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Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

12275/2013/243 Klm Tornes, 71 25 81 94 28.02.2013

Tilsegn om tilskot frå kap.551 post 61- Næringsretta midlar til
regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2012

Tilsegn 2013-0039

Nærings- og miljøutvalet gjorde i møte 05.06.2012 (RN-sak 50/12) vedtak om fordeling av
kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgivaravgift(RDA) 2012. Handlingsplanar for bruk av desse
midlane i 2013 vart godkjende av Fylkesutvalet 25.02.2013 (sak U-28/13). Etter desse vedtaka er:

Nesset kommune tildelt kr.280 000,- i kompensasjon for endra arbeidsgivaravgift 2012
inkludert renter.

Heile tildelinga er planlagt brukt til tilretteleggjande tiltak. Midlane vil bli overført til kommunen.

Vilkår for tildelinga
Midlane skal nyttast i tråd med godkjend handlingsplan. Omdisponeringar mellom tiltak i
handlingsplanen kan gjerast av kommunen, men bruk av pengar på tiltak som ikkje ligg i
handlingsplanen skal drøftast med regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kan halde attende midlar dersom handlingsplanen ikkje er godkjent, midlane ikkje
er nytta i tråd med lokal handlingsplan og retningsliner, rapporteringskrav ikkje er innfridd eller at
midlane er akkumulert utan at det er gjort særskild avtale om dette.

Retningsliner for bruk

Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningsliner for RDA-midlane byggjer på Kommunal- og
regionaldepartementet sine retningsliner for bruk av postane 551.60 og 551.61 i Statsbudsjettet.
Begge er lagt ved dette tildelingsbrevet.

Midlane kan nyttast både til bedriftsretta og til generelle tilretteleggjande tiltak. Målet er at midlane
skal ta utgangspunkt i dei langsiktige utfordringane for dei aktuelle område, og gje varige positive
effektar for regionane og næringslivet. Viktige punkt i retningslinene er:

Investerin i ei enka ital aks'eka ital

Midlane kan ikkje nyttast til investeringar i eigenkapital i verksemder, som til dømes aksjekapital. Det
gjeld både bedriftsretta og tilretteleggande tiltak.

Vedlikehald 

RDA-midlene skal ikke brukast til vedlikehald. Vedlikehald er aktiviteter som er nødvendig for å
vidareføre eit produkt eller ein teneste på samme nivå som i dag.

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9 • Telefon: 71 25 81 80 • Telefaks: 71 25 81 67
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no
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Samferdsel 

Midlane kan nyttast til samferdsel dersom prosjektet ligg inne i vedteken fylkesvegplan eller i NTP.
Midlane kan ikkje nyttast til aksjekjøp i vegselskap eller liknande.

Kommunal verksemd

Midlane kan ikkje nyttast til ordinær drift av, eller investeringar i, kommunal tenesteproduksjon.

Administras'ons- o 'ennomf rin skostnader
Frå 2011 kan kommunane eller det selskapet som forvaltar midlane, bruke inntil 5% av RDA-midlene
til dekking av administrasjons- og gjennomføringskostnader knytt til forvaltninga. Personalkostnader
for tilsette som er knytt til forvaltning av RDA-midlane, overhead og reisekostnader inngår i begrepet,
jfr retningsliner frå KRD, Del I, pkt5: "Avgrensinger i bruken av midlene".

Driftsstøtte 

RDA-midlane skal ikkje nyttast til driftsstøtte. Tiltak skal difor ikkje støttast over meir enn fem år.

Renter avdra o refinansierin
Dekning av renter og avdrag på lån, og refinansiering av allereie gjennomførte prosjekt er ikke lov.

Kaus'on o arantier
Det er ikke lov å bruke RDA-midlane for å stille kausjon eller anna økonomisk garanti knytt til
næringsverksemd.

Tilskot eller offentli e anskaffelser
Kommunen skal i kvart tilfelle vurdere om bruken av RDA-midlar er å rekne som tilskot eller kjøp av
teneste. Dersom midlane vert brukt til kjøp av teneste må ein ta omsyn til lov om offentlige
anskaffelser.

Forvaltning i kommunane

Kommunen er ansvarleg for å forvalte midlane i samsvar med regelverk og lokale handlingsplanar.

Dele erin av forvaltnin sansvar

Kommunen kan delegere forvaltning av RDA-midler til organisasjoner som næringsforum eller
liknande. Kommunen og de som er delegert forvaltningsansvar må etablere et forsvarlig system som
sikre korrekt saksbehandling. Dette innebærer blant annet retningslinjer/fullmakt/avtale som
fastsetter ansvarforhold, hvordan ordningen skal forvaltes, kunngjøring, søknadsbehandling, vedtak
om tildelinger, tilsagnsbrev, utbetaling, rapportering om bruken av midler og kontroll.

Bel s rense for bedriftsretta ros'ekt
Innovasjon Norge skal handsame bedriftsretta prosjektsøknader med kostnadsramme over
kr. 300 000,-. Dette er ein auke i høve til tidlegare, og tilsvarer regelverket for kommunale
næringsfond. Bedriftsretta enkeltsaker med lågare kostnadsramme skal behandlast av kommunen.
Fylkeskommunen sine retningsliner vil bli oppdatert på dette punktet.

Krav til informas'on o kunn 'erin
Den som forvaltar RDA-midlane må syte for at midlane blir kunngjort på ein slik måte at ein når heile
målgruppa som tilskotsordninga tek sikte på. Kunngjeringen skal innehalder formålet med ordningen,
tildelingskriterium, krav til innhald i søknaden eventuell søknadsfrist. Det er opp til lokal forvaltar å
avgjere korleis kunngjeringa skal gjerast.

Krav til søknad
Tilskot frå RDA-midlane skal berre tildelast etter ein konkret søknad. Søknaden skal innehalde namn
og adresse, org.nr, prosjektbeskrivelse, omfang, tidsrom, budsjett/kostnadsoversikt og søknadssum.
Fylkeskommunen vil utarbeide eit forslag til standardisert søknadsskjema, som kommunen kan
tilpasse sitt saksbehandlingssystem.

Tilskotsbrev
Ein søknad som er innvilga, skal stadfestast med tilskotsbrev. Nedanfor følgjer normalkrav for kva eit
slikt tilskotsbrev skal innehalde. Kommunane, og dei som forvaltar midlar på vegner av kommunane,
kan tilpasse dette til sine eigne system og kontrollrutinar.
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Namn og adresse til mottakaren, organisasjonsnummer, bank- eller postgirokontonummer
Tilskotssum
Formål og kva slags tiltak midlane kan nyttast til
Kostnadsoverslag som er lagt til grunn for tilsegna
Eventuelle vilkår som knyter seg til bruken av midlane, medrekna krav til dokumentasjon før
midlane kan utbetalast
Støttekriterium og støtteformer
Tidsfrist for bortfall av tilsegn
Utbetalingstidspunkt, utbetalingsrutinar og behandling av eventuelt for mykje utbetalt tilskot
Krav til at mottakaren sjølv kontrollerer at den utbetalte summen er korrekt
Krav til rapportering, rekneskap og revisorattestasjon
Krav til oppbevaring av rekneskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysningar som ligg
til grunn for søknaden eller utrekninga av tilskotssum
Opplysningar om eventuelle kontrolltiltak som kan bli sette i verk, også med tilvising til
Stortingets løyvingsreglement § 10 og at Riksrevisjonen har høve til kontroll
Moglege reaksjonsformer dersom mottakaren ikkje opptrer i samsvar med skriftlege
føresetnader, til dømes tilbakebetalingar
Dersom tilskot blir gitt som bagatellmessig støtte, skal ein oppgi dette
Opplysningar om klagerett etter forvaltningslova § 28.

Vi syner ellers til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Konsekvenser ved feil bruk av midlane
Fylkeskommunen har ansvar for at RDA-midlane blir forvalta i tråd med formålet og retningslinjene for
post 61. Bruk av midlene i strid med retningslinene vil medføre krav om tilbakebetaling ved at neste
års tildeling blir redusert med tilsvarende beløp.

Kontroll 


Riksrevisjonen eller Fylkesrevisjonen kan føre kontroll med at midlane er nytta i pakt med
føresetnader i strategiar, planar, retningsliner m.m.

Utbetalin til tilskot mottakarar

Sluttutbetaling skal alltid skje etterskotsvis mot godkjend rapport og rekneskap. Det kan gjerast
delutbetalingar til påløpne utgifter med inntil 75 % av løyvd tilskot. Dei siste 25 % skal haldast
attende til prosjektet er avslutta og sluttrapport er godkjent.

Rapportering

For tilretteleggande tiltak har kommunen rapporteringsansvar til KRD gjennom systemet RF13.50
innan 01. februar 2014.

Kommunen skal i tillegg sende ein skriftleg rapport til Møre og Romsdal fylkeskommune innan
15.februar 2014. Denne rapporten skal skildre korleis midlane er brukt, med vekt på oppfylling av
hovudmål (effektar) og resultatmål (målbare resultat). Det vil bli lagt større vekt på mål- og
resultatstyring i virkemiddelbruken framover. Vi kjem attende til krav til innhald i den skriftlege
rapporteringa i eit eige skjema.

For bedriftsretta tiltak skal kommunen i samarbeid med prosjekteigar ta ansvar for å innhente
fullstendig prosjektrapport og rekneskap (revisorgodkjent for tilskot over kr. 100 000,-), og sende
dette til Innovasjon Norge, som så rapporterer vidare til KRD.

Med helsing

— Bergljotndstad Kim Tornes -
regiona'l-g næringssjef rådgivar
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Tilsegn om tilskot frå kap.551 post 61- Næringsretta midlar til regional utvikling,
kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2012

Tilsegn nr 2013-0039

AKSEPT AV TILSAGN

	 (namn på tilskotsmottakar) har gjort seg kjent med, og
aksepterer vilkåra for tilsagnet. Tilsegnet skal aksepterast innan 6 veker etter at det er
mottatt for å være gyldig.

Stad• 	 Dato: 


For tilskotsmottakar (signatur): 


Aksept av tilsagn skal sendast Møre og Romsdal fylkeskommune, regional-
og næringsavdelinga Fylkeshuset, 6404 Molde, seinast 6 veker etter mottatt svar.











-

0
Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundveien 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 71 25 87 21

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Oppland fylkeskommune

postmottak@oppland.org.no

Regional delplan for Dovrefjell - vedtak om planprogram

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har gjort følgjande einstemmige vedtak om planprogram, 
sak U 20-13:

"Fylkesutvalet i Møre og Romsdal viser til NINA-rapport 800 med kart over villreinen sitt 
biologiske leveområde og til NINA-rapporten Horisont Snøhetta om GPS-prosjektet for m.a. 
å finne ut meir om villreinen sin arealbruk. Begge desse raportane syner klart at dagens 
villrein ikkje brukar landtungene ut mot Romsdalsfjorden, Langfjorden og til dels 
Sunndalsfjorden. Det er difor ikkje naudsynt å planlegge for så store areal utanom villreinen 
sitt leveområde som Fylkesrådmannen har foreslått. 

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal fastset planprogram for Regional plan for 
Dovrefjellområdet med heimel i plan- og byggningslova § 14-2 slik det er vedlagt saka med 
unntak for plangrensa. For Møre og Romsdal sin del gjeld same plangrensa som tidlegare 
vedteke. I tillegg tek ein ut Sunndalsøra.

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal tek ikkje stilling til plangrensene for dei tre andre 
fylkeskommunane."

Kopi:
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Hedmark
Sunndal kommune
Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Hedmark fylkeskommue
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Rauma kommune
Nesset kommune

FYLKESORDFØRAREN

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

12652/2013/131 Johnny Loen 04.03.2013

Med helsing

Jon Aasen
fylkesordførar



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE 20[3/ Z•4-2_

Statkraft Energi AS
v/Ingebrigt Bævre
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 0 6 MAR2013
Vår ref.: NVE 200702579-39 tbd/ren
Arkiv: 432 Saksbehandler:
Deres dato: 25.1.2013 Rune Engesæter
Deres ref.: 201001751-34

Dam Aursjo i Nesset kommune. Klassifisering - vedtak
Vi viser til deres brev datert 25.1.2013 med forslag om klassifisering av dam Aursjø i Nesset kommune.
Forslaget er basert på dambruddsbølgeberegninger utført av Norconsult med rapport datert 21.12.2004.
Rapporten er tidligere oversendt NVE med brev av 4.5.2005.

Dam Aursjø er en steinfyllingsdam med oppstrøms betongplate. I følge vår database har dammen
maksimal høyde 40 m og lengde 1060 m, og demmer opp et volum på ca. 561 mill. m3.Dammen er
foreslått satt i konsekvensklasse 3.

Dammen tilhører et anlegg med konsesjon datert 31.7.1953, fastsatt ved kongelig resolusjon.

Vedtak

Med hjemmel iforskrffl om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskr(ten) § 4-1 settes dam
Aursjø i konsekvensklasse 3.

Begrunnelse

Saken er vurdert etter § 4-2 i damsikkerhetsforskriften og er basert på mottatt dokumentasjon og
tidligere innsendte dambruddsbølgeberegninger.

Et eventuelt brudd på dam Aursjø er vurdert til å kunne berøre ca 107 boenheter, tilsvarende
konsekvensklasse 3. Langs den berørte strekningen vil det i tillegg bli betydelig ødeleggelse av veier,
bruer og infrastruktur med stor betydning for liv og helse, tilsvarende konsekvensklasse 2. Det må
regnes med spesielt store skader på fremmed eiendom, i tillegg tilat Eresfiord kirke og kirkegård også
ligger i det berørte området. Vannmengdene og —hastighetenetilsier at det vil bli store forandringer i det
berørte landskapet. Totalt tilsvarer dette etter NVEs vurdering konsekvensklasse 3 for
klassifiseringskriteriet miljø og eiendom.

Ut i fra en samlet vurdering settes dam Aursjø i konsekvensklasse 3.

E-post nve@nve no Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO Telefon 09575 Intemett www nve no

Org nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Reglon Nord Reglon Ser Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustda svn 1B Vangsveien 73

Postboks 5091 Matorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO




3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Kommentarer

Plassering av dammen i konsekvensklasse 3 medfører at damsikkerhetsforskriften og forskrift om
internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) gjøres gjeldende fullt ut.

Anleggseieren har ansvaret for å oppfylle kravene i vannressursloven og ovennevnte gjeldende
forskrifter. I korthet betyr dette at anleggseieren skal:

ha tilstrekkelig med kvalifisert personell i sin organisasjon

sørge for at det er godkjent en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for anlegget

etablere og utøve internkontroll som dokumenterer at krav i lov og forskrifter blir overholdt

etablere og utøve et overvåkingsprogram

Anlegget og området rundt må sikres mht. allmennhetens bruk og ferdsel både i bygge- og driftsfasen,
jf. vannressursloven § 5 og damsikkerhetsforskriften § 7-6.

Anleggseier er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er riktig klassifisert. Dersom det skjer endringer
som kan forandre anleggets konsekvensklasse må anleggseier søke omklassifisering i samsvar med
damsikkerhetsforskriften kapittel 4.

Gebyr

Med hjemmel i damsikkerhetsforskriften § 8-3 og IK-vassdrag § 12, gitt med hjemmel i henholdsvis §
58 og § 54 i lov om vassdrag og grunnvann, skal eiere av vassdragsanlegg dekke NVEs kostnader
forbundet med NVEs tilsyn, kontroll og godkjenning av anleggene. Totale kostnader skal fordeles på
alle landets anleggseiere. Gjeldende minste årsgebyr pr. vassdragsanlegg er kr 2.000. Gebyret gjelder fra
det året det er fattet vedtak om konsekvensklasse og er registrert i vår database. Faktura sendes ut ultimo
september hvert år. NVE har fastsatt beregningsregler for gebyret.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

61,[k
1nginn AsgaiklBendiksen Lars Grøttå
avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: Nesset kommune, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL



Nesset kommune Arkiv: X31

Arkivsaksnr: 2012/1402-11

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 30/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 25.04.2013

Endring av politivedtekter for Nesset kommune

Vedlegg
1 Forskrift om politivedtekt, Nesset kommune, av 02.06.1997
2 Forslag til ny forskrift om politivedtekt, Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Politivedtekter med endringer gjøres gjeldende for Nesset kommune. Politivedtektene skal godkjennes 
av Justis- og beredskapsdepartementet etter vedtak fra kommunestyret i Nesset. 

Saksopplysninger

Politivedtekter er lokale vedtekter for en kommune som er vedtatt av kommunestyret og godkjent av 
justis- og beredskapsdepartementet. Lovhjemmelen for å fastsette slike vedtekter finnes i «Lov om 
politiet» (politiloven) av 4. august 1995, § 14. Politivedtekter omhandler gjerne regler for ro og orden i 
kommunen, gatesalg, utendørs tilstelninger, reklameskilt, plakater, tilgrising, snørydding, strøing og 
lignende. Overtredelse av vedtektene, eller av pålegg gitt i medhold av vedtektene, kan straffes etter 
politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse

Det ny- etablerte politirådet har etter politisk anmodning gjennomgått kommunens politivedtekter for å
se på behovet for endringer i vedtektene. 

Vurdering

Under gjennomgangen av kommunens politivedtekter kom en frem til at det var behov for å gjøre 
endringer i noen av paragrafene i vedtektene. Det var også et enstemmig ønske om å endre 
språkformen i vedtektene fra nynorsk til bokmål.

Følgende endringer foreslås:



§ 6 Hindringer
Tillegg til teksten; Eks. kan være reklameskilt, bilvrak e.l.

§ 15. Fortau m.v.
      Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av fortau og rennestein. 
Foreslås endret fra tidligere lys- og luftegraver.
§ 17. Strøplikt  Nytt
      Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er 
glatt.
§ 21. Kirkegård
      På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 
der. 

Ledd 2 foreslås fjernet; det er forbudt å trenge seg inn på kirkegården når denne er stengt for besøk.
§ 22. Husdyr m.v.
      Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller andre husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten 
forsvarlig tilsyn. Foreslås endret fra ….forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå…

Øvrige paragrafer foreslås uendret. 
Det vil bl.a innebære at § 28 som omhandler aldersgrense for adgang til offentlig dans eller lignende 
ikke foreslås endret. I kommunens ruspolitiske plan er et av forslagene til tiltak å heve aldersgrense 
for å komme inn på offentlig fest. Fra konfirmasjon til fullført Ungdomsskole. Dette tiltaket vil ikke 
være gjennomførbart i hht foreslåtte politivedtekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Betydning for folkehelse
Politivedtektene gir grunnlag for ro og orden i kommunen og medfører trygghet for innbyggerne.
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Forskrift om politivedtekt, Nesset kommune, Møre og Romsdal. 

Fastsett av Nesset kommunestyre 18. februar 1997 med heimel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. 

Stadfesta av Justis- og politidepartementet 2. juni 1997. Endra 31 des 2006 – sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32. 

Kapittel I Allmenne føresegner  

§ 1.Offentleg stad 

Med offentleg stad er i denne vedtekta meint gate, veg, her medrekna fortau, stig, park, torg 

e.l., plass, bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller annan stad der det er allmenn ferdsle eller 

som er bestemt for allmenn ferdsle. 

§ 2.Festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn 

Dei plikter som er lagd på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, 

leiger eller styrer hus eller grunn. 

Kapittel II Orden på offentleg stad  

§ 3.Ro og orden på offentleg stad 



På eller like attmed offentleg stad må ingen vere med i oppstyr, samanstimling, larm eller 

bråk som skiplar den allmenne orden eller ferdsel. 

Når mange menneske samlar seg nær inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad, 

stoppestad e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren 

gjev for å halde oppe den allmenne orden eller for å regulere ferdsla. 

§ 4.Song og musikk, reklame m.m. 

Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning 

eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet. 

Det same gjeld den som på eller nær offentleg stad ynskjer å dele ut eller spreie opprop, 

lysingar, reklame e.l., eller bruke gåande, køyrande eller flygande reklame. 

§ 5.Farleg eller skremmande verksemd 

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:  

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen eller med boge, sprettert e.l.,  

2. å brenne av krutt, fyrverk eller sprengstoff utan at politiet har gjeve løyve.  

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei 

som ferdast der.  

Det er forbode å bere ladd skytevåpen på offentleg stad. 

Kapittel III Sikring av ferdsla  

§ 6.Hindringar 

På eller ut over offentleg stad er det forbode å setje eller hengje noko som kan vere til hinder 

eller ulempe for ferdsla. 

Markiser skal vere festa så høgt at underkanten minst er 2,50 m over bakken. 

§ 7.Sport, leik 

Politiet kan sette forbod mot aking og andre former for sport, leik eller spel på bestemt 

offentleg stad der dette er påkravd av omsyn til ferdsla eller den almenne orden. 

§ 8.Sperring av fortau m.v. 

Krev byggjearbeid e.l. at gate, veg eller annan offentleg stad vert heilt eller delvis sperra for ei 

avgrensa tid, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet. Politiet kan setje nærare vilkår for 

løyvet. 

§ 9.Sprengingsarbeid 



Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal meldast til politiet på førehand. Politiet kan 

krevje særlege tryggingstiltak. 

§ 10.Diverse arbeid 

Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg 

stad der det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette 

korleis arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggingstiltak til vern for publikum. 

§ 11.Vedlikehald av bygning m.v. 

Ved vedlikehald av bygningar m.v. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for 

arbeidet å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast 

der. 

§ 12.Avvisarar 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren 

straks sette opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg å ferdast der, og snarast syte for 

at taket blir rydda. 

§ 13.Fjerning av sperrar 

Sperringar, avvisarar, stigar e.l. må takast bort når arbeid som nemnt i §§ 9, 10 og 11 er gjort 

eller når faren eller ulempen som er nemnt i § 12 ikkje lenger er til stades. 

§ 14.Ferdsle på frose vatn eller sjø 

Politiet kan av tryggingsgrunnar sette forbod mot eller gje regulerande føresegner for ferdsla 

på vatn eller sjø som er frose. 

Kapittel IV Reinhald på offentleg stad  

§ 15.Lys- og luftegraver 

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å gjere reine lys- og luftegraver som er 

knytta til eigedomen. 

Reinhaldet skal gjerast slik at det vert til minst mogeleg ulempe 

Oppsop e.l. må ikkje leggjast i kloakksluk. 

§ 16.Takras 

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å rydde fortauet utanfor eigedomen for snø 

og is etter takras. 

§ 17.Avløp for vatn 



Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørge for at avløp for vatn i fortau, rennestein, 

grøft e.l. vert halde ope. 

Kapittel V Hindre tilgrising  

§ 18.Hindre tilgrising o.l. 

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:  

1. å kaste glas, flasker, spikar, papir, fruktskal eller anna avfall,  

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på noko overflate mot offentleg stad, under 

dette på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og framkomstmiddel,  

3. å hengje opp kunngjeringar, plakatar, e.l. utan at politiet har tillete dette.  

 

Dette gjeld likevel ikkje oppslag på tavler e.l. som kommunen har godkjent til slikt bruk, 

eller oppslag på eigedom om tilhøve som berre høyrer eigedomen til eller 

næringsverksemda til dei som bur der.  

 
Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.  

 
Oppslag skal fjernast når dei er forelda.  

4. å urinere.  

§ 19.Avfall 

Den som driv med sal frå portrom, kiosk e.l., eller som driv anna liknande næringsverksemd 

på eller ut mot offentleg stad, skal syte for at området ikkje vert skjemt eller skitna til av 

verksemda, og pliktar å syte for at det blir sett opp mange nok korger for papir og avfall. 

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal syte for at papir og anna avfall blir fjerna 

etter arrangementet. 

Kapittel VI Offentlege anlegg  

§ 20.Kyrkjegard 

På kyrkjegard er det forbode å sykle, ake eller å drive sport, leik eller anna som ikkje sømer 

seg der. 

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besøk. 

0 Endra 31 des 2006 – sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. 

punktum.  

Kapittel VII Dyr  

§ 21.Husdyr m.m. 

Det er forbode å la hest, storfe, sau eller geit gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg 

tilsyn. 



Sirkusdyr eller ville dyr må ikkje førast på offentleg stad utan løyve frå politiet. 

§ 22. (Opphevd 31 des 2006 – sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 

første ledd nr. 1 2. punktum). 

§ 23. (Opphevd 31 des 2006 – sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 

første ledd nr. 1 2. punktum). 

§ 24. (Opphevd 31 des 2006 – sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 

første ledd nr. 1 2. punktum). 

Kapittel VIII Arrangement på offentleg stad m.v.  

§ 25.Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad 

Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som i hovedsak er av underhaldande, 

kunstnerisk, selskapeleg eller kommersielt slag, som har ein storleik som opplagt vil føre til 

behov for omfattande reguleringar av ferdsla eller vakthald, må søkje om dette innan ein frist 

som politiet set. Politilova § 11 gjeld tilsvarande. 

§ 26.Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement utanfor offentleg stad m.m. 

Den som vil lage til eit arrangement som er allment tilgjengeleg, må senda melding i god tid 

til politiet. Dette skal gjerast sjølv om arrangementet ikkje går føre seg på offentleg stad, når 

det er truleg at det vert naudsynt med polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av 

trafikken på grunn av storleiken på eller karakteren av arrangementet. Plikt til å melde frå 

gjeld óg samkome med dans eller anna tilstelning som i hovudsak er av selskapeleg eller 

underhaldande art for medlemmer av ei foreining eller liknande samanslutning. Politilova § 

11 gjeld tilsvarande. 

Kapittel IX Born  

§ 27.Offentleg dans e.l. 

Born under 15 år har ikkje tilgjenge til offentleg dans eller liknande allment tilgjengeleg 

tilstelling utan at dei er saman med foreldre eller andre føresette. 

Kapittel X Ymse føresegner  

§ 28.Forsøming av plikt 

Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve 

med heimel i vedtektene, kan politiet på vegne av vedkomande setje dette i verk. Den som har 

forsømt pliktene må dekkje utgiftene. 

§ 29.Straff 

Brot på vedtekta eller pålegg gjeve i medhald av vedtekta, vert straffa etter politilova § 30 nr. 

4, om ikkje tilhøvet kjem inn under strengare straffepåbod. 



§ 30.Iverksetjing 

Denne vedtekta tek til å gjelde 1 månad etter at ho er stadfest av Justis- og 

politidepartementet. Forskrift av 7. januar 1966 nr. 4561 om politivedtekt, Nesset kommune, 

Møre og Romsdal, fell bort frå same tid. 
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Forskrift om politivedtekt Nesset kommune, Møre og Romsdal 

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser  

§ 1. Offentlig sted  

       Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, 
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt 
for alminnelig ferdsel.  
 

§ 2. Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn  

       Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, 
bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.  

 

Kapittel II. Orden på offentlig sted  

§ 3. Ro og orden på offentlig sted  

       På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, 
sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.  

       Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, 
utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de 
pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller 
regulere ferdselen.  
 

§ 4. Sang og musikk, reklame m.v.  

       Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til 
oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til 
politiet.  

       Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut 
eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller 
flygende reklame.  
 

§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet  

       På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:  

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,  

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,  

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe 
for dem som ferdes der.  

       Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.  
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Kapittel III. Sikring av ferdselen  

§ 6. Hindringer  
       På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan 

være til hinder eller ulempe for ferdselen. Eks. kan være reklameskilt, bilvrak e.l.   

    Markiser skal være montert så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.  

§ 7. Sport, lek  

       Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig 
sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.  
 

§ 8. Avsperring av fortau m.v.  

       Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet 
offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd 
innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.  
 

§ 9. Sprengningsarbeid  

       Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd 
meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.  
 

§ 10. Diverse arbeid  

       Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på 
eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes 
til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og 
påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.  
 

§ 11. Vedlikehold av bygning m.v.  

       Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter 
ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er 
forbundet med fare eller ulempe.  
 

§ 12. Avvisere  

       Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller 
ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.  
 

§ 13. Fjerning av sperrer  

       Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 
og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.  
 

 

§ 14. Ferdsel på islagt vann eller sjø  
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       Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann 
eller sjø av sikkerhetsgrunner.  

 

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted  

§ 15. Fortau m.v.  

       Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av fortau 
og rennestein.  

       Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.  

       Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.  
 

§ 16. Snøfall og takras  

       Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall eller snøfall å rydde 
fortauet utenfor eiendommen for snø og is. 
 

§ 17. Strøplikt  Nytt 

       Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å strø fortauet utenfor 
eiendommen når det er glatt.  
 

§ 18. Vannavløp  

       Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, 
rennestein, grøft e.l. holdes åpne.  

 

Kapittel V. Hindre tilgrising  

§ 19. Hindre tilgrising o.l.  

       På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:  
 

1. å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,  

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 
sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 
transportmidler,  

3. å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.  

 

       Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt 
bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen 
eller næringsvirksomheten til dem som bor der.  

 
       Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.  

 
       Oppslag skal fjernes når de er foreldet.  

4. å urinere.  
 

§ 20. Avfall  
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       Den som driver salg fra kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet 
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller 
tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig 
antall kurver for papir og avfall.  

       Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet 
avfall blir fjernet etter arrangementet.  

Kapittel VI. Offentlige anlegg  

§ 21. Kirkegård  

       På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som 
ikke sømmer seg der.  

        

Kapittel VII. Dyr  

§ 22. Husdyr m.v.  

       Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller andre husdyr gå løs på eller ved 
offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.  

       Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.  

 

§ 23. (Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 
§ 14 første ledd nr. 1 2. punktum).  

§ 24. (Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 
§ 14 første ledd nr. 1 2. punktum).  

§ 25. (Opphevet 31 des 2006 – se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 
§ 14 første ledd nr. 1 2. punktum).  

 

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted m.v.  

 

§ 26. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted  

       Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 
omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 
vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får 
tilsvarende anvendelse.  

 

 

 

§ 27. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.v.  
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       Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding 
i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller 
størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden 
eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller 
annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 
av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.  

 

Kapittel IX. Barn  

§ 28. Offentlig dans e.l.  

       Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment 
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.  

 

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser  

§ 29. Pliktforsømmelse  

       Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller 
pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes 
bekostning.  

 

§ 30. Straff  

       Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter 
politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere 
straffebestemmelse.  

 

§ 31. Ikrafttreden  

       Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og 
politidepartementet.  

       Fra samme tid oppheves forskrift av 2. juni 1997 nr. 679 om politivedtekt, Nesset 
kommune, Møre og Romsdal.  
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 02.04.2013

Uttale til Forslag til skjøtselsplan og forslag til skjøtselsavtale for Prestneset:
Nesset kommune håper at tilrettelegging og god skjøtsel av Prestneset kan gjere at fleire kan bruke 
området til rekreasjon, at natur og kulturminne blir teke godt vare på og brukt som kjelde til kunnskap 
og formidling av historie. 
Under forslaga til tiltak bør det innarbeidast plan for toalett/servicebygg som del av tilrettelegging som 
universelt utforma turmål. Iverksetting av tiltaka føreset at finansiering er på plass.



Saksopplysningar

Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkeskonservatoren har sendt utpå høyring forslag til skjøtselsplan 
og forslag til skjøtselsavtale for Prestneset. Skjøtselsplanen har tittel Bautaen og gravrøysene på 
Prestneset.

Prestneset ligg rett nedafor Nesset prestegard og er eit nes som stikk ut i fjorden mellom Langfjorden 
og Eresfjorden. Området omfattar to gards- og bruksnummer i Nesset kommune: Nesset prestegard 
gbnr. 59/1 er eigd av Opplysningsvesenets fond og gbnr. 59/3 Bokta, er eigd av Helge Bugge.
I dag er Prestneset eit viktig område med mange verdifulle kulturminne. Området er er mykje brukt 
som turmål og friluftsområde og er delvis tilrettelagt med skilt og informasjonstavler.
I området er det ei rekkje kulturminne som f.eks gravrøyser, tufter etter husmannsplassar og ”bautaen” 
nede i fjøra. Alle spor etter menneske frå før år 1537 er automatisk freda. At eit kulturminne er 
automatisk freda betyr at det er ulovlig å skade dei. Beiting og dyrking kan fortsette dersom 
kulturminneforvaltninga ikkje betemmer noko anna. 
I alt har det vore sju husmannsplassar under prestegarden. Her låg og den første fastskulen i Nesset 
(1835). Bygningane på Nesset prestegard, inkludert naustet er vedtaksfreda. Det knyter seg mykje 
historie til begge gardene og området i samband med at Bjørnstjerne Bjørnson voks opp her. Nesset 
prestegard har historisk verdi også i nasjonal målestokk.

Området er avsett som LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde). Det er ikkje laga 
reguleringsplan for området.

Bakgrunnen for denne skjøtselsplanen er Bevaringsprogrammet for utvalte arkeologiske
kulturminne (BARK), og eit lengre ønskje om å gjere bautaen og gravrøysene på Prestneset
meir tilgjengeleg.
BARK er ei satsing på skilting, skjøtsel og tilrettelegging av nokre få utvalte kulturminne.
Målet for programmet er at eit representativt utval av arkeologiske kulturminne og kulturmiljø
skal sikrast gjennom langsiktig skjøtsel og gjerast tilgjengeleg for publikum innan 2020.
Området har eit stort potensial, både i oppleving-, friluftsliv og undervisningssamanheng.

Skilting, informasjon og sikring av området.
Skjøtselsplanen foreslår detaljerte løysingar for skilting og informasjon. Den beskriv og kortsiktige og 
langsiktige tiltak for skjøtsel med rydding og ”oppfrisking” av gravrøysene og andre kulturminne. 
Mellom anna blir det foreslått å opprette ein forsvarleg bålplass for brenning av kvist og drivved.
Prestneset har vore tilrettelagt som turmål, badeplass og natur- og kultursti, men stien er dårleg merka. 
Det er i første omgang ønskeleg med ein reguleringsplan og sikring av området. Deretter vil ein utarbeide 
eit større spelemiddelprosjekt, med mål om delvis universelt utforma turstiar med tilknyting til “kyststi” og 
hyttefeltet lengre aust.
I den langsiktige delen av planen er det tenkt eit større spelemiddelfinansiert prosjekt med opparbeiding av 
turmålet med universell utforming (UU). Her bør ein og legge inn toalett/servicebygg med UU standard i 
turområdet. Avstanden opp til prestegarden gjer at å tenke sambruk med Fjøsen her blir ueigna.
Parkeringsplassen ved Nesset Prestegard inngår som eit av tiltaka. Denne er finansiert i kommuebudsjettet i 
2013.

Brukarstyret for Nesset prestegard har uttalt seg om skjøtelsplanen i møte 6. februar sak nr 3/13.
Brukarstyret tilrår framlegget til skjøtselsplan.



Vurdering

I vedteken kommuneplan for Nesset 2012-2020 er kultur sett opp som eit satsingsområde og eit 
fortrinn for kommunen. Planen peikar på viktigheita av å ta vare på og tilrettelegge for opplevingar 
tilknytta kulturminne, natur- og friluftsområde. Det same gjeld vedteken Kommunedelplan for anlegg 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016.

Så tidleg som på 1970-talet vart det starta opp ein planprosess der ein kartla kulturminna på Prestneset. 
Reguleringsplanen vart aldri vedteken. Nesset kommune vurderer området som verdifullt og det bør 
settas i gang sikrings- og reguleringstiltak. Dei seinare åra har naboen til Prestneset, Helge Bugge gbnr 
59/3 hatt sauer på beite i området kvart år. Han har saman med Nesset kommune/Romsdalsmuseet og 
skuleklassar hatt ryddeaksjonar om våren. Orkanen Dagmar gjorde at dette vart ekstra mykje siste året. 
Mellom anna reiv orkanen ned den gamle bautaen som står i fjøra ved garden til Helge Bugge.

Prestneset og Nesset prestegard er begge sentrale som kulturminne og natur- og friluftsområde for 
innbyggarar og besøkande i kommunen. Det har stor verdi som attraksjon i samband med turisme og 
turistnæring. Betre tilrettelegging og skilting vil gje området eit stort løft. Ein naturleg konsekvens vil 
sjølvsagt også vere at området blir stelt og halde vedlike for formålet. Viser til pkt. 6.0 i Sikring og 
tilrettelegging i forslaget til skjøtselsplan. 
Rådmannen vil tilrå forslaget til skjøtselsplan. 

Økonomiske konsekvenser

I forslaget til skjøtselsplan ligg det forslag til budsjett og finansiering. Fylkeskommunen tar ansvaret 
for BARK prosjektet og har alt tilgjengeleg kr 50.000,- gjennom riksantikvaren. Vi får opplyst at det 
vil bli søkt om ytterligare kr. 75.000,- til. 
Parkeringsplassen ved Nesset prestegard er finansiert gjennom budsjettet for 2013. Med atterhald om 
medvirkning frå Romsdalsmuseet og frivillig arbeid (dugnad) gjenstår da ca kr 30.000,- for å 
gjennomføre tiltaka som er skissert på kort sikt.
Mellom- og langsiktige tiltak avheng m.a på tilsagn om spelemidlar til universelt utforma tursti, og 
vedtak i dei enkelte tiltaka.

Betydning for folkehelse
Prestneset har allereie stor verdi som turmål. Tiltaka som er skissert i forslaget til skjøtselsplan og 
tilrettelegging vil vere eit fint tiltak for å stimulere til meir aktivitet og friluftsliv. Kombinasjonen med 
kulturminne og formidling er veldig positiv. Her vil det kunne leggast til rette for alle å sjå og oppleve 
dette fine og unike området i kommunen vår. Det vil gje auka forståing for historie og knyte notid og 
fortid saman på ein god måte. Bruken av området som beitemark for sauer er og eit positivt element 
for besøkande.
Kulturminne i kombinasjon med turmål og friluftsområde er forankra i Kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016.
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Høyring - Forslag til skjøtselsplan og skjøtselsavtale - Prestneset -
Nesset kommune

Viser til tidlegare samarbeid om skilting, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminne på
Prestneset, og vi har som mål å komme i gang med arbeidet til våren 2013.

Vedlagt følgjer utkast til skjøtselsplan og skjøtselsavtale for området, og ber partnerane i samarbeidet
komme med merknadar og innspel innan 10. april 2013.

Med helsing

jørn Ringstad Kristoffer Dahle
fylkeskonservator arkeolog

Kopi:
Romsdalsmuseet avd. Nesset prestegard
Opplysningsvesenets fond
Helge Bugge

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
pb 535 Sentrum 0105 OSLO

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9 • Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrFylke.no • www.mrfylke.no
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Møre og Romsdal
fylkeskommune

AVTALE
OM SKILTING,SKJØTSELOGTILRETTELEGGING

AV AUTOMATISKFREDAKULTURMINNE

Mellom Møre og Romsdalfylkeskommune, Nessetkommune, Romsdalsmuseet/Nesset
prestegard og berørte grunneigarar

er det inngått følgjande avtale om skilting, skjøtsel og tilrettelegging på Prestneset, gbnr

59/1 og 3, i Nesset kommune, i tråd med Bevaringsprogrammet for utvalte arkeologiske

kulturminne (BARK) og vedlagte skjøtselsplan.

Ansvarsforhold
Fylkeskommunenhar det faglege ansvar etter forskrift om fagleg og geografisk

ansvarsfordeling av 9. februar 1979, seinast med endring av 1. januar 1993. § 11a.

Kommunen skal administrere og leie arbeidet, og stå for praktisk gjennomføring og

oppfølging i samsvar med skjøtselsplanen. Kommunen har også det økonomiske ansvaret for

gjennomføringa av skjøtselsplanen i avtaleperioden.

Det vises også til skjøtselsplanen der tiltak, finansiering og arbeidsdeling blir ytterlegare

spesifisert.

Mislighold og tvister
Dersom det føreligg vesentleg misleghald kan kvar av partane heve skjøtselsavtalen etter at

partane har fått ein rimeleg frist til å retta opp påtalt misleghald. Slik påtale må setjast fram

skriftleg. Tvistar med omsyn til denne skjøtselsplanen skal søkast løyst i minnelegheit.

Dersom einigheit ikkje vert oppnådd, kan tvisten avgjerast ved voldsgift, jfr. Tvistemålslovens

kap. 32.

Skjøtselsavtalens varighet
Skjøtselsavtalen gjeld fram til 2020, og kan deretter seiast opp med 1 års skriftleg varsel.

Dersom revisjon av skjøtselsavtalen eller skjøtselsplanen innafor avtaleperioden medfører

endra ansvarstilhøve eller kostnader, må dette godkjennast av samtlege avtalepartar og

påførast dei respektive dokumenta. Det kan føretakast mindre justeringar i skjøtselsplanen

som må godkjennast av fylkeskommunen. Endringar påførast planen med underretning til

partane. Ved motstrid mellom skjøtselsavtale og skjøtselsplan gjeld planen føre. Det er til ei

kvar tid siste reviderte skjøtselsplan som gjeld.



Avtalen er underteikna i fem originale eksemplar der partane i skjøtselsplanen får ein kvar.

Stad  Dato 	 Stad Dato 


Bjørn Ringstad Turid Leirvoll Øverås

Møre og Romsdal fylkeskommune Nesset kommune

Stad  Dato 	 Stad Dato 


Terje Skaug

Opplysningsvesenets fond (59/1)

Helge Bugge

Grunneigar (59/3)

StadDato 


Bjørn Ølander

Romsdalsmuseet/Nesset prestegard

Vedlegg: Skjøtselsplan av 31. januar 2013.
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Forord

Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes
ein bygning, ein veg, eit gravminne, ein steinalderbuplass, ei kokegrop eller eit
jarnvinneanlegg, men også stader det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjonar til.

Kulturminna representerer både uerstattelege kjelder til kunnskap om fortidige samfunn, og
ein ressurs for oppleving og bruk. Frå tida før skriftlege kjelder, er dei materielle leivningane
dei einaste kjeldene til å forstå menneska og det samfunnet dei levde i. Kulturminne frå
forhistorisk tid og mellomalder (eldre enn 1537) er automatiskfreda som følgje av sin høge
alder, jf. Kulturminneloven § 4.

Mangfaldet av arkeologiske kulturminne og kulturmiljø er stort, og kulturminna kan gjerast
tilgjengeleg på mange ulike måtar. Enkelte er ideelle for tilrettelegging i tråd med prinsipp for
universell utforming, men det er også mange stader der dette ikkje er mulig, ut frå omsynet til
det arkeologiske kulturminnet, topografien og det omkringliggjande landskapet. Det er heller
ikkje eit mål at alle arkeologiske kulturminne blir tilgjengeleggjort. Ei rekkje lokaliteter er
sårbare og har best vern gjennom å få liggje i fred.

Bevaringsprogrammet for utvalte arkeologiske kulturminne (BARK) er ei satsing på skilting,
skjøtsel og tilgjengeliggjering av nokre få utvalte kulturminne. Målet for programmet er at eit
representativt utval av arkeologiske kulturminne og kulturmiljø skal sikrast gjennom
langsiktig skjøtsel og gjerast tilgjengeleg for publikum innan 2020.
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1.0 Samandrag

Denne skjøtselsplanen er skrevet i samband med BARK —Bevaringsprogrammet for utvalte
arkeologiske kulturminne, og gjeld for perioden 2013-2020.

Planen gjeld følgjande automatisk freda kulturminne:

Gravfelt, Prestneset (ID 73060)
Gravfelt, Prestneset (ID 73061)
Gravfelt, Heimstad på Prestneset (ID 73062)
Busetjing-aktivitetsområde, Lok 1 (1D 119072)
Busetjing-aktivitetsområde, Lok 2 (ID 119185)
Busetjing-aktivitetsområde, Lok 3 (1D 119184)
Busetjing-aktivitetsområde, Lok 4 (1D 119278)
Dyrkingsspor (ID 160860)

Dei tre førstnemnte vil bli prioritert for skjøtsel og tilrettelegging, som følgje av
tilgjengelegheit og formidlingsverdi, men alle vil bli avmerkt og omtalt på skilt.

Følgjande partar tek del i arbeidet med skilting, skjøtsel og tilrettelegging:

Møre og Romsdal fyllceskommune
Nesset kommune
Nesset prestegard/Romsdalsmuseet/Prestegardens venner
Opplysningsvesenets fond, grunneigar (Nesset prestegard, gbnr 59/1)
Helge Bugge, grunneigar (Heimstad, gbnr 59/3) og tilsynsmann for
Opplysningsvesenets fond
Riksantikvaren
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2.0 Bakgrunn og målsetjing

Bakgrunnen for denne skjøtselsplanen er Bevaringsprogrammet for utvalte arkeologiske
kulturminne (BARK), og eit lengre ønskje om å gjere bautaen og gravrøysene på Prestneset
meir tilgjengeleg.

BARK er ei satsing på skilting, skjøtsel og tilrettelegging av nokre få utvalte kulturminne.
Målet for programmet er at eit representativt utval av arkeologiske kulturminne og kulturmiljø
skal sikrast gjennom langsiktig skjøtsel og gjerast tilgjengeleg for publikum innan 2020.

3.0 Området

Prestneset ligg like nedanfor Nesset prestegard, på neset mellom Langfjorden og Eresfjorden i
Nesset kommune. Prestegarden har ei lang historie, med prestar heilt sidan 1500-talet. Mest
kjent er likevel garden som staden der Bjørnstjerne Bjørnson vaks opp. Her er i dag museum
og kultursenter. Heile eigedomen er ått av Opplysningsvesenets fond.

-

Figur 1. AlMenetter Dagmar Figur 2. Fjæra på Prestneset.

I dag er Prestneset eit viktig turmål og friluftsområde, og blir også nytta til bading om
sommaren. Frå prestegarden og ned til Prestneset går det ein askeallé. Ved enden av alléen
finn du ei informasjonstavle, og som del av Nordsjøløypa har det også vore ein Kultur- og
natursti på Prestneset. Ti punkt har vore sesongmessig merka med treskilt med nummer og
punktnamn.
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3.1 Kulturminne og kulturmiljø

Bygningane på Prestegarden er vedtaksfreda (ID 87270). Dette omfattar også naustet på
Prestneset. Ned til naustet går askealléen som skal vere planta av Inger Elise Bjørnson, mor til
Bjørnstjerne Bjørnson. Eit eldre prestenaust låg lengre vest, saman med eit tiendenaust (ID
141823). Begge blei tatt av Tjellafonna i 1756. Ytst på neset ligg også Tjellesteinen som skal
ha blitt kasta på land under denne naturkatastrofen.

På neset finns også spor etter fleire tufter. Totalt skal det ha vore sju husmannsplassar under
Prestegarden. Nyare opplysingar seier også at "den faste skole" blei etablert på Prestneset i
1835, av Johan Wegede. Området har dessutan mange automatisk freda kulturminne, frå
steinalderen og fram til i dag.

Figur 3 og 4. Prestenaustet og tuft etter husmannsplass
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Figur 5. Kart over Prestneset (jf. Askeladden)
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Steinalderbu lassar 119185 119278 o 141821 .
Lengst aust på Prestneset ligg det ein steinalderbuplass (ID 119278) frå fangststeinalderen (ca
4000 f.kr.), då strandlinja låg over 20 meter høgare. Noko lengre vest ligg det ein buplass (ID
119185) som er C14-datert til yngre steinalder (ca 3300-3000 f.Kr.). Frå om lag same periode
er det også funne ein skiferkniv og ei lita grønnsteinsøks i Bukta (ID 141821). Skiferkniven
blei funne på om lag same høgd (17-20 m o.h.). På dette tidspunkt kan ein ha hatt kjennskap
til jordbruk, men det er usikkert om det blei praktisert på staden.

Figur 6. Den eldste buplassen Figur 7. Mange funn er gjort i Bukta

Det f rste 'ordbruket 119184 119072 o 160860
Dei to områda like nord for Kalvskinnet (1D 119072 og 119184)høyrer sannsynlegvis saman,
og er datert til perioden yngre steinalder-bronsealder (ca 2150-500 f.kr.). På denne tida reknar
ein med at det eldste jordbruket var blitt etablert i Romsdal. Det er likevel usikkert om desse
jordbruksspora kan knytast til Prestegarden eller til eit eldre gardsanlegg. Like nedanfor tunet,
og sørvest for stien ned til Prestneset er det derimot registrert ei åkerrein (1D 160860). Slike
terrassar blir danna gjennom dyrking og jordsig over lang tid, og går truleg langt tilbake i
jarnalderen. Ei nærmare undersøking av åkerreina vil ikkje berre kaste lys over alderen på den
historisk kjente åkeren, men også fortelje oss kva som blei dyrka og korleis vegetasjonen i
området har utvikla seg over tid.

Det er også registrert ein del andre funn omkring Bukta som har samanheng med tidleg
gardsbusetjing, mellom anna tre bryner av kvarts, ein celt og ei fiskesøkke.

Gravr sene o bautaen 1D73060 73061 o 73062
Dei mest kjente fomminna på Prestneset er likevel bautaen og gravrøysene, fordelt på tre
område (ID 73060, 73061 og 73062). Bautaen som er om lag 1,8 meter høg stammar frå det
sørlege gravfeltet, men har vore flytta litt rundt i området. Den ligg no nede etter at den
hamna i fjøresteinane under orkanen Dagmar.

Det største feltet ligg midt oppe på neset, med godt utsyn utover sjøen og hovudferdselsåra.
Her er det påvist ni store røyser. To av desse er noko omrota og usikre. Dei er bygd opp av
naken stein, og varierer i storleik mellom 7-8 m og 15 m i tverrmål. Eit trekk som går att ved
dei fleste røysene er at de har et stort søkk i toppen, såkalla plyndringsgroper. Dette kan vere
spor etter skattegraving, både i nyare og eldre tid, men ein del stein kan ha vore fjerna i
samband med bygging av grunnmurar på plassane på 1800-tallet.Truleg er mange røyser også
fjerna i samband med dyrking og anna aktivitet i området. Det skal ha vore fleire røyser her
ute tidlegare, og det er mogleg at heile Prestneset har danna eit meir eller mindre
samanhengande gravfelt.
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Figur 8. Kart over dei innmålte gravrøysene (2012), med åkerreina lengst til høgre (jf Askeladden)
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Figur 9. Bautaen etter Dagmar Figur 10. Overpløgde gravhaugar på Sølvbunkeenga

Det er gjortfleire funni tilknytingtil gravene.Trulegkandesse hablitt funneav prestesonen
AndreasSteen som skalha grove i hauganepå 1870- eller 1880-talet.Funnaomfattarto runde
bronsenøklarfrå800-900-talet (C14187) og ein beltesteinfråeldrejernalder(C14260). Han
skal også ha funneein del sakerav gammaltrustajern,men desse blei forkasta.Funnatilseier
at gravenestammarfråperioden400-900 e.Kr.Den nedstegrava(4 m o.h.) kanhellerikkje
vere noko særlegeldreut fråstrandlinjeforskyvinga.



Figur11.Bronsenøklarfrå vikingtida,funnepåPrestneset

Nøklanesom er funne på Prestneseter av ein sjeldantype, og det er berre funneom lag 10
stykk i landet av same typen.Beltesteinenvar av kvartsitt,og fungertesom eit slags fyrtøy.
Sannsynlegviser dennefrå folkevandringstida(400-550e.Kr.).
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3.2 Historikk
Bjørnstjerne Bjørnson er ein av dei første som omtalar gravfeltet i diktet "Der ligger et land":

"Vi sprang ned tilfjorden, vi stirrede mod
Den askegrå bauta, hvor gammel den stod,
Hun stod der den eldre sa ingenting,
Men steinsatte hauger låg rundt i ring"

Det tok derimot lang tid før gravfeltet blei oppdaga av fagfolk. Den eldste opplysninga vi har
om gravrøysene på prestegården er fra 1870-åra, nedteikna av Bendix Bendixen fra Bergen.
Han skriv at det"På "Nesset" (prestegard) skal det vere to røyserpå innmarka" (ID73060?).
I eit notat frå 1932 høyrer vi også om det største gravfeltet: "7-8 røiser på neset inne i skogen
RD730611,dessuten 2 utkastede røyser tett ved plassen Bukta [1D730601". Frå same bruket
er det også levert inn fleire funn, deriblant ein jerncelt (T14593) som skal vere funne mellom
to gravrøyser i ein åker.

Den beste og mest omfattande skildringa av fornminna på Prestegarden har vi likevel frå
lokalhistorikeren Ola Hola, som gjennomførte ei kartlegging i 1945. Han kom fram til at det
då var 10 fornminne igjen (7 røyser og 3 steinringer), men tok også med opplysingar om
fornminne som er fjerna opp gjennom åra. Det er forholdsvis gode opplysninger om 17
gravrøyser som er fjerna "i kjent tid". I tillegg nemner Hola to bautasteinar og "ein del
steinringar". Totalt kan det altså ha vore om lag 30-35 gravminne i området. Den største
bautaen skal ha vore 2,5 meter høg og stått ved ei gravrøys, men seinare blei begge endane
slått i stykke.

-

'

Figur13.GravrøyspåPrestneset
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Nils Parelius skaffa større interesse for området da han fikk arrangert en konkurranse for
speidartroppen i Eidsvåg om registrering av fortidsminna på Prestneset i 1961. Her blei seks
røyser kartlagt i skogsområdet, samt ei ny gravrøys på eigedomen Heimstad (1D73062).
Under ei synfaring med eigaren kunne han vise ein bautastein som låg like ved fjæra. Den var
funne liggande på jordet rett ned for gravrøysa, og køyrt vekk fordi den låg i vegen for
dyrkinga. Av same grunn blei det avgjort at ein skulle reise steinen nær fjæra og utanfor
åkeren, noko som blei gjort seinare same år.

I 1979blei det ytra eit ønske om fiytting av bautaen tilbake til funnstaden, men dette blei
ikkje gjort. Både under nyttårsorkanen i 1991 og Dagmar i 2011 blei bautaen tatt av stormflo,
og fyllinga den stod på har gradvis blitt vaska vekk. Bauten blei gjenreist på 1990-talet, og
med stønad frå det offentlege blei det også rydda noko skog. I 1998blei området tilrettelagt
som ein enkel natur- og kultursti, og like ved alleéen blei det satt opp eit større hovudskilt
som viste dei ulike postane. Det blei også laga forslag til skjøtselsplan.

3.3 Status
Allereie på 1970-taletblei det starta opp ein planprosess der ein kartla kulturminna på
Prestneset. Reguleringsplanen blei ikkje vedteken. Nesset kommune vurderer området som
verdifullt, og ønskjer å setje i gang sikrings- og reguleringstiltak.

Dei seinare åra har nabo Helge Bugge hatt sauer på beite i området kvart år, og har saman
med Nesset kommune/Romsdalsmuseet og skuleklassar er det rydda krattskog, vindfall,
drivved og søppel i heile området. Det er vidare eit ønske om meir skjøtsel, betre skilting og
betre merking av stiane.

Området har eit stort potensial, både i oppleving-, frilufts- og undervisningssamanheng.
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4.0 Skilting og informasjon

Området er i dag skilta frå hovudvegen, med eit enkelt treskilt. Nedanfor askeall&n står eit
skilt med informasjon om området. I tillegg har ein kvar sommar hengt opp enkle postar med
informasjon om dei ulike attraksjonane. Det er likevel eit ønske om å lage meir permanente
skilt til naturstien, og hovudskiltet treng også ei oppdatering.

Natur ogkulturpå Prestneset
: 4»

Figur 15. Eksisterande merking ved hovudvegen Figur 16. Eksisterande skilt ved askealle'en

Følgjande tiltak er planlagt som del av denne skjøtselsplanen:

Nytt pilskilt frå parkeringsplassen ved Nesset prestegard
Oppgradering av informasjons- og opplysingsskilt ved AskealMen(A0), med nye kart,
bileter og informason. Informasjonen skal vere på norsk, engelsk og tysk.

Natur- og kultursti med 11 småskilt (A3): Åkerrein/beitemark (1D 160860), Lauvskog,
Svartorskog, Fastskulen, Prestnaustet/tiendestabburet (ID 141823), Gravrøysene (ID
73060 og 73061), Tjellefonna 1756/Tjellesteinen, Rullesteinsstrand, Bautasteinen (ID
73062), Husmannsplass, og Steinalderbuplassar (ID 119072, 119084, 119185 og
119278). Skilta skal vere lave, og oppført på skråstilt påle med betongfundament.
Informasjonen skal vere på norsk, med kortversjon på engelsk og tysk.
Oppdatering av nasjonale kulturminnedatabasar (Askeladden/Kulturminnesøk)
Utarbeiding av popoulærviteskapleg artikkel til publisering på nett og i sogelag.

Alle skilt skal vere plassert minst 5 meter unna eventuelle automatiske freda kulturminne,
og på ein slik måte at dette ikkje verkar skjemmande (jf. Kulturminnelova §§3 og 6)

Figur 17. Eksisterande post ved gravrøysene Figur 18. Eksisterande post ved bautaen (liggande)

•
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5.0 Skjøtsel

Gravrøysene har vore rydda i fleire omgangar dei siste tjue åra, og i 2000 blei det utarbeida
forslag til skjøtselsplan. Likevel er det framleis mykje kratt og skog, og inn- og utsynet kunne
ha vore betre. Etter Dagmar var også bautaen falt ned, og fjæresona full av drivved og søppel.

Helge Bugge har avtale med Opplysningsvesenets fond om leie av sauebeite. Dette har vist
seg gunstig, men beitepresset kunne ha vore høgare. For å forlenge beitesesongen og auke
talet på beitedyr, er det ønskeleg med tiltak for å betre beitekvaliteten på det som i dag er
Sølvbunkeeng.

_
Figur 19. Mykje søppel og drivved blei rydda på Prestneset etter Dagmar i 2012

Kortsiktige tiltak (2013):

Bautaen skal gjenreisast i det området den blei funnen, like nedanfor 11373062 og
utanfor sikringssona til dei to gravhaugane på lokaliteten.

Bautaen skal ha enkle steinfundament. Djupna kan lesast ut frå ei skiljeline på
bautaen
Gravearbeidet skal skje under tilsyn av arkeolog frå fylkeskommunen.

Fjæra skal ryddast for drivved og søppel. Det blei gjort eit stort arbeid her i 2012 som
skal halde fram i 2013. Ein må også rydde eventuelt vindfall som er skjemmande og
hindrar ferdsel i området.

Det kan opparbeidast ein fornuftig bålplass i flomålet for brenning av kvist og
drivved. Det kan vere aktuelt å etablere eit større bål til St.Hans-feiring.
Plassering avtalast i samråd med kulturvemmynda, og det må søkast
Brannvesenet om løyve.
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Søppel vert køyrt bort til kommunal miljøstasjon.

Mellomsiktige tiltak (2014-2017)

Alle gravrøysene skal ryddast manuelt for skog og kratt. Det bør også ryddast ein del
skog innanfor sikringssonene, for at røysene skal tre betre fram i skogsterrenget.

Det vil vere viktigast å prioritere rydding mellom gravrøysene og turstien,
eventuelt også på utvalte stader mot fjorden for å betre utsynet.

a Større tre kan fjernast under føresetnad av at dette kan gjerast utan at røysene
tek skade.
Tre som skal stå att bør vere sterke/levedyktige, og vere representativt for det
biologiske mangfaldet på staden. Desse vil kunne bidra til å hindre ettervekst.
Gravrøys nr. 1, nærmast skiltposten, skal reinskast for mose og torv og gjerast
meir presentabel.

Sølvbunkeenga (om lag 10 daa) kan bearbeidast maskinelt, med traktor og
beiteryddar/gamal fôrhaustar. Dette vil gjere gravminna meir fattbare i terrenget.

Ein må styre utanom dei registrerte gravene. Arkeolog frå fylkeskommunen
merkar av dei aktuelle områda.
Det bør køyrast fleire gonger slik at ein får knust ned Sølvbunketuene. Dersom
ein får opp litt jord, kan det såast i med beiteblanding og tromlast.
Det er viktig at arbeidet vert gjort med så lett traktor som mulig, og at det er
tørt i marka for å hindre stygge hjulspor.

_
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Langsiktige tiltak (2014-2020)
Heile området med gravrøyser skal beitast med sau. Ved for lågt beitepress bør ein
vurdere periodevis innhegning av gravfelta, t.d. i mai-juni.
Rydding av ettervekst (stell av skog og vegetasjon omkring dei aktuelle kulturminna),
kan utførast i samspel med lokale skuleklassar
Rydding av søppel, kvist og vindfall, kan utførast i samspel med lokale skuleklassar.
Ved vindfall i Askeallén skal det plantast i ny ask av same type som tidlegare.
Kommunen skal i samråd med fylkeskommunen utføre den skjøtsel som til ei kvar tid
er naudsynt for at kulturminneområdet skal være presentabelt.

6.0 Sikring og tilrettelegging

Prestneset har vore tilrettelagt som turmål, badeplass og natur- og kultursti, men stien er
dårleg merka. Det er i første omgang ønskeleg med ein reguleringsplan og sikring av området.
Deretter vil ein utarbeide eit større spelemiddelprosjekt, med mål om delvis universelt
utforma turstiar med tilknyting til "kyststien" og hyttefeltet lengre aust.

Følgjande tiltak er planlagt som del av denne skjøtselsplanen:

Kortsiktige tiltak (2013)

Parkeringsplassen ved Nesset prestegard skal utvidast.
Det bør setjast av eit område av jordet nedanfor hovudvegen for å betre tilkomsten frå
parkeringsplassen
AskealMenog vegen ned til Prestenaustet, samt naturstiar ut til dei ulike skiltpostane,
skal ryddast og merkast, i tråd med nasjonal mal for skilting og gradering av turløyper.
Det skal i samråd leggjast ein plan for stinettet.

Mellomsiktige tiltak (2014-2017)
Det skal utarbeidast ein reguleringsplan i samband med revideringa av
kommuneplanen sin arealdel i 2014, der kulturminne og kulturmiljø vil bli sikra.
Ein vil vurdere statlig sikring av området.
Delar av området skal tilretteleggast med mål om universell utforming, og med
tilknyting til "kyststien" og hyttefeltet.

Turstien bør vere maks 1,5 meter bred, og sjå ut som jamne naturstiar. Det bør
nyttast finkorna veggrus (0-8), evt. armert grasdekke.
Opparbeiding og utforming av stinett skal skje i nært samarbeid med Møre og
Romsdal fylkeskommune. Det skal ikkje gjerast inngrep innanfor sikringssona
til dei automatisk freda kulturminna, og alle inngrep i bakken skal avklarast
med kulturvernmynda.

Langsiktige tiltak (2014-2020)
Turstiane skal til ei kvar tid vere godt rydda og merka.

18



7,0 Budsjett og finansiering

Ut frå nærmare prosjektering og utarbeiding av skjøtselsplan, har vi kome fram til at budsjett
og finansieringsplan må reviderast. Følgjande tek utgangspunkt at midlane frå 2012 blir
overført, og at ein ny søknad om kr. 75.000,- kan innvilgast.

Tiltak RA
(BARK)

MRfk Nessetk. Romsdals-
museet

Frivillig
arbeid

Sum

Prosjektleiing,
synfaring/møte




10000,- 10000,- 10000,-




30000,-

Skjøtselsplan




10000,-




10000,-

Innmåling




5000,-




5000,-
Informasjonskilt -
hovudskilt (A0) (inkl.
skilttekst, omsetjing, ny
layout og o pset.in )

10000,- 5000,-




5000,-




20000,-

Informasjonsskilt - 11
småskilt (A3) (inkl.
skilttekst, omsetjing, ny
layout, trykking,
skiltstativ oosefin )

110000,- 20000,-




20000,-




150000,-

Tilvisingsskilt 5000,-





5000,-
Skjøtsel av gravfelt, jf.
sk'øtsels lan




10000,- 10000,- 30000,- 50000,-

Utbetring av sti




5000,- 5000,- 10000,- 20000,-
Parkering




500000,-




500000,-
SUM 125000,- 45000,- 530000,- 50000,- 40000,- 790000,-

Mellom- og langsiktige tiltak tek utgangspunkt i tilsagn på søknad om spelemidlar, men vil
elles verte dekka gjennom kommunen sine årlege driftsbudsjett. Etter 2017 reknar ein med å
vere på eit normalt vedlikehaldsnivå.

Tiltak 2014 2015 2016 2017
Prosjektleiing 10000,- 10000,- 10000,- 10000,-
Skjøtsel av gravfelt, jf. skjøtselsplan 10000,- 10000,- 10000,- 10000,-
Utbetring av sti (spelemidlar) 5000,- 200000,- 200000,- 200000,-
Regulering og sikring av området 50000,-





SUM 75000,- 220000,- 220000,- 220000,-
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8.0 Partarog ansvarsforhold

Partane er einige om at:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal:
ha hovudansvar for bestilling av skilt og skiltstativ,
ha ansvar for tekst og illustrasjonar til informasjonsskilt (hovudskiltet, småskilt
om bautaen, gravrøysene og dyrkingsspor),
oppdatere nasjonale kulturminnedatabaser (Askeladden/Kulturminnesøk),
gi råd og rettleiing underveis i arbeidet, særleg i høve til Kulturminnelova,
avklare ny plassering av bauta i høve til Riksantikvaren og Vitskapsmuseet,
bidra til å formidle området si historie (lokalhistoriske skrifter, lokale
foredrag).

Nesset kommune skal:
administrere og leie prosjektarbeidet, og halde partane orientert om framdrift,
måle inn gravminna og utarbeide kart til skilta, i samråd med fylkeskommunen,
stå for den praktiske gjennomføringa i tråd med skjøtselsplanen, og ha
hovudansvaret for oppfølging etter første gangs skjøtsel,
etablere kontakt med grunneigarar og halde desse godt orientert,
utarbeide reguleringsplan og sørgje for langsiktig sikring av området,
ha ansvar for tilrettelegging, merking og rydding av turstiar, eventuelt kart og
brosjyrar av natur- og kulturstiar,
ha ansvar for at prosjektet blir gjennomført i samsvar med Kulturminnelova.

Nesset prestegard/Romsdalsmuseet/Prestegardens venner skal:
ha ansvar for utarbeiding av tekst og illustrasjonar til småskilt om fastskulen,
husmannsplassar, Prestnaustet, tiendestabburet, Tjellefonna og Tjellesteinen,
rullesteinstrand, svartorskog, og lauvskog,
marknadsføre gravminnefeltet gjennom tidsskrift og lokalhistoriske vandringar,
bidra i skjøtsel- og tilretteleggingsarbeidet, og ha hovudansvar for organisering
av dugnadar og skuleklassar,
føre tilsyn med langsiktig skjøtsel (rydding av ettervekst, drivved, søppel,
kvist og vindfall).

Opplysingsvesenets fond (grunneigar, gbnr 59/1) skal:
tillate at det vert gjennomført tiltak med skilting, skjøtsel og tilrettelegging på
eigen eigedom, jf. denne skjøtselsplanen,
inngå avtale med kommunen om langsiktig sikring av eit større område på
Prestneset.

Helge Bugge (grunneigar, gbnr 59/3) skal:
tillate at det vert gjennomført tiltak med skilting, skjøtsel og tilrettelegging på
eigen eigedom, jf. denne skjøtselsplanen, og halde ved like eit område omkring
gravrøys og bauta (ny plassering) på eigen eigedom,
ha beitedyr (sau) i området, og sørgje for tilstrekkelig og forsvarleg beitepress,
utføre maskinell bearbeiding av Sølvbunkeenga,
avstå frå bruk av inngjerda område nærmast vegen ved Prestegarden,
føre tilsyn med framtidig skjøtsel (rydding av ettervekst, søppel, kvist og
vindfall).
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Per Amdams veg 4 
6413 Molde 
Tlf. 71 20 24 60 
post@romsdalsmuseet.no 
www.romsdalsmuseet.no 
Org. Nr.: 970 196 544 

Bygde- og bysamlingene – Fiskerimuseet – Veøy prestegaard og middelalderkirke –  
Nesset prestegard – Løvikremma kystgård – Konfeksjonsmuseet i Isfjorden – Ergan Kystfort 

 

 

REFERAT 

 

Møte i brukarstyret for Nesset prestegard 

Tid:   Onsdag 6. februar  kl 13 – 16 

Stad: Grishuset på Nesset prestegard 

Med:  Ola Tjelle, Jarle Sanden, Terje Skaug , Helge Bugge, Bjørg Anne Vike, Turid L. Øverås, 
Gunnvor Gussiås,  Anders Torvik,  Bjørn Ølander  

Forfall: Ingen  

 

 

1/13  Godkjenningar 
  
Vedtak:   
     - Innkallinga godkjend  utan merknader   
     - Saklista godkjend med to tillegg:  
                a) Møteplan og  
                b) Spørsmål om kommunal representasjon i Brukarstyret  
     - Referat  frå møtet 29.11.2012  godkjend utan merknader  

 
 
2/13  Orienteringssaker 
 
 - Utvida parkering 
Bjørn orienterte om framdrifta og at Teknisk etat har ansvaret for gjennomføringa .  
Merknad frå Jarle om at ein bør få opp eit par lyspunkt   i samband med parkeringa og adkomsten til 
Fjøsen.  
Merknad frå Terje om at det bør sendast ein formell søknad til OVF om tiltaket, og nemne at utvida 
parkering og betre skilting vil kunne lede noko trafikk vekk frå hovedhuset.        

- Salg av Prestegarden 
Referat frå møte mellom bispekontoret, kommunen , museet og fondet 05.12.12 vart gjennomgått :  
Terje opplyste at arkitekt Kjell Vatne og  fylkesantikvaren er i gang med vurdering av tiltak i 
hovedhuset  for å betre bostandard, legg fram forslag i veke 7.  Terje meiner og at hovedhuset vil vere 
ein ressurs for museet viss det ikkje skal bo prest der.  
Ola meiner at bispekontoret må pressast til ta avgjerd om det skal bo prest på prestegarden eller ikkje 



 

når ein går ut i frå at bostandarden vert akseptabel.   
Brukarstyret vil følge saken .  

- Nybygg Romsdalsmuseet  
Jarle Sanden orienterer kort om nybyggprosjektet ”Kronen på verket”:  Framdrifta er god, har leigd 
inn erfaren byggeleiar frå fylkeskommunen, finansieringa er godkjend, men litt ”rusk” med 2 
kommunar som ikkje er med . Plana er å vere fedig til opning i 2015.         

- Årsplan Romsdalsmuseet 2013 
Årsplan 2013 vart lagt fram i møtet og gjennomgått.   
Fint og variert program på Prestegarden , men litt skuffa over at ”Skolen ut til kulturen”  ikkje har fått 
finansiering i 2013.  Brukarstyret ber museet vurdere om det er mulig å få andre til å vere med å 
finansiere bussing av Moldeelevar . Vurdere sponsing av annonse (Nesseet sparebank) ,  for eksempel 
på program  med Edvard Hoem.  

- Brannalarmanlegget, falske alarmar 
Bjørn orienterte om for mange falske alarmar og rekning frå brannvesenet dei to siste åra. 
Leverandøren (Nesseet kraft) og produsenten (Elotec) er bedt om ei avklaring på funksjonaliteten.  
Alternativet er å bytte ut heile anlegget .  

 
 Vedtak:  Orienteringssakene tatt til vitande. 
 

 
3/13  Skjøtselsplan for Prestneset 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har laga forslag til skjøtselsplan for Bautaen og gravrøysene på 
Prestneset  inklusiv  ny skilting av natur- og kulturstien.   

Vedtak :  Brukarstyret tilrår framlegg til Skjøtselsplan for Prestneset 2013 – 2020.  Ber om at plana 
vert sendt på høyring til OVF . 

 

4/13  Vedlikehald/restaurering av Eldhuset  

Viser til tidlegare orientering og drøfting av saken . Bjørn Ø har vore i kontakt med Husasnotra på 
Nordmøre museum ved Bjørn Fjærli, dei er positive til å ta oppdraget med næmingane .  Det vil vere 
aktuellt å bruke både ferdig utdanna næmingar og  som del av undervisninga.  Er enige om å 
gjennomføre ei befaring så snart som råd  og utarbeide plan og kostnadsoverslag. Plana skal 
godkjennast av fylkeskommunen ved bygningsantikvar.  Det vert laga søknad til OVF på finansiering  
når kostnadsoverslaget føreligg.  

Vedtak:  Det vert arbeidd vidare saman med Husasnotra og  Bjørn Fjærli for å utararbeide  plan og 
finansiering for vedlikehald/istandsetting  av Eldhuset. Handtverkarane på Romsdalsmuseet kan 
brukast som konsulentar i arbeidet. Det vert viktig å ta omsyn til Lov om offentlege anskaffelsar  når 
det vert valgt ”entreprenør” , for eksempel ved å stille spesifikke krav til kompetanse.   
Ein bør i tillegg til OVF søke delfinansiering hos andre; fylkeskommunen, riksantikvaren, private ?  



 

 

5/13  Møteplan 2013  

Vedtak : Det vart sett opp slik møteplan for 2013        

Dato klokka stad aktuelle saker 

Onsdag 
06. februar  

13-16 Grishuset  Skjøtsel Prestneset, årsplan, vedlikehald  

    

Onsdag  
20. mars  

13-16 Grishuset  Arrangement, leigeavtale/salg, vedtekter/representasjon, 
vedlikehald Eldhuset …… 

    

Onsdag  
15. mai  

13-16 Grishuset  Vedlikehaldsplan 2014 …. 

    

Onsdag  
11. september  

13-16 Grishuset  Budsjett; drift og vedlikehald 2014 ……. 

    

Onsdag 
16. oktober   

14-18 Grishuset 
Sauefjøsen  

 
Med påfølgande mat og fotokveld/Sverdrup i Nesset 

    

Onsdag  
11. desember  

17-20  Sauefjøsen Fellesmøte med NPV , Arrangementsplan 2014  
Underholdning og mat , julebokk ? 

 

6/13  Kommunal representasjon i Brukarstyret.  

Saken kjem opp på grunn av skifte av skrivar og tilsetting av 50% formidlar på Romsdalsmuseet.   
Kulturkonsulenten i Nesset har vore skrivar for Brukarstyret. Frå 01.10.13 tar Romsdalsmuseet over 
skrivar funksjonen, og det må avklarast kva status kulturkonsulenten skal ha. 

Desse elementa kom fram i drøftinga:  
- Bør ha ein full gjennomgang av vedtektene, både i fht representasjon  og venneforeninga sin status. 
- Valgperiode for venneforeninga , -  2 år eller 4 år ?   
- Endre skrivarfunksjonen i vedtektene. 
- Kulturkonsulenten i Nesset bør ha fast plass i brukarstyret,  - sit på driftsbudsjettet.  



 

- Brukarstyret som styre for venneforeninga, når skal venneforeninga velge representantar ?  
 

Vedtak: Brukarstyret ber skrivaren gå gjennom saken og lage forslag til nye vedtekter der det vert tatt 
omsyn til punkta som kom fram i diskusjonen.  Vedtektene må og samordnast der det er naturleg med 
brukarstyra for dei andre avdelingane i Romsdalsmuseet.  

 

Møtet slutt kl. 16.00  

 

 

Ref  

Bjørn Ølander  
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Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref:Dykkar dato:Vår ref:

2011/82022.08.201168941/2011/C51

Vår saksbehandlar:

KrIstoffer Dahle, 71 25 89 03

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Vår dato:

12.12.2011

Tilstandsoversikt over arkeologiske kulturminne som er eller ønskes
tilrettelagd for publikum - førebels tilbakemelding - BARK

Vi visar til vårt brev av 22.06.2011 med førespurnad om tilbakemelding på arkeologiske kulturminne
som kommunen ynskjer skal få fokus mht skilting, skjøtsel og tilrettelegging, og til Dykkar svar i brev
av 22.08.2011. Vi takkar for innspel i dette arbeidet.

Kulturavdelinga har etter ei grundig vurdering satt opp Prestneset og Kavlevegen over Tiltereidet som
høvesvis 1. og 2. prioritet i det vidare arbeidet. Arbeidet for Boggefeltet har også vore omfatta av
Bergkunstprogrammet, og arbeidet her er kome svært langt. De kan også lese meir om BARK-
programmet på nettsidene våre:
htt : m Ike.no Tenesteomraade Kultur Kulturvern Sk'oetsel-o -tilrettele in BARK

Vi ønskjer å kome i dialog med kommunen og eventuelle frivillige organisasjonar omkring
samarbeidspartnarar og arbeidsformer for det vidare arbeidet.

Kulturavdelinga vil vere behjelpeleg med fagleg ekspertise, men vi ønskjer at kommunen skal vere
drivkrafta i prosessen.

Med helsing

Bjørn Ringstad Kristoffer Dahle
fylkeskonservator rådgivar

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9 • Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-16

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 32/13 11.04.2013

Konstituering av valgstyre og valg av sekretær

Rådmannens innstilling

Ingen

Saksopplysninger

Grunnlaget for valgstyret finnes i valglovens § 4

§ 4-1. Valgstyret

      I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 

I Nesset kommunes delegasjonsreglement, vedtatt den 04.11.09, heter det i avsnitt
2.2.4 Fast representasjon, pkt 2 :

Valgstyret utgjøres av formannskapets faste medlemmer med tillegg av 1 
kommunestyrerepresentant fra hvert av de partiene som ikke er fast representert i 
formannskapet. Formannskapets og tilleggsrepresentantenes varamedlemmer er vara, ordfører 
er leder og varaordfører er nestleder av valgstyret.

Det er i dag seks partier/lister som er representert i kommunestyret.  Etter valget var fire av disse 
representert i formannskapet. Unntaket var Innbyggerlista og Fremskrittspartiet som begge har én 
representant i kommunestyret, men ingen faste i formannskapet. Ut fra dette skulle Arild Svensli og 
Aina Trælvik bli medlem i valgstyret.

I delegasjonsreglementet heter det i punkt 2.2.2:

Valgloven av 28. juni 2003



Formannskapet er delegert all myndighet som det er lovlig adgang til å delegere og fatte 
nødvendige vedtak i medhold av valgloven av 28. juni 2003.

Vurdering

Valgstyret skal i prinsippet velges av kommunestyret selv. Det kan diskuteres om det er innenfor
lovens ramme at valgstyret konstituerer seg selv, men kommunestyret har definert klare retningslinjer 
for hvem skal være med. Og det bør uansett hvem som velger valgstyret, være slik at de partier som 
skal være representert, får peke ut sine egne kandidater.

Valgstyret bør også velge en sekretær som tar seg av det praktiske ved gjennomføringen av valget. 
Hvis valgstyret velger en fra administrasjonen, må det skje i forståelse med rådmannen.

Rådmannen gir ikke innstilling ved valg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen spesielle

Betydning for folkehelse
Ingen spesielle



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/354-1

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 8/13 04.04.2013

Nesset formannskap 33/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 25.04.2013

Organisasjonsendringer Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som rapporterer til 
enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. Merkostnader dekkes 
inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.

Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV
Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.



Forslag til vedtak

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som rapporterer til 
enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. Merkostnader dekkes 
inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.

Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV
Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann

Saksopplysninger

I K-sak 149/2011 vedtok kommunestyret justering av kommunens organisasjonskart gjeldende fra 
01.01.2012. Rådmannens vurdering var; ” at fokus på flere områder innen samfunn og utvikling er 
vesentlig for å utvikle kommunen videre. Rådmannen ønsker derfor at dette også kommer til syne 
gjennom organisasjonskartet. Videre er det begrenset med utviklingsressurser i kommunen, og derfor 
er det viktig at man lager et kollegium som vet hvilke utviklingsoppgaver de andre jobber med. Slike 
oppgaver er ofte prosesser som krever behandling av flere fagområder, og det vil kunne gi kommunen 
større mulighet til å samkjøre og prioritere de prosjekter man ønsker å få fram.
I forhold til vekstkommuneprogrammet er rådmannen av den oppfatning at vi må organisere
samarbeidet med kommunen på en slik måte at det ligger noe igjen i organisasjonen den dagen dette 
prosjektet avsluttes. Rådmannen ønsker derfor at de to ansatte i vekstkommuneprogrammet får flytte 
inn i deler av de ledige lokalene i helsehuset der fysioterapien tidligere holdt til”.

Kommunestyret fulgte ikke rådmannens ønske om å trekke vekstkommuneprosjektet inn i 
kommuneorganisasjonen og fattet følgende vedtak;
Fra 01.01.2012 justeres kommunens organisasjonskart, slik at fagområdene i rådmannens stab samles 
i en egen avdeling som kalles ”samfunn og utvikling”. Det er rådmann/ assisterende rådmann som har 
lederansvaret for avdelingen. I den nye avdelingen samfunn og utvikling inngår følgende fagområder: 
Landbruk, byggesak, plan, miljø, skog, næring, skoleutvikling, kultur og folkehelse.



Organisasjonskart 2012 

Målet til rådmannen med en justering av organisasjonskartet i 2012, var ønske om en sterkere 
integrering mellom Vekstkommuneprosjektet (VKP) og kommunens fagavdelinger. Dette for å sikre 
kompetanseoverføring og videreføring av de prosjekter VKP håndterer samt å ha større fokus på 
samfunnsutvikling. De endringer som ble gjort i forhold til organisasjonskartet har ikke innfridd det 
som var ønskelig i forhold til sterkere fokus på samfunn og utviklingsarbeid i samarbeid med VKP.

Høsten 2012 opprettet rådmannen et nytt møteforum – Samfunnsutvikling. Rådmannen leder gruppa 
som består av; prosjektleder VKP, daglig leder Nesset Næringshage, enhetsleder teknisk drift, 
næringskonsulent og ass.rådmann. Andre ressurser trekkes inn i gruppa ved behov. Gruppa 
Samfunnsutvikling arbeider med 3 fokusområder; fremme boligutvikling, fremme næringsutvikling, 
fremme samfunnsutvikling. Gruppa har hittil arbeidet med kartlegging rundt behov og muligheter for 
boligutvikling. I den sammenheng har flere private utbyggere presentert sine planer for gruppa. Det er 
viktig at kommunen og private aktører kjenner til hverandres planer slik at en sørger for bredde i 
fremtidig boligtilbud.

To sentrale lederstillinger vil i løpet av sommeren stå ledige, ass.rådmann går av med pensjon og 
enhetsleder teknisk drift går over til en annen lederstilling hos privat aktør. Stillingen som enhetsleder 
for teknisk drift har allerede vært utlyst, men antall søkere og deres kompetanse innfridde ikke 
kommunens søkerkriterier slik at det ble ikke foretatt noen ansettelse. Rådmannen har derfor valgt å se 
organisasjonen under ett og gjøre nye vurderinger om hva som vil være det beste for driften av hele 
organisasjonen. Vi er en liten kommune og dermed også en liten organisasjon til å løse alle de 
oppgaver som det er forventet av oss – hvordan kan vi utnytte disse ressursene best mulig?

Vurdering

Kommunens administrasjon er forholdsvis liten. Det er flere ansatte som har ansvar for flere fagfelt og 
det er derfor viktig at vi bruker ressursene effektivt og riktig. Vi ser at det er et økende behov for 
samhandling mellom de forskjellige fagområdene. Det stilles større og større krav til dokumentasjon 
og saksutredning og det brukes mye tid til møter mellom enheter/ avdelinger. 

I avdeling samfunn og utvikling som ble opprettet 01.01.12 er disse fagområdene organisert; 
byggesak, skogbruk, jordbruk, miljøvern, planarbeid, næring, kultur, skolefaglig rådgiver og 
folkehelse. Rådmannen er leder for avdelingen, men personalansvaret og oppgaveoppfølgingen er delt 
mellom rådmann og ass rådmann. Ass rådmann fungerer som en enhetsleder for tjenesteområdene 
byggesak, skogbruk, jordbruk, miljøvern, planarbeid, næring. Rådmann følger opp skolefaglig 
rådgiver, kulturkonsulent og folkehelsekoordinator. Det er felles avdelingsmøter hver 6 uke. 

Enhetsleder for tekniske drift har ansvaret for de utførende oppgavene som vei, vann og avløp, slam og 
renovasjon, brannvern, oppfølging av kommunale bygg og eiendommer som også omfatter renholdere 
og vaktmestre, kart og oppmålingstjenester samt oppfølging av alle investeringsprosjekter. Enheten er 
i dag organisert med kun en avdelingsleder. Enhetsleder har i dag oppfølgingsansvar for alt personell, 



oppgavefordeling og oppfølging og økonomiansvar samt all saksbehandling. Dette er krevende og gir 
lite rom for tid til ledelse, kvalitetssikring, evaluering og fremtidsrettet planlegging som bør være en 
leders oppgave.

Rådmannens forslag til ny organisering.

Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann

Forslaget innebærer at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester ved at fagområdene byggesak, skog, jordbruk, næring, miljøvern og planlegging flyttes fra 
avdeling samfunn og utvikling og ass rådmanns ansvarsområde. Kulturkonsulent og 
folkehelsekoordinator sammen med barnehagekonsulent og leder for koordinerende enhet i pleie og 
omsorg er rådgivere for rådmannen og foreslås flyttet til rådmannen støttefunksjoner. Avdeling for 
samfunn og utvikling foreslås avviklet.

Rådmann og stab/ støttefunksjoner
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den 
sentrale premissleverandør til politikere samtidig med å ha ansvaret for at de politiske vedtak blir 
iverksatt. Rådmannen må kunne tenke helhetlig og overordnet og trekke hele organisasjonen med. Slik 
vi er organisert i dag involveres rådmannen alt for mye inn i direkte daglig drift, noe som kan være 
svært tidkrevende. Rådmannen har oppfølgingsansvaret for stabs- og enhetsledere, 
folkehelsekoordinator, skolefaglig rådgiver og kulturkonsulent.
Ass rådmann fungerer i dag som en enhetsleder for flere fagområder i tillegg til ansvar for IKT og 
oppgaver som innkjøp, forsikring, økonomioppfølging og budsjett, sivilt beredskap, eiendomsskatt, 
gjennomføring valg med mer.  Det finnes lite tid til langsiktig planlegging og som strategisk 
medspiller sammen med rådmannen.
Ved å overføre fagområder fra ass rådmann til ny enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester 
vil det gis muligheter for omorganisering av andre ansvar og oppgaver.  Det er bl.a. behov for at ass 
rådmann kan ta ansvar for rådmannens støttefunksjoner i tillegg til administrative oppgaver.

Det er ønskelig at ny ass rådmann har juridisk kompetanse. En ser at det er et økende behov for denne 
kompetansen i hele organisasjonen. Ny plan og bygningslov samt Samhandlingsreformen er noen av 
de fagområdene vi ser at vi i dag må kjøpe ekstern juridisk bistand til. 



Rådmann

Ass. rådmann

Folkehelse Kultur

Barnehage
konsulent

Koordinerende
enhet

Skolefaglig
rådgiver

Stab/ støtte

Personal

Økonomi

IKT

Alle enheter

Ny enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester
Rådmannen er av den formening at ved å tilrettelegge en større enhet som innbefatter flere fagområder 
vil dette kunne effektivisere det daglige arbeidet. I dag ser en mer og mer samhandling mellom de 
fagområdene som er organisert under ass rådmann og de som er organisert under enhetsleder teknisk 
drift. Dette medfører ofte til møter hvor begge lederne må være til stede, noe som er både tidkrevende 
og lite effektivt. Det vil derfor være hensiktmessig at disse fagområdene samles under en felles leder.
Avdelig for samfunn og utvikling kan da avvikles. Rådmannen anser det slik at en vil få et større fokus 
på samfunns- og utviklingsarbeidet når dette arbeidet blir lagt til en enhet som synliggjør hvor dette 
ansvaret ligger. Det kan være naturlig at ny enhetsleder overtar ansvaret for gruppa samfunnsutvikling.

Den nye enheten bør organiseres med mellomledere/ avdelingsledere som rapporterer til enhetsleder 
og ikke slik som dagens organisering hvor alle ansatte er direkte underlagt enhetsleder. 
Avdelingsledere bør ha fag-, økonomi- og personalansvar for sin avdeling samt at leder vil være 
fagansvarlig innenfor et av avdelingens fagområder. På denne måten vil en kunne få frigjort tid for 
enhetsleder til å drive utviklingsarbeid og ha fokus på langsiktighet og forutsigbarhet i planlegging.
Det vil fortsatt ligge en del administrative arbeidsoppgaver til enhetsleder.
Rådmannen forutsetter at stillingene som avdelingsledere lyses ut internt i enheten, slik at dette ikke 
utløser nye ressurser og kostnader.   

Rådmannen antar at en stilling som enhetsleder for en større enhet vil kunne medføre større interesse i 
jobbmarkedet samt at den også vil kunne være interessant for et bredere antall søkere.



Organisering av enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester.

Enhetsleder

Avd.leder

Vei, vann og avløp

Uteavdeling

Prosjekt

Slam/
renovasjon

Avd.leder
Kom. bygg og 
eiendommer

Renholder

Vaktmestre

Brann

Prosjekt

Avd.leder
samfunn og 

utvikling

Byggesak Skogbruk

Jordbruk Miljøvern

Næring Planarbeid

Kart og 
oppmåling

Økonomiske konsekvenser

En legger til grunn at de tre avdelingslederne i ny enhet Samfunn, utvikling og tekniske tjenester vil få 
en kompensasjon for sitt ansvar som mellomleder på lik linje med andre mellomledere i 
organisasjonen. For 2013 vil dette dekkes av ledige lønnsmidler i enheten og må videre innarbeides i 
enhetens budsjetter for 2014.

Betydning for folkehelse
En god organisasjonsstruktur med klare ansvars- og oppgavefordelinger gir trygghet og forutsigbarhet 
for de ansatte. 



Nesset kommune Arkiv: L81

Arkivsaksnr: 2010/1298-19

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 5/13 04.04.2013

Nesset formannskap 34/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 25.04.2013

Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Rådmannens innstilling

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som ledningsnett 
for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden 
boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Arild Svensli ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Enstemmig som rådmannens innstilling.



Forslag til vedtak

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som ledningsnett 
for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden 
boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Saksopplysninger

Reguleringsplanen for Sjøgarden boligfelt ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 11/2009. 
Boligfeltet er nå under utbygging. Utbygging skjer i privat regi. Boligfeltet er tilknyttet det 
kommunale ledningsnettet for vann og avløp. 

Våren 2011 behandlet Nesset kommunestyret flere saker vedrørende infrastruktur i Sjøgarden 
boligfelt, den gang med annen utbygger og utbyggingsmodell. Nesset kommunestyre vedtok i sak 
41/11 retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen for utbygging av infrastruktur som vann og 
avløp. Bakgrunnen for saken var at Ulrik Molton som den gang sto som eier av Sjøgarden boligfelt, 
ønsket å inngå en utbyggingsavtale med Nesset kommune der anleggsbidragsmodellen skulle benyttes. 
Nesset kommune hadde da stått som eier av vann- og avløpsnettet i boligfeltet etter at utbyggingen var 
ferdigstilt. I sak 64/11 behandlet Nesset kommunestyre etter søknad fra daværende eier av boligfeltet, 
Ulrik Molton, en sak vedrørende veiene i boligfeltet. Det ble fattet følgende vedtak:
«Det vises til søknad fra Advoktatfirmaet Øverbø Standal & Co om å forestå infrastruktur i form av 

vei i forbindelse med utbygging av Sjøgarden boligfelt. Etter ferdigstillelse overtar Nesset kommune 
veistrekningen vederlagsfritt. Veistrekningen skal være ferdig asfaltert med vegbelysning før 
overtakelse kan skje.»

Vurdering

Høsten 2011 solgte Ulrik Molton sine eierinteresser i Sjøgarden boligfelt til Sjøgarden boligutvikling 
as. I februar 2013 ble det avholdt et møte mellom Sjøgarden boligutvikling as, Nesset kommune og 
Nesset kraft vedrørende utbygging av boligfeltet. Der ble det blant annet bestemt at Nesset kommune 
og Sjøgarden boligutvikling as i fellesskap skulle lage et utkast til avtale om kommunal overtagelse av 
feltet fra 2013 vedrørende vei, vann, kloakk, gatelys, vintervedlikehold med mer. 

Nesset kommunestyre har vedtatt at kommunen skal overta veien i boligfeltet etter at denne er 
ferdigstilt og det er vedtatt retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen ved utbygging av 



infrastruktur som vann og avløp. Hadde det blitt utarbeidet en utbyggingsavtale mellom Nesset 
kommune og Sjøgarden boligutvikling as der anleggsbidragsmodellen var benyttet, hadde Nesset 
kommune stått som eier av vann- og avløpsnettet etter utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as 
ønsket ikke å benytte denne modellen i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen og det 
foreligger dermed ikke et formelt vedtak på at vann- og avløpsnettet skal overtas av kommunen etter 
utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as ønsker at kommunen skal overta vann- og avløpsledningene 
når arbeidet med etablering av dette er ferdigstilt. Nesset kommune skal overta anlegget vederlagsfritt. 

Det har siden februar 2012 vært en dialog mellom Nesset kommune og Sjøgarden boligutvikling 
vedrørende infrastrukturen i feltet. Nesset kommune stiller seg positive til å overta vann- og 
avløpsnettet, men følgende forutsetninger må være på plass før en eventuell overtakelse kan skje:

 Nesset kommune har i brev til ansvarlig utførende for arbeidet med utbygging av vann-og 
avløpsnettet datert 12.04.2012 stilt krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon av arbeidet 
som skal utføres. Før overtakelse kan skje, skal Nesset kommune ha mottatt all etterspurt 
dokumentasjon og det skal dokumenteres at alle arbeider er utført i henhold til gjeldende krav 
og retningslinjer

 Dokumentasjon skal foreligge og være godkjent seinest 01.06.2013. 

Når det gjelder veiene i boligfeltet, foreligger det et vedtak om kommunal overtakelse når 
veistrekningene er ferdig asfaltert med vegbelysning. Sjøgarden boligutvikling as, ønsker å legge 2 lag 
asfalt på veiene i boligfeltet. Det første laget med asfalt blir lagt innen 31.10.2013. Lag 2 legges når 
minst 2/3 av boligfeltet er utbygd eller etter nærmere avtale. Vegbelysning vil være montert og i drift 
innen 31.12.2014. Ved å gjøre det på denne måten, ønsker Sjøgarden boligutvikling AS at Nesset 
kommune overtar ansvaret for vintervedlikeholdet fra 01.11.2013 og drift av vegbelysning når dette er 
montert. Alt annet vegvedlikehold blir ikke utført av Nesset kommune før veiene er ferdigstilt med 2 
lag asfalt.

Det utarbeides en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden Boligutvikling as. Avtalen skal som 
minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Økonomiske konsekvenser

Overtakelse av vann- og avløpsnettet vil medføre økte vedlikeholdsutgifter. Dette vil dekkes inn av 
tilknytningsgebyr for vann- og avløp og en økning av antall abonnenter som gir økte gebyrinntekter. 
Når det gjelder overtakelse av veiene i feltet, medfører dette økte utgifter til veivedlikehold. Kostnader 
for dette må innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 2017.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har ingen betydning for folkehelsen i Nesset kommune.
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Sluttrapport med byggeregnskap - rehabilitering av sv.hall ved Nesset U-skole

Vedlegg
1 Revisjonsuttalelse til byggeregnskapet for “Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg
2 Kontrollutvalgets uttalelse til byggeregnskap
3 Sluttrapport for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
4 Prosjekt 600188 Svømmehall Nesset ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

Saksopplysninger

Det ble konstatert fuktskader i taket på svømmehallen våren 2009. Kombinasjonen høy vann-
temperatur (varmtvannsbasseng) og dårlig diffusjonssperre hadde forårsaket kondensering av 
vanndamp i kryprommet mellom ytter- og innertak. Bærekonstruksjonene av limtre hadde heldigvis 
små skader, men var for spinkelt dimensjonert etter dagens krav til snølast. Den gang gymfløya ble 
bygd var snølast satt til 150 kg/m2 mens nå er dimensjonerende last i Nesset på 400 kg/m2 (4 kN/m2). 
Det ble engasjert konsulent og arkitekt for å bistå i det krevende ombyggingsarbeidet. I tillegg ble det 
innhentet uttalelse fra Sintef og Moelven Limtre som leverandør av limtre.
Konklusjon var at limtrekonstruksjonen måtte forsterkes for å møte dagens krav. Beskrivelse og 
dimensjonering ble gjort av Moelven Limtre i samarbeid med konsulenten.  Innvendig ble 
svømmehallen bygd opp på nytt. Kun bærekonstruksjonene og det selvbærende stålplatetaket står igjen 
av den opprinnelige konstruksjonen.  Dette er beskrevet i sluttrapporten som ligger ved.
Økonomi: Det ble bevilget til sammen kr 2 700 000 og sluttsummen kom på kr 2 703 719,40. 
Bevilgninger og forbruk er beskrevet i vedlegg og sluttrapporten



Økonomiske konsekvenser

Det ble tatt opp lån for å finansiere rehabiliteringen. Renter og avdrag på dette lånet belaster 
selvfølgelig kommunens driftsbudsjett.

Betydning for folkehelse
Det er viktig for skoleelevene å lære å svømme. Folkebadet er åpent tre kvelder i uka fra høstferie til 
påske og er mye brukt av ungdom.
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Telefaks: 71699001
Mobil: 91738288
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Til Nessetkommune

Deresreferanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
OleTønnesen R 22/12 Eidsvåg,14.11.2012

Revisjonsuttalelsetil byggeregnskapetfor “RehabiliteringavsvømmehallvedEidsvåg
ungdomsskole”— prosjekt600188

Vi harrevidertbyggeregnskapetfor rehabiiteringavsvømmehallvedEidsvågungdomsskoledatert
14.november2012somviserentotalkostnadpåkr2 703719,40.Vi harogsårevidertde
budsjettvedtakogdisposisjonersomliggertil grunnfor regnskapet.

Sammenholdestotalkostnadenmedvedtattinvesteringsrainmepå2,7mill kroner,sistegangbehandlet
avkommunestyreti sak21/12,gårdetteprosjekteti tilnærmetbalanse.

Vi harutført revisjoneni samsvarmedgodkommunalrevisjonsskikkogmeneratvår revisjongir et
forsvarliggrunnlagforvår uttalelse.

Vi menerat
• byggeregnskapeteravlagti overensstemmelsemedgodkommunalregnskapsskikk
• kunngjøringavanskaffelseneerannonsertetterregelverket
• dedisposisjonersomliggertil grunnfor regnskapeteri samsvarmedbudsjettvedtak
• ledelsenharoppfyltsinplikt til åsørgeforordentligogoversiktligregistreringog

dokumentasjonavregnskapsopplysmnger

Konklusjon

Byggeregnskapetfor rehabiliteringavsvømmehallvedEidsvågungdomsskolekangodkjennes.

&~
OleTønnesen
Regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget

Kommunerevisjonsdistiikt2 I (~) Molde,Aukra,Vestnes,Rauma,Sunndal,
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Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2012-297/ÅSE 1543-212&13 Molde, 10.12.2012

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BYGGEREGNSKAPET 
REHABILITERING AV SVØMMEHALL VED EIDSVÅG UNGDOMSSKOLE

Kontrollutvalget har i møte 03.12.2012 i sak 34/12 behandlet byggeregnskapet for 
Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Grunnlaget for behandlingen har vært byggeregnskapet, samt revisjonserklæringen, datert 
14.11.2012.

Prosjektet Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole hadde en kostnads-
ramme på kr 2 700 000.-, mens byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr 2 703 719.-.  
Prosjektet har da tilnærmet gått i balanse i forhold til budsjett.

Prosjektet er i hovedsak finansiert med låneopptak. 

Prosjektet er gjennomført ved anbudskonkurranse utlyst på Doffin og regelverket for 
anskaffelser er fulgt.

Kontrollutvalget vil bemerke at sluttrapporten mangler opplysninger om starttidspunkt og 
avslutning av prosjektet.  

Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall 
ved Eidsvåg ungdomsskole er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan 
godkjennes.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 14. november 2012, har ikke kontrollutvalget flere merknader til 
byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalget i Nesset, 
03.12.2012

Paul E. Nauste(s)
leder

Kopi:
Formannskapet

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune 

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no



Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Johan Greve

Sak nr. Dato
2010/351-6 14.11.2012

Sluttrapport for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole

Konstatering av skade.
Vinter/våren 2009 ble det meldt om lekkasjer fra svømmehalltaket. Det kom vann fra taket når det 
var kaldt ute. 
Det tok en stund før vi skjønte hva det betød – at det var kondens som kom ned fra himlingen.
I mai ble det foretatt inspeksjon av mellomrommet mellom himling og stålplatetaket.
Det var alarmerende det vi fant ut. Det var mye råte, isolasjonen var våt og det lå fritt vann ned mot 
platene som dannet himlingen over svømmehallen. Som en kontroll ble taket over gymsalen også 
inspisert. Her ble det funnet fine friske trekonstruksjoner og ikke tegn til fukt/råte, på tross av 
gjentatte lekkasjer i dette taket ved store nedbørsmengder.
Svømmehallen var stengt for sommeren da dette ble oppdaget. Vi skjønte at det måtte større 
rehabiliteringsarbeider til for å få svømmehallen i orden igjen og at det ikke var muligheter for at 
svømmehallen kunne brukes i skoleåret 09/10.

Riving
Først måtte innvendig himling og innvendig panel fjernes. Det var brukt internit – en asbestholdig 
plate – som innerkledning. Polygon som er autorisert for slike arbeider ble leid inn for rivingen.
Svømmehallen ble forseglet med plast og rivingmaterialene ble fjernet på forskriftsmessig måte.
Det ble tatt luftprøver underveis for å forsikre seg om at det ikke var svevestøv med asbest

Skader
Tilfarere som holdt innertaket var tydelig råte/fuktskadet, men skulle allikevel fjernes. Det 
interessante spørsmålet var om limtrebjelkene var skadet. Vi kunne konstatere noe misfarging, men 
ikke dype råteskader. Det var tegn til delaminering - som det heter på fagspråket – det betyr at 
bjelkene på noen steder hadde begynt å gå opp i liminga. Vi fikk besøk av en ingeniør fra Moelven 
Limtre som undersøkte bjelkene og fotograferte og noterte for å komme med en rapport i etterkant 
med hvilke tiltak som skulle gjøres.

Konsulenthjelp
Vi leide inn Geovest Haugland som byggteknisk konsulent. Vi fikk uttalelser fra Sintef, og vi 
engasjerte Kosbergs Arkitektkontor til å utforme anbudsmateriellet.

Limtrebjelkene
Moelven Limtre foretok beregninger av styrken på bjelkene etter dagens standard. De kom til at selv 
om bjelkene hadde vært uskadd var de for svake etter dagens snølast = 400 kg/m2 mens ved bygging 
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var kravet 150 kg/m2. Det var altså nødvendig med forsterkning. Det ble foreslått å spikerlime på 
lameller i underkant og spikerlime på plater på begge sider av bjelkene for å oppnå tilstrekkelig 
styrke for dagens krav. Dette ble godtatt.

Anbudskonkurranse
Anbudspapirene ble som nevnt utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor og anbudskonkurransen ble 
utlyst på Doffin den 23.2.10 med anbudsfrist 25.3.10. Det kom inn fire anbud og Nesset Bygg AS med 
lavest anbud ble valgt. 

Forsterking av limtrebjelkene
Moelven Bruk ble uten konkurranse valgt som rådgiver og leverandør av forsterkningsmaterialer til 
limtrebjelkene. Nesset Bygg AS forsterket bjelkene etter Moelvens anvisninger og under tett oppsyn 
fra undertegnede på timebasis.

Fuging av flisene
Lenge før fuktskaden i svømmehallen ble oppdaget var utskifting av flisene et tema. Jeg tok en 
befaring sammen med en erfaren flislegger mens bassenget var tørrlagt. Det ble ikke konstatert løse 
fliser kun en del dårlige fuger. Det ble da bestemt at løs fugemasse skulle skrapes ut og ny 
tokomponent fugemasse skulle påføres. Dette ble utført av malerfirma BMV som en underentreprise 
til Nesset Bygg sin leveranse, og det ser ut til at dette holder godt.

Klimaskall
Det ble lagt sterk vekt på å bygge opp igjen hallen slik at den skulle være sikret mot lignende 
fuktskader som hadde kommet før stengingen. I taket er det et tykt bitumenbelegg med klemte 
skjøter for å hindre vanndampinntrenging i konstruksjonen. Det samme ble gjort i østveggen. 
Betongveggen mot sør har isolasjonen på utsiden.

Nødutgang
Ved et brannsyn ble det påpekt at svømmehallen ikke hadde nødutgang. Både utgangen fra 
svømmehallen og garderoben går gjennom vestibylen. Gymsalen har en nødutgang mot vest, og det 
ble besluttet å sette inn en nødutgang i svømmehallen mot øst. Dette ble utført på nyåret i 2012.

Politisk behandling/økonomi
Det ble bevilget til sammen 2,7 mill kroner – sluttsummen kom på 2 703 719,40.
Se vedlagt regneark fra økonomisjefen.

Nedenfor er byggeregnskapet rehabilitering av svømmehallen

Byggeregnskap

2009 2010 2011 2012 Sum

Tota lt 430 417,37 2 066 810,02 156 408,00 50 084,01 2 703 719,40

12 Regningsarbeid bygning 321 238,00 409 984,25 5 753 24 530,01 761 505,26

13 Regningsarbeid VVS 40 621,13 40 621,13

14 Regningsarbeid elektro 18 750,00 113 805,00 132 555,00

18 Generel le  kostnader 90 429,37 207 026,64 5 655,00 303 111,01

22 Kontr.arbeid bygning 1 295 373,00 25 554,00 1 320 927,00

26 Kontr.lev andre inst. 145 000,00 145 000,00

Regulert budsjett er på kr 2 700 000,-; dette gir en overskridelse på kr 3 719,40.
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Kommentar til de enkelte postene

Regningsarbeid bygg = 761 505,26 inkl mva.
Hovedsummene i dette er:
Riving av fuktskadet konstruksjon og fjerning av asbestholdig materiale: 321 238,-
Moelven limtre – lameller, forsterkningsplater, lim, beslag 199 438,-
Forsterkning av limtrebjelker 105 125,-
Tilsammen 625 801,-

For øvrig er det massereguleringer og uforutsett, noe som alltid oppstår ved riving i eksisterende 
bygg.

Regningsarbeid VVS = 40 621,13
Ventilasjon trengte reparasjon for å fungere. Slamsugeren måtte fornyes.

Regningsarbeid elektro = 132 555,-
Det ble installert nye lysarmaturer i svømmehallen i 2008 som erstatning for armaturer med PCB. 
Disse måtte tas varsomt ned for å brukes om igjen etter rehabilitering. Armaturene og elektrisk 
opplegg ble så montert igjen i 2010.

Generelle kostnader = 303 111,01
Her er kostnadene til arkitekt, konsulent og egen byggeledelse kontert.
Egen byggeledelse er kontert med 87 815,-
Konsulent, arkitekt, Sintef er kontert med 166 727,25  m/mva

Kontraktsarbeid bygning = 1 302 927,-
Nesset Bygg As var som nevnt lavest ved anbudsåpning med 1 304 714,-. Etter fullført 
kontraktsarbeid var enkelte poster justert ned slik at sluttsummen endte på 1 295 373.
I 2012 ble det montert en nødutgangsdør der levering og montering av dør i ferdig dørhull var tilbudt 
til 25 554,-. 

Kontraktsleveranser andre installasjoner = 145 000,-
Dette er leveransen av et bassengtrekk som dekker bassenget når det ikke er i bruk for å spare energi 
og minske avdamping.

Johan H Greve
   ingeniør
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Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end)

2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
Prosjekt 600188 SvØmmehall ungd.sk. Eidsvåg, rehab.

31401 Annonser! reklame / informasjon 0,00 0 2 988,00 0 0,00 0 0,00 0
31402 Trykking, kopiering 0,00 0 5 732,80 0 0,00 0 0,00 0
31600 Skyssgodtgjøring 0,00 0 372,30 0 0,00 0 0,00 0
32000 Inventar I utstyr / maskiner 0,00 0 2 709,87 0 0,00 0 0,00 0
32001 Verktøy og redskaper 0,00 0 40 332,00 0 0,00 0 0,00 0
32300 Bygg/anlegg, vedlikehold/byggetj/nybygg 300 727,90 600 000 1 106 308,20 2 169 583 0,00 170 000 40 967,20 46 000
32301 Tekn.anlegg, vedlikehold/byggetj/nybygg 0,00 0 99 321,70 0 0,00 0 0,00 0
32500 Matr.bygg/anlegg, vedlikeh/byggetj/nybygg 0,00 0 324 136,00 0 1 267,20 0 0,00 0
32501 Matr.tekn.anlegg, vedlikeh/byggetj/nybygg 0,00 0 144,00 0 119 335,20 0 0,00 0
32701 Konsulenttjenester 47 901,50 0 83 909,60 0 0,00 0 0,00 0
32902 lnternkjøp 0,00 0 0,00 0 5 655,00 0
34290 Mva-komp investering 81 787,97 0 400 855,55 0 30 150,60 0 9 116,81 0

Sum utgifter 430 417,37 600 000 2 066 810,02 2 169 583 156 408,00 170 000 50 084,01 46 000

2009 K-sak 136/08, budsjettvedtaket 11.12.2008 600 000,00
2010 K-sak 086/09, budsjettvedtaket 10.12.2009 2000000,00
2010 K-sak 036/10, årsregnskap 2010, 20.5.2010 169 582,63 (ubrukt bevilgning 2009)
2011 1<-sak 054/11, regulering investeringer. 16.06.2011 170 000,00
2012 K-sak 021/12, regulering invest.budsj. 2012, 29.3.2012 46000,00

Bevilgninger gitt i budsjett 2985582,63

Men det stemmer ikke i forhold til totalbev. for prosjektet,
jf. tertialrapport per 31.8.2012 hvor totalramme lyder på: 2 700 000,00

Fra og med år 2010 gikk vi over til å gi bevilgning til investeringer årlig. I henhold til kommuneloven er ikke budsjettbevilgning fra tidligere år
gyldig som budsjettbevilgning for årets budsjett.

09.11.2012 / ss
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