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Midlertidig høyere utslippsgrense for fosfin til luft 

Miljødirektoratet gir Real Alloy Norway AS Raudsand midlertidig tillatelse til økt 
utslipp av fosfin i perioden 1. oktober 2017 til 31. mars 2018. Bedriften skal 
oversende Miljødirektoratet informasjon om implementering av tiltak og 
resultater fra utslippsmålinger i perioden. 
 
Bedriften skal betale et gebyr på kroner 9300,- for Miljødirektoratets 
behandling av søknaden.  
 
Vedtaket og plassering i gebyrsats kan påklages til Klima- og 
miljødepartementet innen tre uker. 

Vi viser til: 
- Miljødirektoratets brev av 26. september 2017 med tilbakemelding på prøveperiode og 

varsel om endring av tillatelsen  
- Søknad av 27. september 2017 fra Real Alloy Norway AS Raudsand om midlertidig økt 

utslippsgrense for fosfin  
- Vedlegg til søknad av 28. september 2017 om økte mengdegrenser for fosfin 
- Miljødirektoratets varsel om saksbehandlingsgebyr av 27. september 2017 

 
Bakgrunn 
Miljødirektoratet vedtok 8. juni 2016 stans av driften ved Real Alloy Raudsand på bakgrunn av at 
bedriften hadde hatt vedvarende lovstridig forurensning som blant annet bidro til betydelige 
luktplager for naboer. Etter stansen gjennomførte Real Alloy Raudsand flere utbedringer av 
anlegget for å bedre driften og rensingen av utslippene. På bakgrunn av disse utbedringene ga 
Miljødirektoratet i vedtak 28. februar 2017 Real Alloy Raudsand tillatelse til en tidsbegrenset 
prøveperiode på 30 ukers drift.  
 
I løpet av prøveperioden oversendte Real Alloy Raudsand Miljødirektoratet en oppsummering av 
resultater for testperioden, med dokumentasjon på utslipp til luft og vann, herunder luktutslipp. 
Ifølge den innsendte dokumentasjonen overholdes nå utslippsgrensene i tillatelsen, med ett unntak. 
Dette unntaket gjelder fosfin, som ifølge de foretatte målingene fortsatt ligger over grenseverdien i 
tillatelsen. 
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I august 2017 ble det installert en etterbrenner for å rense utslippet fra avgassingshallen ved 
bedriften, på grunn av høye målinger av fosfin i dette utslippet. Målinger gjort etter installasjonen 
av etterbrenneren viser at utslippene fortsatt er over grenseverdien i tillatelsen.  
 
Etter en vurdering av den innsendte dokumentasjonen, gjennomførte tilsyn hos bedriften og 
erfaringene våre med bedriften under prøveperioden for øvrig, fant Miljødirektoratet samlet sett 
ikke grunn til å vedta ny stans av bedriften etter at prøveperioden var avsluttet. Dette betyr at Real 
Alloy Raudsand kan gjenoppta ordinær drift så fremt alle vilkår i den gjeldende tillatelsen, herunder 
samtlige utslippsgrenser, blir overholdt. Bedriften ble meddelt dette i brev av 26. september 2017.  
 
Som følge av at bedriften i dag ikke overholder tillatelsens grenseverdier for fosfin, søkte Real Alloy 
Raudsand i brev av 27. september 2017 om en midlertidig høyere utslippsgrense for fosfin til luft.  
 
Søknaden 
Real Alloy Raudsand søker om midlertidig tillatelse til en høyere utslippsgrense for fosfin (PH3) til 
luft fra 1. oktober 2017 til 31. mars 2018. Det omsøkte utslippet gjelder en økt 
konsentrasjonsgrense fra grensen i gjeldende tillatelse på 0,5 mg/Nm3 til en midlertidig grense på 
2,0 mg/Nm3. En økning i konsentrasjon av fosfin i utslippet vil også medføre en økt total mengde 
fosfin sluppet ut i perioden. Bedriften søker derfor også om en økning i kortidsgrensen for fosfin fra 
0,02 kg/time til 0,045 kg/time (ukesmiddel), og en økning i årlig utslipp fra 150 kg/år til 190 kg/år i 
perioden 1. oktober til 31. mars. 
 
Real Alloy Raudsand opplyser å allerede ha satt inn et nytt rensetrinn i renseanlegget for å redusere 
utslippet av fosfin. Samtidig opplyser bedriften at de trenger noe tid på å optimalisere systemet slik 
at det oppnås en høy nok rensegrad av fosfin til at grenseverdien i tillatelsen overholdes. 
 
Høring 
Søknaden er ikke sendt på høring fordi vedtaket anses å være av mindre miljømessig betydning, jf. 
forurensingsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. Vi viser til at den omsøkte økte utslippsgrensen 
av fosfin er for en begrenset periode, og at vurderinger gjort av tredjepart i saken viser at utslippet 
ikke vil medføre helsefare for naboer. 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Den gjeldende tillatelsens utslippsgrense for fosfin er basert på en BAT-konklusjon i IED-direktivet, 
som angir en utslippsgrense for fosfin (PH3) på 0,5 mg/Nm3. Fosfin er i seg selv en giftig og fargeløs 
gass, som ikke lukter ved lave konsentrasjoner (under 2 ppm, som tilsvarer ca. 2,7 mg/Nm3). Et 
forhøyet utslipp av fosfin til 2,0 mg/Nm3 skal derfor ikke forverre luktsituasjonen for naboer i 
området. Det kan imidlertid være andre mindre giftige fosfiner i utslippet, som ikke er omfattet av 
grenseverdien for fosfin (PH3), men som kan skape lukt. 
 
Etter installasjonen av etterbrenneren i august 2017 viser gjennomførte målinger et gjennomsnittlig 
fosfinutslipp på 1,2 mg/Nm3, med høyeste verdi på 1,98 mg/Nm3. For å komme ned til 
utslippsgrensen på 0,5 mg/Nm3 i den gjeldende tillatelsen er det derfor nødvendig å forbedre 
renseanlegget. Bedriften mener de vil kunne oppnå en høy nok rensegrad blant annet ved å 
optimalisere oppholdstiden for avgassen i etterbrenneren og sikre en jevn temperatur, samt 
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installere et automatisk styringssystem av etterbrenneren. Bedriften har i søknaden lagt ved en 
tiltaksplan som viser at tiltakene skal iverksettes i løpet av 2017, og at det deretter skal arbeides 
med å optimalisere systemene og verifisere utslippsdata gjennom målinger i første del av 2018. 
 
SINTEF Molab har i september 2017 utarbeidet en spredningsberegning av bedriftens fosfinutslipp til 
omgivelsene. Denne ble basert på de høyeste utslippsnivåene av fosfin som ble målt før 
etterbrenneren ble installert, som viste en gjennomsnittskonsentrasjon på 5,0 mg PH3/Nm3. Både 
punktutslipp og diffuse utslipp er tatt med i beregningen, og den beregnede konsentrasjonen for 
årlig gjennomsnitt ved nærmeste nabo er under de nivåer vi har fått oppgitt av Folkehelseinstituttet 
som kan ha mulig negativ effekt på helse, også for langvarig eksponering (0,3 µg/m3). Det er i 
forskrift om tiltaks- og grenseverdier satt en grenseverdi for fosfin for forurensninger i 
arbeidsatmosfæren på 0,15 mg/m3. Denne verdien er satt på grunnlag av veiledning fra EU. 
Spredningsberegningen fra SINTEF Molab viser at samtlige beregnede verdier av fosfin ved nærmeste 
nabo er under denne grensen, både for 99,7 prosentilene og høyeste timesmiddel. Det omsøkte 
utslippet er i tillegg lavere enn utslippsnivået spredningsberegningene er basert på, og vi ser derfor 
på beregningen som konservativ sammenlignet med hva de faktiske nivåene av fosfin vil ligge på. 
 
Miljødirektoratet legger til grunn at det fortsatt er en viss luktbelastning i området fra bedriftens 
utslipp. Slik situasjonen nå fremstår, har vi samtidig forståelse for at bedriften må å ha drift ved 
anlegget for å kunne tilpasse og optimalisere renseanlegget slik at også fosfinutslippene fremover 
vil ligge på et nivå innenfor tillatelsens rammer. Etter vårt syn vil det omsøkte utslippet av fosfin på 
2,0 mg/Nm3 over en tidsbegrenset periode på 6 måneder ikke medføre uakseptable negative 
miljøkonsekvenser.  
 
Det er ifølge naturbase observert noen arter av stor forvaltningsinteresse i Eidsvågen, som svartbak 
og hettemåke. Utover dette er det ikke registrert noen spesielt sårbare arter i nærheten av 
bedriften som vil kunne bli direkte rammet av utslippet. Utslippet er over en begrenset periode og 
på et nivå som er vist å ikke gi negative helseeffekter for mennesker. Vi vurderer at tiltaket ikke 
påvirker naturmangfoldet i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen 
vurdering av §§ 9 til 12.  
 
I lys av dette gir vi en tidsbegrenset høyere utslippsgrense for utslipp av fosfin til luft. En 
forutsetning for den midlertidige høyere utslippsgrensen er at bedriften uten ugrunnet opphold 
gjennomfører tiltaksplanen som er vedlagt søknaden og sikrer et utslippsnivå for fosfin under 0,5 
mg/Nm3 så snart som mulig og senest når den midlertidige tillatelsen er utløpt. Real Alloy Raudsand 
skal i perioden oversende dokumentasjon på at tiltak iverksettes for å redusere fosfinutslippene. 
Bedriften skal innen 15. januar 2018 oversende en rapport på implementerte tiltak og innen 1. mars 
2018 oversende resultater fra utførte lukt og utslippsmålinger. Vi vil presisere behovet for å bruke 
perioden til å etablere et varig rensesystem som vil sikre et lavt utslippsnivå over tid. 
 
Vedtak 
Miljødirektoratet endrer med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd 5) den gjeldende 
tillatelsen hva gjelder utslipp av fosfin til luft, slik at utslippsgrensen for fosfin i perioden 1. 
oktober 2017 til 31. mars 2018 settes til 2,0 mg/Nm3, med en mengdegrense på 0,045 kg/time 
(ukesmiddel) og 190 kg/år.  
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Gebyr og klageadgang 
Miljødirektoratets behandling av søknader om endring av utslippstillatelser er omfattet av en 
gebyrordning. Bedriften skal betale et gebyr på kr. 9 300 for Miljødirektoratets behandling av 
søknaden, jf. forurensingsforskriften kapittel 39. Faktura vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket, herunder fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 
tre uker. En eventuell klage skal sendes til Miljødirektoratet.  
 

Hilsen 
 
Miljødirektoratet 
 
 
 
Ragnhild Orvik Ida Maria Evensen 
seksjonsleder senioringeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 Molde 
Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg i Romsdal 
Allan Hansen    
Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgard 7468 TRONDHEIM 

http://www.norge.no/
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Hei,

Vår referanse: 2016/1617
 
Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet til Real Alloy Norway AS med tillatelse til midlertidig høyere
utslippsgrense for fosfin til luft. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil bli ettersendt bedriften.
 
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no.
Med hilsen
Ida Maria Evensen
senioringeniør, industriseksjon 1

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 938 65 554
E‐post: ida.maria.evensen@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no
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Pålegg om innsending av informasjon i forbindelse med 
endring av tillatelsen til Real Alloy Norway avd. Raudsand 

Miljødirektoratet pålegger Real Alloy Norway AS avd. Raudsand å innen 1. mai 
2018 oversende informasjon om utslipp til luft og vann fra virksomheten.  
 
Vi ber dere i tillegg om å gjennomgå den gjeldende tillatelsen i sin helhet og 
søke om eventuelle endringer innen 1. mai 2018. 
 
Bedriften skal også oversende oppdatert vurdering av BAT og behov for 
tilstandsrapport innen 1. februar 2018. 
 

 Vi viser til: 
- Tillatelse til virksomhet av 30. juni 2006, sist endret 24. august 2016  
- Brev fra Miljødirektoratet med varsel om endring av tillatelsen av 26. september 2017 
- Vurdering av BAT-konklusjoner for Real Alloy Norway avd. Raudsand av 6. september 2017 

 
Bakgrunn 
Etter å ha gjennomført en rekke utbedringer av anlegget, gjennomførte Real Alloy Norway AS avd. 
Raudsand (heretter Real Alloy Raudsand) i 2017 en prøveperiode med drift i 30 uker fra februar til 
september. Etter prøveperioden har det vært Miljødirektoratets syn at ordinær drift ved anlegget 
kan foregå så fremt vilkårene i tillatelsen blir overholdt, men at de vedvarende luktproblemene fra 
virksomheten gjør at det er behov for å endre bedriftens tillatelse. Miljødirektoratet varslet derfor i 
brev av 26. september at vilkår knyttet til utslipp til luft, lagring av aluminiumoksid og øvrige 
forhold som kan gi luktproblemer vil bli skjerpet inn.  
 
I prøveperioden ble det avdekket at bedriften har utslipp av prioriterte stoffer til vann som ikke er 
regulert med spesifikke utslippsgrenser i tillatelsen. Utslipp av prioriterte stoffer er kun omfattet av 
tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene, jf. tillatelsen pkt. 2.1. Real Alloy 
Raudsand er omfattet av IED-direktivet og BAT-referansedokumentet (BREF) for ikke-jernholdige 
metaller (NFM). Disse BAT-konklusjonene er juridisk bindende fra juni 2020, og tillatelsen må 

Real Alloy Norway AS avd. Raudsand 
Rødvikvegen 9 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 
 
Oslo, 06.11.2017 
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Allan Hansen 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
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Saksbehandler: 
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oppdateres med utslippsgrenser til luft som ivaretar dette. Real Alloy Raudsand fikk 16. mars 2017 
pålegg om innen 1. august 2017 å vurdere sin virksomhet opp mot BAT og behovet for å utarbeide 
tilstandsrapport.  
 
Miljødirektoratets vurdering 
I henhold til forurensningsloven § 18 annet ledd kan en tillatelse i alle tilfeller tilbakekalles eller 
endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Tillatelsen til Real Alloy Raudsand ble gitt 30. 
juni 2006. Vi ser behov for å revidere tillatelsen på flere punkter, særlig fordi det er gjort endringer 
i produksjonsanlegget og at det er store problemer med lukt fra virksomheten.  
 
I forbindelse med vårt arbeid med de varslede endringene i tillatelsen har vi behov for informasjon 
om bedriftens utslipp til luft og vann. Videre er det vårt syn at bedriftens innsendte vurderinger av 
BAT-konklusjoner og begrunnelse for hvorfor bedriften vurderer at enkelte punkter ikke er 
anvendbare, er mangelfulle. Vi har behov for at bedriften gjør en fornyet vurdering av behovet for å 
utarbeide tilstandsrapport i henhold til vår veileder M-630/2016 Tilstandsrapport for 
industriområder. 
 
Pålegg om å sende oss informasjon 
Miljødirektoratet pålegger bedriften å oversende følgende innen 1. mai 2018: 
 

- En redegjørelse av utslipp til luft fra virksomheten for samtlige utslippskomponenter i 
tillatelsen mht. nivåer og utslippspunkt, samt en plan for hvordan utslippsgrensene satt i 
NFM-BREF skal nås der det er behov for en reduksjon i utslippene. 
 

- En redegjørelse av diffuse utslipp til luft fra virksomheten for å identifisere aktiviteter som 
kan gi lukt, særlig med hensyn til lagring og håndtering av saltslagg og aluminiumoksid, 
samt rutiner for renhold og vedlikehold av anlegget. 
 

- En redegjørelse av utslipp til vann fra virksomheten basert på representative 
utslippsmålinger gjennomført av akkreditert tredjepart, samt søknad om nye utslippsgrenser 
til vann der det avdekkes behov for dette. Utslippsnivåer det søkes om skal angis i både 
konsentrasjon og total mengde, og skal vurderes etter vannforskriftens krav med hensyn til 
om utslippene er til hinder for å oppnå god miljøtilstand. I tillegg skal total vannmengde 
opplyses om. 

 
I tillegg skal følgende oversendes innen 1. februar 2018: 

 
- En fornyet vurdering av behovet for å utarbeide tilstandsrapport, som er i henhold vår 

veileder M-630/2016 Tilstandsrapport for industriområder, samt en oppdatert vurdering av 
BAT-konklusjonene.  

 
Hjemmel for påleggene er forurensningsloven § 49 første ledd og § 51. 
 
Søknad om endringer i tillatelsen 
I forbindelse med revideringen av tillatelsen ber vi dere om å gå gjennom den gjeldende tillatelsen 
og oversende en søknad om revidert tillatelse i henhold til veilederen for søknad om tillatelse til 
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virksomhet etter forurensningsloven (TA 3006/2012) innen 1. mai 2018, dersom dere ser behov for 
endringer.  

Klageadgang 
Pålegget om innsending av informasjon kan påklages til Klima -og miljødepartementet innen 3 uker. 
En eventuell klage skal sendes til Miljødirektoratet. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
 
Ragnhild Orvik Ida Maria Evensen 
seksjonsleder senioringeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 Molde 
Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal 
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Sykefravær pr 3. kvartal 2017 
 

Vedlegg 
1 Sykefravær pr 3. kvartal 2017 - statistikk 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år hatt fokus på 
å redusere fraværet og øke nærværet.  
 
Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er å sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." Både nasjonalt og 
internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende arbeidsplasser, men begrepet har mange 
ulike betydninger. 
 
I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor sykemeldte medarbeidere har vi hatt fokus på 
helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man kan organisere 
arbeidet, skape et godt arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og utvikling for alle ansatte. 
Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og 
motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive virksomheter. For den enkelte betyr en 
helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte 
helseplager.  
 
En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, grupper og 
organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne definisjonen vektlegger 
at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og 
organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon framheves som 
viktig. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering 
sentralt i helsefremmende arbeid. Dette er kanskje spesielt viktig nå i arbeidet med å bygge nye kommune 
sammen med Molde og Midsund.  

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/552-6 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse og samarbeid et godt hjelpemiddel for lederne for å 
ivareta dette. Alle kan ikke involveres i alt – hva som ligger i involvering må tilpasses ulike situasjoner. I 
tillegg til involvering er informasjon også viktig.  
 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk i arbeidet med å redusere fraværet.  
Det totale fraværet i Nesset kommune pr. 3. kvartal 2017 er 7,66 %.  

Tidsrom Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 
1. kvartal 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal 7,59 6,74 9,49 
3. kvartal 6,26 7,19 7,25 
4. kvartal   8,40 9,19 

      Året  7,87 8,59 
 
Ser vi på enhetsnivå har nesten alle enhetene redusert fraværet sett i forhold til 1. og 2. kvartal. Det er 
enheter som har økning i fraværet, men disse ligger totalt sett likevel på et lavt nivå.  
 
Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2 %, mens langtidsfraværet ligger pr. 3. kvartal på 6 %. 
Nedenfor vises en oversikt over kommunens kostnader ved sykefravær i juli, august og september 2017. 
 
Juli: 

 
August: 

 
September: 

 
Som oversikten viser gikk fraværet ned fra juli til august for så å øke igjen i september.    
 
 
 
 



Vurdering 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med, og ha en god 
dialog med medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Sykefraværsoppfølging er 
en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har en plikt og et ansvar for å følge opp 
syke medarbeidere, og å jobbe for helsefremmende arbeidsplasser. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake til arbeid.  
 
Med tanke på det vi allerede vet om sykefravær ute på enhetene er det ikke realistisk å tro at vi når målet på 
en reduksjon på 10 %.  Spørsmålet som dukker opp er om vi i stedet for å så mye fokus på de som allerede 
er ute i sykemelding av en eller annen årsak, heller skal løfte blikket og sette fokus på de over 90 % av 
medarbeiderne i kommunen som til enhver tid er på jobb?  
 
Økonomiske konsekvenser 
Lavere sykefravær gir mindre utgifter til kommunen 
 
Betydning for folkehelse 
En god arbeidshelse gir også en god folkehelse



 



 





 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 24/17 20.11.2017 
Utvalg for helse og omsorg 24/17 20.11.2017 
Utvalg for oppvekst og kultur 24/17 29.11.2017 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/17 05.12.2017 
Nesset formannskap 115/17 07.12.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Oppstart 
detaljprosjekt 
 

Vedlegg 
1 Uttale fra sektormyndighetene 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2016/638-44 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det 
legges vekt på brev fra fylkesmannen om det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte 
leiligheter. 

 
Rådmannens innstilling, med utvalgets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges 
vekt på brev fra fylkesmannen om det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Det vises i denne saken til tidligere behandlinger i Nesset kommunestyre; PS 31/15 den 26.03.2015, PS 
150/15 den 17.12.2015, PS 87/16 den 22.09.2016, PS 11/17 den 16.02.2017, og PS 70/17 den 19.10.2017. 
 
Bakgrunnen for at det nå legges frem sak om oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjeneste, er at Nesset kommunestyre i PS 11/17 som ble behandlet den 
16.02.2017, vedtok at det skulle arbeides videre med løsninger innenfor de økonomiske rammer 
maksimert til alternativ 1, med de justeringer som ville fremkomme undervegs. 
 
Vedtak i PS 11/17 den 16.02.2017 
Administrasjonen har arbeidet med å gi svar på punktene som fulgte vedtaket i PS 11/17 den 16.02.2017. 
Punktene er følgende gjengitt, samt tillagt svar; 

a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt 
behov for minst 16 omsorgsboliger. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene. 



  16 omsorgsboliger fastholdes. 
 

b) Administrasjonens tilråding om bygging i kommunal regi jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være 
den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer 
momskompensasjon for investeringene. 

  Bygging av helsehus planlegges i kommunal regi. 
 

c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser 
kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse. 

 
Alt i ett bygg er også mest hensiktsmessig i forhold til et samlet fagmiljø, samt for å kunne 
gi beboerne de beste tjenestene. Samtlige fag som er tenkt inn i det nye bygget peker på de 
positive sidene ved å være samlokalisert og få et samlet og sterkt fagmiljø. Noe som man 
også ser for seg vil være positivt for fremtidig rekrutering av arbeidskraft. 
 

d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: «Det 
haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre 
påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.» 

 
Prosjektet har hatt høy prioritet i administrasjonen.  
 
Ved å legge det nye bygget på parkeringsplassen ved kommunehuset, vil det være gode 
muligheter for videre utvikling/ utbygging av bygget i fremtiden. Skissene til nytt bygg er 
utarbeidet med tanke på å kunne bygge til ytterligere en etasje over legesenter/ 
tannhelsesenter, med inntil 7 leiligheter. Det vil også være tilrettelagt for en mulig 
sammenbygging med kommunehusets vestfløy/ administrasjonsfløy, om fremtiden skulle 
vise behov for det. 
 

e) For øvrig vises til formannskapets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, 
samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon. 

 
Det er av rådgivende konsulent gjennomført en tilstandsrapport av østfløyen ved 
kommunehuset. Denne rapporten viser betydelige kostnader ved en eventuell renovering 
av østfløyen. En flytting av østfløyens funksjoner under en renoveringsfase vil gi økte 
driftsutgifter til midlertidige lokaler og tilpasninger, samt at det vil være til ulempe for 
publikum/ brukerne. Det har tidligere vært pekt på fordelene ved å legge kostnadene som 
en rehabilitering av østfløyen vil koste, inn i et nytt bygg. På denne måten kan funksjonene 
som østfløyen huser være lokalisert i dagens lokaler, og dermed slippe midlertidig flytting, 
frem til nytt bygg står klart til innflytting. Deretter saneres østfløyen/ helsefløyen til fordel 
for parkering.  
 
Det arbeides med avklaringer omkring ny ambulansestasjon. Helse Møre og Romsdal HF 
er for tiden i en prosess med å avklare fremtiden i den eksisterende ambulansestasjonen. 
Om de skal tre ut av dagens avtale, er de særs interessert i å få tilrettelagt nye lokaler i det 
nye helsehuset. Helse Møre og Romsdal HF sier at de ved et eventuelt behov for ny 
ambulansestasjon, har primært et ønske om å bli samlokalisert med legesenteret. Helse 
Møre og Romsdal HF ønsker at vi planlegger nytt helsehus med ny ambulansestasjon 
inkludert, men at selve ambulansestasjonen legges som en egen opsjon i 
anbudskonkurransen. Dette vil gi dem tid til å avklare dagens situasjon.  
 

f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger 
for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; 
Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, 



ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært 
nevnt i korrespondanse med kommunen. 

 
Hos Husbanken vil kommunen kunne få tilskudd til bygging av omsorgsboliger.  De 
maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000. Totalt vil 
dette kunne utgjøre kr 22 640 000 for vårt prosjekt. Ved å tilrettelegge for et nytt 
dagsenter for eldre vil man kunne få inntil 55% av anleggskostnadene for 10 kvadratmeter 
pr bruker med vedtak om dagsentertjeneste. For de øvrige arealene, slik som 
hjemmetjeneste og legesenter vil Nesset kommune kun få momskompensasjon. Husbanken 
har for øvrig ingen innsigelser i forhold til samlokalisering av omsorgsboliger, legesenter, 
tannhelsesenter, ambulanse og annet. De peker kun på at omsorgsboligene bør ha egen 
inngang, adskilt fra de øvrige funksjonene. 
 

g) Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om 
egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet). 

 
Kostnader forbundet med peling kommer an på byggets dimensjoner. Det reelle 
kostnadsbildet vil først fremkomme etter anbudskonkurransen. Det vil også være opp til 
entreprenør å velge løsning for å sikre at forholdene i grunnen blir ivaretatt, og at bygget 
reises på en sikker og stabil fundamentering. 
Ut i fra kalkyle programmet vårt og med et anslag på om lag 50 peler, ved det minste 
alternativet som har vært skissert, vil kostnadene med peling ligge på om lag 700 000,- 
inkl mva., og om lag det dobbelte ved vinkelbygget. 
Kostnader forbundet med peling er ikke tatt inn i kostnadsberegningene for noen av 
alternativene, dog må et bygg med dette omfang uansett fundamenteres forsvarlig, 
uavhengig av plassering i Eidsvåg sentrum. 
 
NVE har gitt tilbakemelding om at de ikke har noen merknader til at tomten benyttes, så 
fremt at kommunene holder seg til de kravene til tiltak som er gitt i reguleringsplanen for 
området. 
 
Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader til at det bygges omsorgsboliger på det 
aktuelle arealet. De ber oss om at vi ser på muligheten for å knytte området øst for den 
gamle brannstasjonen til samme avkjøring ved å anlegge en intern veg. 
 
Fylkeskommunen har ikke vesentlige merknader til at reguleringsplanen for området 
endres. De råder Nesset kommune til å behandle byggeprosjektet som en mindre endring 
av reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine ansvarsområder ingen vesentlige merknader til endringene 
i planen, og kommunen kan for deres del gå videre med planarbeidet med endringene som 
grunnlag. 
 

 
h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for 

Helse – og omsorg må avklares før endelig vedtak. 
 

Tabell 1: Ved alternativ mindre bygg kan kostnadene bli som følger;  
Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1745 26 000 45 370 000 
Hjemmetjeneste 367 26 000 9 568 000 



Legesenter 438 26 000 11 388 000 
Boder/ garasjer til 
omsorgsboligene 

 Stipulert 4 500 000 

Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av 
parkeringsareal  Stipulert 600 000 

Sum eks mva     72 426 000 
MVA   18 106 500 
Sum inkl mva   90 532 500 
Tilskudd fra 
Husbanken   22 640 000 

Refusjon MVA   15 000 000 
Økt lånebehov   52 892 500 

 
Dette viser at ved å bygge det minste alternativet vil Nesset kommune spare om lag kr 21 000 000 i økt 
lånebehov. Derimot vil Nesset kommune få betydelige leieinntekter ved et helsehus, noe som betyr at 
helsehuset skal være så godt som selvfinansierende. Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil 
ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset 
kommune får, uavhengig om man velger å gå for et større helsehus med flere funksjoner, eller om man kun 
velger å bygge omsorgsboliger, hjemmetjeneste og legesenter. 
 
Det reelle omfanget av prosjektet vil først fremkomme etter at anbudskonkurranse er gjennomført. Det 
presiseres at realisering av prosjektet kun vil skje ved at prosjektet godkjennes politisk etter 
anbudskonkurransen. Det vil bli tatt forbehold i konkurransen om at prosjektet må godkjennes politisk før 
igangsetting, og at hele eller deler av prosjektet kan endres eller avlyses om prosjektet ikke får 
finansiering. 
 
Tomtevalg 
Tomtevalget for nytt helsehus på sør og østsiden av parkeringsplassen ved kommunehuset kan bebygges. I 
forbindelse med det pågående forprosjektet for nytt helsehus, ble det av Norconsult AS gjennomført en 
grunnundersøkelse av aktuell tomt høsten 2016. Denne undersøkelsen viser at tomten kan bebygges, men at 
direkte fundamentering ikke er å anbefale. Det anbefales at bygget pelefundamenteres. Prosjektet har i 
løpet av forprosjektet vært presentert for sektormyndighetene, de har ikke vesentlige merknader til 
utbygging av aktuelt areal. De viser kun på noen forhold som bør vurderes i forbindelse med planlegging 
av bygget. Tomten har en sjønær plassering, med god utsikt og gode solforhold. Tomten er sentrumsnær og 
beboerne i omsorgsboligene vil ha gode muligheter til å selv å kunne nå servicefunksjoner slik som butikk, 
frisør, bibliotek og annet på egenhånd. Tomten er også godt tilrettelagt for brukere med behov for rullator 
eller rullestol. Dette gir frihet og mestring for beboerne. Tomten er tilknyttet strandpromenaden, noe som 
gir gode muligheter for fysisk aktivitet.  
 
Helsehuset 
Det nye helsehuset planlegges med en tofløyet vinkelformasjon, hvor omsorgsboligene legges i den fløyen 
som plasseres helt mot sør av dagens parkeringsplass, og hvor tannhelse- og legesenter legges i den fløyen 
som plasseres helt mot øst av dagens parkeringsplass. Ved å bygge et såkalt helsehus, hvor flere funksjoner 
innenfor tilnærmet samme fagområde er lokalisert og har tett samarbeid, vil Nesset kommune være godt 
rustet for fremtiden. Ved å ha et velfungerende og sammensatt tilbud til innbyggerne, samt ved å sikre 
fremtidige arbeidsplasser, vil Nesset kommune være et attraktivt alternativ i forhold til bosetting og 
etablering. 
Innendørs parkeringshus for beboere i omsorgsboligene og hjemmetjenesten, anlegges i første nivå under 
omsorgsboligene. Parkeringshuset vil også ha plass for vaktmesternes biler som kompensasjon for at deres 
garasje må tas bort ved etalering av nytt helsehus. Parkeringshuset vil kun være tilgjengelig for de med 
parkeringsareal der, noe som vil hindre skad- og hærverk på kommunens biler i hjemmetjenesten og 



vaktmestertjenesten. Ekstra boder for beboerne i omsorgsboligene, til for eksempel lagring av rullestol til 
utebruk, vil også finnes i dette nivået.  
Omsorgsboligene tilrettelegges for en svært sammensatt brukergruppe med ulike behov, noe som betyr at 
boligene planlegges noe større enn minimumskravet til en omsorgsbolig. Dette for at boligene skal være 
mest mulig funksjonell, uavhengig av behov for hjelpemiddel. Det planlegges sågar også en omsorgsbolig i 
hver etasje med to soverom. Omsorgsboligene vil være tilknyttet hjemmetjenesten som skal kunne yte 
heldøgns pleie og omsorg til beboerne. Beboerne i omsorgsboligene vil få mulighet til å benytte felles 
utearealet på sørsiden av bygget ned mot sjøen. Området oppgraderes med uteplass og lekeplass. Det 
tilrettelegges for at beboerne ved omsorgsboligene skal få en skjermet uteplass på taket av bygget. Denne 
uteplassen kommer over annen bebyggelse i sentrum, noe som vi gi svært gode sol og utsiktsforhold. 
Dagsenter for eldre vil bli tilrettelagt med inngang via helsefløyen, noe som gjør at også brukere med 
vedtak ute i distriktet kan benytte dette. Dette vil bli et tilbud som man må ha vedtak om dagsentertilbud 
for å kunne benytte, som blir tilrettelagt for brukerne. En del av brukerne av dette tilbudet vil nok også 
være beboere ved de nye omsorgsboligene. Det blir da et lett tilgjengelig tilbud, hvor de kan få mulighet til 
å utføre ulike aktiviteter, ha mulighet for å kjøpe seg lunsj og middag, samt en sosial arena hvor de vil møte 
andre. 
Hjemmetjenesten vil få en egen avdeling tilknyttet både helsefløyen og omsorgsboligene som vil være 
tilrettelagt for deres behov og drift. De vil også få en egen base i hver etasje med omsorgsboliger hvor de 
vil ha mulighet til å avlevere avfall, skittentøy, smittevernutstyr og annet for oppsamling/ henting.  
Den offentlige tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den private tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Noe de alle har ønsket. Den offentlige tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler 
som styrker den videre driften i Nesset kommune. Lokalene tilpasses deres ønsker og behov. Arealer som 
kan være felles med den private tannhelsetjenesten planlegges. Dette vil kunne være blant annet venterom, 
maskinrom for kompressor og bøttekott. 
Den private tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den offentlige tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Den private tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler for videre drift, tilpasset 
ønsker og behov. Nye og moderne lokaler vil gjøre det mer attraktivt for private aktører å drive 
tannhelsetjenester i Nesset kommune. 
Legesenteret vil ha felles pauserom og garderobe med den offentlige og private tannhelsetjenesten. 
Legesenteret vil få arealer tilrettelagt for deres drift og behov. Blant annet vil de få en skadestue/ skiftestue 
mer enn hva de har i dagens lokaler, noe som det ofte viser seg å være behov for, særlig i forhold til 
akuttbehandling. Lokalene blir tilpasset universell utforming, noe som vil gjøre det lett tilgjengelig for alle 
brukerne. Legesenteret vil også få en sluse ved resepsjonen for å kunne ivareta pasientsikkerheten i forhold 
til sensitive opplysninger på en bedre måte enn ved dagens situasjon, hvor området for resepsjon/ 
timebestilling også benyttes til venterom. 
Ambulansestasjon blir planlagt i enden av helsefløyen, lengst opp mot veien. Ambulansestasjonen legges 
til i anbudskonkurransen som en opsjon. Fra ambulansegarasjen vil det være direkte adkomst til en 
akuttkorridor for mottak av pasienter, tilknyttet legesenterets skadestuer. Ambulansegarasjen vil dermed 
fungere både som garasje for ambulansene, og som akuttmottak. Dette vil gi en skjerming av pasienter ved 
flytting mellom ambulanse og legesenter, noe som vil bli en stor forbedring fra dagens situasjon hvor 
pasientflyttingen skjer uskjermet og utendørs på parkeringsplassen ved legesenteret/ kommunehuset. 
Ambulansestasjonen vil være en del av helsebygget som kun realiseres om en kontrakt for langtidsleie 
inngås før bygging av helsehuset påbegynnes. Alternativet til ambulansestasjon er et overbygget og 
skjermet akuttmottak. 
 
Leietakere 
Det har vært gjennomført møter/ samtaler med de aktuelle leietakerne, og alle er positive til å bli med inn i 
det nye helsehuset. Alle peker på de positive virkningene av å være samlokalisert med de øvrige leietakerne 
og hjemmetjenesten. Noe som gjør at en får et sammensatt og bredt fagfelt på en plass. Leietakerne ser det 
også som svært positivt at de slipper å flytte til midlertidige lokaler mens oppussing/ renovering av dagens 
lokaler pågår. Derimot har alle påpekt at de tar forbehold om svært økte leiepriser. De er forberedt på noe 
økning basert på økt standard, men ikke en uforholdsmessig økning. 
De aktuelle leietakerne er; 

 Legesenteret 



 Den offentlige tannhelsetjenesten 
 Den private tannhelsetjenesten 
 Helse Møre og Romsdal HF (ambulansestasjon) 

 
Videre prosess og innhold 
For å kunne utlyse anbudskonkurranse for prosjektet, må prosjektet funksjonsbeskrives av rådgivende 
konsulenter. Dette utføres i første halvdel av 2018. Utlysning av anbudskonkurranse skjer deretter så snart 
som mulig. En realistisk oppstart av hovedprosjektet/ gjennomføringen vil da kunne være årsskiftet 2018/ 
2019, med mulig ferdigstillelse i løpet av 2020. Oppstart og ferdigstillelse vil være avhengig av valgt 
tilbyder/ entreprenør. 

 
Nytt vinkelformet samlebygg plassert på sør og østsiden av kommunehusets parkeringsplass vil få følgende 
innhold; 

o 16 omsorgsboliger fordelt på 2. og 3. etasje. 
o Parkeringshus for hjemmetjeneste, vaktmestertjeneste, og beboere i omsorgsboligene. 

Innendørs adkomst fra omsorgsboligene via heis. 
o Innendørs boder for beboere i omsorgsboligene. 
o Hjemmetjeneste i 2. etasje i tilknytning til både omsorgsboligene og helsesenteret. 
o Legesenter i 1. etasje. 
o Mulig ambulansestasjon i tilknytning til legesenter.  
o Akuttmottak fra ambulansegarasje og direkte inn i skadestue/ behandlingsrom ved 

legesenter. 
o Privat og offentlig tannhelsesenter i 2. etasje over legesenter. 
o Mulighet for påbygging av flere omsorgsboliger ved behov på den østlige delen av bygget. 

 
Tabell 2; Anslåtte kostnader og arealer i helsehuset;  

Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1615 26 000 41 990 000 
Hjemmetjeneste 350 26 000 9 100 000 
Legesenter 480 26 000 12 480 000 
Ambulansestasjon 244 26 000 6 344 000 
Dagsenter for eldre 150 26 000 3 900 000 
Privat tannhelsetjeneste 94 26 000 2 444 000 
Offentlig tannhelsetjeneste 136 26 000 3 536 000 
Parkeringshus 1030 15 000 15 450 000 
Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av parkeringsareal  Stipulert 600 000 
Sum eks mva     96 844 000 
MVA   24 211 000 
Sum inkl mva   121 055 000 
Mulig tilskudd til omsorgsboliger fra 
Husbanken   22 640 000 

Mulig tilskudd til dagsenter fra 
Husbanken   2 680 000 

Refusjon MVA   21 700 000 
Økt lånebehov   74 035 000 

 



Prisene pr m2 er snittpriser av alle kostnader for bygging fordelt på antall kvadratmeter. Felleskostnader 
som prosjektering, prosjektadministrasjon, fundamentering, grunnarbeid, tekniske installasjoner, 
etasjeskillere, yttervegger og tak, med mere inngår i snittprisene pr. kvadratmeter. Kostnader for areal som 
parkeringshuset vil være noe lavere enn for øvrige arealer, dette på grunn av mindre behov for tekniske 
installasjoner, mindre inndelinger og enklere utførte overflater. Kostnaden for parkeringshus vil likevel 
kunne virke noe høy, men det presiseres at også snittprisen for areal til parkeringshus vil måtte ta sin del av 
felleskostnadene, på lik linje som de øvrige arealene. 
 
   
Tabell 3, Mulige leieinntekter i helsehuset; 

Enheter Antall 
enheter 

Leie pr 
enhet 

Total 
leie pr 
måned 

Total leie pr 
år 

Antall år  Total leie i 
perioden 

Omsorgsboliger, 1 sov 14 7 500 105 000 1 176 000 40 50 400 000 
Omsorgsboliger, 2 sov 2 8 500 17 000 192 000 40 8 160 000 
Garasjeplasser 13 1 000 13 000 156 000 20 3 120 000 
Ambulansestasjon 1 40 000 40 000 480 000 40 19 200 000 
Legesenter 1 100 000 100 000 1 200 000 50 60 000 000 
Tannhelsesenter privat 1  6 500 6 500 78 000 50 3 900 000 
Tannhelsesenter offentlig 1 15 000 15 000 180 000 50 9 000 000 
Hjemmetjeneste 1 0 0 0 50 0 
Dagsenter for eldre 1 0 0 0 50 0 
Totale leieinntekter i 
nedskrivingsperioden   296 500 3 558 000  153 780 000 

 
Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med 
disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset kommune vil ha, uavhengig om man velger å gå for et 
større helsehus med flere funksjoner, eller om man velger andre løsninger. 
 
Vurdering 
Ved å samlokalisere flere helsetjenester og omsorgsboliger i et felles helsehus vil Nesset kommune kunne 
gi gode og fremtidsrettede helsetjenester til sine innbyggere. Dette gir kommunen gode muligheter for gi 
svar på de utfordringene som den nasjonale samhandlingsreformen gir. Nesset kommune får dermed en 
unik mulighet til å kunne yte riktig hjelp til riktig tid, med helsepersonell med høy kompetanse.  
Tomten ses på som ideell i forhold til plassering av omsorgsboliger, basert på beboernes muligheter til å 
selv kunne utføre daglige gjøremål slik som handling, og benyttelse Eidsvåg sentrum sine tjenester.  
Sett helheten og mulighetene samlet, har rådmannen vurdert prosjektet dit hen at det mest hensiktsmessige 
for Nesset kommune er å samlokalisere de aktuelle tjenestene i ett større helsehus sammen med 
omsorgsboliger, som vist i alternativ 1 i PS 11/17. Rådmannen har innarbeidet prosjektet i økonomiplanen 
for 2018-2021. Derav kr 2 000 000 til gjennomføring av detaljprosjekt i 2018.  
For å kunne beholde forventet og ønsket fremdrift i prosjektet, er det viktig å få på plass et vedtak for å 
kunne komme videre med prosjektet. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet vil være svært kostnadskrevende, med høye låneopptak. Prosjektet vil kunne motta betydelige 
tilskudd fra Husbanken. De fleste arealer vil være for utleie, noe som vil gi leieinntekter til Nesset 
kommune. Samlet sett forventes det at bygget skal være tilnærmet selvfinansierende sett over tid. Lokaler 
til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Nesset kommune har også i dag 



utgifter forbundet med drift av hjemmetjeneste og dagsenter for eldre, men man vil måtte påregne noe økte 
kostnader i forhold til drift. 
 
Betydning for folkehelse 
På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er dette en svært sammensatt gruppe, hvor mange behov skal dekkes. Noen av søkerne vil 
ha mindre behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter at de har fått en egnet bolig med mulighet 
for å lett komme seg til nødvendige servicefunksjoner. Andre vil være avhengig av tilsyn og pleie mer eller 
mindre gjennom hele døgnet, og av flere fagpersoner samtidig. Behovet for tekniske hjelpemidler, 
teknologi og varslingstjenester vil også variere i stor grad. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, 
hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten kan Nesset kommune tilby 
beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset 
kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet og tverrfaglig helseteam. Ved å legge opp til 
parkeringshus med innendørs adkomst fra heis vil man kunne hindre fallulykker ved at beboerne slipper ut 
på is og snødekt areal for å nå bilene sine. Ved å bygge et helsehus som også kan fungere som sosial 
møteplass, vil man forebygge sosial isolasjon og ensomhet.
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Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes 
 

Vedlegg 
1 Underskrevet avtale 

 

Rådmannens innstilling 
Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i 
tråd med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 
(skuleåret 2019/2020). 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling vart einstemmig vedteke. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i 
tråd med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 
(skuleåret 2019/2020). 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune  har hatt samarbeidsavtale om felles kulturskole med Gjemnes kommune sidan 1995. 
Gjemnes er vertskommune for kulturskolen og har kontorplass med rektor lokalisert til kommunehuset i 
Gjemnes.  Gjemnes og Nesset kulturskole har ca. 2 årsverk lærarressurs som arbeider i Nesset kommune. 
Hovudsakeleg er desse tilsett i Gjemnes kommune og Nesset kjøper kulturskole-tenester frå Gjemnes. 
Elevtala fordeler seg omlag likt på dei to kommunane med i alt 154 elevar inneverande skuleår.  
I budsjettsamanheng er ca. kr 1.000.000,-  brukt til kulturskole i Nesset. I følge avtalen skal dei to 
kommunane dele kulturskulens nettoutgift til drift tilnærma likt. 
Arbeidsutvalet for Gjemnes og Nesset kulturskole har drøfta problematikken omkring det at Nesset skal inn 
i nye Molde kommune. Arbeidsutvalet finn det naturleg at avtalen blir sagt opp, men understrekar det 
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ansvaret som begge kommunane har for eit godt kulturskuletilbod til elevane og ansvaret for dei tilsette i 
ein slik prosess.   
 
Vurdering 
I samband med at Nesset skal inn i nye Molde kommune, har det vore gjennomført ei kartlegging av 
kulturskuletilbodet. Ein ser at det ikkje vil vere hensiktsmessig at avtalen med Gjemnes om 
kulturskulesamarbeid blir vidareført inn i ny kommune. Det vil da vere meir naturleg å rette seg inn mot 
Molde kulturskole og få kulturskuletenester til Nesset der.  
Sidan kulturskuleaktiviteten følgjer skuleåret, vil det vere naturleg at avtalen blir avslutta ved skuleårets 
start hausten 2019. Rådmannen vil derfor tilrå at avtalen blir sagt opp  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
Stor betydning.



AVTALE
OM KULTURSKOLESAMARBEID MELLOM

GJEMNES KOMMUNE
OG

NESSET KOMMUNE

1 AVTALEN GJELDER:
Revidering av avtale datert 24.07.1995 om musikkskolesamarbeid

1.1 Avtalen gjelder inntil videre og har en gjensidig oppsigelsestid på 18 mnd.
Oppsigelse skal varsles innen utgangen av kalenderåret.

1.2 Avtalen gjelder samarbeid om drift av felles kulturskole.
1.3 Det skal tilstrebes en mest mulig lik fordeling av undervisningstid i hver av

kommunene.

2 NAVN
2.1 Navnet er Kulturskolen i Gjeinnes og Nesset.

ADMINISTRASJON

3.1 Gjemnes kommune har det administrative ansvaret og står som arbeidsgiver.
Rektor har 40 % faglig og administrativ ressurs. I tillegg kommer merkantile
ressurser.

3.2 Kulturskolens rektor har kontor på Batnfjordsøra.
3.3 Kulturskolen skal ha en fast kontaktperson ved kulturadministrasjonen i Nesset.

ØKONOMI
4.1 Kulturskolens budsjett ligger i budsjettet til Gjemnes kommune. Det samme

gjelder regnskap.
4.2 Gjemnes kommune krever inn elevbetaling og andre refusjoner for hele

kulturskolen.
4.3 Nesset kommune overfører 50 % av budsjettert overføring pr. 1/7 Sluttoppgjør

foretas ved regnskapsavslutning.
4.4 Kulturskolens budsjett blir utarbeidet av arbeidsutvalget og skal godkjennes av

begge kommunene.
4.5 Kulturskolens nettoutgift deles av kommunene etter en fordelingsnøkkel som er lik

fordelingen av rammetimer. Dette tilnærmet hele 10 %.
4.6 Fellesutgifter inngår i husleien for kontoret og inngår i ordinær fordeling mellom

kommunene.
Eventuelle fellesutgifter som påløper i Nesset tas med i refusjonsgrunnlaget fra
Nesset



5 LOKALEROGUTSTYR

5.1 Hver kommune skal stille tilfredsstillende undervisningslokale til disposisjon for
kulturskolen.

5.2 Kulturskolen har ansvar for at tilfredsstillende utstyr, undervisningsmateriell og
instrument er tilgjengelig

5.3 Rektor sørger for oversikt over tilgjengelige instrument og utstyr.

6 STYRINGSORGAN
6.1 Kommunestyrene i de to kommunene er det overordna styringsorgan for

kulturskolesamarbeidet.
6.2 Det skal velges et arbeidsutvalg bestående av en representant fra

kulturadministrasjonene og en fra kommunestyret i hver kommune, samt en repr. fra de
ansatte. Alle velges for 4 år. Rektor er sekretær for utvalget. Arbeidsutvalget får
fullmakt til å godkjenne budsjett innenfor vedtatt økonomiplan, foreta beslutninger
innenfor vedtatt budsjett, rammetimetall og stillingshjemler.

6.3 Arbeidsutvalget får fullmakt til å fastsette elevbetalingen
6.4 Arbeidsutvalget skal legge frem årsmelding vedr. driften for politisk godkjenning i

begge kommunene
6.5 Arbeidsutvalget velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen.

7 OPPHØR
7.1 Ved eventuelt opphør av samarbeidet forplikter begge kommunene seg til å være

behjelpelig med å skaffe nytt arbeid til dem som måtte bli oppsagt.
7.2 Ved opphør skal alt felles inventar, utstyr og instrumenter fordeles mellom kommunen

etter oppsatte liste.

Eidsvåg  13/ -
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Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2018-
2019 
 

Vedlegg 
1 Forslag til handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2018-2019 

 

Rådmannens innstilling 
Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Saken ble ettersendt 27.11.2017. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Viser til Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013 – 
2016, vedtatt av kommunestyret den 13. desember 2012. Kommunedelplanen har heimel i PBL § 
11 og er ein temaplan. Det er utarbeidd handlingsplan som skal rullerast kvart år.  
 
Forankring i kommunal plan er mellom anna eit av vilkåra for kunne søkje om tilskot gjennom 
spelemiddelordninga. Handlingsplanen skal ha politisk behandling og godkjenning. 
Lag og organisasjonar må melde inn sine planer for hus og anlegg osv. som skal inn på 
handlingsplanen innan den fristen som kommunen set. Kommunen må og sette sine tiltak innan 
dette området på handlingsplanen.  
Kommunen har eit ansvar for å tenke heilheit og legge forholda til rette for gode vilkår for 
aktivitet som er forankra gjennom kommunedelplanen. Nye anlegg skal inn i handlingsplanen og 
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prioriterast etter dei mål og strategiar som ligg i vedtekne planer. Prioritering i handlingsplan 
åleine er ingen garanti for kommunal medfinansiering. 
 
Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet V-0732) 
klassifiserer ulike anlegg og har retningslinjer for statlege tilskot (spelemidlane). Vi har delt inn 
handlingsplanen etter desse kriteria så langt det let seg gjere. Dette er viktig for å få best mogeleg 
effekt av eventuelle spelemidlar. 
  

http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf


 
Medvirkning 
Nesset idrettsråd er sentral i høve koordinering av idrettsanlegg og det er viktig at idrettslaga og 
kommunen har god dialog med Idrettsrådet om idear, planer finansiering og framdrift. Kommunen 
har dei siste åra hatt ein generell frist 15. september for å komme med innspel. Den framlagte 
planen er «rydda» i forhold til tilbakemeldingar frå laga og dei som står bak tiltaka. Mange har 
stått på handlingsplanen i mange år utan at anlegga er gjennomført. Det er viktig at tiltaka er 
realistiske både når det gjeld finansiering og praktisk gjennomføring. 
 
Spelemidlar i 2017 
Det vart sendt inn 10 søknader om spelemidlar frå Nesset i 2017. Av desse var 2 nye tiltak. Alle 
vart godkjente av fylkeskommunen og har dermed rett til spelemidlar. Fylket får tildelt ein pott frå 
staten som blir fordelt på godkjente søknader. To av søknadene frå Nesset fekk tildeling i 2017; 
Nessethallen fekk 2,5 mill. og har dermed fått tilsagn på i alt 8,9 mill. Eresfjord IL fekk innvilga 
kr. 248.000,-  til rehabilitering av friidrettsbanden ved Eresfjord stadion. Søknader som er 
godkjende, men fekk avslag i 2017 på grunn av manglande midlar vil bli fornya i 2018. 
Det vil bli sendt fornya søknad for Blåfjellstien, Eidsvåg kunstgrasbane, sanitærhus ved Vistdal 
stadion, kaldlager ved Eidsvåg stadion og hus for trakkemaskina til Eidsvåg IL. Til 
nærmiljøanlegga blir det fornya søknad for ballbinge ved Eresfjord stadion, hinderløypa ved 
Eidsvåg barnehage og naturklatrejungelen i Skogtun familiepark. 
 

Rådmannen prioriterer følgjande tiltak på handlingsplanen for perioden 2017-2018: 
Lista er inndelt i kategoriar etter retningslinjene for spelemidlar. 
 
Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktvitet: 

1. Rehabilitering av dekket på kunstgrasbanen i Eidsvåg  
Levetida for ein KGB er 8-12 år. Banen var nedslitt både når det gjeld dekket og grunnen 
under. Kommunen søkte om spelemidlar til prosjektet i 2015. Søknaden er godkjent. 
Arbeidet med å skifte dekket er ferdig i 2016 og søknaden om spelemidlar blir fornya også 
i 2018. Anleggseigar: Nesset kommune 

2. Garderobehus ved Vistdal stadion. Huset er bygd av Vistdal IL. Planer og søknad er 
godkjent og søknaden blir fornya også i 2018. Anleggseigar Vistdal IL. 

3. Eidsvåg stadion. Garasje/kaldlager for idrettsutstyr. Eidsvåg IL bygger lagerhus ved 
Eidsvåg stadion. Planer og søknad vart godkjent i 2016 og søknaden blir fornya også i 
2018. Anleggseigar er Eidsvåg IL. 

4. Skianlegg Eidsvågfjellet, garasje for m.a. trakkemaskin. Eidsvåg IL bygger garasje og 
lager for trakkemaskin og anna utstyr for oppkøyring av skiløyper på fjellet i Eidsvåg og 
omegn. Planer og søknad vart godkjent i 2016 og søknaden blir fornya også i 2017. 
Anleggseigar er Eidsvåg IL. 

 
Ordinære anlegg for friluftsliv: 

1. Blåfjellstien. Meisalfjellet hytteforening har tatt initiativ til tilrettelegging og 
opprusting av turstien fra Meisalvatnet til Blåfjellet. Søkt første gang i 2017 Søknaden 
blir fornya i 2018. Anleggseigar er Meisalfjellet hytteforening. 

 
Nærmiljøanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet: 

1. Ballbinge Eresfjord.  Eresfjord og Vistdal fotballklubb planlegg å bygge ein ballbinge 
ved Eresfjord skule. Dette blir eit anlegg tilknytt til ute-anlegget ved skulen som også kan 
brukast i skuletida. Søknaden er godkjent og blir fornya også i 2018. Anleggseigar: 
Eresfjord og Vistdal fotballklubb.  

2. Hinderløype Eidsvåg barnehage. Uteområdet ved Eidsvåg barnehage vil vere ein del av 
fritidspark ved Eidsvåg stadion, kunstgrasbanen og skuleområdet i Eidsvåg. Tilgjengelig 



for alle utanom barnehagetida. Anlegget blir finansiert gjennom budsjett til uteområde, 
dugnad frå foreldre, eksterne tilskot og spelemidlar. Søknad om spelemidlar er godkjent 
og blir fornya også i 2017. Anleggseigar: Nesset kommune. 

3. Naturklatrejungel ved Skogtun familiepark. Rød vel planlegg naturklatrejungel ved 
Skogtun familiepark. Søkt første gong i2017 som blir fornya i 2018. Anleggseigar er Rød 
vel. 

 
Vurdering 
Tiltaka som blir sett opp på prioritert plass viser at det er stor aktivitet og mykje engasjement når 
det gjeld arbeid med anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet.  Det er og mange tiltak som 
står på kommande års eller langtids prioritering. Desse kan hentast fram i planperioden dersom 
det blir teke initiativ frå eigarane av tiltaka og skaffa finansiering. Søknader som er godkjende av 
fylket med har fått avslag på grunn av manglande midlar, blir fornya slik som dei er.  
I prioriteringa er det berre teke med tiltak som det er aktuelt å søke om spelemidlar til i 2018. 
Kommunal prioritering er ingen garanti for kommunal medfinansiering.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Dersom søknaden til hinderløypa ved barnehagen får tilsagn om midlar, går dette inn som 
finansiering av uteanlegget ved Eidsvåg barnehage, det samme gjeld for midlar til rehabilitering 
av kunstgrasbanen. Ut over desse to har ingen av dei prioriterte tiltaka økonomiske konsekvensar 
for Nesset kommune slik dei står i dag. 
 
Betydning for folkehelse 
Alle tiltaka har stor betydning for aktivitet, fysisk aktivitet og folkehelse. Dugnadsarbeid og 
engasjement i nærmiljøet er med å skape samhald i bygda og eigarskap til anlegga. Mange av 
tiltaka har særleg stor betyding for aktivitet retta mot barn og unge. 



FORSLAG og innspill Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2018-2019. 

Ordinære anlegg for 

organisert idrett og 

fysisk aktivitet

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Rehabiliterinng av dekke på 

kunstgrasbanen i Eidsvåg

Rehabilitering av Kunstgras, 

fotballbane

Nesset kommune

Nr. 1 - 2018 4.500 1 000 000 Fornye søknad i 2018           

Vistdal stadion, hus Idrettshus: Garderobehus toalett Vistdal IL Nr. 2 - 2018 450 150 Fornye søknad i 2018           

Eidsvåg stadion  

Garasje/kaldlager 

Idrettshus: Garasje kaldlager for 

vedlikehold og  utstyr til fotball og 

allidrett

Eidsvåg IL

Nr. 3 - 2018 966 322 Fornye søknad i 2018           

Eidsvåg skianlegg på fjellet 

Garasje for tråkkemaskin 

Idrettshus: Garasje og lager for 

vedlikehold og  utstyr skianlegg

Eidsvåg IL Nr. 4 - 

2018+D26

665 220 Fornye søknad i 2018           

Eidsvåg stadion  Klubbhus 

Eidsvåg IL

Idrettshus:  rehab/påbygg toalett, 

garderobe  kiosk

Eidsvåg IL

Uprioritert

Utvidelse E&V skisenter I Stadion, forlenging utvidelse av 

langrennstrase

Eresfjord/ Vistdal 

skisenter Uprioritert

Reguleringsplan, rasrisko etc er i 

sluttfasen

Utvidelse E&V skisenter  II Idrettshus: servicebygg/kiosk, lager 

og varmestue

Eresfjord/ Vistdal 

skisenter Uprioritert

Reguleringsplan, rasrisko etc er i 

sluttfasen

Utvidelse E&V skisenter  III Dagløype rundt Thorhus -vatnet   

Løypetrase u/lys 2000 m

Eresfjord/ Vistdal

Uprioritert

Reguleringsplan, rasrisko etc er i 

sluttfasen

Utvidelse E&V skisenter  IV Alpinbakke Eresfjord/ Vistdal

Uprioritert

Reguleringsplan, rasrisko etc er i 

sluttfasen

Øverås badeplass        Vannsportanlegg: Baderampe UU

Øverås grendalag Langtidsplan 

uprioritert

Trening/turløyper Eidsv.IL Trening/turløyper i fjellet 

Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert

Eidsvåg stadion Rehab løpebane, friidrett

Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert

Båthus Eidsøra småbåthamn Båthus for kajak, kano etc Eidsøra småbåtlag Uprioritert

Sanitæranlegg Eidsøra 

småbåthamn Idrettshus: Garderobehus toalett

Eidsøra småbåtlag

Uprioritert

Flytebrygge Eidsøra 

småbåthamn

Flytebrygge/brygge for padling, roing 

mm

Eidsøra småbåtlag

Uprioritert



FORSLAG og innspill Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2018-2019. 

Ordinære anlegg 

Friluftslivsanl., turvegar, 

turløyper, turstigar

Anleggstype Søkjar Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Blåfjellstien Tursti fra Meisalfjellet til Blåfjellet Meisalfjellet 

hytteforening 2018 1 182 100 500 000 Fornye søknad i 2018           

Turveg rundt Raudsandvatnet 

del II Turveg tilrettelagt. 2,5 -3 km

Raudsand IL

2019

Turveg rundt Raudsandvatnet 

del III Turveg tilrettelagt. 

Raudsand IL

2019

Tursti Bjørnsonfeltet - 

Prestneset Tursti ca 2 km

Nesset kommune Langtidsplan 

uprioritert Div. avklaringer ang. kulturminner

E&V Skisenter. Dagsturhytte: Gapahuk og skileik 

Eresfjord/ Vistdal 

skisenter

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse

Eresfjord småbåtlag, 

fiskeplass

Turmål lavterskel  UU-kai på 

moloen/fiskeplass

Eresfjord SBL Langtidsplan 

uprioritert

Helseløype Eidsvåg fase II

Turveg med bru over bekken ved 

grasbanen Holtan. Lys og grus. 

Nesset kom.           + 

evt Eidsvåg IL

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse, delvis planlagt

Helseløype Eidsvåg fase III

Skileikebakke, naturhelsestudio,                                                      

tursti forlenging

Nesset kom.           + 

evt Eidsvåg IL

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse, delvis planlagt



FORSLAG og innspill Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2018-2019. 

Nærmiljøanlegg for 

egenorganisert fys.akt.

Anleggstype.                             Jfr. 

Pkt 3.1.1 (V-0732)

Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

Kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Ballbinge Eresfjord ballbinge/ballfelt Eresfjord og Vistdal 

fotballklubb

Nr 1 - 2018 750 375 Fornye søknad i 2018           

Eidsvåg barnehage - 

uteområde 

Aktivitetsløype/hinderløypa Nesset kommune

Nr.3 - 2018 251 117 Fornye søknad i 2018    

Naturklatrejungel Naturklatrejungel ved skogtun 

familiepark

Rød vel

Nr. 4 - 2018 316 150 fornye søknad i 2018

Skatepark i Eidsvåg Skatebrett/rullebrettbane Uprioritert

Sandvolleyball-bane Eidsvåg Sandvolleyball-bane

Uprioritert

Pumptrack -bane Eidsvåg Terrengsykkel/skatebane Uprioritert

Sykkeltrase/sti Aursjøen - 

Dalsida (Lesja)

Sykkeltrase/tursi Langtidsplan 

uprioritert

Gammelsetra 

skiutfartsområde

Vinterparkeringsplass Langtidsplan 

uprioritert

Arbeid med planlegging og avtaler m 

grunneier.

Desentalisert ordning, 

tilskot til Kulturhus. 

Søknadsfrist 1. mars

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad  > 

300000,-

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Raudsand Samfunnshus Rehabilitering; nytt kjøkken

Raudsand 

samfunnshus

Langtidsplan 

uprioritert

Storsvingen bygdastue Oppussing/oppgradering

Eidsøra IL Langtidsplan 

uprioritert

Ungdomshuset Bergtun Rehabilitering av scene

Eidsvåg UL Langtidsplan 

uprioritert



FORSLAG og innspill Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2018-2019. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 118/17 07.12.2017 

 
 
 
 

Kraftpris 2018 til sluttbrukere i Nesset 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Kraftpris til sluttbruker 2017 - 2018 
2 Forvaltning av konsesjonskraft 

 

Rådmannens innstilling 
 
Fast kraftpris til sluttbrukere i Nesset settes til: 
1-års fastpris 2018:  35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 39,-. 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok den 10.11.2011 i sak 109/11 å legge ned kraftutvalget og at oppgavene overføres til 
formannskapet.  
 
Nesset kommune har en gjeldende avtale med Nesset Kraft om forvaltning av kommunens sin 
konsesjonskraft. Viser her til møte i Nesset formannskap 24.11.2016 der følgende ble vedtatt:  
 

«Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset Kraft AS 
videreføres for perioden 01.01.2017 – 31.12.2018.»  

  
I tillegg til denne avtalen ble det inngått en avtale om å tilby sluttbrukerne innen Nesset Kraft AS sitt 
forsyningsområde strøm til konkurransedyktig pris. Denne tilleggsavtalen skulle gjelde fra 01.01.2017 til 
31.12.17. Endringer i tilleggsavtalen ble foretatt i formannskapets sitt møte 24.11.2016.  
 
Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 
1-års fastpris 2017: 35,9 øre/kWh + fastbeløp pr mnd. på kr 35,- 
 
Vurdering 
Nesset Kraft AS v/Knut Arne Vike ble invitert til formannskapets møte 23.11.17. Vike redegjorde for 
gjeldende fastprisavtale, dagens spotpris og viste en sammenligning i forhold til fastprisavtaler som det 
opereres med i markedet rundt oss. Dagens spotpris (30.11.2017) er 58,53 øre/kWh. 
 
Det ble gitt råd om prisfastsettelse for fastpris avtaler til sluttbrukere innenfor Nesset Kraft As sitt 
forsyningsområde.  

Arkiv: :S05 
Arkivsaksnr: 2008/280-76 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



Tilrådning er at dagens fastprisavtale videreføres med en liten endring i fastbeløpet pr mnd.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Rådmannen viser til formannskapet innstilling til økonomiplan 2018 – 2021 der det er lagt inn en 
forventet økning i inntekter på konsesjonskraft.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 98/16 24.11.2016 

 
 
 

Kraftpris til sluttbruker 2017 - 2018 

Vedlegg 

1 Avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset Kraft AS - 
01.01.2015-31.12.2016 

2 Tilleggsavtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS ang. bruk av konsesjonskraft - 
01.01.2015-31.12.2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Nesset kraft AS v/daglig leder Knut Arne Vike var tilstede.  

 

Følgende forslag ble fremmet: 

 

 Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 

1-års fastpris 2017: 35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 35,- 

 

Forslaget fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Det ble enighet om følgende forslag: 

 

For brudd på fastprisavtalen ilegges et gebyr på kr 1 000.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 

1-års fastpris 2017: 35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 35,- 

 

For brudd på fastprisavtalen ilegges et gebyr på kr 1 000. 

Arkiv: S05 
 

Arkivsaksnr: 2008/280-65 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok den 10.11.2011 i sak 109/11 å legge ned kraftutvalget og at oppgavene 
overføres til formannskapet.  

 

Nesset kommune inngikk den 20. november 2014 en 2 års avtale med Nesset Kraft AS om 
forvaltning av konsesjonskraft. I tillegg til denne avtalen ble det inngått en avtale om å tilby 
sluttbrukerne innen Nesset Kraft AS sitt forsyningsområde strøm til konkurransedyktig pris. 
Denne tilleggsavtalen skulle gjelde fra 01.01.2015 til 31.12.16. Endringer i tilleggsavtalen ble foretatt 
i formannskapets sitt møte 17.12.2015. 

 

Gjeldende fastkrafttariffer: 

 1-års fastpris 2016:  32,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 25,- 

 2-års fastpris 2016/2017: 34,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 25,- 
 

Prisene er inkludert mva.  
 

 

Vurdering 

Nesset Kraft AS v/Knut Arne Vike er invitert til formannskapets møte 24.11.16 og vil her komme 
med råd om prisfastsettelse for fastpris avtaler til sluttbrukere innenfor Nesset Kraft As sitt 
forsyningsområde.  

 

Formannskapet tar stilling til om en skal videreføre ordningen med fastprisavtale til sluttbrukere i 
Nesset. Rådmannen har med bakgrunn i at kommunen ikke har mottatt noen tilbakemeldinger fra 
Nesset Kraft AS ang prisfastsettelse, ikke hatt mulighet til å lage vurdering eller tilråding i saken.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen viser til forslag til økonomiplan 2017 – 2020 er lagt inn en forventet økning i 
inntekter på konsesjonskraft.  
 
 



 

 
 
 
 
 
         Rådmannen 

 

 
 

 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2008/280-69 Anne Grete Klokset, 71 23 11 12 01.12.2016 

Forvaltning av konsesjonskraft 

Vi viser til møte i Nesset formannskap 24.11.16 
 
Nesset formannskap vedtok følgende i sak 97/16:  
 
Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset kraft AS videreføres for 
perioden 01.01.2017 – 31.12.2018. 
 
Kopi av vedtak og saksutredning følger vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Grete Klokset 
assisterende rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
  

Nesset Kraft AS 
Kårkholmvegen 22 
6460  Eidsvåg I Romsdal 
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Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 97/16 24.11.2016 

 

 

 

Forvaltning av Nesset kommunen sin konsesjonskraft 

Vedlegg 

1 Avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset Kraft AS - 

01.01.2015-31.12.2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Det ble enighet om følgende forslag:  

 

Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset 

kraft AS videreføres for perioden 01.01.2017 – 31.12.2018. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset kraft AS 

videreføres for perioden 01.01.2017 – 31.12.2018. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har en gjeldende avtale med Nesset Kraft om forvaltning av kommunes sin 

konsesjonskraft. Denne avtalen gjelder tom 31.12.2016. Videresalg av kommunens 

Arkiv: S05 
 

Arkivsaksnr: 2008/280-66 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 
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konsesjonskraft skjer for kommunens regning og risiko. Forutsetning for at Nesset Kraft AS 

har fått oppdraget er at tjenesten utføres vederlagsfritt, dvs. for kr 0. 

 

I Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret sitt 

møte 19.11.15 sak 112/15 punkt 3.4.5. sier: 

«Myndighet angående kraft er overført fra Kraftutvalget (vedtatt nedlagt H-2011). 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft 

og avtaler som fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke.» 

 

 

Vurdering 

Det tilligger Nesset formannskap å ta stilling til hvem som skal forvalte kommunens sin 

konsesjonskraft i tråd med regelverket for offentlig anskaffelser. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Konsesjonskraft er en viktig inntektskilde for kommunen og bidrar til at kommunen kan 

levere gode tjenester til kommunens innbyggere.  

 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 119/17 07.12.2017 

 
 
 
 

GID 079/034 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon 
 

Vedlegg 
1 Uttale - dispensasjon frå kommuneplan om frådeling av parsellar på GID 079/034 
2 Jordlovsbehandling 
3 Ref. til gjeldende kommuneplan for Nesset kommune. Søknad om utvidelse av eksisterende 

formålsområde F26 beliggende på eiendommen GID 079/034 
4 Kart 
5 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad av 20.05.2017, om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 079/034. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra krav om reguleringsplan da 
søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende hytte. Det gis anledning å fradele parsell til 
fritidsbebyggelse som er i samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel.  
Fradeling av parsell, merket nr 1 i søknaden, imøtekommes ikke.  Det foreligger vesentlige 
friluftslivsinteresser og av den grunn må videre hyttebygging i området avklares gjennom egen 
reguleringsplanprosess.  Det åpnes ikke opp for fradeling av hyttetomt i areal som i kommuneplanens 
arealdel er satt av til LNF-formål.  
Det legges til grunn at fremtidig utbyggingsstrategi i området er avklart i kommuneplanens arealdel.  
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
   
 
Saksopplysninger 
Oddmund Austigard søker om å få fradelt to parseller (fra eiendommen GID 079/034) i Mardalen, 
Eikesdal.  

1. Fradeling av 1, 3 dekar fra eiendommen GID 079/034 - fritidsformål 
2. Fradeling av 1,3 dekar som tilleggsareal til fritidseiendommen GID 079/050 

 

Arkiv: :079/034 
Arkivsaksnr: 2016/1235-7 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 
Omsøkte parseller er i kommuneplanens arealdel satt av til LNF, og nåværende fritidsbebyggelse.  

 
 
Da søknaden om dreier seg om fradeling av boligtomt som ikke faller inn under formålet i kommuneplanen 
må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling 
av dispensasjonssaker. 
 
 
Søknaden må vurderes i samsvar med prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 jf. § 7 i naturmanfoldloven.  



- § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
- § 9. (føre-var-prinsippet) 
- § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
- § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
- § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
 
Det er gitt samtykke til deling etter jordlovens § 12, jfr brev 08.05.2017.  
 
Sektormyndighetene er gitt anledning å komme med uttalelse til søknaden.  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal peker på at Mardalsneset er nasjonalt viktig friluftsområde med svært 
viktige landskaps-, natur- og friluftsverdier.  Kommunen har i kommuneplanens arealdel gitt klare rammer 
for fremtidig utbygging i området.   
Møre og Romsdal fylkeskommune peker på at arealbruken er avklart i  kommuneplanens areadel og mener 
det vil være uheldig å omdisponere LNF-formål til fritidsformål. Omsøkte tomt ligger nær strandlinjen og 
vil være uheldig i forhold til friluftslivinteressene. Et eventuelt positivt vedtak vil bli vurdert påklaget. 
Norges vassdrags- og energidirektorat har ingen merknader i saken.  
 
Vurdering 
Omsøkte parseller ligger i strandsonen til Eikesdalsvatnet. I kommuneplanens arealdel er det satt av et 
forholdsvis større område (F 26) for fremtidig utbygging av fritidsbebyggelse. 
Det legges og til grunn at grunneiere i område F-27 har gjennomført en reguleringsplanprosess der 
fremtidig utbygging er avklart.  Dersom grunneiere i området F26 ønsker å legge til rette for 
hytteutbygging må det skje innenfor avsatt areal til formålet. 
Rådmannen mener det ikke er forhold i saken som tilsier at søknaden om fradeling av en ny hyttetomt ved 
siden av eksisterende hytte kan imøtekommes.   
 

 
I kommuneplanens arealdel er tomt rundt eksisterende hytte satt av til fritidsbebyggelse slik at denne 
fradelingen kan skje i henhold til gjeldene arealplan.   
Det er i følge skrednett.no ikke registrert rasfare i området.  
 



 
 
Rådmannen mener at det ikke er særlige forhold som tilsier at det kan gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel; 

3. Det er avsatt utbyggingsområde for fritidsbebyggelse like ved omsøkte areal 
4. Det er i nærområdet regulert areal til fritidsbebyggelse 
5. I kommuneplanensarealdel har lagt opp til at det ikke tillates ny hyttebebyggelse i 

strandsonen ved Eikesdalsvatnet  
6. Mardalen er et viktig natur,- og friluftsområde.  

Rådmannen konkluderer med at fordelene med å gi dispensasjon ikke er større enn ulempene og av den 
grunn imøtekommes ikke søknaden om å få fradelt tomt til fritidsbebyggelse som er satt av til LNF-formål i 
kommuneplanens areadel.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen vesentlige. 
Betydning for folkehelse 
I kommuneplanens arealdel er det tatt hensyn til nærmeste strandsona til Eikesdalsvatnet ved at eventuell 
fremtidig hyttebygging er lagt i noe avstand fra Eikesdalsvatnet. 
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Dispensasjon frå kommuneplan om frådeling av parsellar på gnr79 bnr34

Oddmund Austigard

Generelt

Det blir søkt om å dele frå to parsellar som ligg ute på Mardalsneset. Begge parsellane er

kring 1 dekar kvar.
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Utsnitt av kart vedlagt søknaden

Natur- og miljøverninteresser

Mardalsneset inngår i eit nasjonalt viktig friluftsområde med svært viktige landskaps-,

natur- og friluftsverdiar. I kommuneplanprosessen vart det etter ei heilskapleg vurdering

gjort plangrep som gir klare rammer for framtidig utbygging i området.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal- Postboks 2520, 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmriostmottak@ilkesmannen.no  — Organisasjonsnr.: 974 764 067
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Bilde nr Mardalen

I kommuneplanen er det  sett  av relativt store fritidsbustadsområde (F26, F27 og F39) i

Mardalen, og der sona nær vatnet er bevart som LNF-område. Eit slikt grep skal sikre at

arealet nærast vatnet fortsett å vere ei fellesgode som alle skal ha tilgang til, samt at

natur- og Iandskapskvalitetane i området blir tatt vare på for framtida.

Dei omsøkte hyttetomtene ligg berre om lag 10 meter frå vasskanten og vil ha ei

privatiserande effekt på ålmenn ferdsel og opphald ved vatnet. Vi kan ikkje sjå bort frå at

hytter svært nærme vatnet kan bryte opp den relativt urørte strandlina kring neset og

med dette bidra til negative landskapsverknader.

Parsell 1er ikkje bebygd, og inngår i LNF-området der landbruk-, natur- og

friluftsinteresser skal ha fortrinn. Med enda ei hytte nær vatnet kan den privatiserande

effekten auke og føre til at ålmenta ikkje nyttar strandsona til ferdsel og opphald. Vi finn

også at enda ei hytte på neset vil bidra til negative landskapsverknader for dei som

ferdast på neset og ute på vatnet.

Parsell 2 gjeld frådeling av ei tomt kring eksisterande hytte. Ei slik frådeling er  i  tråd med

kommuneplanen, der dette arealet har formål fritidseigedom. Vi vil ikkje motsette oss ei

slik frådeling.
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Konklusjon

Av omsyn til ålmenne interesser og dei negative landskapsverknadene tiltaket kan gi vil

vi vurdere å klage  på  eit vedtak som deler frå parsell 1 som omsøkt.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide

fagsjef- plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
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Nesset kommune - frådeling av fritidsbustadtomt - gbnr 79/34, 
Mardalsneset - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå 
kommuneplan 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Planfagleg vurdering 
Arealbruken i Mardalen er avklart i kommuneplanens arealdel, der det er sett av fleire 
store område for framtidige fritidsbustader. For område F27 er det utarbeidd og 
vedtatt detaljregulering for fritidsbustader, naust og småbåthamn. Det har ikkje blitt 
starta reguleringsarbeid for område F26 og F39 nord for Mardøla. 
 
Fylkeskommunen ser det som uheldig å omdisponere areal avsett til LNF-formål til 
fritidsbustadtomt i strid med overordna plan. For friluftslivinteressene vil det vere 
særleg uheldig med ei tomt så nær strandlinja som omsøkt. I kommuneplanen er det 
tatt omsyn til den næraste strandsona til Eikesdalsvatnet ved avgrensing av område 
F26, med unntak for éin eksisterande fritidsbustad. Dette sikrar god moglegheit for 
allmenn ferdsle langs vatnet mellom Mardalssanden og utløpet av Mardøla. Området 
har stor tilstrøyming av turistar frå inn- og utland, og sjølv om størstedelen av ferdsla 
går oppover Mardalen mot Mardalsfossen, er også tilgjenge til og ferdsle langs vatnet 
ein viktig del av natur- og friluftslivopplevinga i området. 
 
Område F26 for fritidsbustader er på mellom 40 og 50 dekar, og har rom til ei rekke 
nye tomter. Vi kan ikkje sjå at det er sett fram vektige grunnar for å vike frå 
overordna plan. Tvert imot vil eit slikt frådelingsvedtak med stort sannsyn kunne gi 
presedens for framtidige søknader i området. Etter vår vurdering vil fordelane med å 
gi dispensasjon heilt klart ikkje vere større enn ulempene, slik at vilkåra for å gi 
dispensasjon ikkje er oppfylt, jf. plan- og bygningslova § 19-2. Med omsyn til lova sine 
vilkår for dispensasjon vil det vere langt mindre problematisk å gi dispensasjon frå 
krav til regulering av område F26, sjølv om regulering vil vere det beste verktøyet for 
å avklare detaljert arealbruk og felles infrastruktur som veg, vatn og avløp. 
 
Konklusjon 
Fylkeskommunen vil ut frå omsynet til friluftsliv og allmenn ferdsle sterkt rå frå 
frådeling som omsøkt. Vi ber om å få tilsendt kommunen sitt vedtak, då vi vil måtte 
vurdere klage på eit positivt vedtak. 
 
 

Nesset kommune 
Kommunehuset 
6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2016/1235-5 29.08.2017  90215/2017/DISPENSASJON/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 28 02 39  25.09.2017 
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Med helsing  
  
  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 
plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 
 
 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Fra: Sande Ole-Jakob (ojs@nve.no)
Sendt: 06.10.2017 10:02:49
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Ingen merknad - Gjeld dispensasjon fra kommuneplanen - Fradelinger av parseller - GID 079/034 i
Mardalen, Eikesdal - Nesset kommune, Møre og Romsdal
Vedlegg: image001.gif
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Med helsing

Ole-Jakob Sande
Senioringeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 45/90 88 78 30 
E-post: ojs@nve.no
Web: www.nve.no 
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Rekvisisjon av oppmåfingsforretning Vedlegg Komrifllnêns säk-rljourñalnr. Oppdragnr.

Søknadsplikti  e  tiltak etter pbl  §  20-1 bokstav  m ;9 J ozc‘/I6 /I02  S

Ei8l1d0fl'I, i >.  __r_. i  i -'_

Gnr. lBnr. L/ l Festenr. `l Seksjonsnr. ' '  ̀

Adresse Postnr. Poststed

Oppretting av
fflflifikkflleflhef Y  Grunneiendom [_] Anleggseiendom m  Festegrunn over 10 àr W Arealoverføring

Saksbehandling

E A.  Rekvisisjon av oppmálingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet.

D  B.  Utsettelse av oppmálingsforretning etter pbl  §  21 -9 siste ledd.

Cl C_ Søknad om matrikulering med utsatt oppmálingsforretning (jf. matrikkelloven  § 6  andre ledd, forskriften  §  25).
Kommunen setter en frist for når oppmálingsforretningen skal være fullført (fristen er maksimalt  2  år fra tillatelsesdato).

Ønsket dato for forretningen i C:

Kommentarer til avkrysningene  A  og B  med begrunnelse for søknad i pkt.  C

Underskrift/Fakturaadresse  '
Registrert eierfleslebdd [Wu M  J  A  ab All] a  V  A

Fakturaadresse v' Po nr. Postsled

Åiusilemt äL/ez Eféesele/
Ev. org.nr. “lelefon Faks E-postadresse

s Dato Underskrift

ff/.eeie/ eek/Ø 9
" Gjelder tiltaket/forretningen “arealoverføring', undersk/river andre aktuelle parter på side  2

Sted

  Á

Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning

sakstype A fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl  §  20-1 pkt. m gis og!
eller at vedtatt forhándsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas  §  35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide pá  16  uker, men ikke
lengre enn 2 àr.
Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype  B  medfører at iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning, ut fra

søkers valg jf. pbl  §  21-9, utsettes i inntil tre àr fra det tidspunkt tillatelse etter pbl  §  20-1 pkt. m gis.

Sakstype B Oppmàlingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
Pá det tidspunkt rekvirenten ønsker á iverksette oppmálingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen pà nytt med avkrysning i  boks A.

NB! Ved oversittelse av fristen jf. pbl  §  21  -9 siste ledd, faller tillatelsen etter pbl  §  20-1 bokstav m bort.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i  underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller

sakswpe C endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmálingsforretning etter matrikkellovens  §  6 med tilhørende forskrift  §  25, i inntil to àr.

NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.
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1. Rekvisisionen gjelder oppretting eller endring av følgende matrikkelenhefler)

GnrJBnrJFestenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed Underskrift registrert eier

lff/sfl/ 4‘/22 Larsdtr' 2%. r

67%? /frfeac/a/ 'Mead/al Wojcyflab

2. spesifikasion av matrikkeIenhet(er) som søkes opprettet

Opprinnelig eiendom(mer) Ny eiendom

GnrJBnr./Festenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal 'F°:,rT:;/;'::"a':3:gr' adresserigvrlgigstren eier

77 /55 1  /300...  H, «i
. ‘ """ `  . l I  ‘f z  u—-— --—--. _.. ._ _  .__ T

/» o ~  - / gi? _3> /____ _ _  J» ll? får _) F' f; ,  i‘_:z2L_I_g.%%%_ _ _

..._._. ...._.__. .J._;. ..—j..____- ._-_..._. -.__.._.—.:jj-.—_:._.—.j.—._.-j..._——.._—_ —__—.-.— --

°  Formàl/Næringsgruppef: se opplysningsblanketten side  2 _ I I I i
" Arealstrus  =  a) Egen eiendom, b) filleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi pà egen linje areal og nr. på parselleri ny matrikkelenhet)
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         Teknisk, samfunn og utvikling

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2016/1235-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 08.05.2017 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad datert 24/11-16. 
 
Dette er en søknad om å få utvide ei eksisterende hyttetomt samt å få løyve til å fradele ei ny hyttetomt i 
byte med den eksisterende. 
Den eksisterende og den nye hyttetomta blir hver på ca 1 da. 
 
Området er ifølge gardskartet skogsmark av særs høg bonitet, men ut fra lokalkunnskapen er det her ei ur 
som ikke er drivverdig. 
 
Kommunen viser til søknad om fradeling datert 24/11-16 og til § 9 og 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av ei hyttetomt på ca 1 da ur/blokkmark fra gnr 79/34 samt utvidelse av gnr 79/50 slik at 
også denne blir på ca 1 da. 
 
 
Det er behandlingsgebyr på fradelinger som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,- 
 
Faktura ettersendes søker. 
 
Denne saken skal også behandles som dispensasjon fra kommuneplanen. Det er Hogne Frydenlund som er 
saksbehandler for denne delen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunnar Astad 
jordbrukssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Oddmund Austigard 
 
6472  Eikesdal 
 
 

 



Eikesdal, 24. november 2016

Nesset Kommune

Kråkholmveien  2

6460  Eidsvåg

Attn.: Håvard Tjelle-Sørvik

Ref. til gjeldende kommuneplan for Nesset kommune

Søknad  om  utvidelse av eksisterende formålsområde  F26  beliggende på

eiendommen Gbnr.: 79/34 i Eikesdal.

Det vises til eiendom Gbnr.: 79/34 beliggende i Eikesdal i Nesset kommune, samt gjeldende

kommuneplan for området og områdebetegnelsen  F26.  Områdebetegnelsen  F26  har formålet

hyttebygging. Ned mot vannet er det en eksisterende eiendom Gbnr.: 79/50, hvor området på

kommuneplanen er avmerket med en mørkere gulfarge.

Jeg, Oddmund Austigard, søker herved om å få utvide forannevnte område med et areal på ca. 25  x

40m. Utvidelsen søkes mot syd. Hensikten er  å  kunne bygge en hytte  på  arealet og eventuelt å kunne

skille ut arealet til eget Gbnr.

Me vennlig hilsen

ddw _
c/Oddmund Austigard /

Vedlegg skisse.
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