 

 ABS-kommune: Utvikle Nesset til et attrak-
tivt sted å bo og arbeide. 

 Reiseliv: Omsette Nesset sine fortrinn 
innen kultur, tradisjoner og naturopplevel-
ser til lønnsom forretningsdrift. 

 Industri og nyskaping: Skape flere arbeids-
plasser der Nesset har naturgitte kompa-
rative fortrinn. 

 Energi: Utnytte fortrinn som kraftkommu-
ne til å fremme næringsutvikling. 

 Landbruk: Opprettholde verdiskapingen i 
landbruket. 

Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylke, 2008 



 

16 © Oxford Research AS 

Forlengelsessøknaden i 2012 skisserte programmets 
satsingsområder og aktivitetsfelt for de neste tre 
årene frem mot 2015 slik det fremgår av boksen 
under. 

 

Før etableringen av omstillingsprogrammet var det 
diskusjon om kommunens valgte innsatsområder. 
Fylkeskommunen var skeptisk til valg av reiseliv som 
innsatsområde, fordi potensialet for etablering av 
nye arbeidsplasser innen denne bransjen ble vurdert 
som begrenset. Fylkeskommunen hadde erfart at 
reiselivssatsing innebar betydelig risiko, og at stor 
innsats ga få og små resultater. I vedtaket om etab-
lering av omstillingsprogrammet var reiseliv likevel 
med som innsatsområde, etter overenskomst mel-
lom partene. 

Målsettinger og innsatsområder var fastlagt før pro-
sjektledelsen ble engasjert i sine stillinger. Prosjekt-
ledelsen hadde ikke kompetanse innen feltene ener-
gi og landbruk, hvilket var noe av årsaken til at disse 
innsatsområdene ble tatt ut av programmet.  

Programmet skulle bidra til å snu en negativ befolk-
ningsutvikling. Det ble klart for prosjektledelsen at 
målsettingen om hundre nye arbeidsplasser ikke ble 
betraktet som realistisk av formannskapet og politi-
kerne som hadde fastsatt den, men at det var et 
ønske om å være ambisiøse og å ha et mål å strekke 
seg etter.  

 

4.2  Omstillingsprosjektets innretting 

Omstillingsmidler kan benyttes til tilretteleggende 
prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. I boksen 
under skisseres Innovasjon Norges føringer for om-
stillingsprogrammer. 

 

Programmets aktivitetsfelt 

ABS-kommune  

Vekstkommuneprogrammet vil ta ansvar for: 

 Pådriver mot kommune og utbyggere for 
flere leiligheter og boligtomter 

 Mobilisere aktører til samarbeid 

 Gjennomføre analyser for å avdekke be-
hov 

 Prosjektledelse 

Reiseliv  

Vekstkommuneprogrammet vil ta massivt an-
svar for strategien «Reiseliv» i samarbeid med 
næringslivet og ha rollene: 

 Strategiutvikling – planlegging 

 Mobilisering av aktører 

 Operativ prosjektledelse 

Industri og nyskapning  

Omstillingsprogrammet tar medansvar for stra-
tegien i et nært samarbeid med Nesset Næ-
ringshage, som har denne strategien som sitt 
hovedområde. 

 Initiere og medfinansiere målrettede pro-
sjekt innenfor strategien 

 Kan være utøvende i tiltakene 

Kilde: Søknad om forlengelse av Vekstkommuneprogram-
met, 2012. 

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraor-
dinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og 
et supplement til de ordinære virkemidlene.  

Omstillingsmidlene kan brukes til administra-
sjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleg-
gende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere verktøy 
(SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, sty-
reseminar) som kan gjennomføres med finan-
siering fra omstillingsprogrammet. 

Tilretteleggende prosjekter 

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres 
dersom de har stor betydning for en vellykket 
omstilling. Eksempler på slike prosjekter er: 

 Lokal mobilisering 

 Bygdeutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Utvikling av nettverk mellom bedrifter 

Bedriftsrettede prosjekter 

Midlene skal primært brukes til prosjekter i 
tidlig fase (forstudie og forprosjekt), for å avkla-
re potensial for hovedprosjekter. Midlene kan 
også gis til nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til: 

 Fysiske investeringer 

 Ekstraordinære etableringskostnader 

 Markedsundersøkelser 

 Prosess- og produktutvikling 

 Kompetanseheving 

 Konsulenthjelp 

Kilde: regionalomstilling.no 
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Programmet i Nesset omfattet en portefølje som i 
hovedsak besto av tilretteleggende prosjekter. Pro-
sjektet SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksem-
pel på et bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av 
vekting mellom de to typer prosjekter lå både opp-
fatninger om behov i omstillingsprosessen og poten-
sial i næringslivet for å arbeide bedriftsrettet. Er-
kjennelsen om at man i programmet manglet et be-
driftsgrunnlag å arbeide med kom tidlig i programpe-
rioden. Arbeidsdelingen med næringshagen innen 
innsatsområdet industri og nyskaping var også med-
virkende til fokuseringen på tilretteleggende prosjek-
ter.  

Prosjektideer hadde sitt utspring ulike steder. Kom-
munestyret og virkemiddelaktørene spilte inn enkel-
te prosjektideer, i tillegg til at prosjektledelsen og 
styret initierte prosjekter og aktiviteter i satsingen. 
Prosjektporteføljen ble utviklet etter hvert som pro-
grammet skred frem og muligheter ble identifisert. 
Informanter fremholder at noen prosjekter har man-
glet et tydelig eierskap, hvilket særlig er kritisk for 
høsting av resultater i perioden etter programavslut-
ning. 

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Omstillingsprogrammet organiserte sin aktivitet inn-
en de tre innsatsområdene ABS-kommune, reiseliv 
og industri og nyskaping. Sentrale aktiviteter innen-
for hvert område beskrives her i større detalj. 

4.2.1  ABS-kommune 

Det ble iverksatt flere prosjekter innen innsatsområ-
det Arbeid-, bo- og servicekommune. Reelt sett var 
aktiviteten i hovedsak begrenset til bosetting, etter-
som næringshagen håndterte «arbeid» og handels-
foreningen og kommunen håndterte «service».  

Sentrumsutvikling  

I arbeidet med å kartlegge og forstå bakgrunnen for 
fraflyttingen i Nesset ble det registrert en mangel på 
leiligheter. Omstillingsprogrammet utførte derfor en 
undersøkelse blant innbyggerne om behovet for lei-
ligheter, som informanter fremholder la grunnlaget 
for en utvikling i leilighetsbygging. Det er satt opp 30 
leiligheter i Eidsvåg i kjølvannet av undersøkelsen, 
mens nye 40-60 er prosjektert.  

Arbeidet med bygging av leiligheter i kommunesen-
teret betraktes av informanter som positivt. Prosjek-

tet ble iverksatt i 2010, og videreføres i regi av 
kommunen. 

Innflytterprosjekt  

Tilflyttingsprosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med Molderegionen, etter initiativ fra omstillingsor-
ganisasjonen. Prosjektet omhandlet markedsføring 
av aksen Molde-Nesset som en bo- og arbeidsregion, 
for å øke tilflyttingen til Nesset. Grunnlaget for pro-
sjektet var en antakelse om at mange personer øns-
ker å bo i distriktene (Nesset) samtidig som de ar-
beider i mer sentrale områder (Molde). Molderegio-
nen trakk seg etter hvert noe ut av prosjektet, men 
prosjektet fikk en videreføring i form av et regionalt 
omdømmeprosjekt.  

Folk i alle hus  

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2010-13, med 
delfinansiering fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Det var engasjert en egen prosjektkoordinator, an-
satt i kommunen, i 20 % stilling. Bygdelag i kommu-
nen var involvert i prosjektet.  

Bakgrunnen var eksistensen av om lag 100 fraflytte-
de småbruk og om lag 50 ubebodde bolighus i kom-
munen. Prosjektets hensikt var å øke bosetting og 
næringsutvikling gjennom tilrettelegging for økt om-
setning av ubebodde hus og fraflyttede bruk. Pro-
sjektkoordinator innhentet informasjon om aktuelle 
hus og bruk, gikk i dialog med eiere og markedsførte 
prosjektet aktivt. Prosjektet resulterte i noen tilflyt-
tere til Nesset, men færre enn de 40 man hadde som 
målsetting. Heller ikke en målsetting om fem nye 
arbeidsplasser ble nådd. Målsettingen for antall om-
satte bruk var ti, og man lyktes i å omsette dobbelt 
så mange. Omstillingsorganisasjonen betrakter pro-
sjektet som positivt og relativt vellykket. 

4.2.2  Reiseliv  

Reiselivsatsningen besto av mange mindre aktivite-
ter, organisert under en paraply med målsetting om 
å utvikle kommunen til en god reiselivsdestinasjon.  

I oppstartsfasen av omstillingsprogrammet ble det 
utarbeidet en reiselivsplan for kommunen. Prosjekt-
ledelsen var ansvarlig for arbeidet, mens en delta-
kergruppe fra reiselivsnæringen også var involvert. 
Planen ble senere vedtatt av kommunestyret som et 
kommunalt strategidokument. Den har vært ret-
ningsgivende for utviklingsinnsatsen på reiselivsfel-
tet, og en del av de identifiserte mulighetene er 
gjennomførte eller igangsatt. Planen reflekterte 
store vyer, og det ble etter hvert klart at det var be-
hov for å senke ambisjonsnivået.  
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Det er etablert samhandlingsarenaer på reiselivsfel-
tet på tvers av kommunegrenser. Høgskolen på Lille-
hammer er benyttet som kompetanseaktør på reise-
livsfeltet. Destinasjon Molde-Romsdal har også vært 
en samarbeidspartner.  

Blant prosjektene som ble gjennomført som det av 
reiselivssatsingen var infrastrukturprosjektene «Syk-
kelprosjektet Oppdal – Andalsnes», ny vei til turistat-
traksjonen Mardalsfossen og Aursjøveiprosjektet. 

Cruisedestinasjon Eresfjord  

Omstillingsprogrammet var initiativtaker til prosjekt-
et Cruisedestinasjon Eresfjord, i samarbeid med Nes-
set kommune og Molde og Romsdal Havn IKS. Pro-
sjektet ble gjennomført i perioden 2011-13. Det ble 
laget et hefte med informasjon om Eresfjord som ny 
cruisedestinasjon, der severdigheter kommer fram 
gjennom bilder og beskrivelser. I januar 2014 ble det 
klart at de første cruiseanløpene kan skje sommeren 
2014. 

4.2.3  Industri og nyskaping 

Innen innsatsområde industri og nyskaping er det 
gjennomført to prosjekter, knyttet til etablering av 
en folkehøyskole og konseptet SMB-utvikling.  

Folkehøyskole i Eresfjord  

Ideen om etablering av en folkehøyskole i Eresfjord 
har eksistert i mange år, og ble revitalisert som del 
av omstillingsprogrammet etter initiativ fra politisk 
hold i kommunen. Siktemålet er å etablere folkehøy-
skolen som bedrift med om lag ti ansatte, og boset-
ting av elever på skolen vil også ha ringvirkninger for 
øvrig næringsliv i kommunen. Det ble engasjert en 
prosjektkoordinator, ansatt i kommunen, i 50 % og 
senere 30 % stilling, for å håndtere prosjektet.  

En formell søknad fra kommunen til Kunnskapsde-
partementet i 2013 om etablering ble avslått. I 2014 
vil prosjektet etableres som en stiftelse, og kommu-
nen vil ta videre arbeidet med etableringen. Konsep-
tet for folkehøyskolen er langt på ferdig vei utviklet i 
omstillingsperioden, men prosessen frem mot eta-
blering har en lengere tidshorisont.  

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling ble gjen-
nomført som en del av omstillingsprogrammet. Bak-
grunnen for initieringen var at prosjektledelsen fang-
et opp positiv omtale av konseptet på omstillings-
konferansen. Prosjektperioden gikk fra 2011 til 2013, 
med PWC engasjert som prosjektleder. 

17 virksomheter i Nesset gikk gjennom første fase 
(forstudie) av programmet, etter en aktiv rekrutte-

ring av bedrifter fra omstillingsorganisasjonens side. 
Programmet fikk positive tilbakemeldinger fra de 
deltakende virksomhetene, og samtlige bedrifter 
ønsket å gå videre til andre fase (forprosjekt). Ti 
bedrifter ble valgt ut for videreføring av prosjektet, 
med mål om å løfte egen virksomhet, styrke inntje-
ningen og sikre arbeidsplassene for de ansatte. 
Andre fase ble avsluttet i mars 2012.  

Flere bedrifter var forventet å gå i gang med hoved-
prosjekt i andre kvartal. Kun én bedrift gikk videre til 
hovedprosjekt, med oppstart i november 2012 og 
avslutning i løpet av 2013. Eirawater AS var bedriften 
som gikk videre til hovedprosjekt.  

 

Prosjektet som helhet blir av informanter vurdert 
som positivt, samtidig som det hadde vært ønskelig 
at flere bedrifter gikk videre med hovedprosjekt. 
Erfaringen var at bedriftene manglet ressurser i form 
av både tid og ressurser til å gjennomføre hovedpro-
sjekt. Bedriftene som kun gjennomfører forstudie 
eller i tillegg også forprosjekt sitter imidlertid også 

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling er et 
utviklingsprogram for små og mellomstore be-
drifter med vekstpotensial. Programmet leveres 
som en rådgivningstjeneste og har som mål å 
utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjek-
ter i bedriftene. Verktøyet hjelper bedrifter 
med å realisere forretningsmuligheter.  

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstil-
lingsområdet. Det gjennomføres først en kart-
legging av hvilke virksomheter i kommunen som 
har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og 
gjennomføringsvilje. Bedriftene som etter den-
ne forstudien får tilbud om å delta i forprosjek-
tet, får hjelp til å utarbeide prosjektplaner for 
konkrete utviklingsprosjekter som skal gjen-
nomføres i hovedprosjektfasen.  

SMB-utvikling er avsluttet når forprosjektet er 
ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstil-
lingsprogrammet eller Innovasjon Norge om 
midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.  

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i 
regi av omstillingsprogrammet, men Innovasjon 
Norge bidrar i gjennomføringen, både operativt 
og finansielt, i forstudie- og forprosjektfasen av 
prosjektet. I praksis leveres SMB-utvikling av en 
ekstern konsulent.  

Kilde: regionalomstilling.no 
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igjen med en kompetanseheving som kan være av 
stor betydning for bedriftens videre utvikling. 

I hovedprosjektfasen tok omstillingsprogrammet i 
Nesset initiativ til et samarbeid med omstillingspro-
grammet i Sunndal, ved å bidra til å få iverksatt et til-
svarende prosjekt innenfor rammene av omstillings-
programmet i Sunndal. Hensikten var å etablere 
samhandlingsarenaer for bedriftene innenfor et stør-
re geografisk område og samtidig innenfor et felles 
arbeids- og bo-marked. De to omstillingsprogram-
mene gjennomførte forstudie og forprosjekt hver for 
seg, for så å samarbeide i hovedprosjektfasen. Totalt 
seks bedrifter gjennomfører hovedprosjekt, hvorav 
én fra Nesset og fem fra Sunndal. 

Informanter argumenterer for at programmet med 
fordel kunne hatt en lengre tidshorisont. Program-
mets opprinnelige tidsperiode var fra 2009 til 2012, 
hvilket medførte at man allerede i 2011 begynte å 
forberede seg på avslutning av satsingen. Man ville 
fått mer ro i gjennomføringen med en lengere tids-
periode for programmet.  

Arbeidet med programmet kom godt i gang, men 
mistet noe av fremdriften mot slutten av perioden, i 
henhold til informanter.  

  

4.3  Måloppnåelse 

Etablering av arbeidsplasser er satt opp som det 
viktigste målet i programmets mål- og strategidoku-
menter. Det er ikke dokumentert hvordan program-
met påvirket utviklingen i antall arbeidsplasser. Et 
opplegg for å dokumentere resultater når det gjelder 
etablering av arbeidsplasser ble anbefalt etablert 
snarest, i forbindelse med programstatusvurdering-
en i 2012. Virkemiddelaktørene tilbyr enkle rappor-
teringsverktøy for dette formålet, som for eksempel 
prosjektlederrapporten, men dette ble ikke tatt i 
bruk. Informantene er imidlertid samstemte i at 
dette målet ikke er nådd.  

Informanter fremholder at det er grunn til å tro at 
enkeltprosjekter i omstillingsprogrammet har bidratt 
til økt bosetting. Prosjektet «Folk i alle hus» og akti-
viteten som har støttet opp under sentrumsutvik-
lingen og byggingen av leiligheter har medført tilflyt-
ting til kommunen. Befolkningsutviklingen for Nesset 
kommune har flatet ut i løpet av omstillingsperio-
den, men befolkningsutviklingen har ikke snudd. I 
løpet av perioden har det forekommet mer enn 60 
tilflytninger til kommunen (brutto), hvilket var mål-
settingen som ble formulert i forbindelse med for-
lengelsessøknaden i 2012. Det er imidlertid også be-
tydelig utflytting, slik at befolkningstallet ikke øker.   

I søknaden i 2012 fører Nesset kommune opp følg-
ende som resultat av omstillingsarbeidet frem til da: 

 Prosjektet Folk i alle hus har engasjert mange i 
bygdelagene og bidratt positivt til bygdeutvikl-
ing. 

 Sentrumsprosjektet i Eidsvåg har skapt enga-
sjement, og det samme gjelder besøkssenter og 
boligutvikling i Eresfjord. 

 Undersøkelsen om behovet for leiligheter fikk 
stor oppslutning og la grunnlaget for satsing på 
leilighetsbygging. 

 Stedsanalyse for Eidsvåg som kommunesentrum 
har skapt engasjement blant innbyggerne og for-
ventninger om framtidig utvikling. 

 Reiselivsplan er utviklet og flere reiselivsrelater-
te prosjekter er etablert.  

 Prosjektet SMB-utvikling hadde høy deltakelse.  

 Mediedekning har skapt engasjement og for-
ventninger i kommunen, og bidratt til positiv 
omdømmebygging utad.  

Kommunen viser i søknaden at det for 2011 var posi-
tive trekk i folketallsutviklingen, mens antall årsverk 
fortsatte å synke. Det er ikke drøftet hvordan pro-
grammet påvirket disse utviklingstrekkene. 

Omstillingsprogrammet arbeidet systematisk med 
konkrete tiltak gjennom prosjektperioden. Tettsted-
utvikling, omsetting av småbruk, reiselivstiltak og 
SMB-utvikling er eksempler på tiltak som på sikt kan 
gi positive effekter for Nesset. Det er foreløpig for 
tidlig å måle effekter av arbeidet. Informantene 
fremholder at ettersom prosjektene har vært tilret-
teleggende og relativt små må man forvente at re-
sultatene først inntreffer på noe lengre sikt. Noen 
positive prosesser knyttet til blant annet stedsutvik-
ling er satt i gang og vil kunne gi resultater særlig om 
arbeidet videreføres i kommunen. Informantene tror 
antall arbeidsplasser og innbyggere i kommunen ville 
vært lavere uten omstillingsprogrammet, samtidig 
som det understrekes at kausaliteten er vanskelig å 
påvise.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling.  

Omstillingsprogrammet har bidratt til å få på plass et 
planverk for utviklingstiltak i kommunen. Disse doku-
mentene eksisterte ikke ved etablering av program-
met. Kartleggingen av boligbehov og reiselivsplanen 
er eksempler på slike plandokumenter, og disse vil 
være viktige for det videre arbeidet i kommunen.  

Utfordringsbildet er blitt tydeligere, hvilket innebæ-
rer en kompetanseheving for kommunen. Som et 
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resultat av omstillingsprogrammet er kommunen nå 
i sterkere grad i stand til å vurdere hvilke utfordring-
er kommunen står overfor og hvilke muligheter man 
har til å håndtere disse. 

Tiltakene Nesset har iverksatt har fokus på Nesset 
som bokommune, og med den geografiske plasse-
ringen Nesset har virker dette fornuftig. Satsingen på 
industri og nyskaping hadde mindre fokus i den tidli-
ge fasen, men man kom etter hvert i gang med blant 
annet SMB-utvikling som et tilbud til bedrifter i kom-
munen. Spørsmålet er om kommunen trengte om-
stillingsprogrammet for å gjennomføre dette. Tiltak 
som tilrettelegging for leiligheter i sentrum bør kun-
ne håndteres av kommuneadministrasjonen, og det 
samme gjelder enkle tilflyttings- og markedsførings-
tiltak. Utvikling av tettstedet Eidsvåg kan videreføres 
i samarbeid med fylkeskommunens Tettstedspro-
gram. SMB-utvikling kan føres videre i regi av Aura 
Næringshage, der bedriftene kan søke støtte fra 
Innovasjon Norge.  

Foreløpig er det vanskelig å måle effekter av pro-
sjektarbeidet, men det kan vises til en del konkrete 
resultater i enkeltprosjekter. Det er for eksempel 
omsetting av småbruk, bygging av leiligheter i sen-
trum og ulike reiselivstiltak. Mye er forstudiearbeid, 
og det tar tid før effekter på folketall og arbeidsplas-
ser manifesterer seg. 

Informanter argumenterer for at det er nødvendig å 
ha et langsiktig perspektiv på resultater, gitt den 
innrettingen omstillingsprogrammet hadde.   

 

4.4  Kommunens og næringslivets omstil-
lingsevne  

En viktig målsetning for omstillingsprogrammet er å 
bidra til å styrke næringsutviklingsevnen i området.  

4.4.1  Overordnede indikatorer 

For å belyse den overordnede næringsutviklingen i 
kommunen i perioden 2000-12 er fire indikatorer be-
nyttet: 

 Sysselsetting 

 Arbeidsledighet  

 Bedriftenes omsetning  

 Andelen bedrifter som går med overskudd 

For hver av disse indikatorene sammenlignes utvik-
lingen i Nesset og Møre og Romsdal som helhet. 

 

 

Sysselsetting  

Figur 1 viser sysselsettingsutviklingen i Nesset og 
Møre og Romsdal i tidsrommet 2000-12. For å gjøre 
dataene lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan sysselsettingen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Sysselsettingstallene er basert på arbeidssted 
(ikke bosted). I år 2000 var det 1139 sysselsatte i 
Nesset. I perioden 2000-12 er sysselsettingen redu-
sert med 17 %, og det er en særlig markert nedgang i 
fra 2009, da omstillingsprogrammet ble etablert. For 
Møre og Romsdal fylke har sysselsettingen i samme 
periode økt med 12 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 2 viser arbeidsledighetstall i Nesset og Møre og 
Romsdal, blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 
2000-12. Gjennom perioden har Nesset de fleste 
årene hatt noe høyere arbeidsledighet enn fylkes-
gjennomsnittet, men hovedbilde er at arbeidsledig-
heten har utviklet seg likt i Nesset og i Møre og 
Romsdal.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 3 viser bedriftenes totale omsetning i Nesset 
og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. For å gjøre 
utviklingen lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan omsetningen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Kun omsetningstall for de virksomhetene som 
er regnskapspliktige er inkludert. I år 2000 omsatte 
bedriftene i Nesset for 142 millioner kroner. Omset-
ningen har i 2012 økt til 307 % av nivået i 2000, hvil-
ket er noe sterkere enn for fylket som helhet. Bedrif-
tene i Møre og Romsdal har samlet hatt en sterk om-
setningsøkning i perioden. Denne er først og fremst 
knyttet til noen få, store foretak.

2
  

Bedriftenes lønnsomhetsutvikling 

Bedrifter er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet 
for å overleve på sikt. Figur 4 viser andelen bedrifter 
som går med overskudd i årene 2000-12 i Nesset og 
Møre og Romsdal. I løpet av perioden har andelen 
bedrifter som går med overskudd i Nesset grovt sett 
fulgt utviklingen i fylket som helhet.   

                                                                 
2 Det er få bedrifter i datagrunnlaget for Nesset i 2000 (n=55). Gjennomsnittsstørrel-
sen på bedrifter har økt fra 2,8 til 4,3 millioner i perioden. Økningen skyldes primært 
et mer robust datagrunnlag, det vil si at eksisterende bedrifter er inkludert i data-
grunnlaget. I tillegg har det kommet til noen nyetableringer. 
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Figur 1: Indeksert sysselsettingsutvikling i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Sysselsetting etter ar-
beidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

Figur 2: Arbeidsledighet i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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Figur 3: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Indeksverdi 
= 100 i år 2000. 

 

 

Figur 4: Andel bedrifter som går med overskudd i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet hadde ikke et særlig fokus 
på etablering av utviklingskompetanse og det var 
ikke satt noen mål i den sammenheng. Programmet 
engasjerte kompetansemiljøer i ulike prosjekter, 
men da primært som leverandører til det konkrete 
prosjektet, og ikke som bidrag til oppbygging av ut-
viklingskompetanse i kommunen. 

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det anbefalt at Innovasjon Norges konsept «Nær-
ingsvennlig kommune» ble vurdert gjennomført. 
Verktøyet kartlegger hvor godt kommunens tjenes-
ter overfor næringslivet fungerer og identifiserer de 
viktigste forbedringspunktene. Prosjektledelsen var 
en pådriver for dette, men kommunen ønsket ikke å 
iverksette dette prosjektet på det daværende tids-
punkt. «Næringsvennlig kommune» er imidlertid på 
agendaen, men det er ikke endelig bestemt at det 
skal gjennomføres. 

Som del av omstillingsprogrammet er det avholdt 
kurs i PLP-metoden, og det planlegges et nytt kurs 
med deltakelse fra relevant personell i kommunens 
administrasjon.  

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet i Nesset har i liten grad på-
virket utviklingsevnen til næringslivet i kommunen. 
Med unntak av SMB-utvikling og noe aktivitet på rei-
selivsfeltet, har ikke aktivitetene i programmet vært 
bedriftsrettet.  

4.5  Videreføring av organisasjonen 

Særlig i det siste året av programmet var det fokus 
på hvordan videreføring av oppgaver skulle foregå 
og hvordan man kunne sikre at metoder/verktøy 
som var utviklet kunne videreføres.  

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det påpekt at et prosjekt for hvordan oppgavene 
skulle videreføres burde iverksettes snarest, for 
eksempel ved å benytte det opplegget som Innova-
sjon Norge tilbyr.  

Programmet følges opp med personellressurser vår-
en 2014, ved at prosjektleder er tilført fire dager per 
måned for å følge opp programmet. Formålet er å 
avslutte påbegynte aktiviteter og høste resultater, 
samt formell avslutning av programmet i form av 
rapportering til fylkeskommunen.  

Omstillingsprogrammet som sådan får ingen direkte 
videreføring, og omstillingsorganisasjonen avvikles. 
Personene som utgjorde prosjektledelsen vil ikke 
lenger være del av utviklingsapparatet i kommunen. 
Kommunen ønsker å avslutte programmet og alle 
prosjektene som har vært en del av dette.  

Formannskapet overtar eierskapet til de prosjektene 
som får en videreføring, som for eksempel arbeidet 
med etablering av folkehøyskole og med utvikling av 
kommunesenteret. Kommunen ser for seg å arbeide 
videre med denne type utviklingsaktiviteter knyttet 
til bosettingsattraktivitet.   
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs vurde-
ringer av omstillingsprogrammet i Nesset, basert på 
de data som er presentert i de to foregående kap-
itlene.  

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder. Eva-
luator oppfatter at kommunen var noe fraværende i 
utøvelsen av sin eierskap, mens styret fungerte til-
fredsstillende og prosjektledelsen ble utført på pro-
fesjonelt vis. 

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge forfekter ge-
nerelt sett det syn at omstillingsorganisasjonen skal 
plasseres adskilt fra kommunens administrasjon.  
Adskillelsen skal være både organisatorisk og fysisk. 
Bakgrunnen for dette er ønsket om å synliggjøre om-
stillingsprogrammet som en tidsbegrenset og eks-
traordinær utviklingsinnsats, avgrenset fra kommu-
nens ordinære virksomhet og med en forankring i 
næringslivet. Samtidig er det ansett som viktig at 
kommunen som formell eier også tar et reelt eier-
skap til satsingen. Det formelle eierskapet innebærer 
ansvar for utarbeidelse av målsettinger ved etable-
ring av satsingen, samt gjennom styret ansvar for 
justeringer i målstruktur og strategier i gjennomfø-
ringsperioden, i den grad det vurderes å være behov 
for dette. De to dimensjonene avstand til kommunen 
og aktivt eierskap kan stå i motsetning til hverandre, 
og for Nessets del synes avstanden til kommunen å 
ha gått på bekostning av programmets forankring i 
kommunen. Dette er særlig uheldig ettersom omstil-

lingsprogrammets organisasjon ikke får en viderefø-
ring. Den opparbeidede utviklingskompetansen er i 
liten grad forankret i kommuneadministrasjonen, og 
går dermed langt på vei tapt.   

Styret for programmet fungerte tilfredsstillende. Det 
var reaktivt og ved at det tok tak i de saker som ble 
presentert, og var i mindre grad en arena for disku-
sjon omkring satsingens strategiske innretting. Næ-
ringslivets representanter hadde fokus på nærings-
hagen, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at innrettingen var tilretteleggende 
snarere enn bedriftsrettet. Et forsøk i 2012 på å 
styrke styrets funksjon ved å redusere antall med-
lemmer førte ikke frem.   

Administrasjonen arbeidet proaktivt med program-
met. Omstillingsprogrammet hadde prosjektleder og 
prosjektmedarbeider i heltidsstillinger engasjert for 
hele perioden, hvilket sikret kontinuitet. Prosjektle-
delsen arbeidet strukturert og profesjonelt.    

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

 

5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Resultatene av omstillingsprogrammet følger av det 
potensialet som fantes i kommunen, og den innrett-
ingen man valgte for programmet som følge av det-
te. Programmet omfattet en portefølje som i hoved-
sak besto av tilretteleggende prosjekter. Prosjektet 
SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksempel på et 
bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av vekting 
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mellom de to typer prosjekter lå både oppfatninger 
om behov i omstillingsprosessen og potensial i næ-
ringslivet for å arbeide bedriftsrettet.  

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling. Det synes 
imidlertid klart at det ikke er skapt særlig mange nye 
arbeidsplasser som resultat av aktiviteten. 

Trolig er antallet skapte arbeidsplasser som følge av 
omstillingsprogrammet lavt, men det har manglet et 
adekvat rapporteringssystem for resultater i omstil-
lingsprogrammet, slik at konkrete tall ikke foreligger.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Ressursinnsatsen i form av personellressurser, to 
personer over en periode på fire år, og budsjettet for 
omstillingsprogrammet, er liten for å snu den type 
strukturelle utfordringer som Nesset kommune sto 
overfor i 2008, da søknaden om omstillingsstatus ble 
sendt, og fremdeles står overfor i 2014.  

Omstillingsprogrammet i Nesset hadde et totalt bud-
sjett på ti millioner kroner, en gjennomføringsperio-
de på litt over fire år og en innretting der tilretteleg-
gende prosjekter dominerte. Dimensjoneringen og 
innrettingen tilsier at resultatene kun i begrenset 
grad kan forventes å inntreffe i løpet av programpe-
rioden. Det er derfor nødvendig å ha et langsiktig 
perspektiv på resultatoppnåelse. 

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-

ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. Or-
ganisasjonen kunne vært koordinert med arbeidet i 
Aura Næringshage, med grunnfinansiering fra kom-
munens kraftfond.  

Slik som situasjonen er nå er det usikkert om kom-
munens utviklingsevne er vesentlig styrket, og til en 
viss grad returnerer kommunen til situasjonen som 
eksisterte ved etableringen av omstillingsprogram-
met i 2009. Noen prosesser, som for eksempel arbei-
det med etablering av en folkehøyskole, vil bli vide-
reført av kommunen, mens andre prosesser nok 
stopper opp.   

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting. Pro-
grammet viser tydelig hvilke utfordringer en næ-
ringsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Dette innebar at det ikke var mulig å oppnå en tyde-
lig næringslivsforankring av satsingen. Kommunens 
næringsliv tok ikke eierskap til programmet, og kun 
et lite antall bedriftsrepresentanter hadde inngripen 
med omstillingsarbeidet. Næringslivsrepresentanter 
deltok i styret. Disse synes å være rekruttert fra 
næringslivet mer enn å representere næringslivet 
som helhet. På reiselivssiden var også næringslivs-
forankringen svak, ettersom mange av bedriftene er 
små og sesongbaserte, og ofte sidegeskjefter for 
driverne, og dermed mangler vekstpotensial. Gjen-
nomføring av prosjektet SMB-utvikling innebar en 
målrettet bedriftsutviklingsinnsats fra programmets 
side. Kompetansen som tilføres de deltakende be-
driftene gjennom denne aktiviteten er tilpasset de-
res behov, og bedriftens soliditet blir dermed styr-
ket. Det er grunn til å anta at nytteverdien for delta-
kerne er stor. Samtidig er det betegnende at kun én 



 

26 © Oxford Research AS 

deltakende bedrift avanserte til hovedprosjekt, og 
prosjektet SMB-utvikling bekreftet dermed at poten-
sialet for næringsutvikling var lite. Det er derfor for-
ståelig at omstillingsprogrammet nedtonet sin sat-
sing på næringsutvikling, og i stedet satset på å styr-
ke attraksjonen som bokommune.   

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det er 
ønskelig å bruke verktøyet «Regional omstilling» i 
kommuner som står overfor strukturelle utfordringer 
med befolkningsnedgang, og der innsatsen i liten 
grad er næringsrettet. For Nessets del var omstil-
lingsprogrammet ikke svar på en akutt situasjon der 
det var behov for omfattende innsats i løpet av kort 
tid, og utfordringene ble da heller ikke vurdert som 
alvorlige nok til å kvalifisere for et ordinært omstil-
lingsprogram. Evaluator mener det bør vurderes å 
forbeholde regionale utviklingsmidler for mer akutte 
situasjoner, der generering av arbeidsplasser er mer 
fremtredende i aktiviteten som gjennomføres. For 
kommuner med synkende befolkningstall og et næ-
ringsliv med liten evne og vilje til vekst, bør andre 
virkemidler eventuelt benyttes. 
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Videre drift av Studiesenteret Nesset og ny søknad om driftstilskudd for 2013 -
Nesset Næringsforum AS

Vedlegg
1 Anmodning om å ta opp til drøfting Studiesenteret Nesset samt søknad om finansiering for 2013

Rådmannens innstilling

Ingen

Saksopplysninger

Det vises til brev av 23.12.2013 fra Nesset Næringsforum AS angående videre drift av Studiesenteret 
Nesset samt ny søknad om finansiering for 2013. Brevet ble tatt opp som referatsak i Formannskapet 
03.01.2014.

Formannskapet vedtok følgende:

Formannskapet forventer at administrasjonen legger frem egen sak til formannskapet 23.01.14 hvor 
en ser på hvordan en sikrer forutsigbarhet i fremtidig drift for Studiesenteret.

Nesset kommunestyret behandlet den 07.11.13 sak 88/13 søknad om tilskudd til drift av studiesenteret 
Nesset for 2. halvår 2013. Kommunestyret vedtok følgende:

Det vises til søknad av 09.09.2013 fra Nesset Næringsforum AS.

Studiesenteret i Nesset gis kr. 150 000 i støtte for andre halvår 2013. Beløpet finansieres av tidligere 
bevilgede midler fra Kraftfondet.



Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 86/12, 21.06.2012, Søknad om tilskudd til videre drift av 
Studiesenteret Nesset – Nesset Næringshage AS. Forutsetning for utbetaling er at studiesenteret i 
Nesset snarest innleder forhandlinger med nabokommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune om 
etableringen av Studiesenteret Nesset AS. (Søknaden omhandler tilskudd til drift 2. halvår 2012 på 
kr 125.000. Tilskuddet er ikke utbetalt da forutsetningen ikke ble innfridd).

For videre drift av Studiesenteret i Nesset bes det om at Nesset Næringsforum AS kommer med en 
søknad om tilskudd i henhold til avklaring av kommunestyrets vedtak.

Vedtaket ble ikke påklaget, men i brev av 23.12.13 ber de likevel om at søknaden behandles på nytt.
Videre ber de om at Nesset kommune tar opp diskusjonen om fremtidig organisering og drift av 
Studiesenteret Nesset.

Det er ikke satt av midler til formålet i økonomiplanen for 2014. Ved utgangen av året var det 
kr 915 746 til disposisjon på Kraftfondet.

Vurdering

Rådmann Liv Husby sitter i styret i Nesset Næringsforum AS. Det medfører at hun er automatisk 
inhabil i saken. Saken legges derfor frem uten vurdering og innstilling.
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- 

Anmodning om å ta opp til drøfting Studiesenteret Nesset samt 
søknad om finansiering for 2013. 
 
Vi tillater oss med dette å be om at Nesset formannskap på sitt møte den 3. januar 2014 i egenskap av 
tiltaksnemnd tar opp til drøfting situasjonen for Studiesenteret Nesset i forbindelse med den generelle 
diskusjonen rundt nærings- og samfunnsutvikling i kommunen. 
 
Det vises i denne sammenheng til brev fra Nesset kommune av 12.11.13 i forbindelse med sak 88/13. Det vises 
ellers til våre søknader av 24.05.12 og 09.09.13 samt vårt brev datert 30.11.13. I forbindelse med vedtak i 
kommunestyrets sak 88/13 var det en betingelse at Nesset Næringsforum snarest skulle innlede forhandlinger 
med nabokommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune om etableringen av Studiesenteret Nesset AS (jfr. 
bestilling i sak 86/12), noe som er besvart i vårt brev av 30.11.13. Når vi da har svart på dette og fått tilskudd 
stort kr. 150.000,- for 2. halvår 2013 anså vi dette som en utbetaling av tilskudd som i vårt regnskap var 
balanseført som fordring i vårt regnskap for 2012.  
 
I vårt brev av 09.09.13 søkte vi om et driftstilskudd på 150.000,- for året 2013. Dette er basert på 
forutsetninger i det årlige budsjettet for Studiesenteret der vi legger til grunn lik finansiering fra RDA-midler 
som fra Nesset Kommune. Vi opprettholder derfor søknaden om driftsfinansiering for 2013, stort kr. 150.000,- 
og ønsker at dette behandles i første formannskapsmøte over nyttår.  
 
I et mer langsiktig perspektiv ber vi om at en tar opp til drøfting de spørsmål som er reist i vårt notat av 
30.11.13 om framtidig drift av Studiesenteret Nesset i lys av de utforinger som Nesset kommune og 
næringslivet i kommunen vil stå overfor med hensyn til rekruttering av arbeidskraft. I en slik sammenheng bør 
en også se på de muligheter som kan ligge i å videreutvikle den nettbaserte høgskoleundervisningen til å bli et 
regionalt tilbud, jfr. nevnte notat og samtale med rådmann og ordfører om temaet på møte den 18.12.13. 
 
For Studiesenteret Nesset og Nesset Næringsforum AS er det avgjørende å få en avklaring når det gjelder de 
prioriteringer som skal ligge til grunn for det arbeidet som organisasjonen skal vektlegge framover. Ikke minst 
er dette avgjørende for at det skal være mulig å opprettholde dette tilbudet i kommunen også i framtiden. 
 
Eidsvåg, den 23.12.2013 

 

 

 

Stig-Bjarne Silseth 
Styreleder 

 Ulrik Sverdrup Molton 
Daglig leder 

 
Kopi sendt: Nesset Næringsforum AS v/Styret (Odd Arne Langset, Bjørn Steinar Brubæk, Torild Nesjan 

Stubø, Anne Marit Svensli, Liv Husby) 
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Investeringsbudsjettet for 2014 - regulering

Vedlegg
1 Prosjektregnskap investeringer 2013

Rådmannens innstilling

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2014 i henhold til følgende tabell:

Prosj 
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2014

Tillegg 
budsjett 

2014

Korrigert 
budsjett 

2014

Oppdatert 
totalramme 

for prosjektet

600152 Utvidelse NOS 0 110 000 110 000 26 777 000

600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 0 330 000 330 000 1 050 000

600245 Oppgradering kommunal veg Meisalstranda 0 212 000 212 000 600 000

600258 Tiltak energi- og klimaplan 0 225 000 225 000 225 000

600259 Oppgradering av SD-anlegg Eresfjord skole 0 172 000 172 000 200 000

600260 Nødstrømsaggregat NOS 0 546 000 546 000 2 200 000

600269 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u, gymsal/garderobe 0 256 000 256 000 700 000

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg 0 100 000 100 000 219 000

Vann og avløp:

600218 VA -Utbedring av ledningsnett avløp 300 000 289 000 589 000 589 000

600247 VA - Kjøp og installasjon av vannmålere 572 000 109 000 681 000 1 000 000

600248 VA - renseanlegg for Eidsvåg vannverk 1 000 000 369 000 1 369 000 1 500 000

600264
VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen -
innvendig

0 346 000 346 000 400 000

600275 VA -Vannskade på gnr. 26/2, O. Hole 0 860 000 860 000 860 000

3 924 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 924 000 og finansieres slik:



Antatt momskompensasjon kr    351 000
Ubrukte lånemidler kr 3 573 000
Total finansiering kr 3 924 000

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 177 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 177 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 46 nr. 1 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og 
anvendelsen av disse i budsjettåret.  Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7.4.2010 
oppsummert de viktigste punktene i forhold til budsjettering og finansiering av investeringsbudsjettet 
på følgende måte:

 Investeringsbudsjettet er ettårig, ikke års avhengig.
 Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger.  

Bevilgninger må være vedtatt i årsbudsjettet.
 Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 
med en budsjettregulering.

 Investeringene må samlet sett ha nødvendige (felles) finansiering, ikke på enkeltprosjekter.
 Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale 

(med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie.
 Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, 

realisme m.v.

Dette betyr at alle prosjekter som ikke er avsluttet i 2013, men som heller ikke har fått bevilgning i 
budsjettvedtaket for 2014, ikke har bevilgning for bruk i 2014.  Nesset kommune har noen
investeringsprosjekter som ikke kunne avsluttes i 2013.  Disse prosjektene hadde bevilgninger som 
ikke ble oppbrukt. Rådmannen finner det derfor nødvendig å foreslå regulering av
investeringsbudsjettet for 2014 nå når regnskapet for 2013 er klart.

Av regulert budsjett 2013 på kr 17,2 mill til investeringer i anleggsmidler ble det brukt kr 13,7 mill.
Pr. 31.12.2013 har kommunen ubrukte lånemidler med kr 12,7 mill, hvorav kr 10,5 mill er tatt opp til 
finansiering av investeringer. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2014-2017 ble det anslått
en rest på lånemidler med kr 5 mill per 31.12.2013. Dette er benyttet i budsjettet for 2014. Det vil si at 
det er igjen kr 5,5 mill av ubrukte lånemidler som kan finansiere nye investeringer i 2014. 
Bevilgninger utover dette må finansieres ved opptak av nytt lån eller andre frie midler som 
overføringer fra drift, eller fond.

Kommunestyret har i sak 106/13 den 12.12.2013 vedtatt å gi bevilgning til 33 prosjekter i 2014 med til 
sammen kr 47,3 mill. Av dette gjelder 11 prosjekter investeringer i vann og avløp med bevilgning på 
kr 14,1 mill. 

Alle prosjektene som rådmannen beskriver nedenfor hadde bevilgning i 2013, men kunne ikke
ferdigstilles i 2013, mest på grunn av mangel på kapasitet. Rådmannen ber om tilleggsbevilgning til 
investering i anleggsmidler på totalt kr 3,924 mill, herav tiltak innenfor vann og avløp med kr 1,973 



mill. Av investerte midler, utenom vann og avløp, antas kommunen å få kr 0,351 mill i 
momskompensasjon. Resten av finansieringsbehovet, kr 3,573 mill kan finansieres av ubrukte 
lånemidler. Kapitalkostnader til investeringer på vann og avløp vil bli dekt av kommunes innbyggere 
ved økning i gebyrene.

Beskrivelse av prosjekter som trenger bevilgninger i 2014:

Startlån
Startlån er behovsprøvd og kan gis til blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 
funksjonshemma, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Per 31.12.2013 står det igjen 
kr 2,177 mill i ubrukte lånemidler. I budsjettet for 2014 er det ført opp kr 2 mill i startlån. I henhold til 
Finanstilsynets retningslinjer bør ikke bankene låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Det vil si 
at de som evt. mangler egenkapital kan søke kommunen om lån til dekning av egenkapital. Det er 
vanskelig å si hvor stor pågangen vil bli, men rådmannen antar at det er nok å budsjettere med de 
midlene som allerede er tatt opp, dvs. øke bevilgningen med kr 2,177 mill for 2014. 

600152 – NOS utvidelse
Utvidelse av Nesset omsorgssenter var i prinsippet ferdig i 2012. Det ble bevilget midler for 2013, for 
tilpasninger av tekniske anlegg – herunder pasient-varslingsanlegg og brannteknisk. Det gjenstår nå 
noen kompletterende tiltak før sluttføring.  De må avsluttes for at bygningen skal være i 
forskriftsmessig stand. Dette vil rådmannen ha midler til for 2014, og ber derfor om midler tilvarende 
ubenyttet ramme for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 26,777 mill 
Brukt pr. 31.12.13 26,667 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13)   0 mill
Tilleggsbevilgning 2014   0,110 mill
Nødvendig bevilgning 2014   0,110 mill

600231 – Etablering av parkeringsplass for EIBUS og HELOMS
Arbeid med etablering av parkeringsplass for småskolen startet i 2012. Moderat fremdrift i 
oppstartsåret, gjorde at prosjektet ble videreført til 2013. Parkeringsplasser er nå tatt i bruk. Det 
gjenstår imidlertid noen kompletterende arbeider. Herunder gjerder og oppmerking. Rådmannen ber 
derfor om at resterende del av prosjektet får tilført midler for 2014 også, tilsvarende restbeløp fra 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 1,050 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,720 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,330 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,330 mill

600245 – Oppgradering av kommunal veg på Meisalstranda
Prosjektet startet i 2012. Arbeidet var tenkt avsluttet høsten 2013. Entreprenøren har bedt om spillerom 
i forhold til ferdigstillelse. Det har rådmannen gitt. Rådmannen anbefaler ferdigstillelse i 2014 og ber 
derfor om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.  

Opprinnelig prosjektramme 0,600 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,388 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,212 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,212 mill



600258 – Tiltak «energi- og klimaplan»
Prosjektet var ment gjennomført i 2013. Tiltak ble ikke igangsatt grunnet kapasitet og 
ressurssituasjonen på enheten. Rådmannen ønsker gjennomføring av prosjektet, og ber derfor om 
tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,225 mill
Brukt pr. 31.12.13 0 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,225 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,225 mill

600259 – Oppgrad. av SD-anlegg Eresfjord skole
Prosjektet var planlagt for gjennomføring i 2013. Tiltak ble ikke igangsatt grunnet kapasitet og 
ressurssituasjonen på enheten. Rådmannen ønsker sluttføring av prosjektet, og ber om tilførsel av 
prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,028 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,172 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,172 mill

600260 – Nødstrømsaggregat NOS
Nesset omsorgssenter har opp igjennom årene vært utsatt for en rekke strømbrudd. Dette har utløst 
behov for nødstrømsaggregat. Prosjektet var tenkt gjennomført i 2013, men fikk uventede utfordringer 
like før årsskiftet. Det er nå tilnærmet ferdig, men noe installasjon m.m. gjenstår. Rådmannen ønsker 
sluttføring av prosjektet, og ber om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 2,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 1,654 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,546 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,546 mill

600269 – Utbedring av ventilasjonsanlegg på Nesset US gymsal og gard
Det gamle ventilasjonsanlegget på skolen måtte skiftes. Prosjektet startet i 2013, og er tilnærmet klart 
til bruk innen utløpet av 2013. Det gjenstår noe kompletterende arbeid og FDV dokumentasjon. 
Rådmannen ber om klarsignal for å sluttføre prosjektet. Implisitt må det tilføres prosjektmidler for 
2014, tilsvarende restbeløp fra 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,700 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,444 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,256 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,256 mill

600272 – Kommunestyresal – stoler og lydanlegg
Prosjektet hadde en bevilgning på kr 200 000 i 2013. Innkjøp av stoler ble foretatt. Rådmannen har 
innhentet anbud på lyd/bilde. For å kunne realisere dette innkjøpet trenger rådmannen en bevilgning på 
kr 100 000 i 2014.



Opprinnelig prosjektramme 0,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,119 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,100 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,219 mill og endret prosjektramme

600218 – VA - Utbedring av ledningsnett avløp
Planen for prosjektet i 2013, var å gjennomføre rehabilitering av ledninger og avløpskummer i deler av 
Eidsvåg sentrum. Det har ikke vært kapasitet på avdelingen til gjennomføring i budsjettåret. En ser for 
seg at dette er bedret i 2014, idet enheten har fått tilsatt nye ressurser. Rådmannen ber derfor om 
tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,300 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,011 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,300 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,289 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,589 mill og endret prosjektramme

600247 – VA - Kjøp og installasjon av vannmålere
Kommunestyret har vedtatt regulativ for vann- og avløpsgebyr, beregnet etter forbruk. Prosjektet ble 
derfor startet i 2013. 180 vannmålere ble kjøpt inn. Ca. 45 vannmålere er installert ved årsskiftet. 160 
av 950 abonnenter har foreløpig skrevet bestilling på vannmåler. Prosjektet fortsetter fortløpende. 
Rådmannen ber derfor om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013. 

Opprinnelig prosjektramme 1,000 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,319 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,572 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,109 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,681 mill

600248 – VA - Renseanlegg for Eidsvåg vannverk
Endringer i kravene til drikkevann, har utløst behov for kvalitetsheving på vannrenseanlegget i 
Eidsvåg. Prosjektet - forstudie og konsekvensrapport, startet i 2013. Det fremkommer derav 
anbefalinger mht. valg av ulike typer renseanlegg.  Denne delen av totalprosjektet fortsetter i 2014.  
Rådmannen ber derfor om at prosjektet tilføres midler i 2014, tilsvarende ubenyttede midler fra 2013. 
Prosjektledelsen ser for seg at anbudsgrunnlag for selve byggeprosjektet, kan gjøres klart høsten 2014. 

Opprinnelig prosjektramme 1,500 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,131 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 1,000 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,369 mill
Nødvendig bevilgning 2014 1,369 mill

600264 – VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen – innvendige arbeider. 
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring av fasilitetene, med hensyn til de ulike arbeidsprosesser 
som utføres i bygningen. Dette krever skille mellom ren(vann) og skitten(avløp) sone inne i bygget.  
Prosjektet var tenkt gjennomført i sin helhet i budsjettåret 2013. Det er påbegynt, men stoppet opp på 
grunn av ressursmangel på enheten. Rådmannen presiserer at prosjektet må gjennomføres for å innfri
AT sitt pålegg. En ber derfor om at prosjektet tilføres midler for 2014, tilsvarende restbeløpet fra 2013.
PS! Ramme for utvendige arbeider, ligger inne i budsjett for 2014 med 1,500 mill 



Opprinnelig prosjektramme 0,400 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,054 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,300 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,046 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,346 mill

600275 – VA - Vannskade på gbr. 26/2, O. Hole
Prosjektet var tenkt gjennomført i 2013. Mangel på ressurser i enheten er forklaringen på at det ikke 
ble igangsatt i budsjettåret. Rådmannen ønsker å lyse arbeidet ut på anbud i Doffin-basen, i løpet av 
våren 2014. Dette betinger at det bevilges prosjektmidler for 2014, tilsvarende ubenyttet ramme for 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,860 mill
Brukt pr. 31.12.13 0 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,860 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,860 mill

Vurdering

Alle investeringene som rådmannen ber om tilleggsbevilgning til hadde bevilgning i 2013, men ble 
ikke oppbrukt, jf. vedlagte prosjektregnskap for investeringer i 2013.  I og med at KRD har presisert at 
investeringsregnskapet er ettårig må rådmannen be kommunestyret om bevilgningen på nytt hvis 
prosjektet ikke er ferdig og fortsatt har behov for midler. Det er dette som skjer i disse tilfellene.  

Mengden prosjekt opp mot tilgjengelig kapasitet i 2013 er hovedforklaringen på at ikke alle 
prosjektene kunne ferdigstilles i 2013. Bemanning på enhet for teknisk, samfunn og utvikling er nå på
plass og rådmannen mener det skal være mulig å gjennomføre alle prosjektene som er satt opp for 
2014. Ny status for framdrift av investeringsprosjektene vil bli gitt etter 1. tertial.

Økonomiske konsekvenser

Lån gir normalt økte finanskostnader. I dette tilfellet er lån allerede tatt opp og er innarbeidet i 
kommunens økonomiplan. Kostnadene til investeringer i vann og avløp blir refundert fra innbyggerne 
ved økte gebyrer.

Betydning for folkehelse



TOTAL

RAMME

prosj. 

nr. Navn på prosjekt

Budsjett 

2013

Brukt pr. 

31.12.13

Rest + / 

overskrid - Brukt tidl. år

Brukt pr. 

31.12.13 Vedtatt    
1
)

600127 Badeplass  Eids vågleira 800 000 108 045 691 955 67 096 175 141 2 500 000

600147 Eids våg sentrum (apejungel ) 58 000 96 691 -38 691 774 146 870 837 10 000 000

600152 NOS - utvidelse 378 000 268 011 109 989 26 398 959 26 666 970 26 777 000

600156 Aktivi tets senter 79 000 99 697 -20 697 6 266 404 6 366 101 6 345 000

600158 Flerbruks ha l l 206 000 77 972 128 028 2 418 890 2 496 862 45 325 000

600169 Relokal i sering barnehage, barne-/kul turskole 3 000 000 3 598 383 -598 383 400 460 3 998 842 13 400 000

600171 NOS - påbygg kjøkken 0 52 486 -52 486

600217 Utbedring ledningsnett - vann 300 000 281 896 18 104 0 281 896 300 000

600218 Utbedring ledningsnett - avløp 300 000 11 336 288 664 0 11 336 300 000

600228 Skans en - digi ta l i sering eiendomsarkiv  331 000 331 811 -811 1 318 803 1 650 614 1 750 000

600231 Etabl . Parkerings plasser EIBUS og HELOMS 720 000 639 582 80 418 80 081 719 662 1 050 000

600234 IKT - investeringer 1 317 000 1 038 706 278 294 0 0 1 317 000

600240 Overførings ledning ti l  Raudsand 200 000 721 565 -521 565 318 346 1 039 911 6 150 000

600244 Adressering i  Nesset 50 000 26 441 23 559 7 609 34 050 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg på  Meisa lstranda 273 000 61 310 211 690 326 762 388 072 600 000

600247 VA - vannmålere, innføring 400 000 291 262 108 738 28 222 319 484 1 000 000

600248 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 500 000 130 567 369 433 0 130 567 1 500 000

600252 Parkering prestegarden 762 000 851 642 -89 642 38 500 890 142 800 000

600257 Strandpromenade Eids våg sentrum 429 000 427 002 1 998 71 328 498 330 1 000 000

600258 Ti l tak energi - og kl imaplan 225 000 0 225 000 0 0 225 000

600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord s kole 200 000 27 756 172 244 0 27 756 200 000

600260 Nøds trømsaggregat NOS 2 200 000 1 654 423 545 577 0 1 654 423 2 200 000

600261 Aktivi tets tjenesten - utstyr 150 000 194 050 -44 050 0 194 050 150 000

600262 Behovs utredning pleie og omsorg 500 000 0 500 000 0 0 500 000

600264 Utbedring loka ler ti l  uteavdel inga 100 000 54 112 45 889 0 54 112 400 000

600265 Tomter Furulund-fel tet, tomt 7 og 8 50 000 77 440 -27 440 0 77 440 250 000

600267 Omlegging vannledning i  Åsagarden v/Aarstad 150 000 151 455 -1 455 0 151 455 150 000

600268 Utstyr ti l  Nesset brann- og rednings tjeneste 255 000 266 904 -11 904 0 266 904 255 000

600269 Utbedring venti las j.anl . Nesset u - gyms al/garderobe 700 000 443 943 256 057 0 443 943 700 000

600270 Brannvogn Vistda l 656 250 656 250 0 0 656 250 656 250

600272 Kommunes tyresa l  - s toler og lydanlegg 200 000 119 438 80 563 0 119 438 200 000

600274 Eres fjord vannverk - bedring av vannkva l i tet 850 000 899 274 -49 274 0 899 274 850 000

600275 Vannskade gnr 26/2, O. Hole 860 625 0 860 625 0 0 860 625

600293 Helseløype 0 19 742 -19 742 0 19 742 0

Utgi fter ved sa lg av eiendom 0 62 266 0 62 266 0

SUM 17 199 875 13 741 460 3 520 681 38 515 603 51 165 871 128 710 875

1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2013 inkl.  budsjettreguleringer, samt midler avsatt i økonomiplana (for 2013-2016).
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Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljeringsplan Eidsvåg sentrum, 
datert 29.01.2014, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter følgende endringer; Turveg og friareal ut mot sjøfronten reguleres til offentlig 
arealbruk. 

Saksopplysninger

Nesset formannskap vedtok i sak 007/2011 oppstart av planarbeid for å lage reguleringsplan for 
Eidsvåg sentrum. Nesset kommune har engasjert konsulentfirmaet Multiconsult AS til å bistå med å 
lage detaljeringsplan for området. 

Nesset kommune har tidligere involvert Multiconsult AS til å utarbeide strategiplan for Eidsvåg 
sentrum, jfr rapport februar 2011. De har og hatt oppdrag fra Statens vegvesen for å utforme fremtidig 
miljøgate langs fylkesvei 62 gjennom Eidsvåg sentrum. 

Planforslaget omfatter plankart og planbeskrivelse. I tillegg er det laget delutredninger som viser;



- Støysonekart, knyttet opp mot biltrafikk fv 62.
- Flomsonekart, viser areal som ligger lavere enn kote 2,65moh.
- Miljøtekniske grunnundersøkelser, med tiltaksplan for forurenset grunn.
- Geotekniske undersøkelser, som viser utbredelsen av kvikkleireområder.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utforming av sentrum med framkommelighet, gode 
oppholdsarealer for ulike brukergruppe, samt forretning, - og boligarealer. 
  

Vurdering

Det er et forholdsvis langvarig planarbeid som nå fremmes lagt ut til offentlig ettersyn. Rådmannen vil
trekke frem at planforslaget legger til rette for å definere Kråkholmveien nærmere. Det foreslås en 
veibredde fra ca 4.5 meter til 5 meter og 2,5 meter brede fortau.

Planforslaget legger og til rette for økt utbygging i Eidsvåg sentrum. Det åpnes bl.a. for høy utnyttelse 
av bolig/forretningsbygging på arealet like øst for Nesset Kraft AS. I bestemmelsen er det lagt inn
mulighet for bebyggelse i 3 etasjer. Planforslaget omfatter også mulighet for å bygge på
kommunehuset med en etasje til boligformål.

Arealet mot sjøfronten er avsatt til friområde og strandpromenade/turvei. Det er i planprosessen tatt 
utgangspunkt i at dette arealet ikke skulle være i offentlig eie. Ut fra erfaringer knyttet til arbeid med 
strandpromenaden, vil rådmannen foreslå at planforslaget endres slik at turveien og friområder langs 
sjøfronten reguleres til offentlig bruk. Da har kommunen mulighet for å erverve arealet til å  
gjennomføre tiltak ut på sjøfronten.

Eksisterende parkeringsforhold i Eidsvåg sentrum er ikke vesentlig endret. Stor sett er eksisterende 
parkeringsareal regulert til dette formålet. I tillegg er det krav om etablering av parkeringsplasser 
innenfor utbyggingsområdene. Planforslaget medfører at veien like sør for kommunehuset blir 
avstengt for gjennomkjøring. 

Rådmannen vil påpeke at kommunen bør søke finne alternativ tomt for sirkusforestillinger i fremtiden. 
I dag nyttes arealet like øst for Nesset Kraft AS til dette formålet. På sikt vil en utelukke muligheten 
for slike arrangement her. 

På nordsiden av fylkesveien er det foreslått en gangveiforbindelse mellom adkomstveien til Nesset 
omsorgssenter og Eidsvåg barneskole. Det vil kunne gi enda tryggere skolevei for mange barn. 

Planforslaget åpner for kontor/boligformål på tomtearealet til Eidsvåg barnehage. 

Eksisterende reguleringsplan for Skysstasjon Eidsvåg sentrum foreslås opprettholdt.

Det er i løpet av planprosessen kommet frem mange ideer på konkrete tiltak som både kommunen og 
private aktører kan «spinne videre» på. Bl.a fikk en gruppe fra 9. klasse ved Eidsvåg ungdomsskole til 
oppgave i årets gründercamp å planlegge tiltak i friområdet ut mot sjøfronten. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har fremmet ide om egen lysplan for Eidsvåg sentrum. Rådmannen vil komme tilbake 
til eventuelt ett slikt prosjekt i egen sak. 

Økonomiske konsekvenser

Reguleringsplanen gir mulighet for å gjennomføre tiltak som medfører kommunale investeringer. 

Betydning for folkehelse



Hensikten med planarbeidet er bl.a å legge til rette for utforming av sentrum som sikrer god 
framkommelighet, og fremmer gode aktivitetsarenaer for ulike brukergruppe i et livsløpsperspektiv. 
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SAMMENDRAG 

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling og utbygging av Eidsvåg sentrum, kommunesenteret i 
Nesset kommune. Planforslaget omfatter hele Eidsvåg sentrum, fra fjorden i sør til og med Nedre Liedgardsveg og 
skoleområdet i nord, fra krysset med Solbjørbakken i vest, og til kirka og Eidsvågelva i øst. Som hovedtrekk 
viderefører planen dagens arealbruk og legger til rette for videre utvikling med fleksibilitet for endring og utbygging. 
Dagens vegsystem opprettholdes med mindre justeringer og bebyggelsen organiseres tydeligere i en åpen 
kvartalsstruktur. Etablerte bedrifter som er i sentrum i dag kan fortsette sin drift og utvide sin virksomhet. Det legges 
til rette for næringsvirksomhet i kombinasjon med boliger sentralt i sentrum, langs fv. 62 og langs Kråkholmvegen. 
Det legges også til rette for at rådhuset kan påbygges med en etasje med boliger. I lia på nordsiden av fv. 62, langs 
Nedre Liedgards veg, og ved Smedflata reguleres det rene boligområder. Oppgradering av fv. 62 til miljøgate er 
vurdert i eget prosjekt i regi av Statens vegvesen. Miljøgateprosjektet er lagt inn i reguleringsplanen. Kråkholmvegen 
foreslås strammet opp med fortau, delvis på begge sider. Dagens atkomster mellom fv. 62 og Kråkholmvegen 
opprettholdes. 

Gjeldende plan er fra 1990 og gir ikke de føringer som ønskes for sentrumsutviklingen i dag, blant annet med større 
mulighet for utbygging av boliger. Planforslaget vil bidra til et sentrum med mer bymessig preg, tettere bebyggelse, 
strammere og tydeligere gatestruktur og mer definert parkeringsareal. Ny reguleringsplan bygger på stedsanalyse og 
strategiplan for Eidsvåg sentrum, utarbeidet av Multiconsult, som synliggjør kvaliteter og særpreg ved stedet.  

Kommuneplanens arealdel vedtatt 29.3.2012 viser hoveddelen av planområdet som «område unntatt rettsvirkning 
fordi vedtatt bestemmelse eller plan skal gjelde».  Når ny reguleringsplan blir vedtatt vil den gi en avgrensning av det 
handelsmessige sentrum av Eidsvåg. 

Det har vært bred medvirkning i planprosessen. Gjennom sentrumsutviklingsprosjektet har det vært samarbeid 
mellom det private næringslivet, grunneiere i sentrum og kommunen. Det har vært flere møter og verksted, der 
kommunens innbyggere har deltatt. I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn 6 merknader. 
Merknadenes innhold er kort oppsummert og kommentert. 

Sjekkliste for ROS-analyse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, sist revidert 2.1.2013 er gjennomgått i henhold til 
krav i plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til formålet. Følgende forhold fra sjekklista er funnet relevant å se nærmere på i ROS-
analysen; naturgitte forhold (geoteknikk, flom, havnivåstigning), infrastruktur (ulykker, støy), sårbare objekt og 
naturverdier. Det er ikke funnet hendelser eller konsekvenser som tilsier at planen ikke kan gjennomføres. 

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. 
Ut i fra kjent kunnskap i dag anses tiltak i planen å ha flere positive konsekvenser i forhold til miljø og samfunn. 
Utbyggingsprinsipper bygger på stedets identitet som også vil kunne styrkes ved gjennomføring av planen. 
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1 Sammendrag 
Tabell 1-1: Nøkkelinformasjon om planforslaget 

 

  
Tema Nøkkelinformasjon 
Bydel/område Eidsvåg sentrum, Nesset kommune 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Gjeldende reguleringsplan fra 1990 

  

Tiltakshaver (vår oppdragsgiver) Nesset kommune 

Grunneiere (sentrale) Kommunen og flere private grunneiere 

Forslagstiller /Plankonsulent Multiconsult AS 

  

Ny plans hovedformål Sentrumsfunksjoner som bolig, næring, infrastruktur 

Planområdets areal i daa Ca. 175,5 dekar 

Grad av utnytting Varierende, 30-100 % BYA. Intensjon om fortetting 

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal  Lagt til rette for nye boliger og nytt næringsareal, ikke tallfestet 

Aktuelle problemstillinger Sentrumsutvikling, næringsareal, utnyttelse, funksjoner, 
tetthet, høyder, støy, vegutforming 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ikke KU-pliktig 

  

Kunngjøring oppstart, dato 16.3.2011 og 1.9.2011 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Ja 
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2 Bakgrunn for planarbeidet 
Komplett planforslag er innsendt 21.2.2014 av Multiconsult AS på vegne av forslagstiller Nesset 
kommune. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningsloven.  

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Eidsvåg sentrum, kommunesenteret i 
Nesset kommune. Gjeldende plan er fra 1990 og gir ikke de føringer som ønskes for 
sentrumsutviklingen i dag, blant annet med større mulighet for utbygging av boliger.  

Ny reguleringsplan bygger på stedsanalyse og strategiplan for Eidsvåg sentrum, utarbeidet i 2010 av 
Multiconsult. Analysen synliggjør kvaliteter og særpreg ved stedet. I analysen pekes det også på 
forhold som ikke fungerer godt nok i dag og som det er ønskelig at det blir gjort noe med fremover. 
Planforslaget vil bidra til et sentrum med mer bymessig preg, tettere bebyggelse, strammere og 
tydeligere gatestruktur og mer definert parkeringsareal.  

2.1 Krav om konsekvensutredning 
Nesset kommune har vurdert planarbeidet i forhold til § 4, vedlegg II pkt 3 ”utvikling av by- og 
tettstedsområder», i forskrift av 26.6.2009 om konsekvensutredninger. På bakgrunn av arbeid med 
tettstedsanalyse og skisserte utredningstemaer i reguleringsplanarbeidet anser en det ikke som 
nødvendig med særskilt konsekvensutredning etter § 4. 

3 Planprosessen, medvirkning 

3.1 Kunngjøring og varsling 
Igangsatt regulering ble kunngjort i avisene Driva og Romsdal Budstikke 1.9.2011, og på internett, 
www.nesset.kommune.no. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev 
datert 16.3.2011. 

3.2 Medvirkning 
I arbeidet med stedsanalyse og strategiplan i 2010 ble det avholdt flere folkemøter og verksteder der 
beboere, næringsdrivende og skolebarn- og ungdom deltok, blant annet gjennom prosjektarbeid i 
skolen. Innspill i dette arbeidet er innarbeidet i planforslaget så langt det har latt seg gjøre. Også i 
arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har det vært medvirkning med informasjons-
møter, workshop og dialog. Dette er dokumentert i eget dokument ”Om kommuneplana i Nesset - 
Ideer, visjoner og optimisme for framtida!” som er distribuert til alle husstander i Nesset kommune. 

Gjennom sentrumsutviklingsprosjektet er det innledet samarbeid mellom det private næringslivet, 
grunneiere i sentrum og kommunen. Det ble invitert til åpent frokostmøte 5.4.2012, der det ble 
informert om status for planarbeidet. 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn 6 merknader. Merknadenes 
innhold er kort oppsummert og kommentert i kapittel 8. 

4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 29.3.2012 viser hoveddelen av planområdet som «område 
unntatt rettsvirkning fordi vedtatt bestemmelse eller plan skal gjelde».  For sentrumsområdet er 
stedsanalyse grunnlaget for revidering av eksisterende reguleringsplan/sentrumsplan, som når den 
blir vedtatt vil gi en avgrensning av det handelsmessige sentrum av Eidsvåg. 
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I kommuneplanen er et satsningsområde; «Kommunen som arbeids-, bo og servicekommune»:  

"I samarbeid med næringslivet skal Eidsvåg som kommunesenter videreutvikles og moderniseres til å bli et 
mer levende sentrum og et naturlig førstevalg for kommunens innbyggere med hensyn til handel, service og 
tjenestetilbud." 

Om Eidsvåg sentrum sier kommuneplanen følgende: 

"I samarbeid mellom kommunen, fylket, vegvesenet og gårdeiere i Eidsvåg sentrum ble det i 2010 satt i gang 
arbeidet med en stedsanalyse med formål å utvikle Eidsvåg som kommune- og handelssentrum. 
Stedsanalysen vil danne grunnlaget for revidering av eksisterende reguleringsplan/sentrumsplan, og gi en 
avgrensning av det handelsmessige sentrum av Eidsvåg." 

 
Figur 4.1 Kartutsnittet viser kommuneplanens arealdel 2012-2020 for Eidsvåg sentrum. 

I stedsanalysen og strategiplanen er tema som natur og landskap, historie og kulturmiljø, 
bebyggelsesstruktur, trafikkmønster, funksjoner og møteplasser, eiendomsforhold, 
utviklingsretninger m.m. beskrevet og vurdert.  

Det er foretatt en analyse av behovet for boliger og leiligheter i og nær sentrumskjernen.  

Gjeldende reguleringsplan for sentrum er vedtatt av kommunestyret 22.5.1990.  

4.2 Pågående planer i området 
Det er igangsatt regulering av flere boliger i skråningen som grenser til planområdet i nord. Området 
er kalt Nygård/Teigen. Hensikten med planen er å legge til rette for gangvei mellom Nedre 
Liedgardsvei og Solbjørbakken. Det reguleres inn ei ny boligtomt i forhold til dagens situasjon. 

Statens vegvesen planlegger ombygging av fv. 62 gjennom sentrum til miljøgate. Det er utarbeidet 
forprosjekt som er innarbeidet i planforslaget.  

4.3 Planer som fortsatt skal gjelde 
Forslag til reguleringsplan berører flere gjeldende reguleringsplaner.  
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Følgende plan skal fortsatt gjelde i sin helhet: 

• Skysstasjon Eidsvåg sentrum, (vedtatt 19.6.2003) 

For følgende planer skal nytt planforslag, reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, gjelde foran gjeldende 
planer der planene overlapper hverandre: 

• Holtan (vedtatt 15.11.1979) 
• Myra (vedtatt 22.6.1977) (gjeldende regulering vil omfatte bebyggelsen nord for nedre 

Liedgardsvei og for Øvre Liedgardsvei) 
• Teigen I og II (vedtatt hhv 1.3.1983 og 21.9.2006) 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Eidsvåg sentrum er kommunesenteret i Nesset kommune. Det ligger ca. 50 km øst for Molde og 35 
km vest for Sunndalsøra. Hele kommunen har ca. 3000 innbyggere og ca. 900 bor i eller nær Eidsvåg 
sentrum. 

5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet omfatter Eidsvåg sentrum, med arealene sør for fv. 62 fra Eidsvågelva i øst til 
Solbjørbakken i vest. På nordsiden av fv. 62 omfatter planområdet Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
og barnehagen langs fv. 194, Nesset omsorgssenter og alle bolig- og næringseiendommer mellom fv. 
62 og Nedre Liedgards veg. 

Totalt er planområdet på 175,5 dekar. 

 
Figur 5.1 Kartet viser planområdet ved varsel om oppstart 16.3.2011 avgrenset med svart stiplet. I planprosessen er 
planområdet utvidet i nordøst, vist med blå stiplet linje. 

Fv.. 62 

Kråkholmvegen 

Solbjørbakken 

Nedre Liedgardveg 
Myravegen 

Fv.. 194 Jordmorvegen 
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5.2 Dagens arealbruk  
Innenfor planområdet er det i dag sentrumsfunksjoner som rådhus, bank, bensinstasjon, 
forretninger, skysstasjon/hovedholdeplass for buss, boliger og tjenesteyting som skole, barnehage og 
omsorgssenter. Fylkesveg 62 går gjennom planområdet med atkomst til både enkelteiendommer 
nord for vegen og til Kråkholmvegen (tidligere kalt Strandgata) med bebyggelse på begge sider. 
Sentrum er oppdelt i funksjonsområder, der boliger og institusjoner/skole er konsentrert nord for fv. 
62 og forretningsvirksomhet ligger langs og sør for fv. 62.  

5.3 Stedets karakter 
Landskapsrommet er langstrakt og åpent i østvestretning og smalere og definert med vegger i nord 
og sør.  Landskapsformen med frodige dalsider, eidet i øst og fjorden i sør og vest preger tettstedet 
og har vært førende for bebyggelsesstrukturen. Tettbebyggelse ligger i dalbunnen og langs fjorden, 
mens bebyggelsen er mer spredt i liene. Boligområdene har store hager og omland med skog og 
dyrkamark. Hovedvegen fv. 62 og Kråkholmvegen gjennom sentrum danner lineære strukturer og 
flotte siktlinjer spesielt i øst-vest-retning men også på tvers av landskapsrommet. Kråkholmvegen 
ligger på en fylling fra 60-70-tallet med bebyggelse i 1-3 etasjer. Fyllinga er preget av asfalt og tilfeldig 
beplantning, plenareal mot fyllingskant og fjorden med Leira (langgrunt areal innerst i fjorden). 
Hovedgata er eneste godt definerte byrom med bebyggelse på begge sider. Hovedgata fv. 62 kan 
utvikles visuelt og funksjonelt, med markering av sentrums starts og slutt og tverrforbindelser.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er funnet automatiske fredede kulturminner som helleristninger og boplasser fra steinalder i 
omkringliggende områder til sentrum, og det er registrert funn fra bronsealder nedenfor Nesset 
omsorgssenter, kalt Myra. Kavlvegen, fra Langfjorden ved Eidsvåg over eidet til Eidsøra var brukt til å 
dra båter mellom Langfjorden og Tingvollfjorden fra 700-1400-tallet. Det har vært nærings-
virksomhet knyttet til fiske og jordbruk og det er spor etter fiskemottak utafor Leira fra 1800-tallet.  

 
Figur 5.2 Kartutsnitt fra kulturminnesok.no med SEFRAK-registreringer (trekanter) og automatisk fredede kulturminner (R) 

Fyllinga ble påbegynt på 1960-tallet og nye næringsbygg kom til på 1970-tallet, med kommune-
sammenslåing og kraftutbygging. Omfattende rivning og flytting av bebyggelse skjedde på 70- og 80-
tallet, som gav plass for institusjonsbygg som skolebygg, eldresenter og skysstasjon i og nær sentrum.  
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Det er registrert flere bygninger i SEFRAK-registeret langs fv. 62, så som kirka, enkelte 
forretningsbygg og eldre boliger. Den eldste bestående bebyggelsen er fra 1800-tallet, to bygninger 
på Liedgården og Hurlen landhandleri. Kirka fra 1878 er også en historisk bygning, og det har vært 
kirkested her fra middelalder. 

SEFRAK-registreringer er vist med trekanter på Figur 5.2 over. Rød trekant betyr at bygningen har 
verdi og at det må gjøres vurderinger av antikvarisk myndighet ved tiltak som berører bebyggelsen. 
Grå trekant betyr at bebyggelsen er fjernet/revet. Symbolet R betyr at det er registrert automatisk 
fredet kulturminne (funn fra bronsealder). Funnet ved Myravegen er fjernet og ikke lengre av verdi. 

5.5 Naturverdier/naturmangfold 
Eidsvågleira er et av de største og viktigste våtmarksområdene i Møre og Romsdal. Det er en viktig 
fuglelokalitet og har stor betydning som hekke-, trekk- og overvintringsområde. Strandområdet har 
rik marin fauna med alger, skjell, krepsdyr og fisk. Det er observert ca. 30 vade- og andefuglearter.   

Leira, og Prestholmen lenger vest i fjorden er vernet som naturreservat. Fuglene på Prestholmen er 
avhengige av beiteområde på Eidsvågleira.  

Eidsvågelva østover mot Jordfallet er registrert naturtype som viktig bekkedrag. Elva går i en grunn 
bekkedal og slynger seg i mange svinger. Langs elvebredden er det flere steder tett gråor- heggeskog.  

5.6 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 
I gjeldende reguleringsplan fra 1990 er det vist sammenhengende friområde med gangveg langs 
fjorden. I tillegg er det vist enkelte mindre grønne områder blant annet ved bensinstasjonen og 
skysstasjonen (skoleparken). Planen er ikke gjennomført. Langs fyllingskant mot Leira og fjorden er 
det åpne grønne ubebygde areal, men disse er ikke opparbeidet eller lagt til rette for opphold i særlig 
grad. Det er plenareal med noe tilfeldig vegetasjon og et par steder er det satt ut benker. Ellers er det 
grønne områder ved og på skoleområdet, ved kirka og skysstasjonen, og det er opparbeidet små 
parkarealer i sentrum, ved bensinstasjonen og ved Smedflata i vest.  

Langs strandsonen er det planlagt bygging av turveg, finansiert med spillemidler. Første del av denne 
er under opparbeiding og skal stå ferdig i 2014. Nesset kommune planlegger etablering av helseløype 
på eksisterende sier og veger rett øst for planområdet som skal tas i bruk i løpet av 2014-15.   

5.7 Trafikkforhold 
Fylkesveg 62 har to kjørefelt, ett i hver retning og ca. 3300 kjøretøy per døgn. Tunge kjøretøy / 
trailere og lastebiler utgjør ca. 13 %. Det stopper ca. 30 busser ved Skysstasjonen på hverdager.  

Langs fv. 62 er det tosidige fortau/gang- og sykkelveg og fartsreduserende tiltak (humper) og 
redusert hastighet gjennom sentrum (40 km/t) på fv. 62. Det er flere gangfelt på tvers av fv. 62. 

Hele sentrumsområdet er preget av til dels store, udefinerte parkeringsarealer på begge sider av 
hovedvegen. Få steder er tilrettelagt for sykkelparkering. Overslag viser ca. 350 parkeringsplasser 
(mulige biloppstillingsplasser). Ut i fra antall arbeidsplasser og næringsareal/forretningsareal kan det 
iht. norm fra andre steder være behov for ca. 250 plasser, dvs. 100 mindre enn i dag. 

5.8 Barns interesser 
Deler av Eidsvåg barneskole og en barnehage ligger innenfor planområdet. Nesset kommunestyre 
vedtok i k-sak 011/13 å flytte Eidsvåg Barnehage til Mellomtrinnet (like nordøst for Nesset kirke) og 
samlokalisere småskoletrinnet 1- 7 klasse i fellesbygg der småskoletrinnet (1-4) har tilhold i dag (rett 
opp for skysstasjonen). Antall skolebarn i Eidsvåg er til sammen ca. 175 på 1-7 trinn. Barnehagene i 
og rett utenfor planområdet har til sammen plass til ca. 100 barn. 
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Både skolen og barnehagene har gode tilrettelagte lekearealer, blant annet med «apejungel” på 
skolens uteområde. I tillegg benyttes idrettsanlegget øst for planområdet, strandsonen og utmarka til 
lek og aktivitet.  

Det er trafikksikker atkomst til skolen, med gangveger eller fortau. Langs Kråkholmvegen er det 
utflytende vegareal og ikke tilrettelagt med tanke på trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

5.9 Næring 
Nesset kommune har i perioden 2009 til 2013 hatt et prosjekt kalt Vekstkommuneprogrammet. 
Dette er et 3-årig omstillingsprogram med formål å bidra til nye arbeidsplasser, øke tilflyttingen til 
Nesset og tilrettelegge for økt aktivitet i reiselivet. Som del av programmet arbeides det med å få 
flere til å velge Nesset som bosted, i tillegg til samarbeid med regionen forøvrig om arbeidsplasser. 
Innbyggernes trivsel i Nesset kommune og at innbyggene føler seg ivaretatt er viktig, i tillegg til det å 
skape aktivitet og bolyst. Gjennom programmet er det igangsatt en rekke ulike tiltak som 
sentrumsutvikling i Eidsvåg, «Folk i alle hus», ny privat barnehage og folkehøyskole, nytt 
cruisebåtanløp i kommunen og et sykkelprosjekt.  

Næringslivet i Eidsvåg består av variert forretningsvirksomhet og service. Private investorer har i 
lengre tid ønsket å utvikle deler av bygningsmassen innenfor planområdet, spesielt Alstadsenteret. I 
perioden 2011- 2013 er senteret rehabilitert og bygget om. Europris AS har fått nytt butikklokale 
med inngang fra Alstadplassen. Bunnpris har utvidet og renovert sitt forretningsareal. Inngangen til 
Bunnpris med kafelokale og frisørsalong er flyttet til Kråkholmvegen. Lagermottak er flyttet ut mot 
fv. 62. 

Nesset kommune leier lokaler i tidligere Eidsvåg butikksenter, for fysioterapitjenesten og 
aktivitetstjenesten. Verkstedbygget og vedlagret til aktivitetstjenesten ligger ved siden av og 
”Telenorbygget” som huser kommunalt lager for hjelpemidler. Andre instanser som har kontor i 
tidligere Eidsvåg butikksenter er lensmannskontoret, kirkekontoret og et økonomifirma.  

5.10 Sosial og teknisk infrastruktur 
Innenfor planområdet ligger en rekke offentlige funksjoner som rådhus, skole og barnehage, 
omsorgssenter (ca. 60 plasser) og kirka ligger rett øst for planområdet.  

Det går ingen høyspentledninger i luft. Vanntilførsel skjer via kommunalt ledningsnett, med 
vannforsyning fra Eidsvåg vannverk. Kommunalt avløpsnett har utløp til sjø og det er tvungen 
renovasjon. Returpunkt for glass og metallemballasje og klær/tekstiler er plassert ved skysstasjonen.  

5.11 Universell tilgjengelighet 
Planområdet langs fv. 62 og sør for fylkesvegen er flatt og tilgjengelig for bevegelseshemmede. Det 
er imidlertid utflytende og udefinerte asfaltarealer som gjør det mindre tilgjengelig for 
synshemmede. Nord for fv. 62 er terrenget brattere og hovedatkomsten til boliger og institusjoner er 
tilrettelagt så godt det lar seg gjøre ut i fra dagens terreng. 

5.12 Grunnforhold 

Løsmassene i området består av hav- og fjordavsetninger. Det innebærer mulighet for kvikkleire. Det er 
utført geotekniske undersøkelser i 2012-13, beskrevet i Norconsults rapport 5123694-3, datert 
1.10.2013. Det er gjort en ny vurdering av utbredelsen av kvikkleireområdet som viser at store deler av 
sentrum berøres av kvikkleireområdet, se figur 5.3. 
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Figur 5.3 Utstrekning av kvikkleiresone tegnet over NGU kvartærgeologisk kart. Kilde: Norconsult 5123694-3, 1.10.2013 

Ifølge beregninger utført av Norconsult er stabiliteten i dagens situasjon i sentrumsområdet 
tilfredsstillende ift. gjeldende krav. I ett profil ble potensielle glideflater med lave materialfaktorer 
avdekket ned mot Eidsvågelva. Situasjonen kan forbedres ved avlasting av det aktuelle området. 

5.13 Miljøfaglig forhold 

Forurenset grunn 

Det er kjent at det kan være forurensede masser i fyllinga som ble etablert på 60-70-tallet. 
Miljøtekniske undersøkelser fra 2012 (Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset 
grunn, Kråkholmen, Eidsvåg, 2012-11-23, Rapport Norconsult) viser grunnforurensning med 
konsentrasjoner opp til tilstandsklasse 5 innenfor prøvetakningsområde.  

 
Figur 5.4 Prøvetakningsområde ved Kråkholmvegen. Røde punkt viser hvor det er tatt prøver. 
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Forurensningen består av tungmetaller (bly, kobber og sink) og olje (C12-C35). Med bakgrunn i data 
fra den miljøtekniske rapporten er det utarbeidet en tiltaksplan for arbeidene for det aktuelle 
området, se kapittel 7. 

Klima 

Dominerende vindretning er fra vest, inn fjorden og langsetter hovedgatene. Det er svært gode 
solforhold på grunn av sørvendt terreng og fjorden og det åpne landskapet i sør.  

Støy 

Trafikken på fv. 62 medfører noe støy for boliger langs vegen. Støysonekartet viser støyutsatte 
områder i dag.  

 
Figur 5.5 Støysonekart langs fv. 62. Rødt areal viser støy over 65 dB, gult areal viser støy over 55 dB. Kilde: Multiconsult. 

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
De største risikofaktorene er knyttet til områdestabilitet/ras (kvikkleire), forurensning i grunnen og 
flom/stormflo med oversvømmelse av områdene nærmest fjorden, spesielt fyllinga med 
Kråkholmvegen. Områdestabilitet er beskrevet nærmere i avsnitt 5.12 Grunnforhold og forurensning 
i grunnen er beskrevet nærmere i avsnitt 5.13 Miljøfaglige forhold. 

For beregning av havnivåstigning og stormflo er det tatt utgangspunkt i «Estimater av framtidig 
havnivåstigning i norske kystkommuner» fra DSB 2009. For Nesset kommune er det beregnet at en 
100-års stormflo i år 2100 vil medføre at sjønære arealer under/lavere enn kote 2,65 (meter over 
havet) blir oversvømt og berørt av stormflo. 

Blå linje på kartet i Figur 5.6 viser kote 2,65. Blått skravert område på kartet viser områder som ligger 
lavere enn 2,65 meter. Disse områdene berøres av beregnet havnivåstigning i år 2100 og 100-års 
stormflo. Ved gnr/bnr. 29/80 og 29/161 vil havnivåstigning og stormflo påvirke grunnvannsnivået og 
medføre at også dette området kan oversvømmes. 
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Figur 5.6 Flomsonekart. Areal som ligger lavere enn kote 2.65 vurderes som flomsoner ved stormflo. Kilde: Multiconsult. 

6 Beskrivelse og virkninger av planforslaget 

6.1 Hovedtrekk i planforslaget 
Planforslaget omfatter hele Eidsvåg sentrum, fra fjorden i sør til og med Nedre Liedgardsveg og 
skoleområdet i nord, fra krysset med Solbjørbakken i vest, og til kirka og Eidsvågelva i øst. Som 
hovedtrekk viderefører planen dagens arealbruk og legger til rette for videre utvikling med 
fleksibilitet for endring og utvikling. Dagens vegsystem opprettholdes med mindre justeringer og 
bebyggelsen organiseres tydeligere i en åpen kvartalsstruktur.  

 
Figur 6.1 Planforslag datert 29.1.2014. Kilde: Multiconsult. 

Det legges til rette for næringsvirksomhet i kombinasjon med boliger sentralt i sentrum, langs fv. 62 
og langs Kråkholmvegen. Det legges også til rette for at rådhuset kan påbygges med en etasje med 
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boliger. I lia på nordsiden av fv. 62, langs Nedre Liedgards veg, og ved Smedflata reguleres det rene 
boligområder.  

Oppgradering av fv. 62 til miljøgate er vurdert i eget prosjekt i regi av Statens vegvesen. 
Miljøgateprosjektet er lagt inn i reguleringsplanen. Kråkholmvegen foreslås strammet opp med 
fortau, delvis på begge sider. Dagens atkomster mellom fv. 62 og Kråkholmvegen opprettholdes.   

Alstadplassen og parkeringsplass sør for Kråkholmvegen og et par andre mindre areal reguleres til 
offentlig parkering.  

6.2 Planlagt arealbruk 
Under er alle arealbruksformål i planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven nevnt. Sosi-kode er 
vist i parentes. Det er flere områder i planen for hvert formål, og på plankartet er disse nummerert.  

Byggeområder (pbl § 12-5 nr. 1):  

• Bolig (1110) 
• Tjenesteyting (1160) 
• Undervisning (1162) 
• Bensinstasjon (1360) 
• Bolig/forretning/kontor (1802) 
• Bolig/tjenesteyting (1803) 
• Forretning/kontor (1804) 
• Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

• Veg (2010) 
• Fortau (2012) 
• Gang- og sykkelveg (2015) 
• Annen veggrunn (2019) 
• Parkering (2080) 

Grønnstruktur (pbl §12-5 nr. 3): 

• Naturområde (3020) 
• Friområde (3040) 

Sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6): 

• Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 

Sikrings- støy- og faresoner (pbl § 11-8a) 

• Frisikt (140)  
• Flomfare (H320) 

6.3 Bebyggelsens plassering, utforming og tetthet 

Bebyggelse langs fylkesveg 62 

Dagens bebyggelse langs fv. 62 forholder seg til vegen med innganger og retning, bebyggelsens 
lengderetning ligger langs vegen. Dette prinsippet videreføres i planforslaget. Det er vist 
byggegrenser på plankartet. Ny bebyggelse skal som hovedprinsipp legges med fasaden i 
byggegrensa for å definere gaterommet. Det tillates bebyggelse i 3 etasjer/2 etasjer pluss sokkel. 
Høyden blir tilsvarende dagens bebyggelse med maksimal høyde 10-11,5 meter.  



Reguleringsplan Eidsvåg sentrum multiconsult.no 
  

 

ID 2011001 20.2.2014/rev00 SIDE 16/23 

Bebyggelse langs Kråkholmvegen 

Langs Kråkholmvegen viser planforslaget nye byggegrenser. Byggegrensene skal sikre at siktlinjer 
opprettholdes/ikke brytes, og samtidig bidra til at bebyggelsen definerer gaterommet. 
Punktbebyggelse videreføres som prinsipp for utbygging. Det tillates bebyggelse i 3 etasjer med 
maksimal høyde 11,5 meter. Det anbefales at atkomster til bebyggelsen legges mot gata, for å gi liv 
til denne. Bebyggelsens utforming må avklares i enkeltsaker. Både atkomster, parkeringsløsninger og 
renovasjon må løses på best mulig estetisk og praktisk måte i hvert enkelt prosjekt.  

I bestemmelsene er det stilt krav om at det sammen med byggesaken skal legges fram 
situasjonsplaner som viser bygningen og omkringliggende bebyggelse, atkomst for bolig og eventuelt 
næringsareal, uteoppholdsareal, parkering, renovasjon og ny vegetasjon. 

Tetthet 

I planområdet bør det bygges ut nærings- og leilighetsbygg med minimum 6-8 boenheter i hvert 
bygg. Mindre boliger med 1-6 boenheter bør etableres i de rene boligområdene og utenfor 
sentrumskjernen/planområdet.  

Det er angitt maksimalt bebygd areal for hvert utbyggingsområde/felt på plankartet. Generelt tillates 
følgende tetthet på de ulike områdene: 

• Boligområder med småhusbebyggelse i dag: 30 % BYA 
• Områder for bolig/forretning/kontor/tjenesteyting/undervisning nord for fv. 62: 40 % BYA 
• Områder for bolig/forretning/kontor/tjenesteyting sør for fv. 62 (unntatt Alstadbygget): 60 % 

BYA 
• Området for bolig/forretning/kontor (kun Alstadbygget): 100 % BYA 
• Områder for forretning/kontor/tjenesteyting sør for fv. 62: 80 % BYA 

Alle utbyggingsområdene er allerede bebygget. Forslag til totalt bebygd areal innebærer at det 
innenfor hvert utbyggingsområde kan bygges ca. 800-1800 kvadratmeter ny bygningsmasse. 
Utbyggingsmulighet varierer fra område til område, og vil kunne gi økt potensial dersom 
eksisterende bebyggelse rives. 

Utforming 

Bestemmelsene angir maksimal høyde på ny bebyggelse. Det er stilt krav til at ny bebyggelse eller 
ombygging av eksisterende skal ha en harmonisk og enhetlig utforming og tilpasses eksisterende 
bebyggelse slik at området får et mest mulig helhetlig preg. Utover dette er det ikke stilt krav til 
takform, materialbruk, farger eller annen utforming.  

6.4 Bomiljø/kvalitet  

Byggeskikk, bebyggelsesstruktur og estetikk 

Planforslaget viser bebyggelse i åpne kvartaler mellom Nedre Liedgardsveg i nord og strandsonen i 
sør. Kvartalene forholder seg til dagens gatestruktur og strammes opp med byggegrenser. Ved videre 
utbygging må ny bebyggelse legges i byggegrensene for å definere gaterommene på en tydeligere 
måte enn i dag og gi en tettere bebyggelsesstruktur som gir bymessige kvaliteter i sentrum.  

Gjennom stedsanalysen er det funnet 5 viktige siktakser i sentrum som må opprettholdes og 
defineres tydeligere. Disse er fv. 62 og Kråkholmvegen i øst-vest-retning og forlengelsen av 
Myravegen forbi rådhuset, atkomst ved bensinstasjonen og atkomst til Alstadplassen i nord-sør-
retning. Disse siktaksene/siktlinjene sammen med dagens vegnett er lagt til grunn for plassering av 
vegene og veggeometrien.  
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Fasadene skal vies omtanke i utformingen av de enkelte bygninger tilpasses gatas funksjon som 
handle- og boliggate, uten monotone tette flater over lengre strekninger. Mot hovedgatene skal 
fasadene ha en åpen karakter med vinduer/utstillingsvinduer og en variert materialbruk tilpasset en 
sentrumsgate. 

Uterom 

Innenfor områder der det tillates blandede funksjoner må det i byggesakene være særskilt fokus på 
uteoppholdsareal, atkomster, parkering, varelevering og utforming av fasader. De ulike funksjonene 
(bolig/næring/forretning) bør har egne innganger. Parkering bør planlegges i samarbeid med 
omkringliggende bebyggelse for å få gode helhetsløsninger.  

Hele strandsonen reguleres til sammenhengende offentlig friområde med turveg. Ved planlegging av 
nye boliger mellom Kråkholmvegen og Leira må bygninger og utearealer organiseres slik at ikke 
strandsonen med friluftsarealer og ny tursti oppleves privatisert. Alle hovedtverrforbindelser fra fv. 
62 og sørover skal holdes åpne som siktlinjer og for allmenn ferdsel. 

6.5 Næringsutvikling 
Planforslaget ivaretar dagens næringsinteresser samtidig som det gir en fleksibilitet i forhold til 
videreutvikling og endring av både bebyggelse og funksjoner i sentrumsområdet. 

6.6 Parkering 
Planforslaget viser 4 større parkeringsareal i sentrum. Alstadplassen, plassen øst for Nesset Kraft, bak 
rådhuset og ved kirka. Til sammen er dette ca. 7500 kvadratmeter til parkering. Avhengig av hvordan 
atkomst og parkering organiseres skal dette arealet kunne romme minimum 250 parkeringsplasser. I 
tillegg er det vist noen mindre areal ved rådhuset, banken og ved bensinstasjonen.  

Med dagens og planlagt bebyggelse anslås det å være behov for ca. 200-250 parkeringsplasser. Areal 
som er vist i planen skal være tilstrekkelig for vanlige situasjoner i sentrum. Ved større begivenheter 
må areal utenfor sentrum tas i bruk.  

Det er i bestemmelsene stilt krav om parkeringsplaner som skal følge de enkelte byggesakene 
innenfor planområdet. Parkeringsplanene skal vise bilatkomst, parkering for nye funksjoner, 
sykkelparkering og parkering med ladestasjon. Parkeringsplasser må ikke få dominere hele 
sentrumsbildet og alle større parkeringsareal må få en opparbeidelse som virker tiltalende med 
beplantning, belysning og god materialkvalitet osv. Parkeringsrader bør organiseres vinkelrett på fv. 
62 og Kråkholmvegen slik at bilene står med sidene mot vegen, da dette gir et bedre estetisk uttrykk 
sett fra vegen. Det må ikke etableres parkering helt inntil bebyggelse som hindrer gangpassasje og 
skaper usikker trafikksituasjon med fotgjengere som må ut i vegarealet.   

Ved utbygging av næringsbygg/forretning/kontor må det på situasjonsplanen vises adskilte 
gangveger som tar besøkende med bil trygt fra bil til inngang, areal for gående og syklende frem til 
inngang, sykkelparkering og tydelig definerte areal for forbipasserende. Viktige fotgjengertraséer bør 
ikke være i konflikt med varemottaksområde. 

Bestemmelsene angir krav til parkering. Som eksempel kan det nevnes at kravene gir at det skal 
etableres minimum 75 og maksimalt 150 parkeringsplasser knyttet til Alstadsenteret med et areal på 
3700 kvadratmeter.  

6.7 Trafikkløsninger 
Dagens vegsystem opprettholdes, med mindre unntak. Som hovedprinsipp viser planforslaget 
adskilte fotgjenger- og bilareal. Gående skal ha prioritet i hele sentrum med sammenhengende gang- 
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og sykkelveger og fortau som definerer trafikksikre areal og ferdselsårer for myke trafikanter. 
Separate fotgjengerareal er vist på plankartet som fortau og gang- og sykkelveger med bredde 2,5-3 
meter. Dette gir et tydeligere system med bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.  

Planforslaget legger til rette for at fv. 62 kan opparbeides som miljøgate. Vegbredde på fylkesvegen 
er 6,5 meter og fortau er vist 3 meter. Enkelte fortaustrekninger er noe smalere for å ta hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Som trafikksikkerhets- og fartsreduserende tiltak og er foreslått opphøyde 
gangfelt og tydelig markering av start og slutt på miljøgata. 

 
Figur 6.2 Tverrsnitt av fv. 62 som ny miljøgate. Snitt ved Alstadsenteret. Kilde: Multiconsult. 

Kråkholmvegen varierer i bredde fra ca. 4,5 meter til 5 meter. Fortau langs vegen er 2,5 meter bred. 
Vegen opprettholdes med en sving på strekningen ved tverrgata ved bensinstasjonen, først og fremst 
som fartsreduksjon. Konkret utforming må gjøres i detaljprosjektering av gata. 

Atkomster  

Det er foreslått plassering av atkomster til de enkelte utbyggingsområdene. Atkomster opprettholdes 
stort sett som i dag, eller må vises på nye situasjonsplaner og vurderes i de enkelte byggesakene når 
nye prosjekter skal gjennomføres.  

Varemottak og renovasjon 

Varemottak og renovasjonsløsninger for bebyggelse innenfor planområdet er ikke vist på plankartet. 
Slike funksjoner må løses i den enkelte byggesak og vises på situasjonsplanene. Varelevering og 
renovasjon må utformes og plasseres slik at de ikke fremstår som skjemmende eller kommer i 
konflikt med andre funksjoner som atkomst/innganger, gangveger, uteoppholdsareal o.l. Det må ikke 
tillates skjemmende lagring av varer o.l. langs fasadene ut mot fv. 62, Kråkholmvegen eller 
Alstadplassen.  

6.8 Kollektivtilbud/løsninger 
Skysstasjonen opprettholdes som i dag, og det er foreslått holdeplass langs fv. 62 ved Alstadplassen. 
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6.9 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker 
Planforslaget viser et hovedgrep for grønnstrukturen med sammenhengende friområde med 
lekeplasser og turveg langs strandsonen og et mindre friområde sentralt i sentrum langs 
Kråkholmvegen ved banken. Det er atkomster til friområdene langs fortau fra boligområder og 
barnehage/skole nord for fv. 62 og trafikksikker kryssing av denne.  

Alstadplassen foreslås regulert til parkering med krav til utforming som gjør plassen fleksibel. Plassen 
må kunne benyttes til markedsplass og fest- og arrangementsplass. Det innebærer at det ikke må 
settes ned trær, belysning eller etableres «øyer» som avgrensning mellom arealer. Trerekke eller 
annen vegetasjon og belysning kan benyttes som romdannende element og avgrensning av 
Alstadplassen mot vest. Foran fasaden vendt mot vest må det tilrettelegges for uteopphold og 
atkomst. Takoverbygg kan tillates. Alstadplassen vil på sikt og med tiltalende opparbeidelse kunne bli 
et sted der folk møtes, Eidsvågs nye ”sentrumstorg”. Plassen ved inngang bør være flat og kunne 
romme sittegrupper, kunst og vannskulptur. Høydeforskjellen mellom hovedgata og Kråkholmvegen 
kan utnyttes til et sitteamfi. Området må utformes slik at det fungerer godt både til hverdags og til 
fest, og med universell tilpasning.  

Det er laget bestemmelser for rekkefølge på utbygging av uteareal med lekeplasser, at disse skal 
være ferdig opparbeidet før ny bebyggelse kan tas i bruk. 

Det forutsettes at regler som TEK10, med krav til kvalitet på bebyggelse og uterom, og krav til 
uteareal for boliger følges opp i byggesaksbehandlingen, for å få god bokvalitet.  

6.10 Planlagte offentlige anlegg. 
Offentlige anlegg som omsorgssenter, skole og barnehage inngår i planen. Kommunen har vedtatt å 
flytte barnehagen nord for skoleområdet slik at denne tomta frigis til annet formål. Det er også 
tanker om å bygge på en etasje på rådhuset med leiligheter. Planforslaget åpner for dette.  

6.11 Universell utforming og barn og unges interesser 
Planforslaget viser tydeligere og mer lettfattelig trafikksystem med adskilt arealbruk for ulike 
brukergrupper/trafikanter. Det er helhetlige løsninger for myke trafikanter, med bedret 
tilgjengelighet og framkommelighet, spesielt for myke trafikanter. Ved oppføring av ny bebyggelse 
skal bebyggelsen plasseres slik at gaterommet defineres tydeligere, og innganger skal markeres og 
gjøres tilgjengelig for alle brukergrupper. Utover dette er det ikke vist særskilte tiltak i forhold til 
universell tilpasning da kravene dekkes av Statens vegvesens håndbok 017 og TEK 10. Tilpasninger 
må ivaretas i de enkelte byggeprosjekt, både når det gjelder plassering av innganger, parkering, 
vegetasjon og boligtyper og utforming av boliger, iht TEK 10 (byggesaksforskriften).  

I tillegg vises et sammenhengende friområde langs fjorden med tydelige og trafikksikre atkomster fra 
institusjoner (omsorgssenter/skole/barnehage). Turvegen utformes med universell utforming. 

6.12 Miljøoppfølging 
Langs fv. 62 viser støyberegninger at utvendig støy overskrider 65 dB. I bestemmelsene til planen er 
det stilt krav om særskilt prosjektering av støytiltak ved utforming av ny bebyggelse.  

6.13 Utbyggingsavtaler 
I forbindelse med utbygging av ny infrastruktur, spesielt langs Kråkholmvegen, og ved utbygging av 
områdene for ny næring/bolig sør for Kråkholmvegen, vil det bli vurdert å inngå utbyggingsavtaler for 
opparbeidelse av gater, fortau og lekeområder. 
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6.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater 
Planforslaget omfatter en rekke kommunale og andre offentlige areal. Gjennomføring av 
planforslaget vil kreve et nært samarbeid internt i kommunen, og mellom kommunen og Statens 
vegvesen, og tiltak vil kreve omfattende offentlige investeringer. For å gjennomføre planen må tiltak 
vist i planen legges inn i kommunens og andre offentlige etaters budsjetter i årene som kommer. 

7 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse  
I ROS-analysen er mulige uønskede hendelser ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene, henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget. 

Sjekkliste fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, sist revidert 2.1.2013 er gjennomgått i henhold til 
krav i plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til formålet. Videre om det er behov for endringer i slike 
forhold som kan komme av planlagt utbygging. Følgende forhold fra sjekklista er funnet relevant å se 
nærmere på i ROS-analysen; naturgitte forhold (geoteknikk, flom, havnivåstigning), infrastruktur 
(ulykker, støy), sårbare objekt og naturverdier. 

Vurdering av tiltak for å unngå uønskede konsekvenser er beskrevet under i eget avsnitt om risiko og 
eget avsnitt om sårbarhet. Det er ikke funnet hendelser eller konsekvenser som tilsier at planen ikke 
kan gjennomføres. 

Tabell 7-1: Grønt er utenfor risiko-området, gult krever tiltak (og rødt) krever tiltak iverksatt. 

Aktuelle tema: 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Naturgitte forhold Lite sannsynlig Kritisk/Farlig  

Infrastruktur Mindre sannsynlig En viss fare  

Sårbare objekt Sannsynlig En viss fare  

Forurensning fra tidligere bruk Meget sannsynlig Ufarlig  

7.1 Risiko 

Naturgitte forhold 

Deler av planområdet ligger mindre enn 3 meter over havet, og kan derfor være utsatt for flodbølger 
og ekstremvær/stormflo, og kan påvirkes av havnivåstigning. Som del av planmaterialet er det 
utarbeidet flomsonekart/faresonekart for Eidsvåg sentrum som viser at arealer lavere enn 2,65 
meter kan bli berørt av stormflo i en framtidig situasjon. Som avbøtende tiltak er det utformet 
bestemmelser med krav om utforming i forhold til flomfare. 

Det er gjort geotekniske undersøkelser som viser at det finnes kvikkleire innenfor planområdet. 
Stabilitetsberegninger viser at det er tilfredsstillende stabilitet i dagens situasjon. Som avbøtende 
tiltak er det i bestemmelsene stilt krav om geotekniske prosjektering av nye bygg og anlegg. 

Infrastruktur 

Fylkesveg 62 går gjennom Eidsvåg sentrum og inngår i planen. Det er allerede i dag nedsatt hastighet, 
40 km/t og fartshumper for å bedre trafikksikkerheten. Multiconsult har utarbeidet et forslag til 
miljøgate med fokus på trafikksikkerhet og estetikk på vegne av Statens vegvesen. Dette 
forprosjektet er innarbeidet i planforslaget og vil bidra til ytterligere bedring av trafikksikkerhet. Det 
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kan likevel skje ulykker med tunge kjøretøy, også med farlig gods. Gjeldende rutiner, beredskap og 
regelverk ved slike hendelser vil begrense omfanget av skadene. 

Det er utarbeidet støysonekart, figur 5.5, som viser at bebyggelsen langs vegen har støy som 
overskrider 65 dB. Det innebærer at det ved utbygging av nye boliger må gjøres tiltak for å begrense 
støy innendørs og på uteplasser. Som avbøtende tiltak er det i bestemmelsene stilt krav om at det 
må gjøres støyfaglig vurdering av ny bebyggelse inn mot fv. 62 som dokumenterer at nye boliger og 
arbeidsplasser får tilfredsstillende forhold i tråd med gjeldende krav. 

Forurensning fra tidligere bruk 

Det er gjort miljøgeotekniske undersøkelser som viser at det finnes forurenset grunn innenfor 
planområdet. For en mindre del av planområdet er det utarbeidet en tiltaksplan for arbeider sør for 
Kråkholmvegen. Det er i tillegg behov for supplerende prøvetaking ved graving på annet areal på 
fyllinga. Tiltaksplanen må godkjennes av Nesset kommune som forurensningsmyndighet etter 
forurensningsforskriften før gravearbeidene kan begynne.  

Oppsummering av tiltaksplanen/ avbøtende tiltak er:  

• Toppjorden fra enkelte områder må leveres til godkjent mottak. De resterende massene kan 
gjenbrukes på området. Det anbefales at det forurensede området avgrenses ved 
supplerende prøvetaking ved oppstart av evt. gravearbeid.  

• Det skal gjøres tiltak for å sikre riktig håndtering av massene og hindre spredning av 
forurensning.  

• Entreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan for arbeidene. Entreprenøren plikter å følge 
tiltaksplanen ved håndtering av forurensede masser. Det skal tas sluttprøver etter 
utgravingen. Sluttprøver skal analyseres for metaller og olje. 

7.2 Sårbarhet 

Sårbare objekt 

Planforslaget omfatter store deler av Eidsvåg sentrum, med boliger, institusjoner og 
næringsbebyggelse. Hendelser som medfører bortfall av tjenester som strøm, telekommunikasjon 
eller vannforsyning vil gi store ulemper. Det er ingen tiltak i planen som øker faren for at slike 
hendelser skal skje. Det samme gjelder for eventuelle hendelser med brann og brannskader. 
Gjeldende rutiner, beredskap og regelverk ved slike hendelser vil begrense omfanget av skadene. 

Naturverdier/naturmangfold (vurderinger opp mot naturmangfoldloven) 

Tiltaket er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Som datagrunnlag er 
naturdatabasen og enkelte andre kilder med registreringer lagt til grunn. Grunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig og kravet om at offentlige avgjørelser som påvirker naturmangfoldet skal bygge på 
vitenskapelig kunnskap (§ 8) anses som oppfylt. Det samme gjelder kravet om at føre-var-prinsippet 
skal legges til grunn (§ 9). Planforslaget omfatter ikke tiltak som berører verneområder direkte eller 
kjente forekomster av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter. På bakgrunn av foreliggende 
informasjon er den samla belastninga på aktuelle økosystem vurdert (§ 10). Det er stilt krav i 
bestemmelsene om ivaretakelse og beskyttelse av elva og strandsonen, og at det ved arbeider som 
berører strandsonen skal utarbeides detaljplaner som viser hvordan det skal tas særskilte hensyn til 
naturmangfoldet. I bestemmelsene er det stilt krav om håndtering av overvann og ellers utslipp til 
fjorden, både i anleggsperioden og i permanent situasjon, som skal sikre at ikke forurenset 
overflatevann påvirker naturmangfoldet i elva og fjorden negativt, i tråd med loven (§ 12).  
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8 Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 

8.1 Innkomne merknader 
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 6 brev/e-poster med merknader og 
innspill til planarbeidet. Merknadene er kort oppsummert og kommentert under og følger som eget 
vedlegg.  

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal, brev datert 5.5.2013 

Fylkesmannen gir ros for en omfattende oppstartsmelding som gir godt grunnlag for planarbeidet. 
Planarbeidet må ta hensyn til naturverdiene i området vist i Naturbase, id BN00022262 
brakkvannsdelta, ved å unngå utfyllinger og fysiske inngrep. I planbeskrivelsen må det gå klart fram 
hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er hensyntatt og vektlagt. Støyvurderinger er et 
viktig tema for planarbeidet. Ift. samfunnssikkerhet må områdestabilitet, havnivåstigning og stormflo 
beskrives og tas hensyn til. Fylkesmannen forutsetter at barn og unge sine interesser blir tatt vare på, 
jf. pbl § 5-1. 

Kommentar: Planforslaget viser ingen fysiske inngrep i strandsonen eller som berører 
brakkvannsdeltaet. Det er utformet bestemmelser som sier at eventuelle inngrep i strandsonen må 
ta hensyn til naturverdiene. Naturmangfoldloven omtales i avsnitt 7.2 i planbeskrivelsen. Støy og 
tema knyttet til samfunnssikkerhet omtales i egne avsnitt i planbeskrivelsen. 

Møre- og Romsdal fylkeskommune, brev datert 14.4.2011 

Fylkeskommunen er svært positiv til igangsetting av reguleringsplanarbeidet. De mener det må 
gjøres nærmere utredning av områdestabilitet og støy. De anbefaler også at det legges fram en 
analyse over handel og kjøpekraft innenfor kommunen for å vise potensial for detaljhandel. De 
mener Eidsvåg sentrum først og fremst er et kommunesenter/lokalt senter og i mindre grad et 
regionalt senter. Det er ønskelig at fylkeskommunens tettstedskoordinator informeres gjennom 
planprosessen.  

Kommentar: Det er gjennomført analyser av områdestabilitet og det er utarbeidet støysonekart. Det 
har i prosessen vært dialog mellom kommunen og fylkeskommunen.  

Statens vegvesen, brev datert 11.5.2011 

Statens vegvesen ser positivt på at reguleringsplanarbeidet er igangsatt. De viser til fylkesveg 62 som 
går gjennom planområdet, og påpeker at denne har stor betydning i transportmessig sammenheng 
lokalt og regionalt. De mener det er gjort gode tiltak for å redusere hastighet for bedre 
trafikksikkerhet, men at det estetisk fortsatt er mangler. Forretningsvirksomhet bør skje på sjøsiden 
og det må ikke etableres langsgående parkering langs fv. 62. 

Kommentar: Statens vegvesen har fått utarbeidet forprosjekt for miljøgate for fv. 62 gjennom Eidsvåg 
sentrum. Dette ivaretar Statens vegvesens krav til gateutforming og er lagt inn i planforslaget. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 14.4.2011 

NVE minner om de generelle utredningskrav i pbl § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Spesielt må flom-, erosjon, rasfare og områdestabilitet vurderes. 
Eventuell forekomst av kvikkleire bør vurderes av geoteknisk sakkyndig, jf TEK § 7-3. NVE minner om 
at områdene langs Eidsvågelva er verdifulle for miljø og friluftsliv. De anbefaler arealbrukskategorien 
«bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», jf pbl § 12-5 nr.6 for elva og 
kantsonene. De anbefaler også å sette av en sone for vegetasjonsbelte langs elva, jf. 
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Vannressursloven § 11 om kantvegetasjon. Dersom planen innebærer tiltak/inngrep som påvirker 
vassdrag eller grunnvann kan tiltaket måtte vurderes etter vannressursloven.  

Kommentar: Det er utarbeidet kart som viser flomsone/havnivåstigning og det er laget bestemmelser 
for bebyggelse innenfor flomutsatte soner. Det er gjort geotekniske undersøkelser for hele 
planområdet som vurderer områdestabiliteten. Bestemmelsene sikrer at geotekniske forhold skal 
ivaretas/følges opp ved videre utbygging. Det er foreslått å regulere område langs strandsonen til 
friområde, langs elva til naturområde og områdene i fjorden/Leira til friluftsområde i sjø og vassdrag.  

Eldrerådet, Nesset kommune, sak 2011/27-18, datert 26.5.2011 

Eldrerådet vedtok i møte 23.5.2011 følgende: Det erverves tomter i sentrum til bygging av 
omsorgsboliger/bofellesskap. De skal ha rullatorgangavstand til sentrumsnære funksjoner som 
butikker, post, lege og kommunale kontorer. 

Kommentar: Saken må følges opp av kommunen. Reguleringsplanen åpner for utbygging av ulike 
typer og størrelser av boliger for ulike brukergrupper.  

B. Hammervold, brev datert 14.4.2011 

Hammervold er grunneier på jordstykke med gnr. 29/21. Dette ligger i fjorden rett utenfor fyllinga 
sør for bebyggelsen Eidsvåg Næringshage. Hammervold sier det er veirett til eiendommen fra fv. 62, 
langs Alstadplassen og sørover til fjorden. 

Kommentar: Eventuell veirett må tinglyses dersom det ikke allerede er gjort. Planforslaget viser 
atkomsten som offentlig veg og offentlig friområde i sør mot fjorden. I sørvest er det mulig å få 
adgang til stranda for de som har rettigheter til mindre uttak av sand fra Eidsvågleira til privat bruk. 
Planforslaget gjør ikke vesentlige endringer av arealformål ift. gjeldende reguleringsplan fra 1990.  

9 Oppsummering, avsluttende kommentar 
Planforslaget er vurdert til ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for miljø, naturressurser 
eller samfunn. Ut i fra kjent kunnskap i dag anses tiltak i planen å ha flere positive konsekvenser i 
forhold til miljø og samfunn. Når det gjelder tema med en viss sårbarhet som naturmiljø ved 
Eidsvågleira, er det vurdert at en videre utbygging på allerede utfylt areal ikke medfører større 
endringer med vesentlige konsekvenser. 

Planforslaget stadfester dagens situasjon og legger til rette for og gir en forutsigbarhet for videre 
utvikling av Eidsvåg sentrum. Planen bedrer grunnlaget for både næringsutvikling og boligbygging i 
privat eller offentlig regi. Gjennomføring av planen vil kunne styrke sentrum visuelt med fortetting, 
flere funksjoner og økt befolkning. Utbyggingsprinsipper bygger på stedets identitet som også vil 
kunne styrkes ved gjennomføring av planen. 
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Planident: r2011001 

Arkivsak: 2011/27 

Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, detaljregulering 

Reguleringsbestemmelser 
 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.2.2014 

Dato for godkjenning av kommunestyret:  

Intensjoner med planen 
1. Sikre en helhetlig utvikling og fortetting av Eidsvåg sentrum. 
2. Sikre en oversiktlig gatestruktur som definerer gaterommene og ivaretar viktige siktlinjer. 
3. Sikre arealer og legge til rette for eksisterende og ny næringsvirksomhet. 
4. Sikre kvaliteter langs strandsonen og langs Eidsvågelva. 
5. Sikre arealer og legge til rette for en målrettet boligutvikling. 
6. Sikre arealer til en rasjonell utvikling av skolen og tilhørende aktiviteter. 
7. Legge til rette for et funksjonelt, vakkert og trafikksikkert gatemiljø. 
8. Sikre miljømessige og arkitektoniske kvaliteter i planområdet. 
9. Sikre et enhetlig premissgrunnlag for private utbyggere. 

§1. AVGRENSNING 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsplangrense på plankart 
merket Multiconsult, datert 29.1.2014. 

§2. AREALBRUKSFORMÅL I REGULERINGSPLANEN 
Området reguleres til følgende formål: 

Byggeområder (pbl § 12-5 nr. 1):  

• Bolig (1110) 
• Tjenesteyting (1160) 
• Undervisning (1162) 
• Bensinstasjon (1360) 
• Bolig/forretning/kontor (1802) 
• Bolig/tjenesteyting (1803) 
• Forretning/kontor (1804) 
• Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

• Veg (2010) 
• Fortau (2012) 
• Gang- og sykkelveg (2015) 
• Annen veggrunn (2019) 
• Parkering (2080) 



M U L T I C O N S U L T  
 

Reguleringsplan Eidsvåg sentrum 
Bestemmelser 

 

ID 2011001 20.2.2014/rev00 Side 2 av 9 

Grønnstruktur (pbl §12-5 nr. 3): 

• Naturområde (3020) 
• Friområde (3040) 

Sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6): 

• Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 

Sikrings- støy- og faresoner (pbl § 11-8a) 

• Frisikt (H140)  
• Flomfare (H320) 

§3. GENERELLE BESTEMMELSER 

3.1 Utomhus/situasjonsplan 
Detaljert utomhusplan/situasjonsplan i målestokk 1:200/1:500 og snitt skal følge søknad om 
igangsettingstillatelse. Planen skal omfatte aktuell tomt og nabotomter/tilgrensende veger og areal.  

Utomhusplanen skal vise: 

• plassering av bygg og anlegg, inkl. små tekniske fellesanlegg som nettstasjoner, små trafoer, 
kabelskap, mindre pumpestasjoner 

• terrengarrondering med koter før og etter tiltak  
• tilslutning til eksisterende terreng og veger 
• støttemurer, trapper, ramper og gjerder 
• stigningsforhold på plasser, gangveger og inngangsparti 
• møblering og materialbruk 
• vegetasjon og planting 
• miljøstasjon, håndtering av avfall  
• parkering for bil og sykkel  
• sammenheng med naboeiendom / annet areal som veger og friområder 
• tilkomst for varetransport 

 

Utomhusplan med beskrivelse skal gjøre rede for og dokumentere forhold i TEK10 kap. 8 er ivaretatt. 
Kommunen kan kreve terrengsnitt, fotomontasje, 3D illustrasjoner eller andre illustrasjoner som 
dokumentasjon sammen med rammesøknad for å synliggjøre hvordan tiltaket er tenkt innpasset i 
forhold til omkringliggende bygg og omgivelser. 

3.2 Anleggsperioden 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, mellomlagring av masse, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og 
støyforhold. Evt. beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-
1520 og T-1442/2012, legges til grunn. 

Vegetasjon (bevaringsverdig eller vegetasjon i areal vist som vegetasjonsskjerm/vegetasjonsbelte) skal 
beskyttes og tas hensyn til i anleggsfasen. 

3.3 Oppfølging av geotekniske vurderinger 
Rapport med detaljert geoteknisk prosjektering skal være godkjent av kommunen før 
igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk 



M U L T I C O N S U L T  
 

Reguleringsplan Eidsvåg sentrum 
Bestemmelser 

 

ID 2011001 20.2.2014/rev00 Side 3 av 9 

oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. 

3.4 Oppfølging av forurenset grunn 
Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven, må tiltaksplan for håndtering av 
forurenset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av 
forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises.  

3.5 Overvann/VA-plan 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Teknisk 
plan skal godkjennes av Nesset kommune. Planen skal minimum vise ledningstraseer, installasjoner, 
fordrøyningsmagasiner, ledningsdimensjoner, magasindimensjoner, samt materialbruk. VA-plan skal 
ivareta fordrøyning av overvann på egen tomt ved lokal infiltrasjon og i planområdet totalt sett. Det 
skal gjøres greie for håndtering av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad 
om rammetillatelse, både for anleggsperioden og for permanent situasjon. 

Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikke gi endring i avrenningssituasjonen nedstrøms fra 
byggeområde, veger eller til fjorden/elva. Der oppsamla overvann blir ført ut i terreng eller ned i grunn 
skal det gjøres på en slik måte at det ikke fører til økt flomfare eller redusert kvalitet på arealer 
nedstrøms utslippet. Avbøtende tiltak (fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger) kan tillates innenfor 
areal vist som offentlig friområde innenfor planens begrensing.  

Dersom et område skulle vise seg å ha spesielle utfordringer med overvann, kan regnbed anlegges som 
tiltak mot overvann. Regnbed bør omfatte minimum 5 % av nedbørsfeltet, og utføres som en 
nedsenkning i terrenget, plantet med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, som fremmer oppsamling, 
fordrøyning og infiltrasjon av overvann. 

3.6 Universell utforming 
Uteareal, torg, friområder, fortau og gang- og sykkelveger skal ta særlig hensyn til universell utforming 
med vekt på stigningsforhold, lyssetting, kontrastmarkeringer, egnet møblering og dekker. Det skal 
settes av minimum 2 parkeringsplasser tilrettelagt og reservert for bevegelseshemmede på alle 
parkeringsplasser innenfor planområdet.  

3.7 Parkering 
Ved søknad om byggetillatelse for nybygg, tilbygg og ombygging skal det dokumenteres 
parkeringsdekning etter normene nedenfor.  

• Bolig: Min. 1,5 bilplasser og min. 2 sykkelplasser per 70 m2 BRA el per boenhet 
• Forretning: Min.-maks. 2-4 bilplasser og min. 0,7 sykkelplasser pr. 100 m² BRA  
• Kontor, tjenesteyting og hotell: 1,5 bilplasser og min. 0,7 sykkelplasser pr. 100 m² BRA  
• Kafé og restaurant: 1 plass pr. 25 m² BRA  

3.8 Ledningsanlegg 
Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler og traforom skal innlemmes i ny 
eller eksisterende bebyggelse.   

3.9 Oppfølging av støy 
I områder med støynivå på en fasade mellom 55 og 65 dBA skal boligene være gjennomgående. 
Innvendig støynivå i nye boliger skal være lavere enn 30 dBA. Det må gjøres støyfaglig vurdering av ny 
bebyggelse inn mot fv. 62 som dokumenterer at nye boliger og arbeidsplasser får tilfredsstillende 
forhold i tråd med gjeldende krav. 
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§4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Felles 

4.1.1 Utnyttelse 
Maksimal tillatt utnyttelse er gitt i % bebygd areal, % BYA i henhold til forskrift (TEK), og gjelder for de 
enkelte byggeområdene totalt sett. Parkeringsplasser og overbygd areal inngår i BYA ved utregning av 
tomteutnyttelse. 

For hvert felt er det angitt en maksimal byggehøyde. Denne er angitt for gesims-/mønehøyde som skal 
måles fra gjennomsnittlig planert terreng. For pulttak gjelder gesimshøyde for laveste punkt og 
mønehøyde for høyeste punkt. For bebyggelse med flate tak, gjelder maksimal angitt mønehøyde som 
høyde på gesims.  

Det tillates ikke kjelleretasje/ underetasje i bebyggelse innenfor planområdet som ligger sør for fv. 62. 

4.1.2 Plassering 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser der dette er angitt. Der byggegrense ikke er vist 
gjelder generelle regler i plan- og bygningsloven. Ny bebyggelse langs fv. 62 og Kråkholmvegen skal 
plasseres med fasade i byggegrensa ut mot gatene for å sikre et godt og stramt gaterom. 

Garasjer med grunnflate inntil 50 m2 i boligområder tillates plassert minimum 1,5 meter fra veg og 1 
meter fra nabogrense. Garasje kan bygges i nabogrense dersom det bygges fellesgarasje med nabo. 

4.1.3 Estetikk og materialbruk 
Ved opparbeiding av areal og godkjennelse av byggesøknader, skal det legges stor vekt på god 
byggeskikk og god estetisk utforming. Bebyggelse innenfor hver enkelt tomt skal ha en harmonisk og 
enhetlig utforming når det gjelder farger, takvinkler, materialbruk mv. Ved fortetting skal 
områdekarakteren på de enkelte områdene tas hensyn til ved utforming av bebyggelsen. 

Bebyggelsen skal ha et enkelt og moderne formspråk med tydelig volumoppbygging. Tre skal være 
dominerende materiale i fasader. Overflatebehandling skal være i mørke naturfarger. Taktekking skal 
ha matt (ikke reflekterende) og mørk overflate eller være utformet som grønne tak.  

Ved etablering av store bygningsvolumer, der lengden på fasaden overstiger 50 meter, skal det 
etableres et brudd i fasaden i form av endret byggehøyde, fremspring eller tilbaketrekking av 
fasadelinje eller annen materialbruk.  

Som prinsipp tillates ikke oppført tekniske installasjoner på takflater. Dersom installasjoner over tak 
skal tillates, skal installasjonene ha en utforming og/eller bygges inn slik at de ikke er visuelt 
skjemmende fra gata, fra nabobebyggelse eller fra bebyggelsen i lia nord for fv. 62. 

4.1.4 Uteoppholdsareal  
Alle nye boliger skal ha privat uteplass i form av balkong eller terrasse på minst 10 % av boligens areal, 
min. 7 m2 per boenhet. Det skal avsettes minimum 15 m2 privat eller felles uteareal, dvs. minste 
uteoppholdsreal (MUA) per bolig. 

MUA tillates ikke brukt til parkering. Uteoppholdsareal skal ha solinnfall (minst 3 timer) ved 
vårjevndøgn. 50 % av uteoppholdsarealet (MUA) kan være takterrasse, men lekeplass skal være på 
bakkenivå. Arealene skal ha støynivå under 55 dBA, de skal ikke være brattere enn 1:3 og ha god 
tilgjengelighet fra boligen uavhengig av funksjonsevne. 

4.1.5 Renovasjon 
For hver tomt/område skal det avsettes tilstrekkelig areal for avfallsbeholdere. Arealet skal ha god 
tilgjengelighet fra offentlig veg. 
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4.2 Boligområde B1-B3 Eksisterende boligområder 
Boligområdene kan fortettes med nye boliger. Det tillates frittliggende boliger, kjedete boliger og 2-4-
mannsboliger på tomtene. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=30 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer pluss sokkeletasje. Maksimal gesimshøyde 
er 8,5 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter, målt ut fra planert terreng. For garasjer og uthus 
tillates gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 4,5 m, målt ut fra planert terreng.  

Bilatkomst skal skje fra Nedre Liedgardsveg. Kommunale vegnormer skal legges til grunn for utforming 
av avkjørsel/atkomst fra kommunal veg og inn til boligene. Det tillates en avkjørsel til 
biloppstillingsplasser per tomt.  

4.3 Boligområde B4 Eksisterende boligområde 
Boligområdet er eksisterende boliger og kan fortettes. Fortetting kan skje gjennom påbygging av 
eksisterende boliger eller med nye frittliggende enheter. Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen. Grad 
av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=30 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer. Maksimal gesimshøyde er 5,5 meter og 
maksimal mønehøyde er 7 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum. 

4.4 Boligbebyggelse/kontor B/K1 (tidligere barnehage) 
Området kan fortettes med ny bebyggelse. Fortetting kan skje gjennom påbygging av eksisterende 
boliger eller med nye frittliggende enheter. Bilatkomst skal skje fra Myravegen. Grad av utnytting er 
angitt på plankartet, % BYA=40 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer pluss sokkeletasje. Maksimal gesimshøyde 
er 8,5 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter, målt ut fra planert terreng. For garasjer og uthus 
tillates gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 4,5 m, målt ut fra planert terreng.  

4.5 Felles boligbebyggelse/blandet formål for BFK1-8 
Innenfor områdene skal det legges til rette for en blanding av sentrumsfunksjonene forretning, kontor 
og boliger. Hovedprinsippet er at publikumsretta virksomheter skal lokaliseres på gateplan og med 
inngang fra offentlig veg/torg. 

4.6 Boligbebyggelse/blandet formål BFK1, BFK2 og BFK3  
Innenfor områdene tillates bebyggelse med blandet formål, bolig, forretning, kontor. Området kan 
fortettes med nærings- og leilighetsbebyggelse. Bilatkomst skal skje fra fv. 62 for BFK1 og BFK2 og fra 
fv. 62 eller Myravegen for BFK3. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=40 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer pluss sokkeletasje. Maksimal gesimshøyde 
er 8,5 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter, målt ut fra planert terreng. For garasjer og uthus 
tillates gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 4,5 m, målt ut fra planert terreng.  

4.7 Boligbebyggelse/blandet formål BFK4, BFK6, BFK7 og BFK8 
Innenfor områdene tillates bebyggelse med blandet formål, bolig, forretning, kontor. Området kan 
fortettes med nærings- og leilighetsbebyggelse i 3 etasjer som innordner seg kvartalsstrukturen. 
Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen for BFK4, BFK6 og BFK7 og fra fv. 62 for BFK8. Grad av utnytting 
er angitt på plankartet, % BYA=60 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum.  
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4.8 Boligbebyggelse/blandet formål BFK5 
Innenfor området tillates bebyggelse med blandet formål, bolig, forretning, kontor. Området kan 
fortettes med nærings- og leilighetsbebyggelse i 3 etasjer som innordner seg kvartalsstrukturen. 
Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=100 %. 

Innenfor området tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum.  

4.9 Boligbebyggelse/tjenesteyting B/T1 og B/T3 Eksisterende områder for bolig og 
tjenesteyting (omsorgssenter og barnehage) 

Områdene kan fortettes med ny bebyggelse. Fortetting kan skje gjennom påbygging av eksisterende 
boliger eller med nye frittliggende enheter. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=40 % for 
B/T1 (omsorgssenter) og % BYA=30 % for B/T3 (barnehagen). 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer pluss sokkeletasje. Maksimal gesimshøyde 
er 8,5 meter og maksimal mønehøyde er 10,5 meter, målt ut fra planert terreng. For garasjer og uthus 
tillates gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 4,5 m, målt ut fra planert terreng.  

Bilatkomst skal skje fra Myravegen for B/T1 og Nedre Liedgardsveg for B/T3. Kommunale vegnormer 
skal legges til grunn for utforming av avkjørsel/atkomst fra kommunal veg og inn til boligene. Det 
tillates en avkjørsel til biloppstillingsplasser per tomt.  

4.10 Boligbebyggelse/tjenesteyting B/T2 Område for bolig og tjenesteyting (rådhuset) 
Innenfor området tillates bebyggelse med blandet formål, bolig og tjenesteyting. Området kan 
fortettes med nærings- og leilighetsbebyggelse i 3 etasjer gjennom påbygging av eksisterende rådhus. 
Ny bebyggelse må innordne seg kvartalsstrukturen. Bilatkomst skal skje fra fv. 62, via eksisterende 
atkomst til offentlig parkeringsplass. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % BYA=60 %. 

Innenfor området tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum.  

4.11 Undervisning U1 (skole) 
Området kan fortettes med ny bebyggelse. Fortetting kan skje gjennom påbygging av eksisterende 
boliger eller med nye frittliggende enheter. Bilatkomst skal skje fra fv. 194. Grad av utnytting er angitt 
på plankartet, % BYA=40 %. 

Innenfor hver tomt tillates hovedvolum oppført i to etasjer pluss sokkeletasje. Maksimal gesimshøyde 
er 8,5 meter og maksimal mønehøyde er 10 meter, målt ut fra planert terreng. For garasjer og uthus 
tillates gesimshøyde inntil 3,5 m og mønehøyde inntil 4,5 m, målt ut fra planert terreng.  

4.12 Næringsbebyggelse BS1, bensinstasjon  
Området kan benyttes til bensinstasjon, vegserviceanlegg eller annet næringsformål. Fortetting kan 
skje gjennom påbygging av eksisterende bebyggelse eller med nye frittliggende enheter. Bebyggelsen 
skal innordne seg kvartalsstrukturen. Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen. Grad av utnytting er 
angitt på plankartet, % BYA=80 %.  

Innenfor området tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum.  

4.13 Næringsbebyggelse FK1, forretning /kontor (banken) 
Området kan benyttes til forretning og kontor (bank). Fortetting kan skje gjennom påbygging av 
eksisterende bebyggelse eller med nye frittliggende enheter. Bebyggelsen skal innordne seg 
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kvartalsstrukturen. Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % 
BYA=80 %.  

Innenfor området tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng. Garasjer/carporter og boder skal 
integreres i hovedvolum.  

4.14 Næringsbebyggelse F/K/T1 og F/K/T2, (AMK/brannstasjon) 
Området kan benyttes til AMK-sentral eller annet næringsformål eller tjenesteyting (lager og garasje). 
Fortetting kan skje gjennom påbygging av eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen skal innordne seg 
kvartalsstrukturen. Bilatkomst skal skje fra Kråkholmvegen. Grad av utnytting er angitt på plankartet, % 
BYA=80 %.  

Innenfor området tillates hovedvolum oppført i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 10 meter og 
maksimal mønehøyde er 11,5 meter, målt ut fra planert terreng.  

§5. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Felles kvalitetskrav  
Offentlige samferdselsanlegg skal opparbeides med en inndeling som vist på plankartet. Mindre 
tilpassinger mellom de ulike områdene er tillatt. Gater og plasser skal utformes som visuelt 
sammenhengende byrom. Langs fylkesvegen skal fortauskant være i naturstein. 

Veger med fortau og gang- og sykkelveger og annet vegareal skal opparbeides som vist på plankartet. I 
areal for annen veggrunn langs fv. 62 kan det plantes trær. 

5.2 Torg/parkering P1 Alstadplassen 
Alstadplassen skal opparbeides som kombinert parkeringsplass og arrangementsplass. Det kan 
opparbeides inntil 75 parkeringsplasser på torget. Parkeringsareal skal kunne benyttes som en del av 
torget ved arrangement. 

Plassen må ikke opparbeides med trær, belysning eller «øyer» som reduserer fleksibiliteten til plassen 
som arrangementsplass. Trerekke eller annen vegetasjon og belysning kan benyttes som romdannende 
element og avgrensning av Alstadplassen mot nord (fv. 62) og vest. Arealet langs BFK5 skal 
tilrettelegges for uteopphold, atkomst, uteservering, mm. Takoverbygg kan tillates. Materialbruk og 
møblering skal tilpasses en fleksibel bruk og skal ha god estetisk kvalitet og robust materialbruk. 

5.3 Parkering P2 og P3 
Eksisterende parkering. Område P2 kan benyttes til parkering for Eidsvåg kirke. Område P3 kan 
benyttes til parkering for ansatte og besøkende til rådhuset og omsorgssenteret. 

5.4 Parkering P4, P5 og P6 
Eksisterende parkering. Områdene kan benyttes til parkering for ansatte og besøkende til 
sentrumsfunksjoner innenfor områdene BFK6, BFK7 og BFK9.   

Fordeling av plasser og eventuelt parkering for nye boliger må avklares i den enkelte byggesak for de 
aktuelle utbyggingsområdene. 

§6. GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Friområde langs strandsonen FRI1 
Område er offentlig og skal sikre allmennheten atkomst langs og til strandsonen.  
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Området skal ha et grønt preg og opparbeides med tursti, for opphold og variert aktivitet/lek, med 
benker og leke- og trimapparat. Det skal være god fysisk kontakt mellom friområdet og 
strandsonen/fjæra. 

Langs Eidsvågelva og strandsonen/fjæra skal naturlig vegetasjon opprettholdes for å ivareta biologisk 
mangfold og sikre mot avrenning. Vegetasjon kan skjøttes og det tillates etablert atkomst til fjæra på 
enkelte steder. Slike tiltak skal detaljprosjekteres og godkjennes av kommunen før igangsetting. 

6.2 Friområder/lekeplasser FRI2 og FRI3 
Områdene er offentlige og skal opparbeides som nærlekeplaser til omkringliggende bebyggelse med 
bolig. Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet samtidig med at det gis brukstillatelse til de 4 første 
boligene innenfor henholdsvis B/F/K6 for FRI2 og B/F/K7 og/eller B/T2 for FRI3. 

6.3 Friområde langs Kråkholmvegen FRI4 
Området er offentlig og skal ha et grønt preg og opparbeides for opphold med bord og sitteplasser. 

6.4 Friområde ved kirka FRI5 
Området er offentlig og skal ha et grønt preg. Det tillates opparbeidet fiskeplass i kantsonen.  

6.5 Naturområde langs Eidsvågelva GN1 
Langs Eidsvågelva skal naturlig kantvegetasjon opprettholdes for å ivareta biologisk mangfold og sikre 
mot avrenning. Vegetasjonsbeltet kan skjøttes. Området skal ikke legges til rette for allmenn ferdsel. 

§7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  

7.1 Ferdsel 
Område for allmenn ferdsel til sjøs/i fjæra. 

7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Fjæra (Lerå) og Eidsvågelva inngår i naturområde for sjø og vassdrag. 

Langs bredden av Eidsvågelva skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som 
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk 
som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til 
vassdraget. 

Langs Eidsvågelva og strandsonen/fjæra skal naturlig vegetasjon opprettholdes for å ivareta biologisk 
mangfold og sikre mot avrenning. Vegetasjon kan skjøttes og det tillates etablert atkomst til fjæra på 
enkelte steder. Slike tiltak skal detaljprosjekteres og godkjennes av kommunen før igangsetting. 

§8. HENSYNSSONER (PBL § 12-6, JF § 11-8) 

8.1 Sikringssone (pbl § 11-8a) 

8.1.1 Frisiktsone H140 
I området mellom frisiktlinje og kjøreveg (frisiktsone) skal det til en hver tid være fri sikt i en høyde på 
0,5 meter over vegplan på tilstøtende veger. 

8.2 Faresone (pbl § 11-8a) 

8.2.1 Flomfare H320 
Det tillates ikke ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom + en sikkerhetsmargin på 0,30m, 
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med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot flom i tråd med kravene i TEK 10 § 7-2. 
Avgrensning av flomsone er vist på plankart. 

§9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

9.1 Ferdigstilling utendørs    
Uteoppholdsareal, lekeplasser og friområder skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan 
før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet.  

Fellesarealer skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med at det gis brukstillatelse til ny bebyggelse. 
Asfaltering og tilsåing kan skje kommende sesong. For felles avkjørsler skal det anlegges nødvendig 
møbleringsareal for beplantning/ tilsåing, belysning, snøopplag etc. 
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Sjekklistefor vurderingav risiko ogsårbarheiti sakeretter plan- ogbygningslova
UtarbeiddavFylkesmanneni MøreogRomsdal.Revidert 02.01.2013

Plan- ogbygningslova§ 4-3 fastsetkravom risiko- ogsårbarheitsanalysari arealplanlegginga:

§ 4- 3. Samfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for
planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhe tsforhold som har betydning for om arealet
er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risi ko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 -8 og 12 -6. Planmyndighet en skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Kongen kan gi forskrift om risiko - og sårbarhetsanalyser.

Føremåleter å gigrunnlagfor å førebyggerisikofor skadeogtap avliv, helse,miljø,viktig infrastruktur,materielleverdiarmv.
Risikoogsårbarheitkanliggei arealetslikdet er frå naturensiside(flaum- ogskredfare,radonstrålingmv.). Risikoog
sårbarheitkanogsåoppståsomei følgjeavarealbruken– i ogutanfor det aktuelleplanområdet.

Planstyresmaktapliktar å sjåtil at risiko- ogsårbarheitsanalysevert gjennomført.

Brukav sjekklista
Dennesjekklistaer utarbeiddavFylkesmanneni MøreogRomsdal.Sjekklistakantenesomutgangspunktfor risiko- og
sårbarheitsanalysari arealplansaker,mendensomskalutarbeidearealplanarogplanstyresmaktamåi kvart tilfelle vurdere
om brukavdennesjekklistaer føremålstenleg.Einkvarstår fritt til å tilpassesjekklistatil eigebehov.

Somutgangspunktmeiner Fylkesmanneni MøreogRomsdalat sjekklistagir størstnytte i mindrearealplansaker
(detaljregulering,reguleringsendring,mindreområderegulering).I slikesakerder risikoeller sårbarheitikkjevert avdekt, kan
utfylt sjekklisteogkommentarargåinn i sakasomdokumentasjonavrisikoogsårbarheit.Dersomrisikoeller sårbarheitvert
avdekt, mådette visast i sjekklista,samanmedutfyllandeROS-vurderingavdeiavdekteforholda. Sjekklistakanundersame
føresetnadbrukasti byggesakerogdispensasjonssaker.

Sjekklistaer mindreeignatil å dokumentere samansettrisiko- ogsårbarheiti størrearealplanar(områderegulering,
kommuneplanensarealdelogkommunedelplanar).

Nårsjekklistaer gjennomgåttmådette dokumenterasti saksframstillingasomei stadfestingavat risikoeni det aktuelle
områdeter vurdert.Nåruakseptabelrisikovert påvist,eller dersomdensomutarbeiderplanener usikkerpåom det føreligg
uakseptabelrisiko,mådet hentast inn tilstrekkeleg fagkyndigevurderingarfør planenvert vedtekeneller byggeløyvevert gitt.

Aktuelle lenker:

Miljøverndepartementet:
• Plan- ogbygningslova
• RundskrivT-5/97 Arealplanleggingogutbyggingi fareområde
• Forskriftom konsekvensutredninger– planleggingetter plan- ogbygningsloven
• Veiledertil forskrift om konsekvensutredninger– planleggingetter plan- ogbygningsloven

Direktoratetfor byggkvalitet:
• Byggjereglarpåeinstad
• Forskriftom tekniskekravtil byggverk(Byggtekniskforskrift / TEK10)
• Rettleiartil byggtekniskforskrift (TEK10)
• TemarettleiarHO-1/2008:Utbyggingi fareområde

Noregsvassdrags- ogenergidirektorat:
• Retningslinjer2-11.Flaum- ogskredfarei arealplanar

Direktoratet for samfunnstryggleikogberedskap:
• Samfunnstryggleiki arealplanlegging.Kartleggingavrisikoogsårbarheit
• Retningslinjerfor fylkesmannensbruk avmotsegnfor å ivaretasamfunnstryggleiki arealplanlegginga
• Rettleiarom GISi samfunnstryggleikogarealplanlegging
• Havnivåstigingi norskekystkommunar
• Handteringavhavnivåstigingi kommunalplanlegging

Statensstrålevern:
• Busetnadnærhøgspentanlegg- informasjontil kommunarogutbyggjarar
• Radoni inneluft – helserisiko,målingarogmottiltak

Noregsgeologiskeundersøking:
• Nasjonalskreddatabasepånett: www.skrednett.no



 
Namn på tiltak/plan: Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, Nesset kommune 
 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova  
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 02.01.2013 
 

Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?  X  
b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?  X 
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?  X  

d Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka 
nedbør som følgje moglege av klimaendringar?  X 

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus? X  
f Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo – medrekna ev. havnivåstiging?  X 
g Treng det takast særskilte omsyn til radon?  X  
i Anna (spesifiser)?   

Omgivnad 

a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken? X  
b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  
c Vil tiltaket kunne føre til overfløyming i lågareliggande område? X  
d Anna (spesifiser)?   

Verksemdsrisiko 
a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X  
b Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder utgjere risiko? X  

Brann/ulykkes-
beredskap 

a Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X  

b Har området problematiske tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X  

Infrastruktur 

a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar på nærliggande transportårer inkl. sjø- og 
luftfart utgjere risiko? X  

c Er det transport av farleg gods til/gjennom området?  X 

Kraftforsyning 
a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner? X  
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Vassforsyning 
a Er det mangelfull vassforsyning i området? X  

b Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein 
risiko for vassforsyninga? X  

Sårbare objekt 
a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet ? 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/spillvatn? 

 X 

b Er det spesielle brannobjekt i området?  X 
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?  X 

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidlegare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  
c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?  X 
d Anna (spesifiser)?   

Ulovleg 
verksemd  

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X  
b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  

 
Alle emneområder der det er svart JA på ett eller fleire spørsmål er nærmere omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Sjekklista er gjennomgått den 19.2.014 av sign: Silje Wendelborg Fremo 
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Reguleringsplan Eidsvåg sentrum

Vedlegg nr: 

Støysonekart, Lden, 4 m over bakke.

Trondheim, 12.10.12

Sign: GAW









Nesset kommune Arkiv: 059/020

Arkivsaksnr: 2013/568-6

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 25/14 06.03.2014

Reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del 1 - mindre  endring - GID 059/008

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom
2 Kart
3 Frådeling tilleggsareal fritidsbustad gbnr 59/20 - Langfjorden hyttefelt del I - fråsegn ved søknad 

om dispensasjon frå reguleringsplan
4 Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og § 1-8

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad 30.04.2013 om fradeling av parsell fra eiendommen GID 059/020 som skal nyttes 
til tilleggsareal til fritidstomt GID 059/008.

Nesset gir med hjemmel i PBL §12-14 adgang til mindre endring av reguleringsplanen. 
Endringen omfatter utvidelse av tomtearealet for eiendom GID 059/008 med 2 meter mot vest og ca 3 
meter mot sør fra eksisterende hyttevegg.  Det gir mulighet for å disponere arealet slik at 
vedlikeholdsarbeid på hytta kan skje på eget tomteareal.   

Det er vesentlig at arronderingen av hyttetomta mot sør ikke legger restriksjoner for bygging av 
gangvei som er planlagt gjennom hyttefeltet. Endring av reguleringsplanen vil ikke forringe 
friluftsinteressene vesentlig for bruk av nærområdet.   

Saksopplysninger

Grunneier Odd Arne Langset av eiendommen GID 059/020 søker om fradeling av en mindre parsell 
som skal nyttes til tilleggsareal hyttetomt GID 059/008, tilhørende John A Flataukan. 
Omsøkte areal er regulert til friluftsformål i reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del I. Da 
søknaden dreier seg om arealdisponering som ikke er i henhold til reguleringsformålet må søknaden 
behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14, endring av plan. Rådmannen vurderer saken slik at 
søknaden gjelder å tilpasse seg dagens situasjon med mindre justering av tomtegrensen. 



§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny 

plan.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å 

vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer 

som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

Bakgrunnen for søknaden er at en liten del av hytta, mot sør, er bygd på eiendommen GID 059/020 og 
vestre del av hytta ligger akkurat på tomtegrensa.

Sektormyndigheten er gitt anledning å komme med uttalelse i saken. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ingen merknander til søknaden
Møre og Romsdal fylkeskommune Ingen merknander til søknaden



Vurdering

Grunneier har de siste årene opparbeidet et større hyttefelt i området. Det er derfor vesentlig at en har 
en restriktiv holdning til å utvide hyttetomt i areal som er regulert til friluftsformål i reguleringsplanen. 

Rådmannen foreslår at det åpnes for å utvide tomtegrensen med 2 meter mot vest. Det gir hytteeieren 
mulighet for å disponere arealet slik at vedlikeholdsarbeid på hytta kan skje på eget tomteareal.   
Rådmannen mener en slik utvidelse ikke vil forringe friluftsinteressene vesentlig for bruk av 
nærområdet.   

Det er delvis opparbeidet en gangvei som går parallelt med strandsonen langs hyttefeltet. Denne stien 
ligger ca 8-10 meter sør for hytta. Rådmannen foreslår at hyttetomtegrensa i sør kan trekkes f.eks 3
meter fra eksisterende hyttevegg. En slik utvidelse anses ikke å redusere fremtidig bruk av turveien.  

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
Det er lagt vekt på at utvidelsen av hyttetomta ikke skal forringe mulighetene for ferdsel langs 
strandsonen og etablering av gangvei i hyttefeltet.  



Journalføring/stempel:
I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-1m

O II) Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Phl § 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter Ml § 33.
Ml§ 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43- 48

iMRekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33




Gnr.Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendom




7-c)




Bruksnavn/adresse:




Søknad om tiltak Sakstype, pbl § 20- 1, oppretting av Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19- 1:

(deling) etter, Pbl § 20-1 Ny grunneiendom D Reguleringsplan D Plan- og bygningslov

og matrikulering etter
Ml § 5.

o Ny anleggseiendom D Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

o Kommuneplan




G Nytt jordsameie
frk1Privat forslag

Reguleringsplan




D Ny festegrunn over 10 år




D Bebyggelsesplan (eldre lovverk)




fl Arealoverføring
D Annet. 


Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

D Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

G Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

D Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

Grunneiendom D Anleggseiendom 1=1Jordsameie fl Festegrunn fl Arealoverføring

Må besvares:

A) Ji")Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 20-1m + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3)

B) fl Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kanetterrekvirentens
ønskeutsettesi inntil3 år. Etter3 år
fallertillatelsenetterpb1§ 20-1m
bort.)

C) 0 Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften§ 25)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullførin , ikke len er enn 2 år.
For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt

o Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

D Annet (angi hjemmel):



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling journal nr.

-

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Selvstendig bruksenhet

Bolighus

Fritidshus

Industri/Bergverk

Tilleggsareal til

Offentlig virksomhet

Landbruk/Fiske

Naturvern

Gnr./Bnr./FnriSnr.

Offentlig friluftsområde

Offentlig veg

Kommunikasjonsarealltekn. anlegg




o Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant




Allkomst





fl Riks-/fylkesveg 0 Kommunal veg g Privat veg
Pb1§ 66.1





Vegloven D Ny avkjørsel fra offentlig veg D Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel




§§ 40-43





Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges D Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Vann-





forsyning D Offentlig vannverk Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pb1§ 65 o Annet:




Avløp




Beskriv:




o Offentlig avløpsanlegg O Privat enkeltanlegg




Pb1§ 66 2




Privat fellesanlegg




Utslippstillatelse gitt (vedlegges) O Søkn. om utslippstillatelse vedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst. inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Side 2 av 4



Andre opplysninger
(foreksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn:

Adresse.

E-post:

Tif:

PoSted:§t .

&4/6 ~-4
Underskrift Sted

ilrAt

Hjemmelshaver(e) Navn:

E-post:

Underskrift Sted

Fakturaadresse: Na‘n

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

PostnrSted:

DatoUnderskrift

ID4A/4 74,./

PostnrSted

Tlf

E-post:

-

Eventueltutfyllendemerknader:
-

ykt g

Dato Unders

Tlf

Side3 av 4



Navn Adresse Navn Adresse:

Eiendom (gnr, , bnr. . fnr., snr)• Partsstilling Etendom (gnr . bnr., fnr., snr). Partssulling•

Sted:Dato: Underskrift. Sted-Dato: Underskrift:

Navn: Adresse Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partssolling Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling.

Sted:Dato: Underskrift. StedDato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn. Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., sm): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted:Dato: Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling:

Sted:Dato: Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr.. sm): Partsstilling:

Sted:Dato: Underskrift: Sted:Dato: Underskrift:

Side4 av 4
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Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse:  ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks:  

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

Nesset kommune - frådeling tilleggsareal fritidsbustad gbnr 59/20 
- Langfjorden hyttefelt del I - fråsegn ved søknad om dispensasjon 

frå reguleringsplan 
 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 

 

 

Søknaden inneber i praksis ikkje anna enn ei stadfesting av etablert situasjon. Vi har 

ikkje merknader. 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 

 

 

 

Med helsing  

  

Ole Helge Haugen  Johnny Loen 

Fylkesplansjef  Plansamordnar 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her 

 
 

  

 

 

Nesset kommune 

Kommunehuset 

6460   Eidsvåg i Romsdal 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

2013/568 21.01.2014 
 

6715/2014/DISPENSASJON/1543 
Johnny Loen, 71 25 82 88  14.02.2014 



Saksbehandlar, innvalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

29.01.2014
Dykkar dato
21.01.2014

Vår ref.

2014/728/13.10T/421.4
Dykkar ref.

Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune.
Frådeling av parsell - tilleggsareal til hyttetomt gnr59 bnr20 - Odd Arne
Langset. Fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og § 1-8.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde ikkje merknader til søknaden.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.)
fung. samordnar

Dokwnentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune

Bjarne Otnes
overingeniør

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak dfmmr.no www.fy,lkesmannen.no
6404 Molde
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