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Forvaltningen av Kraftfondet i Nesset 

Viser til brev fra Nesset Næringsforening av 3.9.2015 ang kommunens forvaltning av 

Kraftfondet. Brevet er adressert til rådmannen. 

 

Rådmannen vil legge brevet frem til politisk drøftelse.  
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Qoas /  ba,
Sjøgarden Boligutvikling A/S

Sjøgarden Boligpanorama A/S

_.__

6460 Eidsvåg

Eidsvåg 9.september 2015

Til Nesset Kommune

Formannskapet

6460 Eidsvåg

OmsorgsleiIigheter-FIvktningeboliger  i  Eidsvåg

Viser til kommunestyrevedtak og oppslag i Driva den 10.juni 2015 der Nesset

Kommune har vedtatt å bygge 16 omsorgsleiligheter på sentrumsnær tomt.

Vi har tomt som er meget godt egnet for omsorgsleiligheter og base for

hjemmetjenesten, nærmere bestemt Nedre Liedgardsvei, g.nr. 29/ br.nr. 345

Nedre Liedgardsveg ligger gunstig til i samme høgde som Nesset

Omsorgssenter.

Vi har også ferdigregulerte tomter i Sjøgarden Boligfelt der vi kan bygge

tomannsboliger/firemannsboliger for flyktninger.

Vi kan komme igang med bygging allerede i år.

Vi imøteser deres svar

Mvh. Sjøgarden Boligutvikling A/S

Arild Svensli

Meg Qmpa
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Bergmestern Raudsand AS - Svar på anmodning om 
omgjøring av vedtak om avslutning av deponi 1

Miljødirektoratet har vurdert Bergmesteren Raudsands anmodning om 
omgjøring av vilkår i vedtak om avslutning av deponi 1. Vi opprettholder 
vilkåret om at avfallsmasser som brukes til avslutningen av deponi 1 må 
tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som leveres til 
deponi for inert avfall, men opphever tilleggsvilkåret om at innholdet av 
miljøgifter ikke må overskride tilstandsklasse 3. Endringen antas å ha liten 
praktisk betydning. 

Vår beslutning om å omgjøre dette vilkåret i vedtaket kan påklages til Klima- og 
Miljødepartementet innen 26. august 2015.

Vi viser til vårt vedtak av 19. mars 2013 om avslutning av deponi 1, vårt vedtak av 19. november 

2013 om fristutsettelse, deres brev datert 25. april 2014 med anmodning om omgjøring av dette 

vedtaket, utdypende brev av 29. august 2014, og deres forslag til revidert avslutningsplan av 

november 2014. Vi viser også til vår tilbakemelding av 6. mars 2015, møtet 8. mai 2015 samt øvrige 

dokumenter og annen kommunikasjon i saken.

Bakgrunn

Deponiet til Bergmesteren Raudsand AS ligger i et tidligere gruveområde på Raudsand i Nesset 

kommune i Møre og Romsdal. Deponiet består av to deler, kalt deponi 1 og deponi 2, hvor avfall fra 

lokal aluminiumsindustri er deponert. Bergmesteren Raudsand AS kjøpte grunnen til deponiene i 

2004, og overtok med dette også gjeldende deponitillatelser samt forpliktelsene knyttet til disse.

Deponi 1 er blitt benyttet til deponering av saltslagg, filterstøv og annet avfall fra sekundær og 

tertiær aluminiumsproduksjon. Saltslagget er definert som farlig avfall, og danner ammoniakk-, 

fosfin- og metangass i kontakt med vann. Deponiet ligger i en sammenrast gruvestoll, med fri 

avrenning i bunnen til dypereliggende gruveganger som drenerer til Tingvollfjorden. I deponi 2 er 

Bergmesteren Raudsand AS
v/Harald Storvik
Postboks 65, Kongens plass
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det deponert sekker med møllestøv – også dette er klassifisert som farlig avfall. Deponiet ligger i et 

tidligere dagbrudd. Sigevann herfra ledes gjennom samme underliggende gruvesystem som sigevann 

fra deponi 1, med utløp i Tingvollfjorden.

Sigevann som drenerer gruvesystemene har høy pH (ca 10), og utlekkingen til fjorden domineres av 

ammonium og fluorid, etterfulgt av aluminium og fosfat. Tungmetaller som kobber, nikkel, sink, 

kvikksølv og bly har vist å periodevis overstige øvre grense for klasse II i henhold til

vannkvalitetsklasser for kystvann (TA-3001/2012)). Bergmesteren anslår selv at utslippene av 

ammonium, i kombinasjon med høy pH, samt aluminium kan gi toksiske effekter nær utslippsstedet. 

De antar også at utslipp av tungmetaller med lav naturlig bakgrunn i sjøvann vil kunne medføre 

effekter.

Vedtak om avslutning

Bergmesteren Raudsand ble den 19. mars 2013 pålagt avslutning av deponi 1, i henhold til 

avslutningsplanen datert 7. november 2012. Miljødirektoratet mottok et forslag til avslutningsplan 

for deponi 2 den 30. april 2013, men behandlingen av denne er foreløpig stilt i bero i påvente av 

videre avklaringer omkring deponi 1. 

I vedtaket av 19. mars 2013, stilte direktoratet nærmere krav til avslutningen og etterdriften av 

deponi 1. Et av kravene er at Bergmesteren Raudsand AS ved avslutningen av deponiet skal bruke så 

lite masser som mulig for å oppnå den ønskede landskapseffekten (dvs. å lukke sår i terrenget og gi 

deponiet en tilstrekkelig helning slik at overflatevann renner av). Bergmesteren Raudsand AS kan 

maksimalt bruke 50 000 m3. Et annet krav er at toppdekket skal bygges opp med tett dekke med 

gassdrenering, slik det var beskrevet i avslutningsplanen.

Bergmesteren ble i vedtaket gitt tillatelse til å benytte lett forurensede masser som erstatning for 

rene masser, ved avslutning av deponiet. Det ble satt som vilkår at eventuelle lett forurensede 

masser tilfredsstiller mottakskriteriene for lett forurensede masser som kan legges på deponier for 

inert avfall (jf. avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II) og at innholdet av miljøgifter ikke overstiger

grenseverdiene for tilstandsklasse 3 i vår veileder TA-2553/2009 (Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn).

Bergmesteren har ikke avsluttet deponi 1 i henhold til vårt pålegg av 19. mars 2013 og innen gitt 

frist – opprinnelig satt til 1. desember 2013, senere utsatt til 1. juli 2014. 

Anmodning om å omgjøre vedtaket og etterfølgende kontakt mellom Bergmesteren Raudsand og 

Miljødirektoratet

Bergmesteren Raudsand ba i brev av 25. april 2014 Miljødirektoratet om å omgjøre vedtaket av 19. 

mars 2013. Selskapet viste til at virksomheten har problemer med å få tak i tilstrekkelig med lettere 

forurensede masse som overholder de vilkår som direktoratet har satt med hensyn til innhold og 

utlekking av miljøgifter. Bergmesteren Raudsand ga uttrykk for at selskapet er avhengig av «å skape 

økonomi i prosjektet som kan finansiere arbeidet». Bergmesteren Raudsand ba Miljødirektoratet 

vurdere muligheten av å tillate bruk av masser i tilstandskasse 4 og 5. Denne anmodningen ble 

utdypet i brev av 29. august 2014. I dette brevet listet Bergmesteren Raudsand også opp ulike typer 

masser som de mener ville være egnet til bruk ved avslutningen. Bergmesteren Raudsand 

ettersendte et forslag til revidert avslutningsplan 5. november 2014.
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Vi har kommet med tilbakemeldinger i møte 3. september 2014, e-post av 24. september og i brev 

datert 6. mars 2015 («Tilbakemelding på deres henvendelser om avslutning og etterdrift av deponi 1 

– Bergmesteren Raudsand AS»). I brevet etterspurte vi ytterligere informasjon og risikovurdering 

nødvendig for å kunne ta endelig stilling til Bergmesterens anmodning om endring av vedtaket. 

Under vårt siste møte, den 8. mai 2015, ble vi ikke forelagt slik informasjon. Bergmesteren 

presenterte ikke den reviderte avslutningsplanen som tidligere (5. november 2014) er sendt til oss 

for vurdering, men la i stedet fram enda en ny løsning på avslutning av deponiene. Også denne 

løsningen involverte bruk av forurensede masser opp til tilstandsklasse 4-5. Bergmesteren Raudsand 

ga uttrykk for at de ikke lengre ønsker å plassere disse massene i lukkede celler – slik den reviderte 

avslutningsplanen av november 2014 la opp til. I stedet foreslås det å plassere masser i 

tilstandsklasse 4-5 i en samlet bulk over en enkel bunntetting på deponiområdet, med et tettingslag 

over. Deretter foreslås det å arrondere med lettere forurensede masser opp til tilstandsklasse 3 

over de mer forurensede massene, slik at deponiavslutningen følger bergskjæringene. Denne 

overdekkingen strekker seg også lengre nedenfor deponiområdet, for å etablere ønsket 

terrengprofil. I bunnen under arronderingsmassene, utenfor deponiområdet, forslås det å legge en 

dobbel bunntetting i bunn. Til slutt skal det anlegges en topptetting over arronderingsmassene. Det 

beregnes at det ved denne løsningen totalt vil benyttes ca. 86000 m3 masser til deponiavslutningen, 

hvorav ca. 11 000-13 500 m3 synes å utgjøres av tilstandsklasse 4-5. Dette fremkommer av 

plantegninger med tverrprofiler av deponiavslutningen samt masserapport gitt til oss på møtet den 

8. mai 2015.

Bergmesteren sa også i møtet den 8. mai 2015 at det ikke lengre er grunnlag for å anta at 

utslippene til fjorden har avtatt over tid, slik selskapet ga uttrykk for i forslaget til revidert 

avslutningsplan av november 2014. Som beskrevet i miljøovervåkingsrapporten av 24. april 2015, 

utarbeidet av Bioforsk, kan de høyere estimatene på årlige utslipp fra deponi 1 og 2 som tidligere er 

rapportert, skyldes innblanding av prosessvann fra bedriften Aleris, som nå holdes utenfor 

målingene. I et notat sendt til oss i forkant av møtet (datert 7. mai 2015) skriver Bergmesteren at 

«innholdet av reaktive Al-forbindelser i avfallet er høyt og stoffene fortsatt er så tilgjengelig for 

reaksjoner med vann og luft at utlekkingen vil fortsette i mange år fremover hvis ikke avfallet 

dekkes til på en måte som kan stanse de kjemiske reaksjonene».

Miljødirektoratets vurdering

En begjæring om omgjøring gir ikke Bergmesteren Raudsand noen rett til ikke å rette seg etter 

pålegget som er gitt. Bergmesteren Raudsand har heller ikke noe krav på at Miljødirektoratet tar 

omgjøringsspørsmålet opp til overveielse, i og med at omgjøringsbegjæringen ble sendt lenge etter 

klagefristen på vedtaket av 19. mars 2013 utløp. Miljødirektoratet har likevel vist vilje til å vurdere 

henvendelsen. I brev av 6. mars 2015 påpekte vi, som nevnt over, at vi manglet vesentlig

dokumentasjon, blant annet knyttet til miljøkonsekvensene av de endringene Bergmesteren 

Raudsand ba om. Bruk av masser som er mer forurenset enn det vedtaket av 19. mars 2013 åpner 

for, vil kunne medføre en økt miljørisiko. Vi ba blant annet om en vurdering av hvordan 

forurensningssituasjonen er i dag og hvordan den vil utvikle seg ved de ulike 

tildekkingsalternativene. Bergmesteren Raudsand har per i dag ikke framlagt de vurderingene vi ba 

om. 
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Miljødirektoratet mener at det er uheldig dersom arbeidene som er nødvendige for å få på plass en 

avslutning, forsinkes ytterligere. En avslutning av deponiet er, som Bergmesteren Raudsand selv har 

dokumentert, nødvendig for å redusere den forurensede avrenningen fra deponiet til 

Tingvollfjorden og hindre gassdannelse. Utarbeidelse og behandling av stadig nye, reviderte 

avslutningsplaner for deponi 1 vil trekke prosessen lengre ut i tid, samtidig som Bergmesteren 

Raudsand har løpende utgifter med å overvåke utlekking fra deponiene. 

Vi ønsker med dette brevet å gi en tydelig tilbakemelding om at vi forventer at Bergmesteren 

Raudsand får fortgang i arbeidet med å dekke til deponiet. 

Vi opprettholder vilkåret om at avfallsmasser som brukes til avslutningen av deponiet må 

tilfredsstille mottakskriteriene for lett forurensede masser som leveres til deponi for inert avfall, 

men opphever tilleggsvilkåret om at innholdet av miljøgifter ikke må overskrider tilstandsklasse 3.

Miljødirektoratet mener på generelt grunnlag at det bør stilles strenge krav til bruk av forurensede 

masser ved avslutning av deponier som mangler såkalt dobbelt bunn- og sidetetting, dvs. en 

geologisk barriere og en kunstig tetningsmembran som tilfredsstiller kravene i kapittel 9, vedlegg I, 

punkt 3.2 og 3.3. Det er likevel vanlig praksis at Miljødirektoratet og Fylkesmennene åpner for at 

det brukes lett forurensede masser i og under det impermeable minerallag. Forutsetningen er at 

massene tilfredsstiller kravene i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 til lett 

forurensede masser som kan deponeres ved deponier for inert avfall. Miljødirektoratet viser til at 

deponier for inert avfall normalt ikke har dobbelt bunn- og sidetetting og at kravene i 

avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 er tilpasset dette. Slik Miljødirektoratet ser det, er 

det ikke aktuelt å lempe på vilkåret om at massene som brukes ved avslutningen av deponiet skal 

tilfredsstille kriteriene i avfall avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.1 uten at det 

foreligger en miljørisikovurdering som viser at dette er forsvarlig. Bergmesteren Raudsand har ikke 

presentert en slik miljørisikovurdering. Basert på dialogen på møtet 8. mai 2015 mellom 

Miljødirektoratet, Bergmesteren Raudsand og representanter for Veidekke legger Miljødirektoratet 

til grunn at selskapet heller ikke er godt i gang med innhente de etterspurte 

miljørisikovurderingene. Utarbeidelse av og vurdering av en slik risikovurdering vil nødvendigvis ta 

tid. Som påpekt ovenfor, mener Miljødirektoratet at arbeidet med å avslutte deponi 1 ikke bør 

trekkes lengre ut i tid.

I vedtaket av 19. mars 2013 er det i tillegg et vilkår at innholdet av miljøgifter i massene som 

brukes til avslutning av deponi 1 ikke overskrider tilstandsklasse 3. Dette vilkåret er, i motsetning til 

vilkåret om at massene må tilfredsstille mottakskriteriene som gjelder for lett forurensede masser 

som kan deponeres ved deponi for inert avfall, ikke i tråd med vanlig praksis. Tilleggsvilkåret ansees 

imidlertid å ha liten praktisk betydning. Vi er ikke kjent med nevneverdige tilfeller der forurensede 

masser i tilstandsklasse 4 og 5 vil tilfredsstille mottakskriteriene i avfallsforskriften kapittel 9 

vedlegg II, punkt 2.1. Hensynet til potensiell utlekking av forurensende stoffer er ivaretatt ved bruk 

av grenseverdiene for massenes utlekkingspotensiale og for totalinnhold av organiske parametere. 

For å sikre at tilleggsvilkåret med tilstandsklasser for forurenset grunn i vedtaket ikke medfører 

forskjellsbehandling mellom Bergmesteren Raudsand og andre aktører med ansvar for avslutning av 

deponier, har vi kommet til at dette tilleggsvilkåret bør utgå. 
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Miljødirektoratet kan revurdere kravet om at deponiet, etter avslutning, skal være i flukt med 

bergskjæringene 

Det er i vedtaket av 19. mars 2013 stilt som krav at det avsluttede deponiet skal «flukte med 

bergskjæringene rundt». Dette kan i praksis innebære at Bergmesteren Raudsand må skaffe til veie 

mer masser enn nødvendig for å redusere mengden vann som infiltrerer i deponiet. Dersom 

Bergmesteren mener at det er urimelig kostnadskrevende å skaffe til veie masser for å sikre at 

deponiet flukter med bergskjæringene rundt, kan Miljødirektoratet vurdere en minimumsløsning for 

deponiavslutningen. Miljødirektoratet er åpen for at ordlyden i kulepunkt nr. 4 i vilkårene, 

«Deponiet skal bygges opp slik at det får tilstrekkelig helning, og flukter med bergskjæringene 

rundt», kan endres, dersom Bergmesteren Raudsand søker om endring av dette vilkåret. Dette slik 

at en minimumsavslutning, der det kun benyttes nok masser til å gi tilstrekkelig helning til at 

overflatevann vil renne av deponiet (helningsgrad på min. 5 %), kan ansees som en tilstrekkelig 

oppfylling av pålegget.

Ved en eventuell minimumsløsning, må Bergmesteren Raudsand også vurdere om og hvordan 

avslutningsplanen bør revideres. Dette som følge av at tettingslaget ikke lengre vil trekkes over 

bergskjæringen, men i stedet grense mot bergveggen (sør for deponi 1), og som følge av at 

deponiavslutningen får mindre helning enn det som opprinnelig var planlagt. Herunder bør 

Bergmesteren vurdere hvordan tettingsmembranen skal festes inn mot bergskjæringen for å unngå 

setningsskader, hvordan skjøten mot bergveggen skal tettes mot vanninfiltrasjon, samt om et 

drenslag mellom tettingsmembranen og vekstlaget vil bli nødvendig for å sikre tilstrekkelig 

drenering av vann fra vekstlaget i topptettingen.

Tidligere diskuterte alternativer

Miljødirektoratet har tidligere påpekt at anleggelse av et nytt deponi med dobbel bunn- og 

sidetetting over deponi 1 kan tenkes å være et miljømessig forsvarlig alternativ til å avslutte 

deponiet i henhold til det foreliggende pålegget om tildekking. Vi har ikke fått noen tydelig respons 

på dette fra Bergmesteren Raudsand. En slik løsning forutsetter at anlegg av et nytt deponi på 

toppen av det gamle blir geoteknisk stabilt. En slik løsning forutsetter videre at vedtaket av 19. 

mars 2013 omgjøres og at Bergmesteren Raudsand søker om og innvilges deponitillatelse. Prosessen 

må settes i gang raskt fordi arbeidet med å etablere dobbelt bunn- og sidetetting bør igangsettes så 

snart som mulig. Dette for å redusere mengden vann som innfiltrerer i deponi 1. 

I en eventuell deponitillatelse vil Miljødirektoratet stille en rekke vilkår til utformingen av deponiet 

og kontroll- og overvåkingsprosedyrer i henhold til avfallsforskriften kap. 9 med vedlegg. 

Bergmesteren Raudsand må påregne at vi vil kreve dobbel bunn- og sidetetting. Det må også 

påregnes at vi vil kreve oppsamling og eventuelt behandling av forurenset sigevann, dersom dette er 

nødvendig. Fordi det er ønskelig at deponi 1 tildekkes relativt raskt, vil det ikke være aktuelt å 

vente på at Bergmesteren gjennomfører en miljørisikovurdering for å unngå vilkår om dobbel bunn-

og sidetetting. Vi kommer ikke til å akseptere at et nytt deponi dimensjoneres for større mengder 

masser enn de 85 000 m3 som er skissert i Bergmesterens siste forslag til avslutning (jf. figurer sendt 

til oss med epost den 7. mai samt som presentert på møtet den 8. mai 2015). Det må også stilles en 

tilfredsstillende finansiell sikkerhet for et nytt deponi i henhold til avfallsforskriften § 9-10.
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Tvangsmulkt

Miljødirektoratet vil fortløpende vurdere om det er nødvendig å ta i bruk tvangsmulkt med hjemmel 

i forurensningsloven § 73 for å hindre at arbeidet med å avslutte deponi 1 trekker ut i tid eller 

stanser helt opp. Før vi eventuelt vedtar tvangsmulkt, vil Bergmesteren Raudsand motta et 

forhåndsvarsel.

Konklusjon og vedtak

I medhold av forurensningsloven § 18, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, gjøres 

følgende endring i vedtaket av 19. mars 2013: 

Første kulepunkt på side 7 skal lyde: «Deponiet skal fylles opp med rene masser. Lett forurensede 

masser kan erstatte rene masser dersom de tilfredsstiller kriteriene i avfallsforskriften kapittel 9 

vedlegg II punkt 2.1 for lett forurensede masser som kan legges på deponier for inert avfall.» 

Klageadgang

Vedtaket om å endre første kulepunkt på side 7 i vedtaket av 19. mars 2013 kan påklages til Klima-

og Miljødepartementet av Bergmesteren Raudsand eller andre med rettslig klageinteresse innen 26. 

august 2015. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som 

ønskes. Klagen bør begrunnes. Klagen skal sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen

Miljødirektoratet

Thomas Hartnik Gunnhild Preus-Olsen

seksjonsleder rådgiver

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nesset kommune

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Søre Nordmøre vannområde v/ Jan Erik Øksenvåg og Marta Perez

Lars Erik Jensen



Bergmesteren Raudsand AS - Svar på anmodning om omgjøring av vedtak om avslutning av deponi 
1

Vår referanse: 2013/1719
Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Hovedmottaker – Bergmesteren Raudsand AS v/Harald Storvik – vil 
få ettersendt brevet som signert papirdokument.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no
Med hilsen

Gunnhild Preus-Olsen
rådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 920 21 681
E-post: gunnhild.preus-olsen@miljodir.no 
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Tilbakemelding på forslag til overvåkingsprogram for 
Bergmesteren Raudsand AS

Vi viser til overvåkingsprogram for Bergmesteren Raudsand AS, oversendt til 
Miljødirektoratet 19. juni 2015. Vi har vurdert programmet, og mener at det er 
i tråd med vannforskriften og det vi anser som passende nivå for bedriften.

Vi minner om at overvåkingen skal gjennomføres innen 31.desember 2015 og at 
resultatet skal oversendes til Miljødirektoratet innen 1. mars 2016 sammen med 
forslag til videre overvåking og frekvens av denne. 

Miljødirektoratet har vurdert forslag til overvåkingsprogram etter vannforskriften som ble oversendt 

til oss 19. juni 2015.

Vi har følgende kommentarer/innspill til programmet: 

 Miljødirektoratet godtar i denne omgang at det ikke måles på parametere relatert til utslipp 
av næringssalter da Real Alloy Rausand, som har utslipp på samme sted, utførte en slik 
undersøkelse i 2013. 

Vanlig prosedyre ved gjennomgang av overvåkingsprogram er å sende det til Fylkesmannen før 

bedriften får endelig tilbakemelding. På grunn av ferieavviklingen og fordi det haster med å få 

igangsatt de foreslåtte undersøkelsene, vil programmet sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

parallelt med denne tilbakemeldingen. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan være at de har 

kommentarer som bør tas til etterretning. Disse vil i så fall ettersendes til dere. 

  

Vi minner om at bedriften skal ha gjennomført første runde av overvåkingen innen 31.desember 

2015. Når dere har gjennomført en runde av overvåkingen skal dere foreslå hyppighet/intervall for 

videre overvåking. Dere må også ta stilling til om resultatene fra overvåkingen tilsier at det bør 

gjøres endringer i programmet. Forslag til hyppighet og eventuelle endringer med mer skal sendes 

Miljødirektoratet sammen med resultatet fra overvåkningen innen 1.mars 2016. I samme brev ber vi 

om at dere bekrefter at data fra overvåkingen er lagt inn i databasen Vannmiljø. Vi vil etter dette

vurdere behovet for videre overvåking og frekvens for denne. Vi ber om at rådata for 

analyseresultater legges ved rapporten fra overvåkingen, og at rapporten sendes i kopi til 

Bergmesteren Raudsand AS
Postboks 65 Kongens plass
6501 KRISTIANSUND N Oslo, 04.08.2015

Deres ref.:
H. Storvik

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/3431

Saksbehandler:
Ellen Margrethe Svinndal
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Fylkesmannen når denne er ferdig. Vi anbefaler at dere tar kontakt med Real Alloy Rausand for 

samarbeid om videre overvåking.

Vi har ingen ytterligere kommentarer til programmet og anser vårt pålegg av 6. juni 2014 som 

besvart i denne omgang. Vi minner om at vi vil ta inn det oppdaterte overvåkingskravet i deres 

tillatelse ved neste behandling av endringer i tillatelsen. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Ellen Margrethe Svinndal Inger Karin Hansen

seksjonsleder sjefingeniør

Kopi til:

Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal
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Oppfølging av klager på lukt fra Real Alloy Raudsand

Vi viser til:
 Tillatelse av 30. juni 2006 med siste endring av 27. november 2013

 Tillatelse til å gjenoppta drift ved Real Alloy Raudsand med varsel om pålegg om luktmålinger 

og –beregninger av 27. april 2015

 Pålegg om å gjennomføre tredjeparts luktmålinger og –beregninger –Real Alloy Raudsand av 9. 

juni 2015

Miljødirektoratet orienterte Real Alloy Raudsand i telefonmøte av 1. juli 2015 at vi har mottatt 

økende antall naboklager angående lukt fra virksomheten deres. Siste klage kom i dag og gjaldt 

gårsdagen. Bedriften har oversendt informasjon som viser at det fra gjenoppstart den 18. mai og 

fram til og med 4. juni ikke vært noen naboklager. I perioden 5. juni og til d.d. har bedriften 

mottatt naboklager på åtte ulike dager. På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mange 

lukthendelser dette utgjør. Miljødirektoratet har etterspurt denne informasjonen fra bedriften. 

Bedriften opplyser at klagene hovedsakelig kommer fra to til tre naboer og at naboene opplever at 

sjenerende lukt fortrinnsvis inntreffer på kveld- og nattestid. Videre opplyser bedriften at det ikke 

er prosesstekniske grunner til at det skal vær større luktulemper på disse tidspunktene. To av 

klagene sammenfaller med tekniske problemer med hydroksylanlegget. Feilen på anlegget har 

medført til at det ikke har vært optimal rensing av utslipp til luft. Vi presiserer at bedriften er 

ansvarlig for å sørge for optimal drift av prosessen til enhver tid, og å overholde kravene i 

tillatelsen.  

Miljødirektoratet har pålagt bedriften å ta nye luktmålinger og eventuelt lage en ny 

spredningsberegning innen 15. august 2015. Dette for å kontrollere at de gjennomførte tiltakene, 

for å redusere lukten fra virksomheten, har hatt den forventede effekten. Videre vil målingene 

kunne dokumentere om bedriften overholder luktkravene i tillatelsen. På bakgrunn av økningen av 

naboklager ser vi behov for en raskt dokumentasjon av om luktgrensene overholdes. Bedriften 

informerte at det ikke vil være mulig å gjennomføre dette før medio august, på grunn av 

ferieavvikling hos tredjepart som skal vurdere luktmålingene. Miljødirektoratet vil be bedriften om 

å sende over resultatene fra målingene når disse er gjennomført, og før endelig rapport foreligger.

I tillatelsen til Real Alloy Raudsand har Miljødirektoratet satt utslippsgrense for lukt. Grensen er gitt 

som luktimmisjon ved nærliggende boliger og fritidsboliger og skal ikke overstige 1 ouE/m3, angitt 

Real Alloy Norway AS, Raudsand
Rødvika Industriområde
6460 Eidsvåg i Romsdal Oslo, 03.07.2015

Deres ref.:
Allan Hansen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/681

Saksbehandler:
Helga Lassen Bue
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som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil. Dette medfører at grensen for lukt ikke skal 

overstige i mer enn en prosent av driftstiden ved anlegget. I utformingen av kravet har vi valgt å 

måle dette som en prosent av timene i en måned. Dette betyr at bedriften kan ha inntil syv 

lukthendelser på inntil en time i løpet av en måned. Vi ønsker å presisere at dersom bedriften 

mottar flere naboklager i løpet av en time så ser vi på dette som en lukthendelse. 

Miljødirektoratet ønsker å poengtere at det er viktig at Real Alloy Raudsand følger opp klager på 

lukt, og har en god oppfølging av slike henvendelser. Bedriften har opplyst at det skal etableres et 

nettbasert system for registering av naboklager, værdata og driftsforhold. Bedriften har informert 

om at nettsiden skal være i drift fra september. Miljødirektoratet ser positive på at 

kommunikasjonen mellom bedriften og naboene gjennom dette tiltaket vil forbedres. 

Miljødirektoratet understreker at Real Alloy Raudsand til enhver tid har plikt til å overholde 

luktkravene i tillatelsen og at bedriften selv er ansvarlige for å ha kontroll på at de drifter anlegget 

i henhold til denne.  

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Ingvild Marthinsen Helga Lassen Bue

seksjonsleder senioringeniør

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde

Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal

Naboer







Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes
som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Vår referanse: 2013/681

Med hilsen

Helga Lassen Bue
senioringeniør, Industriseksjon 1

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 481 20 083
E-post: helga.lassen.bue@miljodir.no
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Fylkesmannen  i Møre  og Romsdal

Vár dato Vår ref.

02.09.2015 201 5/221 3/FMMRMAOPM23. 1
Saksbehandler, innvalgslelefon Deres  dato Deres ref.

Rådgiver  Marina Opstad, 71 25  84 42 l5.6.20l5 2014/1169

oZoI‘{/H(fi
Nesset  kommune

Kråkholmvegen 2
6460 EIDSVÅG  I  ROMSDAL

 

Nesset kommune  -  Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven  -
disponering av gangvei i Langfjorden hyttefelt til kjøreadkomst  -  klager:
Ola og Siv Anita Langset

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om midlertidig tidsbestemt dispensasjon.
Klagen har ikke ført frem.

Det vises til kommunens ekspedisjon av  l5.6.20l5.

Monica K. og Pål Ove Hånes har den  27.10.2014  søkt om å  få  disponere eksisterende
gangvei i Langfjorden hyttefelt til kjøreadkomst med bil frem til deres hytte på gnr. 59 bnr.
8.

I  møte den 12.3.2015 har Nesset formarmskap, under utvalgssak nr. 16/  15, gitt midlertidig
dispensasjon frem til 31.12.2016 til å benytte turiststien, fra hyttetomt  D39  og frem til
hytteeiendommen gnr./bnr.  59/8  (B16), som kjøreadkomst for transport av varer/utstyr m.m.
knyttet til vedlikehold/renovering av eiendommen.

Vedtaket er påklaget av Ola og Siv Anita Langset, eiere av gnr./bnr.  59/38 i  Langfjorden
hyttefelt, ved brev datert  7.4.2015.  Som grunnlag for klagen er det  i det  vesentlige anført at
gangstien/turstien var tiltenkt som kyststi for allmenheten frem til regulert friområde, men at
den nå har blitt omlagt, oppbygd og singlet til fullverdig bilveg med en bredde på  3-3,5

meter. Videre hevdes det at det er opparbeidet p-plass på areal som er regulert til friområde.
Det gjøres gjeldende at adkomstveien som er opparbeidet ikke er omsøkt, varslet eller
godkjent og at bruken av den ikke er i samsvar med kommunens midlertidige dispensasjon.
Det hevdes gangstien brukes til vanlig privatkj øring og for besøkende, samt at veien nå
oppfattes som privat grunn.

Nesset forrnarmskap behandlet klagen i møte den  4.6.2015  og under utvalgssak nr.  67/15  har
de holdt fast på det første vedtaket  i  sak nr.  16! 15.  I samsvar med plan- og bygningsloven
(pbl) §  1-9 er saken deretter oversendt fylkesmarmen som klageinstans.

Når det gjelder bakgrunnen for saken ellers vises det til saksdokumentene.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks  2520  71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404  Molde



side 2 av  4

Fylkesmannens  merknader:

Klagen er  levert  innenfor  lovbestemt klagefrist og vilkårene for å behandle dette som en
klagesak er oppfylt. Fylkesmarmen kan etter dette  prøve  alle sider ved saken og dersom

klagen blir tatt til følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes tilbake for ny

behandling i kommunen.

Tiltaket  er  planlagt utført i et område som er omfattet av egengodkj ent reguleringsplan for
Langfjorden hyttefelt, gnr. 59 bnr.  2  m.fl. i Nesset kommune, vedtatt av kommunestyret den

14.5.2009. I planen  er  området avsatt til fellesområder, nærmere bestemt «felles gangareal».

Det er gitt rettslig bindende bestemmelser til planen i  §  5.4.1 og 5.4.2 om at «stiadkomsten

langs sjøen fia Brevika til Prestnesset er felles gangareal for alle eiendommene  i

planområdet (Prestnesstien)» Videre at «turstien skal opparbeides med en bredde på

toppdekke på maks 1,5 m.  I  området D39 til D42fiem til snuplass er sti tillatt utformet med

en bredde på 3, 0  m.»

Å  benytte gangareal til kjøreadkomst  er  ikke i tråd med arealformålet og er følgelig avhengig
av dispensasjon.

I følger pbl.  §  19-1, første punktum krever dispensasj on grunngitt søknad. Hensynet bak

bestemmelsen  er  at naboer, regionale og statlige myndigheter som saken vedkommer skal få

mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra plan. I denne saken er søknaden

grunngitt, men det  er  ikke søkt om dispensasjon. En kan heller ikke se at naboene er varslet

om at tiltaket  er  avhengig av dispensasj on. Dette vurderes som  en  saksbehandlingsfeil.

Forvaltningsloven §  41  regulerer virkningen av saksbehandlingsfeil, her fremkommer det at

et vedtak som lider av saksbehandlingsfeil likevel  er  gyldig når det er grunn til å regne med

at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

I dette tilfellet har grunneier av gnr./bnr. 59/38 klaget på kommunens vedtak. Gjennom

denne klagen har grunneier av gnr./bnr. 59/38 fått anledning til å ivareta sine interesser,

samtidig som anførslene er tatt stilling til i forbindelse med forrnarmskapets forberedende

klagebehandling. Klagen har i tillegg fått  en  to-instansbehandling ved fylkesmannens

klagebehandling. Kommunen har for øvrig behandlet søknaden som  en  ordinær

dispensasjonssak, herunder vurdert om vilkårene for dispensasjon er oppfylt etter pbl. kap.

19. Hensynet bak  §  19-1 vurderes slik tilstrekkelig ivaretatt.

På bakgrunn av ovennevnte har fylkesmannen vanskelig for å se at bruddet på

varslingsplikten kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold i dette tilfellet, jfr. fvl.  §
4 1 .

Med hjemmel i pbl.  §  19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra bestemmelser i plan på to

vilkår. For det første må ikke hensynene bak bestemmelsen det er aktuelt å dispensere fra bli
«vesentlig tilsidesatt». Vurderingen av hva som er  en  «vesentlig» tilsidesettelse av

hensynene bak  en  bestemmelse, må avgjøres konkret i hver enkelt dispensasj onssak. Det vil
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Om  en  finner at hensynet bak

bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, må det foretas  en  samlet vurdering av om

fordelene ved å gi dispensasjon  er  «klart større» enn ulempene. Det må foreligge

spesifiserte, klare grunner som  er  av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå
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igjennom overfor de hensyn planen er ment å ivareta. Det må som utgangspunkt dreie seg
om fordeler som er forankret i areal- og ressursdisponeringshensyn.

Dispensasjoner kan gis både varig og midlertidig jf. pbl.  §  19-2 første punktum. Kommunen

har i dette tilfellet gitt midlertidig dispensasjon. Midlertidig dispensasjon reguleres av pbl.  §
19-3. Her fremkommer det at midlertidige dispensasjoner kan gis tidsbestemt eller for
ubestemt tid. I denne saken har kommunen gitt tidsbestemt dispensasjon for kjøring frem til

31.12.2016.

I kommunens vedtak er det lagt vekt på at omsøkte gangareal enda er under opparbeidelse og

ikke ferdigstilt, videre har det vært et moment i saken at søker har planer om renovering av

hytten på gnr. 59 bnr. 8. Da det kun er snakk om kjøring til én eiendom, har kommunen i

tillegg vektlagt at omfanget av kjøringen blir begrenset og at tiltaket slik medfører lavt

konfliktnivå i forhold til turgåere.

Fylkesmarmen finner at de hensyn kommunen har lagt vekt på er saklige og har ingen

vesentlige merknader til det resultat som kommunen har kommet frem til. Fylkesmannen har

vanskelig for å se at hensynene bak arealformålet blir vesentlig tilsidesatt ved midlertidig

dispensasjon til kjøring, samtidig som fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som klart

større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Klager gjør gjeldende at opparbeidelse av veien og bruken av denne er i strid med

kommunens tillatelse. Til dette vil fylkesmarmen bemerke at ved dispensasj onstidens utløp

må søkeren, uten utgift for kommunen, fjerne eller endre det utførte, samt opphøre med

midlertidig tillatt bruk, jfr. pbl  §  19-3 andre punktum.  I  kommunens vedtak kommer det klart

frem at bredden på denne delen av gangstien skal ha en maks bredde på 1,5 meter, men at det

tillates at denne kan være noe bredere under anleggsfasen. Videre er det presisert at tillatelse

til kjøring kun gjelder i forbindelse med transport av varer/utstyr tilknyttet vedlikehold og
renovering av hytte, samt at besøkende må benytte angitte parkeringsplasser. Enhver bruk

utover dette er i strid med tillatelsen.

En ser etter dette at søker, ved krav fra kommunen, må gjenopprette den tidligere tilstand

ved dispensasj onstidens utløp, jfr  §  19-3. Søker bærer slik den økonomiske risikoen knyttet

til midlertidige dispensasjoner. Dette må ses i lys av at den midlertidige dispensasjonen

åpner for tiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt. Dersom tiltakshaver ikke oppfyller sine

plikter med dispensasjonens opphør, gjelder reglene om ulovlighetsoppfølgning i lovens

kapittel 32.

Etter dette kan fylkesmannen ikke se at vedtaket er i strid med plan- og bygningsloven og

finner derfor ikke grunnlag for å endre kommunens vedtak. Klagen har således ikke ført

fram.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven  §  l-9, jf. forvaltningsloven  §  34, rundskriv T-2/09

fra Milj øvemdepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og regionaldepartementet,

stadfester fylkesmarmen Nesset kommunes vedtak i sak nr. 16/15.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven  §  28.



Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Janne Woie (e.f.)

Ass. direktør

Marina Opstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Ola og Siv Anita Langset

Monica K. og Pål Ove Hånes

Portveien 14 6530 AVERØY

Eidsøra 6460 EIDSVÅGIROMSDAL
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato Vår ref.

02.09.2015 2015/3655/FMMRMAOP/423.1
Saksbehandler, innvalgstelefon Deres  dato Deres ref.

Rådgiver Marina Opstad, 71  25  84 42 15.6.2015 20 L4/602

.ao H/øcaz
Nesset kommune

Kråkholmvegen 2

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

_..—-”åå

Nesset kommune  -  Vedtak i klagesak  etter  plan- og bygningsloven - gnr53
bnr3  -  fradeling av  hyttetomt  -  klager: Lars Sæter

l  Fylkesmarmen stadfester kommunens vedtak. Klagen har ikke ført frem. i

Det vises til kommunens ekspedisjon av 15.6.2015.

Lars Sæter har den 7.4.2014 søkt om fradeling av hyttetomt på gnr. 53 bnr. 3, vest for

Meisalvatnet.

I møte den 18.9.2014 har Nesset formannskap, under utvalgssak nr. 102/14, avslått

søknaden. Som begrunnelse for avslaget er det vist til at ytterligere utbygging i dette området

må planlegges og avklares gjennom en reguleringsprosess.

Vedtaket er påklaget av Lars Sæter ved brev datert 3.10.2014. Som grunnlag for klagen er

det i det vesentlige anført at hytten og tomten blir liten, at fargene på hytten er tenkt slik at

de skal gå mest mulig i ett med terrenget og at det er få hytter i området.

Nesset fonnannskap behandlet klagen i møte den 29.1 .2015 og underutvalgssak nr. 4/15 har

de holdt fast på det første vedtaket i sak nr. 102/ 14. I samsvar med plan- og bygningsloven

(pbl) §  1-9 er saken deretter oversendt fylkesmannen som klageinstans.

Når det gjelder bakgrunnen for saken ellers vises det til saksdokumentene.

Fylkesmannens merknader:

Klagen er levert innenfor lovbestemt klagefrist og vilkårene for å behandle dette som en

klagesak er oppfylt. Fylkesmarmen kan etter dette prøve alle sider ved saken og dersom

klagen blir tatt til følge kan vedtaket endres eller oppheves og sendes tilbake for ny

behandling i kommunen.

Tiltaket er planlagt utført i et område som er omfattet av arealdel av kommuneplanen for

Nesset kommune, vedtatt av kommunestyret 29.3.2012. I planen er området avsatt til F13

LNF -område med bestemmelser om spredt bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse. I

kommuneplanens punkt 9.7, side 85, er det stilt krav om reguleringsplan før bygging kan

skje i området.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520  71  25  84  00  fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde
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Tiltaket vurderes å være i tråd med arealforrnålet. Da det ikke eksisterer noen

reguleringsplan for F 13, vurderes tiltaket imidlertid å være avhengig av dispensasjon fra

plankravet. Det er ikke søkt om dispensasjon fra plankravet i dette tilfellet.

Hensynet bak en bestemmelse om plankrav vil være å sikre at arealdisponeringen i det

aktuelle området skjer på bakgrunn av en helhetlig vurdering. En planprosess vil legge til

rette for offentlighet, samråd og medvirkning og sikre en bred opplysning av saken. En plan

vil i tillegg kurme avklare en rekke sentrale forhold som vil være avgjørende for hvordan

tomten kan bygges ut, og dermed sikre styring med arealbruken, herunder hvor mange bygg

som skal tillates på tomtene som er avsatt til fritidsbolig, samt hvor store byggene skal være.

Fylkesmarmen merker seg at kommunen har fulgt plankravet i kommuneplan for Nesset, og

har ingen vesentlige merknader til at utbyggingen i området ønskes gjennomført gjennom en

planprosess. Kommunen har lagt vekt på saklige hensyn og fylkesmannen finner å kurme

tiltre kommunens vurdering.

Etter dette kan fylkesmarmen ikke se at vedtaket er i strid med plan- og bygningsloven og

finner derfor ikke grunnlag for å endre kommunens vedtak. Klagen har således ikke ført

fram.

Fylkesmannens vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven  §  1-9, jf. forvaltningsloven  §  34, rundskriv T-2/09

fra Miljøvemdepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og regionaldepartementet,

stadfester fylkesmannen Nesset kommunes vedtak i sak nr. 102/ 14.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven  §  28.

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Janne Woie (e.f.) Marina Opstad

Ass. direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Lars Sæter Stubøvegen 228 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
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Avgjerd i klagesak -  klage på dispensasjon til bruk av 
helikopter i samband med filmopptak- Eikesdalsvatnet 
landskapsvernområde

Det vises til klagesak sendt frå Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.03.2015. Klagen gjeld løyve 

av 5. januar 2015 om helikopterlanding i samband med filmopptak av skikøyring.

Miljødirektoratet er klageinstans for løyver frå nasjonalparkstyret.

________________________________________________________________________

Miljødirektoratet har etter klagesakshandsaming kome frem til at løyve frå Dovrefjell 

Nasjonalparkstyre blir oppheva som ugyldig da grunnleggjande krav til forsvarleg 

sakshandsaming er sette til side i saka jf. forvaltningslova § 41.

________________________________________________________________________

Saksframstilling

Visit Nordmøre og Romsdal søkte i brev av 28. oktober 2014 om løyve til å lande med 

helikopter for å frakte filmcrew og utstyr til ein rekke fjelltoppar i Nesset kommune, 

deriblant fjelltoppar i verneområdene.

Nasjonalparkstyret ga i møte 5. januar 2015 løyve til å bruk av helikopter for filming i 

fjellene Sjøvdøla, Nebba og Nyheittinden i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.

Løyvet vart påklaga i brev datert 25. januar 2015 av Naturvernforbundet i Møre og 

Romsdal.

Styret handsama klagen i møte 26. mars 2015, men fann ikkje grunn til å ta klagen til 

følgje. Saka vart derfor sendt til Miljødirektoratet for endeleg klagehandsaming. 

Merknader i klagen

Naturvernforbundet meiner fleire moment av styret sine vurderingar er feil og ikkje i 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER Trondheim, 28.09.2015

Dykkar ref.:
[Dykkar ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/2899

Sakshandsamar:
Line Novstad Klungreseth
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samsvar med regelverket. Dei kan heller ikkje sjå at Dovrefjell og omliggande verneområde 

har endra seg så mykje at det skal vere naudsynt med ny film nå. Naturvernforbundet viser

til at rovfuglane særleg vil kunne bli påverka i perioden 1. februar og fram til ungane er på 

vengane i juli. Forstyrringseffekten er størst i perioden det er søkt om. Naturvernforbundet 

stiller spørsmål ved at søkjar har kunnskap om rovfuglaktiviteten i området då det er 

avgrensa innsyn i denne type opplysningar. I tillegg er det ikkje kjent at skifilm eller 

helikoptermiljøet er særleg aktive med å skaffe seg eigne opplysningar om dette. Når det 

gjeld utøvarar av enkelt friluftsliv, så vil helikopteret vere nødt til å snu dersom ein ser 

vanlege skiløyparar og då er forstyrringa allereie skjedd. Naturvernforbudet kan vanskeleg 

sjå korleis dette lar seg gjere i praksis.

Klagefrist og rettsleg klageinteresse
Klagen er sett fram innafor klagefristen jf. forvaltningslova (fvl.) § 29 og av 
Naturvernforbundet som har rettsleg klageinteresse i saka, jf. fvl. § 28.

Klageinstansen kan etter fvl. § 34 prøve alle sider av ei sak ved klagehandsaminga, også ta
omsyn til nye omstende. Klageinstansen kan vidare sjølv treffe vedtak i saka eller oppheve
vedtaket og sende saka tilbake til underinstansen til heilt eller delvis ny handsaming.
Vedtak kan ikkje endrast til skade for klagaren, med mindre vedkomande sine interesser
vurderast å måtte vike for omsynet til andre privatpersonar eller offentlege interesser, jf.
fvl. § 34 tredje ledd. Melding om slik endring må i så fall vere sendt klagaren innan 3

månader etter at underinstansen mottok klagen.

Miljødirektoratet si vurdering

Føremålet med Eikesdalsvatnet landskapsvernområde er å verne eit eigenarta og vakkert 

naturlandskap med innslag av kulturlandskap med tilhørande plante- og dyreliv. Ivaretaking

av høgfjellet med villrein er også ein del av verneføremålet.

Det er eit overordna mål å redusere motorisert ferdsel til ett minimum både i verneområde
og i utmark for øvrig. Motorisert ferdsel er i all hovudsak regulert strengere i verneområde 
enn det som elles gjeld i utmark, blant anna for å unngå støy og forstyrring av dyrelivet og 
opplevingsverdiane. Bruk av helikopter er ein type ferdsel som sjeldan gir irreversible 
terrengskader i eit verneområde, men fører til ein del støy. Det er i utgangspunktet forbud 
mot motorferdsel i området, jf. verneforskrifta § 3 pkt. 5.1. Nokre typer motorferdsel er 
imidlertid direkte tillatt, mens andre kan omsøkast. Motorferdsel i samband med filming 
som omsøkt er ikkje omtalt i vernereglane, og det krevest då at søknaden vert vurdert
etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48.

Etter nml. § 48 første ledd heiter det at det kan gjerast unnatak frå eit vernevedtak 
dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig». Nml. § 48 er meint å skulle omfamne tiltak kor forskrifta har fått ei noko 
strengare utforming enn verneformålet og verneverdiane gjer det naudsynt. Også tilfelle 
kor verneføremålet og verneverdiane tåler at det skjer enkeltvise avvik frå
verneføresegna, vil kunne kome inn under nml. § 48. Alternativa skal i første rekke kunne 
anvendast på søknader som gjeld bagatellmessige inngrep eller forbigåande forstyrringar.

Det framgår vidare av nml. § 7 at prinsippa i nml. §§ 8-12 skal leggjast til grunn som 
retningsliner ved utøvinga av offentleg mynde som rører ved naturmangfaldet, og at det 
skal gå fram av løyvet korleis prinsippa er vurderte og lagt vekt på i saka.
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Etter dette alternativet må begge vilkåra vere oppfylte for at det skal kunne gjevast 
dispensasjon. Sjølv om vilkåra er oppfylt vil ikkje søkar ha krav på dispensasjon. Det må
skje ei konkret vurdering om dispensasjon skal bli gitt, kor fordelar og ulemper med 
dispensasjonen skal vurderast mot kvarandre. Av førearbeida til § 48 går det fram at 
føresegna ikkje kan nyttast for å utvide ramma som er trekt opp i vernevedtaket. 
Føresegna er ein sikringsventil som er meint å fange opp upårekna tilfelle eller 
spesielle/særlege tilfelle som ikkje blei vurdert på vernetidspunktet.

I saksframstillinga frå forvaltar er det anbefalt at søknaden frå Visit Nordmøre & Romsdal 
AS vert avslegen. I saksframstillinga blir det vist til forvaltningsplanen der det er avklart at 
forskrifta ikkje opner for motorisert ferdsle for omsøkte formål. Forvaltar viser også til at 
tidligare løyve til å filme innspeling til Supervention 1 var ei klar unntaksavgjerd og at 
forutsetninga den gongen var at dispensasjonen ikkje skulle skape presedens. Forvaltar 
finn det såleis problematisk å gje ein ny dispensasjon så kort tid etterpå. I tillegg er 
tidspunktet lite heldig for rovfuglane i området og ein har ikkje tilstrekkelege
opplysningar, jf. nml. § 9 for å vite om dei skadeverknadane ein dispensasjon vil gje i 
denne saka. Forvaltar ser heller ikkje korleis søker skal kunne påsjå at omsynet til rovfugl 
eller utøvare av enkelt friluftsliv vert ivaretatt. Søkar har heller ikkje dokumentert at dei 
har kompetanse i forhold til å ivareta desse interessene. Presedensverkanden, jf. nml. § 
10, i denne saka vil vere stor da ein dispensasjon vil undergrava tidligere argument frå 
tidligare saker. Forvaltar ser at det er vanskeleg å avslå liknande søknader eller ein ny 
søknad til ein oppfølgingsfilm dersom ein gir dispensasjon i denne saka. Det er også andre 
alternative fjelltoppar utanfor verneområdet som ein bør velge framfor å tillate landingar 
inne i verneområdet, jf. nml. § 12.

I møte 5. januar 2015 følger det av styrets sakshandsaming som blei endeleg vedtak: «Det 
vises til søknad fra Visit Nordmøre og Romsdal av 28.10.2014 hvor det i tidsrommet 5. 
februar - 30. april 2015 søkes om tillatelse til bruk av helikopter i inntil 4 dager i 
forbindelse med filmen Supervention 2.

Nasjonalparkstyret gir tillatelse til bruk av helikopter i henhold til søknad om filming i 
fjellene Sjøvdøla, Nebba og Nyheitinden i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde i Nesset 
kommune.

Tillatelsen er vurdert etter naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første avsnitt: 
"Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig." Fjellene 
Sjøvdøla, Nebba og Nyheitinden er ikke problematiske i forhold til villrein eller kjente 
hekke- og yngellokaliteter for fredet rovfugl og rovvilt.»

Ved styrets si klagesakshandsaming følger det «Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder 
sitt vedtak, da klagen gjelder nasjonalparkstyrets vurderinger av sakens fakta og 
momenter og ikke bringer fram noe nytt som ikke allerede er vurdert i 
nasjonalparkstyrets forrige behandling.»

Miljødirektoratet kan ikkje sjå at dei krava som følger av nml. § 48 fjerde ledd kjem fram 
verken i løyvet av 5. januar eller i klagehandsaminga 26.mars 2015. I innstillinga til 
forvalter er vurderinga i all hovedsak knytta til kvifor det ikkje bør gis dispensasjon i denne 
saka. Føresegna i nml. § 48 stiller krav til grunngjeving, og nml. § 48 supplerer fvl. § 25, 
noko som medfører at styret ikkje kan la vere å grunngje vedtaket når det er det motsatte 
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av forvalter si innstilling. Etter det Miljødirektoratet kan sjå har ikkje styret tatt ei 
interesseavveiing av dei forholda som taler for eit løyve satt opp mot eventuelle ulemper 
og skader for verneverdiane. Miljødirektoratet kan heller ikkje sjå at styret har vurdert dei
anførslane Naturvernforbundet har vist til i si klage. Heller ikkje presedensfaren er 
vurdert. Det følger av forvaltningslova sine føresegner og god forvaltningsskikk at offentleg 
forvaltningsstyresmakt skal utforme sine løyver på ein slik måte at det er mogleg å vurdere 
om løyvet er i tråd med heimelsgrunnlaget og om det er foretatt ein forsvarleg 
skjønnsmessig avveiing.

Miljødirektoratet meiner derfor at det er ei sakshandsamingsfeil ved styret sitt løyve. Etter 
forvaltningslova § 41 er løyvet likevel gyldig når det er grunn til å rekne med at feilen ikkje 
kan ha verka avgjerande på innhaldet i løyvet. Det er ikkje krav om at det er overvegande 
sannsynleg at feilen har hatt betydning. Det er nok at det kan vere mogleg at den har det. 
Bestemmelsen skal ikkje tolkast antitetisk, dvs at det ikkje er naudsynt å statuere eit løyve 
ugyldig dersom feilen kan har verka inn. Tida fra løyvet er gitt og omsynet til at ein part 
har innretta seg i god tru til løyvet kan tale mot av følgene av sakshandsamingsfeilen skal 
føre til at vedtaket er ugyldig.

Miljødirektoratet viser til at styret sitt vedtak er det motsatte av forvaltar si innstilling. I 
forvaltar si innstilling kjem det fram at det er knytta usikkerhet i forhold til korleis rovfugl 
vil bli påverka av dispensasjonen, samt at dispensasjonen er i strid med føringer satt i 
forvaltningsplan og at tiltaket vil ha presedensverknad for liknande søknader i 
verneområda. Styret må da grunngje kvifor dei likevel meiner at tiltaket kan tillatast utan 
at tiltaket vil påverke verneverdiane. Det er heller ikkje kommentert om landinga kan 
gjennomførast utanfor verneområdet, til tross for at dette er eit alternativ, jf. vurderinga 
til forvaltar. Dette er eit alternativ som også skal vurderast etter nml. § 12. 
Miljødirektoratet meiner på bakgrunn av det som kjem fram over at ei slik manglande 
vurdering har verka inn på innhaldet i løyvet, jf. forvaltningslova § 41.

Miljødirektoratet finn etter dette ikkje grunn til å foreta ei nærare skjønnsmessig
vurdering av om dispensasjon burde ha vore gitt eller ikkje. Det er difor heller ikkje
nokon grunn til å ta ei nærare vurdering av prinsippa i nml. § 8-12, jf. § 7.

I det tilfellet der forvaltar si innstilling og styret si avgjer ikkje er i samsvar, må styret 
enten grunngje løyvet sjølv eller be forvaltar grunngje styret si vurdering i løyvet innafor 
dei rammene som vernevedtaket set.

Vedtak
Løyve om landing med helikopter i samband med filmopptak av skikjøring vert oppheva 
som ugyldig grunna sakshandsamingsfeil, jf. forvaltningslova § 41.

Helsing

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ingen signatur

Berit Lein                                                               Olav Nord- Varhaug

avdelingsdirektør
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Kopi til:

Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2626 LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim

Sunndal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra

Visit Nordmøre og Romsdal





Vår ref.:  2015/2899
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Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2015/891-4 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 96/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Tertialrapport per 31.08.2015 

Vedlegg 

1 Tertialrapport pr. 31.08.2015 - rapporten 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapporten per 31.8.2015 tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Økonomisk rapport 

 

Kommunens driftsregnskap ser ut til å resultere i et merforbruk på i underkant av kr 1 mill for 2015. I 

denne prognosen ligger det strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, samt ytterligere 

budsjettkorrigering med mer bruk av disposisjonsfondet. Dette fører til at disposisjonsfondet vil være 

tomt ved årets slutt. 

  

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik: 

 

-    363 skatt og rammeoverføringer 

- 2 500 salg av konsesjonskraft 

-    220 kalkulatoriske renter (sjølkostområdet) 

-    530 eiendomsskatt, inntekter 

+    1 000 netto rentekostnad 

- 2 052 Nesset kraft as, utbytte og renter ansvarlig lån 

-        674 enhetenes netto innsparing, inkl. reserver og innsparing pensjon 

+    4 415 kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond 



-    924 merforbruk – mangler finansiering 

 

Etter rapporteringen per 30. april har forutsetningene endret seg på følgende punkter: 

 

 Kommunen har fått kr 1,306 mill i ekstra skjønnsmidler som kompensasjon for trekk i 

rammeoverføringene på grunn av innsparing i arbeidsgiveravgift ved endring av  

sone, fra 1a til 2. 

 Ved låneopptak i 2015 fikk kommunen en rente på 1,65 pst på det meste av lånet. Ellers har 

mye av lånegjelda flytende rente med 1,75 pst. Rentene er budsjetter med 2,2 pst i 2015. 

Låneopptaket ble også foretatt senere enn budsjettert. Dette har ført til at det forventes en 

innsparing på netto rentekostnad på ca. kr 1 mill. 

 Enhetenes anslag på resultat er forbedret med kr 1,2 mill (fra -1,881 til - 0,674).  Kr 1,3 mill av 

dette utgjør mindre pensjonskostnad og kr 0,5 mill er «til gode» på avsetning i forbindelse med 

lønnsoppgjøret. Utover dette er det en del vesentlige avvik, mest i minus, spesielt for 

kommunale fellesutgifter og TSU.  

 Salg av konsesjonskraft har en prognose per 31.8 på i underkant av kr 4 mill, dvs. kr 2,5 mill 

mindre enn budsjettert, og en forverring av prognose på kr 1,5 mill fra rapportering 30.4.. 

 Utbytte fra Nesset kraft as er nå avklart og viser en inntektssvikt på kr 1,9 mill i forhold til 

rapportering per 30.4. Sammen med svikt på kr 0,152 mill på renter av ansvarlig lån gir dette 

totalt en inntektssvikt på kr 2,052 mill. 

 

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å avvike vesentlig fra 

prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet januar/februar 

2016. Det er usikkert hva som blir endelig resultat for 2015. 

 

I prognosen ligger det betydelig svikt i inntekter. Klagebehandlingen for eiendomsskatt er ikke ferdig. 

Det er stor sannsynlighet for at behandlingen vil medføre økte kostnader, samt reduserte inntekter. 

Strømprisen er lav, noe som kan føre til enda større svikt i inntektene ved salg av kommunens 

konsesjonskraft.  

 

Nedenfor følger oversikt over avviksrapportering fra enheten (beløp i hele 1000 kr), ekskl. 

rapportering ang. pensjonskostnad og lønnsreserver. Oversikten viser også endring fra rapporteringen 

per 30.4: 

 

30.4 31.8 Kommentarer 

-1100 -2100 Kommunale fellesutgifter og rådmannens stab 

Avvik skyldes arbeid med eiendomsskatt, forlik i mobbesak, advokatbistand, 

avklaring av rettslige spørsmål og saker. Kommunen har ikke brukt mer midler enn 

anslaget som ble lagt fram i sak om utvidelse av eiendomsskatt, men budsjetteringen 

har ikke vært god nok. 

-390 -375 Skolefaglig rådgiver – fått till.bev. med grunnlag i rapportering per 30.4. Nytt ang. 

betalingsrutiner til PPT i 2015 hvor kommunen vil bli belastet for deler av 2014. 

-220 0 Servicekontoret – fått till.bev. med grunnlag i rapportering per 30.4 

0 1 000 EIBUS – innsparing pga lavere lønninger enn budsjettert. 

0 200 INBUS – mer refusjon sjukelønn enn budsjettert. 

0 140 Barnehagene – netto innsparing, bl.a. mindre bruk av tiltak til barn med spesielle 

behov, lavere lønn ved vikarbruk, ikke inntak av lærling (ingen søkere) 

179 0 HELO – justert til lavere ramme ved budsj.korrigering i juni 

0 -1590 TSU – merutgift på grunn av arbeid med eiendomsskatt (matrikkelføring), 

kommunale veger og vedlikehold eiendommer. 

0 200 Kultur – ingen drift av flerbrukshall i 2015 gir innsparing i bevilga midler 

 



Kommunens investeringsbudsjett er på kr 53,7 mill. Så langt i året er det brukt kr 8,8 mill, dvs. 16,5 

pst av årets bevilgning. Prosjektlederne rapporterer om at midler tilsvarende kr 21 mill ikke vil bli 

benyttet i inneværende års budsjett. Det er forskjellige grunner for dette, bl.a.; prosjektet er avsluttet 

og midlene ikke er brukt opp, prosjektet er større enn først antatt og må derfor utredes nærmere i 

forhold til totalramme, eller at prosjektet er forsinket. 

 

Ubrukte lånemidler (ikke budsjetterte) er på ca. kr 3,4 mill per 31.8.15. Hvis bevilgningene ikke blir 

brukt opp vil dette også gi seg utslag i mer ubrukte lånemidler ved årets slutt. 

 

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp. Det vil si at alt som ikke går ut 

over daglig drift må det utsettes innkjøp av. Likedan må ledige stillinger holdes vakant så lenge som 

mulig.  

 

Finansrapport 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på kr 38,4 

mill 31. august (kr 50,4 mill 30. april). I perioden mai-august har kommunen hatt en gjennomsnittlig 

avkastning på 1,99 pst på beløp over kr 3 mill, mot 2,10 pst forrige tertial. Til sammenligning har 

ST1X (3 md statsobligasjonsindeks som blir brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer) 

gitt en gjennomsnittlig avkastning på 0,89 pst. Kommunen hadde bundet opp bankinnskudd fram til 

1.7.2015, dvs. plassert kr 10 mill i 3 md til 2,15 pst renter og plassert kr 10 mill i 6 md til 2,40 pst. 

 

Lånegjelda på investeringer er på kr 281,7 mill per 31. august. Flytende rente har vært på 1,88 pst for 

det meste av lånegjelda.  

 

I henhold til kommunens finansreglement skal 35 pst av lånegjelda ha rentebinding. Rapporteringen 

viser at lånegjeld med rentebinding er nede i 24,5 pst. Det betyr at rådmannen må binde opp mer av 

låneporteføljen i faste renter for at finansforvaltningen skal være i tråd med kommunens 

finansreglement. 

 

Sykefravær 

 

Hittil i år har vi et fravær på 8,98 %. Sammenligner med 2. kvartal 2014 representerer dette en 

reduksjon i fraværet på ca. 2 %-poeng. De 4 siste årene har fraværet i 2. kvartal ligget på mellom 6 - 

12 % totalt for kommunen. Både 1. og 2. kvartal i år viser en nedgang i fraværet.  

Arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser er et kontinuerlig arbeid som ikke må slippes. 

Rådmannen mener at enhetene er flinke til å følge IA-avtalens bestemmelser i forhold til oppfølging 

av sykemeldte ansatte.  

 

Vi startet i 2014 et større prosjekt kalt Helse i alt vi gjør -Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd, og 

håper at dette kan påvirke sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en 

prosjektperiode på 3 år, der vi har fått støtte både fra KLP og KS. For at kommunen skal lykkes med 

dette er vi helt avheng av at alle ledere og ansatte har fokus på dette hele tiden. Målet med arbeidet er å 

redusere sykefraværet med 10% hvert år de neste tre årene.  

 

Folketallsutvikling 

 

Mens 1. kvartal viste en positiv økning i folketallet fra 2975 til 2982, viser 2. kvartal en nedgang til 

2973. 

 

NAV – Arbeidsledighetstall 

 



Statistikk fra NAV om arbeidsledighetstall viser at Nesset i september hadde en arbeidsledighet på 3 

% som er noe høyre en gjennomsnittet i fylket på 2,6 %. Tallene på arbeidsledige i Nesset varierer fra 

måned til måned. De høyeste tallene var i mars. 

 

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 2. tertial  

 

I løpet av 2. tertial er det omsatt 9 eneboliger, 8 fritidseiendommer, 2 forretningseiendommer, 1 

leilighet og 3 tomter (naust, hytter, bolig). Hittil i år er det omsatt 58 eiendommer mot 69 i samme 

periode i 2014. 

 

Vurdering 

Den økonomiske prognosen viser en betydelig inntektssvikt på salg av konsesjonskraft og utbytte, til 

sammen kr 4,5 mill. Det er bekymringsfullt, ikke bare for 2015, men også for senere år hvis dette blir en 

trend. I tillegg er det budsjettert med for høye inntekter og for lave kostnader når det gjelder eiendomsskatt. 

Innsparing i netto rentekostnader demper svikten i inntektene noe og ved eventuell bruk av 

disposisjonsfond vil det føre til et merforbruk på i underkant av kr 1 mill.  

 

Det er usikkert hvor stor effekt ansettelsesstopp og innkjøpsstopp kan få, men en kan alltids håpe på noe 

større effekt enn det som er rapportert hittil. I fjor ble det endelige resultatet på salg av konsesjonskraft 

bedre enn prognosen per 31.8. Samtidig er det flere usikkerhetsmomenter som drar i motsatt retning, dvs. 

at kommunen kan få større merforbruk på grunn av kostnader til klagebehandling av eiendomsskatt og 

derav mindre inntekter enn foreløpig utskrevet eiendomsskatt.  

 

Det som er bekymringsfullt er at kommunen må bruke av reserver/disposisjonsfond for å komme i balanse 

i 2015. Det vil si at det blir mindre handlingsrom senere år. 

 

På grunnlag av den økonomiske rapporten vil rådmannen legge fram sak om korrigering av budsjettet for 

kommunens virksomhet i 2015. Rådmannen ønsker å unngå et regnskapsmessig merforbruk så sant dette er 

mulig. Et merforbruk i 2015 kan bli vanskelig å dekke inn senere. Vi ser fra kommunene rundt oss at det 

ikke skal mye til for å havne på ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll).  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved tapte inntekter og bruk av disposisjonsfond mister kommunen handlingsrom. 

 

Betydning for folkehelse 
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Økonomisk rapport

Oppsummering
januar-august
(kr 1000)

Enhetene:

1 Ràdmann med stab/støtte, og felleskostnader

Herav:

Kommunale fellesutgifter/-inntekter

Râdmannens stab/støtte

Skolefaglig rådgiver

2 Servicekontoret

3 Politisk virksomhet

4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS)

5 Indre Nesset barne- ogingdomsskule (INBUS)

6 Barnehagene

7 Helse ogomsgg (HELO)

8 Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

Herav:

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

Selvkost (VARFS)

9 Kultur

10 NAV

Reserver

Sum enhetene inkl. reserver

Frie inntekter og finans, m.v. (skjema 1A)

Perioderesultat l antatt ársawik

Resultatet kan finansieres på følgende måte:

Regnskap

2015

17143

9 034

5 624

2485

2 057

1 462

16  435

6  944

12 148

54 259

13 487

14 669

-1 182

2 174

982

127 091

-121 760

5331

Tall for perioden

Periode

budsjett Awik Awik i %

2015

14 994

7 000

5 481

2 513

2  047

1 499

17 017

7 461

12 250

54 296

13 232

13 328

-96

2140

1 502

126 438

-120 653

5 785

-2 149

-2 034

-143

28

-1 o

37

532

517

102

37

-255

Statens pensjonskasse - redusert pensjonskostnad pedagogisk personell
Kommunal pensjonskasse - redusert pensjonskostnad folkevalgte

Bruk av disposisjonsfond, til disposisjon kr 4,415 mill

Totalt

Merforbruk - mangler finansiering

3

-14,3 %

-29,1 %

-2,6  %

1,1 %

-0,5 %

2,5 %

3,4 %

6,9 %

0,8 %

0,1  %

-1,9 %

-10,1 %

1131,3  %

-1,6%

34,6%

-0,5 %

0,9  %

Tall for året

Budsj.  lnkl.

endñng

2015

22 581

9 423

8 534

4 624

3 302

2 595

26 097

11 355

19 602

80 625

21 589

22 426 _

4 525

2 483

541

195 295

-195 295

O

Prog-

nose Awik i %

awik

-2 475

-2 ooo

-1oo

-375

1 000

200

140

-1 590

-1 590

-837 _

200

541

-1 984

-4 665

-6 649

1 217
93

4 415
5 725
-924

-11,0%

-21,2 %

-1,2 %

-8,1 %

0,0 %

0,0 %

3,8 %

1,8 %

0,7 %

0,0 %

-7,4 %

-7,1  %

0,0 %

4,4 %

0,0 %

100,0  "/o_

-1,0 %_

-2,4 %



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: uooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer
Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 1003 Revisjon

Sum ansvar: 1100 Kommunehuset- leieinntekter

Sum ansvar: 1202 Fellesutgifter (ràdm.)

Sum ansvar: 1210 IKT  -  egne anlegg

Sum ansvar: 1213 IKT -telefon

Sum ansvar: 1230 Opplæring

Sum ansvar: 1231 Frikjøp hovedtillitsvalgt

Sum ansvar: 1232 Bedriftshelsetjeneste

Sum ansvar: 1239 Hovedverneombud

Sum ansvar: 1240 Vassdragsutbygging

Sum ansvar: 1241 Annen juridisk bistand

Sum ansvar: 1250 Sivil beredskap

Sum ansvar: 1260 Kommunereformen

Sum ansvar: 1510 Eidsvåg telehus

Sum ansvar: 5000 Kirkelig fellesråd

Sum ansvar: 6021 Vekstkommune  -  andre prosjekter

Sum ansvar: 7002 Kontrollutvalg

Sum ansvar: 7005 Hovedarbeidsmiljøutvalg

Sum ansvar: 7010 Taksering eiendomsskatt

Sum ansvar: 7080  Valg

Sum

(1000 kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Forventes ingen vesentlig avvik utover følgende:

Ansvar 7010 -taksering av eiendomsskatt.

Periode: Januar  -  august

!  _  _.___._jl§iJl[foi'_pu:iddéiig;:. JL.
Regäk.

661

150

-11

800

3  859

5 492

-282

0

-836

1

0

9  034

Regnsk.
229

-321
2 544
1 450

194
-236
309
87
17

203
162

1
75

-12
2 769

20
142
17

1 281
103

9 034

Korr.bud.

428

83

0

51 1

2 752

4  081

-260

0

-84

0

0

7 000

Awlk
-233
-67
11

-289
-1 107
-1 411

22
o

752
-1
o

-2 034

Tall for perioden '
Korr.bud.

230

-332

1 220

1 370

143

62

329

111

29

184

150

0

0

-12

2 769

0

130

24

387

206

7 000

Awik
1

-1 1
-1 324

-so
-51
293

-19
-12
-1

-75
o
o

-20
-12

7
-894
103

-2 034

.  _  :_J
Ve awlk

-54,4 %

-80,7  %

-56,6  %
-40,2  %
-34,6  %

8,5  %

895,2  %

-29,1  %

°/e awlk

0,4  %
-3,3  %

-108,5  %
-5,8  %

-35,7  %
480,6  %

6,1  %
21,6  %

41,4  %
-10,3  %

-8,0  %

0,0  %
0,0  %

-9,2 "/0

29,2  %

-231,0 "/0

50,0  %

-29,1 °/o

Kommunale fellesutgifter/-inntekter

Års-
budsjett

687
151

o
838

3  744
5568
-397

-3
-128

6
-2oo

9 423

Buds).

264
-505

1  661
2  100

263
100
517
167
65

0
150

0
0

-17
3 692

0
168
40

408
350

9 423

År 2015

Tall for áret
Ant. awlk %  awlk

0,0  %

0,0  %

-60,2 "lo

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

-1 000

0,0  %

0,0 °/n

0,0 °/n

0,0  %
0,0  %

-245,1  %
0,0  %

-21,2  %

-1 000

-2 000

Så langt i år er det medgått kr 900 000 mer enn budsjettert til konsulentbistand, besiktigelse, møtegodgjørelse, tapt arbeidsforteneste. Før

klagebehandlingen er ferdig ansslá merkostnaden til kr 1 mill.

Ansvar 1202

Merutgifter til forlik i mobbesak, advokatbistand, avklaring av rettslige spørmål og saker ca 1.200 000.

Samlet merbruk hittil i år: ca 2 mill. Vil ikke være i stand til å dekke merforbruket innen for egen budsjettramme.

Dato: 11.09.15

Anne Grete Klokset

ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for Rådmannens stab/støtte
Periode: Januar  -  august År 2015

Gruppert etter art: (woo kr) j' -  _.`_.'_.',,f_á__'_`,. 3:-.1_‘-_’a_‘_JI".'f'¢":_r,‘—;‘s'i3rl'¢':§§}ijf5:. 7_.,_,_ ';',__‘_ '  Ars-
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awlk °/= awlk budsjett

Brutto lønn 4  367 4 199 -168 -4,0  % 6  548
Sosiale utgifter 1  150 1  138 -12 -1.1  % 1  774
Refusjoner fra trygdeetaten -1  1 1 0 111 0

Netto lønn 5 406  5  337 -69  -1,3 °/e 8 322
Div. driftskostnader 295 220 -75 -34,1  % 409

Overføringer 26 24 -2  -8,3 % 39

Salgs- og leieinntekt -100 -100 0 0,0  % -175

Internt salg 0 0 0 -51

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -3 0 3 -10

Netto finanskostnad 0 0 0 0

Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 0

Sum 5 624 5 481 -143 -2.6  % 8 534

Gruppert etter ansvar:  (1ooo  kr) I_ , .  1}all=lEol‘_ape_rIo_r_1_enl , Tall for áret

Tekst Regnsk. Korr.bud. Awlk  %  awlk Buds]. Ant. awlk  %  awik
Sum ansvar:  1000  Rådmannskontoret 3  178  3  135 -43 -1,4  % 4 921 0,0  %

Sum ansvar:  1005  Økonomiavdelinga 2  446  2  346 -100  -4,3  % 3  613 -100 -2.8 %

Sum 5 624 5 481 -143 -2.6  % 8 534 -100  -1,2  %

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Det forventes ingen vesentlig avvik utover følgende:

1005  økonomiavdeling:

Ekstra arbeid/overtid i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Noe av merutgiftene kan dekkes inn ved refusjon sjukelønn, samt utsette

kurs/skole ang. kommuneregnskap til neste år. Netto merutgift antas à bli på kr 100  000.

Dato: 11.09.15

Anne  Grete Klokset

ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

lnternt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:  (1000  kr)
Tekst

Sum ansvar: 2100 Skoler -felles

Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling

Sum ansvar:  2300  Voksenopplæring

Sum

Lederens kommentarer:

Skolefaglig rådgiver
Periode: Januar  -  august

i* ‘ Ti’!Ilr3r:B_-"rI‘o‘&
Regnsk. Korr.bud. Awfk  %  awlk

175 145 -30  -20,7  %
41 40 -1  -2,5 %

-32 0 32
184 185 1 0,5  %

927 1 003 76 7,6  %
1 902 1 949 47 2,4  %

0 0 0
0 0 0

-528 -624 -96  -15,4  %
O 0 0

0 0 0
2 485 2  513 28 1,1  %

l .._-  . .  _ _ _ Iall.l-fo.rm0.rl.odem_ _. _, _.._  _
Regnsk. Korr.bud. Awlk  %  awik

2  458  2  513 55  2,2  %

-237 -239 -2 -0.8 %
264 239 -25 -10,5  %

2 485 2  513 28  1,1  %

Års-
budsjett

289

363
2 157
2 944

-595

-245
4  624

Buds].

4  069
41

514
4 624

Tall for året
Ant. awlk

-375

0

0

-375

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  á  holde budsJettrammen.

Verbal kommentar

År  2015

%  awlk

-9,2  %

0,0  %

0.0  %

-8,1 %

Del forventes et overforbruk pà Ansvar  2100,  art  13500  Kjøp av tjenester fra andre kommuner. Dette skyldes endring av betalingsrutiner

til PPT der a-konto-beløp er oppjustert og mer  i  samsvar med beregnet àrsbeløp.

Eidsvég 14/9-15

Frode Sundstrøm

ó



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1ooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader
Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

1080 Servicekontoret
1101 Kaffe mv.

1200 Fellesutgifter (servicektr.)

1220 Arkivering -  fellesutgifter

Sum ansvar:  1500  Komm. boliger/ leiligheter

Sum ansvar:  1501  Komm. boliger Eidsvåg borettslag

Sum ansvar:  3220  Edruskapsvern

Sum ansvar:  3261  PU-boliger Eidsvåg borettslag

Sum ansvar:  5100  Andre religiøse formål

Sum

(1000  kr)

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Lederens kommentarer:

Servicekontor
Periode: Januar  -  august

Regnsk.
1 452

403
o

1 ass
601
192

-551
-4

-36
o
o

2057

I  Regnsk.
1 874

14
234
145

-101
-so
-19
-ao

o
2  057

Korr.bud.

1  431

398

0

1  829

624

187

-558

0

-35

0

0

2 047

' I-'rqiiiforlsènoaafif
Awik

-21
-s
o

-25
23
-5
-7
4
1
o
o

-10

Tall.for perioden

Korr.bud.

1 863

14

221

144

-102

-44

-24

-25

0

2 047

Awik

-11
0

-13
-1
-1
16
-s
5
0

-10

%  awik

-1,5  %

-1,3 %

-1,4 v.
3,7 %
-2,7 v.
-1,3 %

2,9  %

-0,5 °/o

%  awik

-0,6 %
0,0  %

-5,9 %
-0,7 °/u

-1,0 °/o
36,4 %

-20.8 ‘'/a

20.0 %

-0.5  %

Ars-
budsjett

2 321
631

0
2 952

947
302

-858
-2

-39
0
0

3 302

Tall for året

Budsj. Ant. awik

3 019
0

309
152

-138
-51
-11
-53
75

3  302

Beskrivelse  av  årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  à  holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Servicekontorets budsjett ser ut til  à  gå  i  balanse.

21.09.2015

Servicekontoret i Nesset

Hildegunn Kvemberg Blø

enhetsleder

7

0

År  2015

%  awik
0,0 %

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0  °/o

0,0  %

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/n



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (mun kr)
Tekst Regnsk.

Brutto lønn 940

Sosiale utgifter 333

Refusjoner fra trygdeetaten 0

Netto lønn 1  273

Div. driftskostnader 196

Overføringer 16

Salgs- og leieinntekt 0

Internt salg 0

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -23

Netto finanskostnad 0

Årsoppgjørsdisposisjoner 0

Sum 1  462

Gruppert etter ansvar: (woo kr)
Tekst Regnsk

Sum ansvar: 3002 Eldrerådet 15

Sum ansvar:  7000  Kommunestyre/formannskap 1 281

Sum ansvar: 7001 Administrasjonsutvalget 11

Sum ansvar:  7009  Diverse råd/utvalg 58

Sum ansvar: 7012 HOK  -  utvalg for helse, oppverkst, k 34

Sum ansvar:  7013  TNM  -  utvalg for teknisk, næring, mi 35

Sum ansvar:  7200  Til formannskapets disposisjon 28

Sum ansvar:  7201  Støtte til politiske parti 0

Sum ansvar:  7510  Tilskott til husbygging 0

Sum 1  462

Lederens kommentarer:

-Talllfon perlodem

AwlkKorr.bud.

936

317

0

1  253

226

20

00000

1  499

Tall for perioden

AwlkKorr.bud.

1 499

Politisk virksomhet
Periode: Januar  -  august

%  awlk

-4 -0,4  %

-16  -5,0  %

0

-20  -1,6  %

30  13,3  %

4 20,0  %

0

0

23

0

0

37 2,5  %

%  awik

5 25,0 %

6  0,5  %

9 45,0 %

-14  -31,8 %

16  32,0 %

15  30,0 %

0 0,0  %

0

0

37 2,5  %

Års-
budsjett

1 545
497

o
2  042

434
159

o
o
o
o

-40
2  595

Buds].

2  595

Tall for áret

Ant. awik

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Politisk virksomhet sitt budsjett ser ut til å gå i balanse.

21.09.2015

Servicekontoret i Nesset

Hildegunn Kvemberg Blø

enhetsleder

8

År  2015

%  awik
0,0 °/o

0,0  %

0,0 °/o

0,0 "/0

0,0  %

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0 °/o



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert  etter  art:
Tekst

(1000kr)

Brutto  lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto  lønn

Div.  driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner
Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Sum ansvar: 2121 Eidsvåg skole - SFO

Sum

(1ooo  kr)

Lederens kommentarer:

Periode: Januar - august

Regnsk.

12 600

3 398

-794

15 204

1  377

221

-355

0

-12

0

0

16  435

Regnsk.

16 199

236

16 435

&TaiIw'¢r.;p_ergI,od"e_n1 _ _  _
Korr.bud. Awlk  %  awlk

13 369 769  5,8  %

3  583 185 5,2%

-1 046 -252 -24,1  %

15 906 702 4,4  %

1 030 -347 -33,7  %

423 202 47,8  %

-328 27  8,2  %

0 0

-14 -2 -14,3  %

0 0

0 0

17  017 582 3,4  %

Tallfor perioden

Korr.bud.

16 691

326

17 017

Awik  %  awik

492 2,9  %
90 27,6 %

582  3,4  %

Ars-
budsjett

20 413
5  456

-1 370
24  499

1  691
639

-501
0

-231
0
0

26097

Buds].

25  527
570

26 097

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (E—lBUS)
År 2015

Tall for áret

Ant. awlk  %  awik

1 000

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Det forventes at enheten vil spare ca. kr 1 mill ved årets slutt på grunn av lavere avlønning enn forutsatt i budsjettet.

9

0,0  %
0,0  %
3,8 "lo



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (moo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2151 Eresfiord skole - SFO

(1000  kr)

Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne- og ungdomsskt

Sum ansvar: 2166 Eresfiord barne- og ungdomsskole

Sum ansvar: 2167 Wstdal skole

Sum

Lederens kommentarer:

Periode: Januar - august

.17‘ llåí-'frítfi l
Regnsk.

5281
1 466
-172

6 575
390
65

-41
-6

-39
0
0

6 944

Regnsk.
75

408
4  768
1 693
6 944

Korr.bud. Awik

5 386 105

1 498 32

-40 132

6 844 269

499 109

180 115

-48 -7

O 6

-14 25

0 0

0 0

7 461 517

,  ‘l"alI.foI3.p¢rIoden'.

Korr.bud. Awik

55 -20

679 271

4  951 183

1 776 83

7 461 517

"/o awlk
1,9 "/2

2,1  %

330,0  %

3,9  %

21,8  %

63,9 %

-14,6  %

178,6 %

6,9  °/u

"/u awlk

-36,4  %
39,9  %

3,7  %
4,7  %

6,9  %

Ars-
budsjett

a 264
2  264

-55
10 463

836
272
-75

o
-141

o
o

11 355

Buds].
98

1 103
7  426
2 723

11 ass

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Tall for áret
Ant. awik

200

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  à  holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

År 2015

%  awlk

0,0 %
0,0  %

0.0  %
0,0  %
1,8  %

P.g.a.  sykerefusjoner og refusj fra Gjemnes kommer enhenlen til  à  gå med overskudd med  200000.  Med kjøpestopp vil overskuddet øke.

Eresfiord 15.09.15.

Hilde Toven

Enhetsleder for Indre Nesset bame- og ungdomsskule

IO



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1ooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto Inn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2200 Barnehager -fellesutgifter

Sum ansvar: 2201 ikke-kommunale bamehager

Sum ansvar:  2210  Eidsvåg barnehage
Sum ansvar:  2220  Eresfiord barnehage

Sum ansvar:  2230  Wstdal bamehage

Sum ansvar:  2240  Eikesdal barnehage

Sum

(1ooo kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Barnehagene
Periode: Januar  -  august

Reglsk.
7  262
1  927
-544

8 645
613

4 572
-1  496

0
-186

0
0

12 148

Regnsk.

455
4 163
5  556
1  093

880
1

12 148

Korr.bud.

7 223

1 988

-598

8  613

609

4  619

-1 464

0

-127

0

0

12 250

_  Tallifor p'erl_qd_e_n_-_. __
Awlk

-39
61

-54
-32

-4
47

32
0

59
0

0
102

Tall for perioden

Korr.bud.

546

4 142

5 540

1 137

885

0

12 250

Awik
91
-21
-16
44
5

-1
102

%  awlk

-0,5  "/0

3,1  %

-9,0 %

-0,4 %

-0,7  %

1,0  %

2,2  %

46,5 %

0,8  "lo

°/n awik
16,7 %
-0,5 %

-0,3  %
3.9 ‘V0

0.6  %

0,8 "/-

Ars-
budsjett

11 630
3 106
-240

14 496
1  167
6 285

-2 201
O

-145
0
O

19 602

Budsj.
675

5  310
9  678
1  952
1  487

o
19 602

Tall for áret

Ant. awik

0
-605
695

60
-10

140

År  2015

%  awik

0.0  %

-10,4 °/o

7,2  %

3,1 "/0

-0,7  %

0,7 "In

Med de forventede utgifter og inntekter vi i dag vet om, ser det ut til at det vil bli et overskudd pà ca.  140.000,-.  Det forventes en merutgift til

de ikke-kommunale barnehagene og en innsaring ide kommunale barnehagene. lnnsparingen skylles i hovedsak ikke inntak av lærling,

mindre bruk av ressurser til barn med spesielle behov, samt innsparing pga lavere lønn til vikarer ved sykdom.

Tanja Alise Holsæther Bersás

l l



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr) jf igår'
Tekst Regniflt.

Brutto lønn 47 631

Sosiale utgifter 11  996

Refusjoner fra trygdeelaten -3  786

Netto lønn 55 841

Div. driftskostnader 5 615

Overføringer 3 888

Salgs- og leieinntekt -8  128

Internt salg -75

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -2  882

Netto finanskostnad 0

Årsoppgjørsdisposisjoner 0

Sum 54 259

Grupperteüeransvan uomkn i _  _l_
Tekst Regnsk.

Sum ansvar:  3100  Hjelpepersonell legekontor 1 698

Sum ansvar:  3101  Turnuslege  +  vakt 362

Sum ansvar:  3102  Fastleger 858

Sum ansvar: 3103 Kysllab (næringsmiddelkontroll) 67

Sum ansvar:  3104  LV-sentral 226

Sum ansvar:  3110  Helsestasjon/helesøster 1 216

Sum ansvar:  3120  Fysio-/ergoterapitjeneste 1  056

Sum ansvar:  3201  Krisesenter 12

Sum ansvar:  3230  Barnevern 583

Sum ansvar:  3240  Funksjonshemma -fellesutgifter 4  725

Sum ansvar:  3241  Botjenesten Holtan 7 732

Sum ansvar:  3242  Aktivitetssenteret 2 221

Sum ansvar:  3260  Omsorgsboliger -523

Sum ansvar:  3290  Tilbud personer med psykisk lidelse 603

Sum ansvar:  3300  NOS  -  fellesutgfiter 2 162

Sum ansvar:  3301  NOS  -  korttidsavdeling 4 025

Sum ansvar:  3302  NOS  -  sjukeheimsavdeling 9  119

Sum ansvar:  3303  NOS  -  aldersdementavdeling 3  405

Sum ansvar:  3304  NOS  -  heimetjeneste dag/natt 6 825

Sum ansvar:  3305  NOS  -  leiebiler 349

Sum ansvar:  3306  NOS  -  eldresenter 448

Sum ansvar:  3307  NOS  -  kjøkkentjeneste 2 963

Sum ansvar:  3308  Gavemidler -43

Sum ansvar:  3309  Fast ansatte vikarer 1 738

Sum ansvar:  3310  Erestjord bofellesskap 23

Sum ansvar:  3311  ERESFJORD TRYGDEHEIM 0

Sum ansvar:  3312  Vrstdal bofellesskap -169

Sum ansvar:  3313  Indre  -  heimeljeneste 1  428

Sum ansvar:  3390  Pleie/omsorg fellesutgifter 1 150

Sum 54  259

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Helse og omsorg
Periode: Januar  -  august

Korr.bud. Awlk

46 132 -1 499

12 507 511

-2 192 1 594

56 447 606

4 367  -1 248

4 292 404

-8 071 57

-75 0

-2  664 218

0 0

0 0

54 296 37

Ia_lI_+f_or.Jh_erIo«1‘oirn«_ .
Korr.bud. Awik

1 744 46

413 51

900 42

80 13

241 15

1 201 -15

1 006 -50

6 -6

783 200

4 436 -289

7  536 -196

2 273 52

-446 77

589 -14

2 344 182

3 427 -598

9  177 58

3 637 232

6 690 -135

365 16

560 112

2 779 -184

-43 0

2 333 595

0 -23

0 0

-195 -26

1 307 -121

1  153 3

54 296 37

fifíiílföä
%  awik

-3,2 %

4,1  %

72,7  %

1,1  %

-28,6 %

9,4  %

0,7  %

0,0  %

8,2  %

0,1 "/a

Fn- y»

"la awi

2,6 "/u

12.3 "/o

4,7  %

16,3  %

6,2 °/o

-1,2  %

-5,0 "/0

-100.0 %

25.5 ‘’/o

-6.5 "/o

-2,6  %

2,3  %

17,3 ‘'/r:

-2,4  %

7,8 “k

-17,4  °/n

0,5  'lø

6,4  %

-2,0  °/o

4,4  %

20,0  ‘’/a

-6.6  %

0.0 °/a

25,5 ‘’/o

-13.3  %
-9,?! '’/o
0,3  %
0,1 'lø

Regnskapstall pr.  30.8. 2015  tilsier at det vil bli balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.

Det er i dag vakante stillinger i ressurspoolen antatt innspart kr.  800.000,-.  Merforbruket pá de enkelte avdelinger innen pleie og omsorg

har sammenheng med innsparingen på resursspoolen.

Jan Karstein Schjølberg

enhetsleder pleie og omsorg

12

Ars-
budsjett

73  058
19 463
-3  305
89  216

7 286
9  466

-13  107
-220

-12  016
0
0

80  625

Budsj.

2  631
1  445
1 078

120
365

1 906
1 511

390
2  650
4  525
7 279
2 833
-561
990

3 198
5 494

14 234
5  746

10 946
540
886

4 562
0

3 719
0
0

-289
2  158
2 269

80 625

Ar 2015

Tall for àret

Ant. awik %  awik

0,0  %
0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %

-50  -2,6 %

-50 -3,3 %
0,0  %
7,5  %

0,0  %
0,0  %

0,0 %
0,0 “A:

0,0 %
0,0 %

-10,9 %
0,0  %

5,2 %
-1,8  %
0,0  %
0.0 °/u

-4.4 °/o

200

-600

300
-200

-200

800 21,5  %

0,0 °/>

-9,3 "fo

0,0  %

0  0,0 'k

-200



Økonomirapport, sammendrag for
Periode: Januar - august

Gruppert etter art: now kr)
Tekst

Brutto  lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra lrygdeetaten

Netto  lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt
Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto  finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning

Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk

Sum ansvar:  6011  Saksbehandling landbruk

Sum ansvar:  6012  Saksbehandling skogbruk

Sum ansvar:  6013  Saksbehandling næring

Sum ansvar:  6100  Byggesaksbehandling (tjeneste-selv

Sum ansvar:  6109  Kart- og oppmålingsarbeid (myndigl

Sum ansvar:  6110  Kart- og oppmålingsarbeid (tjeneste

Sum ansvar:  6111  Plan-/reguleringsarbeid (tjeneste-se

Sum ansvar:  6112  Plan-lreguleringsarbeid (myndighet)

Sum ansvar:  6120  Naturforvaltning

Sum ansvar:  6124  Kommunalt viltfond

Sum ansvar: 6131 Friluftsliv

Sum ansvar:  6211  Sau på utmarksbeite

Sum ansvar:  6500  Brannvesen

Sum ansvar:  6502  Oljevernberedskap

Sum ansvar:  6600  Kommunale veger

Sum ansvar:  6601  Parkeringsplasser

Sum ansvar:  6602  Veg- og gatelys

Sum ansvar:  6610  Parker og grøntanlegg

Sum ansvar:  6700  Vedlikehold eiendommer

Sum ansvar:  6702  Renhold kommunale bygninger

Sum ansvar:  6710  Drift av kommunehuset

Sum ansvar:  6800  Boligområder

Sum ansvar:  6810  Næringsivrksomhet

Sum ansvar:  7020  Utviklingsfondet

Sum ansvar:  7022  Miljøfondet

Sum ansvar:  7401  Kraftfond

Sum ansvar:  7402  Tilskudd til næringsformål

Sum ansvar:  7403  Bygdeutvikling

Sum ansvar:  7404  Krafthistorie
Sum ansvar:  7410  Mardølafondet

Sum

(1ooo kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

   
Regnsk.

6 315
1 578
-465

7 428
6 409
2218

-1 071
0
0

-343
28

14  669

I  litegnsk.

19s
341
236
230
246

8
110
113
95

636
345
-51
37
o

2  937
6

2125
37

245
149

4  709
428

1  104
o

38
-193

57
665
131

o
o

-314
14 669

—fi;iJ“ITrc‘>'fi%-I‘"
Korr.bud. Awlk

6 176 -139

1 677 99

0 465

7 853 425

5  177 -1 232

1  995 -223

-1 099 -28

-56 -56

-54 -54

-513 -170

25 -3

13 328 -1 341

1'.a'll'_fqr- perioden

Korr.bud. Awik

174 -22

530 189

227 -9

224 -6

271 25

-99 -107

0 -110

227 114

212 117

480 -156

350 2

-47 4

39 2

18 18

2 946 9

23 17

1 447 -678

68 31

323 78

24 -125

3 841 -868

546 118

1 113 9

30 30

0 -38

-193 0

84 27

665 0

131 0

0 0

0 0

-326 -12

13 328 -1 341

%  awlk
-2,3  %

5,9  %

5,4  %
-23,8  %
-11,2  %

-2,5  %
-100,0  %
-100,0  %

-33,1  %
-12,0  %
-10,1  %

I

%  awik

-12,6  %

35,7  %
-4,0  %

-2,7  %

9,2  %

-108,1  %

50,2  %
55,2  %

-32,5  %
0,6  %
8,5  %
5,1  %

100,0  %
0,3  %

73,9  %
-46,9  %
45,6  %
24,1  %

-520,8  %
-22,6  %
21,6  %

0,8  %
100,0  %

0,0 °/n

32,1 "/0

0,0  %

0,0 °/o

-3,7  %
-10,1  %

Teknisk, samfunn og utvikling

Års-
budsjett

11 851
3 099

0
14 950
8 396
5 241

-1 379
-607
-898

-1 001
-2 276
22 426

Buds].

132
808
383
366

0
-104

0
409
446

0
568

0
40

4
5 778

35
2 301

113
485
270

5 929
2 619
1 813

OOOOOO

22 426

År  2015

Tall for áret
Ant. awik %  awlk

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

-182,7 ‘Va
-190

0,0 °/o

0,0 °/a

0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-26,1  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-13,5  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-soo

-aoo

-1 590 -7.1  %

Ansvar  6100, 6109  og 6110:  Overtid i forbindelse med eiendomsskattearbeidet er en uforutsett merkostnad dette áret. Svikt i saksinngangen i

byggesaker som gir reduserte gebyrinntekter, mens den økte saksinngangen på oppmåling gir økte gebyrinntekter. Netto anslås merutgiften

til kr 190 000 samla.

Ansvar  6500:  kursutgifter (Art  11501) og utstyr (Art  12000) skal omposteres til prosjekt  600277  Nødnett i Nesset, brann. Avvik i regnskapet

vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er  ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6600:  Det har vært store utgifter til snørydding januar - april  2015,  mye grusing på grunn av islagte veger. Per august 15  er  kroner

621 000 av årsbudsjett på kr 750 000 brukt.  I  april/ mai måtte skled vegen ved gammel stikkrenne ut på gamle Meisalvegen, en kostnad på

100  000,- som ikke var budsjettert. På grunn av usikkerhet vedrørende utgifter til snørydding (væravhengig) er det usikkerhet mot årsresultat

i regnskap. Det er ventet et avvik på minium 600 000 som følge av økte utgifter til snørydding.

A6700:  Større utgifter til reperasjonlutskifting av komponenter i tekniske anlegg enn forutsatt. Renovering av kommunale utleie boliger er

utført, dette må gjøres når disse er tomme og fortløpende for å hindre bortfall av leieinntekter over lengre perioder.

A6702:  Gjennomgang av kommunens renholdsutgifter gjennomgås i budsjettarbeidet for  2016-2019.  Uvanlig høy andel sykemelding og derav

vikarbruk medfører store utgifter. Refusjon sykepenger er pr.  31.08.2015  lav så her har trolig ikke alt kommet inn. Antar regnskap uten

avvik/innenfor rammen ved årsslutt.

13



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader
Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Intemt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar:  6300  Vannverk

Sum ansvar:  6310  Avløp

Sum ansvar:  6311  Slam

Sum ansvar:  6400  Renovasjon

Sum  ansvar:  6501  Feierordningen

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

Sjølkost (VARSF)
Periode: Januar  -  augugst

Regnsk.
1 400

355
0

1 755
1  368
2  349

-6 656
0
0
2
0

-1  182

Regnsk.
-404
1 06

-519
-308
-57

-1  182

Korr.bud.

1 539

378

0

1  917

1 658

2  782

-6 453

0

0

0

0

-96

-  Tal_l;.foI'_;pc'rlodan_s _;
AwlkKorr.bud.

-19

8

37

-103

-19

-96

l  m' 1325 i
Awlk °/oawlk

139 9.0%
23  6,1%
o

162 e,5%
290 17.5%
433  15,6%
203 3.1%

o
o
-2
o

1086 1131,3 °/a

'fo flVVik

385 2026,3 %

-98 -1225.0  %

556 1502,?  %

205  199,0  %

38  200,0  %

1086 1131,3 %

Ars-
budsjett

2 454
606

0
3 060
2  701
5 550

-12  909
0
0
0

761
-B37

Tall  for áret

Budsj. Ant. awlk

-636

30

4

-175

-60

-837

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar
FOR ALLE ANSVAR: Periodeavvik som følge av periodeavvik på utgifter og inntekter/ fakturering på sjølkostområder

0

År  2015

%  awlk

0,0  %
0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %
0.0 %

Ansvar  6300:  Noe økte fastutgifter i forbindelse med oppgradering av datakommunikasjon (fra analog til bredbånd) pà alle målepunkt og

pumpestasjoner, se art 11952. Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015  og er ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6310:  Noe økte fastutgifter i forbindelse med oppgradering av datakommunikasjon (fra analog til bredbånd) pà alle

kloakkpumpestasjoner, se art  11952.  Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er ventet  à  gå i balanse for  2015.

Ansvar  6311:  Avvik i regnskapet vil korrigeres mol budsjett i  2015,  regnskap er ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6400:  Økte gebyrinntekter som følge av innføring av renoasjonsgebyr for hytter over 300 moh.

Ansvar  6501:  Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er ventet á gå i balanse for  2015.

i  4



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2500 Kultur felles

Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek

Sum ansvar: 2520 Kulturskole

Sum ansvar:  2521  Eidsvåg gamle skole

Sum ansvar:  2530  Ungdomstiltak

Sum ansvar:  2531  Ungdommens kommunestyre

Sum ansvar:  2533  Frivilligsentral

Sum ansvar:  2540  Tilskudd drift

Sum ansvar:  2541  Tilskudd hus og anlegg

Sum ansvar:  2546  Flerbrukshall

Sum ansvar:  2550  Museum

Sum ansvar:  2551  Kulturminner

Sum ansvar:  2560  Bokprosjekt

Sum ansvar:  2570  Bjørnsonsfestival

Sum ansvar:  2580  Folkebadet

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Kultur
Periode: Januar - august

Tiifför
Regnsk. Korr.bud. Awlk

940 943 3

254 247 -7

-11 0 11

1  183 1 190 7

399 361 -38

890 877 -13

-131 -123 B

0 0 0

-167 -165 2

0 0 0

0 0 0

2  114  2 140 -34

3. __ _ :__ _T:all-,for.p_lrIod'eI_'I'-._. _
Regnsk. Korr.bud. Awlk

456 434 -22

719 713 -6

157 140 -17

24 21 -3

14 57 43

73 50 -23

5 0 -5

29 30 1

14 15 1

0 0 0

565 568 3

21 22 1

-5 -5 0

4 0 -4

98 95 -3

2  174 2 140 -34

‘lo awik

0,3  %

-2,8  %

0,6  %
-10,5  %

-1,5  %
6,5  %

1,2  %

-1,G  %

°/n awik

-5,1  %

-0,8  %

-12,1  %

-14,3  %

75,4 "/0

-46,0  %

3,3  %

5,7 "/2

0,5 °/o

4,5  %

0,0  %

-3,2  %
-1,6  %

Ars-
budsjett

1 616
426

0
2 042

585
2 264
-141

O
-230

O
5

4  525

Buds].

729
1 141

930
18

118
96

135
58
45

200
773

57
-8

111
122

4 525

Tall for året
Ant. awik

200

200

År  2015

%  awik
0,0  %

0,0 °/c

0,0 %

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0  %

0,0 °/o

0,0 °/o

100,0  %

0,0 "/0

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0 "fo

4,4  %

Rapporten er gjennomgått. Det ser ut til at árets ramme skal halde, med unntak av bevilgning til feilrbrukshall som truleg ikkje blir brukt i

2015.

14.09.2015  Turid Leirvoll Øveràs, kulturleiar
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1ooo  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjgrsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialtjeneste

Sum ansvar: 3203 Bolig til vanskeligstilte

Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp

Sum ansvar: 3212 Kvalifiseringsprogram

Sum ansvar: 3215 Flyktningtjeneste

Sum ansvar: 3250 Boligtiltak

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

  
Regnsk.

2 315
272

Regnsk.
930

-7
767

0
-743

35
982

 

NAV
Periode:  Januar  -  august

'fiii}[I[f'_3F‘ "iE'f¢':Ii’r'n' ' '
Korr.bud. Awlk  %  awlk

2 904 589 20,3 %

369 97 26,3  %
0 4

3  273 690 21.1  %
1 736 525 30,2 %

913 -533 -58,4  %
-452 214 47,3 %

0 0
-4 004 -371 -9,3  %

36 -5 -13,9 %
0 0

1 502 520 34,6  %

_ T'=_'Ill-._f°f£§rl9=_l¢n=, i. ._ , .
Korr.bud. Awlk % awlk

1 223 293 24.0  %
0 7

492 -275 -55,9  %
78 78 100,0  %

-291 452 155,3 %

0 -35
1 502 520 34,6  %

Ars-
budsjett

4 484
582

0
5 066
2 655
1 390
-680

0
-6 008

60
0

2 483

Tall for året

Budsj. Ant. awlk

1 954
0

740
118

-329
0

2 483

Beskrivelse av årsaken til ärs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Tallene for januar til august viser et merforbruk pá ansvar 3211 på kr 275.000,- Merforbruket skyldes i  høy grad økt tilflytting av

hjelpetrengende brukere, samt økonomisk stønad til brukere som har falt ut av statlige tiltak. Gjennom bruk av tiltak og formidling til arbeid

ser vi for august en markant reduksjon i bruk av økonomisk stønad. Likevel vil det i budsjettarbeidet for 2016 måtte legges inn et høyere

beløp pà neste årsbudsjett. Man ser en tilsvarende utviklingstrend i kommuner vi kan sammenligne oss med.

16
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År 2015

% awlk

0,0 %

0,0 %
0,0  %
0,0 %

0,0 "lo



Økonomirapport, sammendrag for I-:rie inntekter og finans, mv.
Periode: Januar  -  augut År 2015

Gruppert etter art: (1000 kr) t ggçæjgjggiíillflfèärljpåiööghlfj , I‘-1".='fi 'g Ars-
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awik  %  awik budsjett

Brutto lønn 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0

Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0 0

Netto lønn 0 0 0 0

Div. driftskostnader 0 0 0 0

Overføringer -3  514  -3  500 14  0,4  %  -4 718

Salgs- og leieinntekt -2 511  -3  413 -902 -26,4  %  -6 500

Internt salg 0 0 0 0

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -122 962 -120  910  2  052 1,7  %  -195 809

Netto finanskostnad 7  227 7  170 -57 -0,8  % 11  351

Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 381

Sum -121 760 -120 653 1 107 0,9  %  -195 295

Gruppert etter ansvar: (1000 kr) _ Tallfor perioden. Tall for áret
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awik  %  awik Budsj. Ant. awik  %  awik

Sum ansvar: 8000 Rammetilskudd -59 917 -58  438  1 479 2,5  %  -90 842 1  558 1,7  %

Sum ansvar: 8001 Skatt pá inntekt og formue -51 931 -51 085 846 1,7 ‘Va -74 000 -1 921 -2,6  %

Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt -10 977 -11 250 -273 -2,4  %  -22 500 -530 -2,4  %

Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter 0 0 0 0

Sum ansvar: 8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft -2 511 -3  413 -902 -26,4  %  -6 500 -2 500 -38,5  %

Sum ansvar: 8410 Momskompensasjon -3 514  -3  500 14  0,4  %  -4 718 0,0  %

Sum ansvar: 8411 Andre kompensasjonstilskudd -137 -137 0 0,0  % -787 0,0  %

Sum ansvar: 8700 Renter 3  513 3  521 8  0,2 % 7 214 1  000  13,9 %

Sum ansvar: 8701 Formidlingslàn 11 16 5  31,3 % 74 0,0  %

Sum ansvar: 8702 Nesset kraft as -528 -600 -72 -12,0  %  -5 100 -2 052 -40,2  %

Sum ansvar: 8710  Avdrag 4  231 4  233 2  0,0  % 9  163 0,0  %

Sum ansvar: 8750 Kalkulatoriske inntekter (VA) 0 0 0 -1 968 -220 -11,2  %

Sum ansvar: 8900 Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 -5 331 0,0  %

Sum -121 760 -120 653 1 107 0,9  %  -195 295 -4 665 -2.4  %

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

8000/8001 Skatt og rammetilskudd

Etter framlegging av revidert nasjonalbudsjett er anslag pá skatt og rammeoverføringer pà kr 163.173 mill, dvs en reduksjon på totalt kr 1,669

mill. Der er skatteanslagel redusert med kr 1,921 mill i forhold til kommunens budsjett. Rammeoverføringene er økt med kr 0,252 mill. Endelig

skatteutjevning er ikke klar før månedsskiftet januar/februar 2015.

Nesset kommune har fått ekstra skjønnsmidler med kr 1,306 mill som korrigert kompensasjon vedr. differensiert arbeidsgiveravgift.

Kommunen har også fátt tildelt kr 0,2 mill vedr. kommunereform og kr 0,3 mill i prosjektskjønn for beredskapsteam mot mobbing (et prosjekt

sammen med flere andre kommuner). Inntektene er ikke tatt med da det forventes tilsvarende utgifter pá enhetene, som heller ikke er tatt

med.

8100 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er utskrevet med kr 0,53 mill mindre enn budsjettert. Klagebehandlingen er ikke ferdig.

8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft

Nesset kraft as angir en prognose pá totale inntekter for 2015 pá i underkant av kr 4 mill, per 31 .8.2015. Forutsetninger som er lagt til grunn

er gjennomsnittlig avregnet salg for perioden januar-august, samt markedsmessige betraktninger for resterende del av áret (ifølge Nesset

kraft as).

8410 Momskompensasjon

Momskompensasjonen pá drift er en fri inntekt og er samla under dette ansvaret. Enhetene har tilsvarende utgift. Det forventes ingen

vesentlig avvik ved årets slutt.

8700 Renter

Kommunen har mye på flytende renter, som ble budsjettert med 2,2 pst. Làneopptak i 2015 ble til 1,65 pst. Det meste av Iànegjelda har en

flytende rente pà 1,75 pst. Forutsatt at det holder seg slik ut áret vil kommunen spare netto rentekostnad med ca. kr  1  mill.

8702 Nesset kraft as
Renter av ansvarlig lán fár en rente pà 2,83 pst for 2. halvâr (notering 6 md Nibor 1 .7.15:  1,33 +  pàslag 1,5). Dette vil gi en rentesvikt pà

kr 152 000 for 2015.

Det er budsjettert med kr 3,9 mill i utbytte. Generalforsamlinga har gjort vedtak i sak 6/15 i møte den 18.6.15 om utbetaling pà kr 2 mill i

utbytte.  I  tillegg ble det foreslått et tilleggsutbytte pá kr  1  mill. Ifølge daglig leder ved Nesset kraft as vedtok styret at ekstra utbytte på kr 1 mill

ikke er forsvarlig i dagens situasjon. Det betyr en inntektssvikt pá kr 1,9 mill.

8750 Kalkulatoriske inntekter (VA)

Gjennomsnittlig kalkylerenta er redusert med ca. 0,85%-poeng ifht. budsjett. Hvis dette blir endelig resultat kan det gi en inntektssvikt pà

kr 219 000, men fra januar og fram til 23.9 har renta økt. Det forventes ingen økning i rentene; anslag pà mindre inntekt kr 220 000. Rentene

er beregnet ut fra budsjetterte investeringer. Hvis disse ikke blir benyttet kan det bli ytterligere svikt i renteinntektene.

8900 Arsoppgjørsdisposisjoner

Disposisjonsfondet (ekskl. utviklingsfond) antas á bli pá kr 4,4 mill ved árets slutt etter kommunestyrets vedtak ijuni. Det er budsjettert netto

avsetninger med kr 2,1 mill. Hvis kommunen går med underskudd skal budsjetterte avsetninger strykes inntil resultatet blir 0.

l7
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Investeringer -

prosjektregnskap

pros] nr Navn på prosjekt

600158 Flerbrukshall

Relokalisering barnehage, barne-

600169 /kulturskole

600217 Utbedring ledningsnett - vann

600218 Utbedring ledningsnett - avløp

Skansen - digitalisering

600228 eiendomsarkiv

600234 IKT -investeringer

600240 Overføringsledning til Raudsand

600244 Adressering i Nesset/ skilting

VA - renseanlegg Eidsvåg
600248

vannverk, forprosjekt

VA  - avtale med grunneiere
600249

Møtkvatnet

Strandpromenade Eidsvåg

sentrum
600257

Ånsrs suosisiT  /  REGNSKAP
Budsjett Brukt pr Rest + /

2015 31.08.15 overskrid  -

5  000 000 26 070 4 973 930

2  700 000 2 593 309 106 191

300 000 46 149 253 351

150 000 4 096 145 904

97 000 43 413 53 587

1200 000 470 210 729 790

1 400 000 742 377 657 123

500 000 103 290 391 710

267 000 61 234 205 716

179 000 0 179 000

525 000 o  525 000

TOTAL

TOTALT PROSJEKT RAMME
Brukt tldl Brukt pr

år 31.03.15 Vedtatt 'j

2 532 329 2 553 900 45 325 000

19 106 189 21 699 998 21 800 000

211 339 257 987 300 000

213 548 217 644 150 000

1 653 359 1 696 772 1 750 000

0 470 210 1 200 000

7 132 539 7 375 416 3 540 000

34 050 142 340 1 000 000

204 389 265 673 467 000

21 491 21 491 200 000

775 159 775 159 1 300 000

FERDIG

Forventa

slutt år

2016?

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2017

2015

2015

ANSVARUGE PROGNOSE PROGNOSE

AWlK AVVIK

= A vPrmlekfleder Anvlsende rets edtatt

Egg bevllgn totalmmme

M  Bruseth LF Husby  4  950 000 O

M  Bruseth LF Husbv -100 000 -100 000

VØ Lied LF Husby 0 0

VØ Lied LF Husby 0 0

HK Blø LF Husby

JH Lie LF Husby

VØ Lied LF Husby 0 0

H Tj-Sørvik LF Husby 200 000

VØ Lied LF Husby 150 000 150 000

AG Klokset LF Husby 179 000 179 000

VØ Lied LF Husby 0 0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

A  STATUS, FRAMDRII-T OG ØKONOMI,

va

VB

va

VB

SAMT AWIK

Prosjektet har ikke kommet i gang da det awentes avklaring vedrørende

oppstartstidspunkt av sikringstiltak.

Bygningsmessige arbeider er ferdigstilt for begge byggetrinn. Gjennstår

asfaltering ved Barnetrinnet, EIBUS noe som gir prosjektet noe økte

kostnader enn angitt ramme. Ferdigstilles 31.12.2015.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for

drikkevann. Deler og material er innkjøpt og arbeid vil skje august-

oktober 2015. Avsluttes i 2015.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for

avløp.Prosjektet er planlagt, pris på utbedring er hentet inn og vi venter

fremdeles tilbakemelding fra entrepenør (Olimb AS) når prosjektet kan

startes: kloakkledning på Hargaut. Prosjektet vil gjennomføres i 2015.

Prosjektet omfatter digitalisering av arkiv for byggesak, deling, landbruk

og reguleringsplan for perioden 1965-2007. Papirarkivet oppbevaresi

depot hos Interkommunalt arkiv M&R i Ålesund. Prosjektet avsluttes som

planlagt for Nesset sin del  i  2015, mens IKT Orkide fortsetter arbeidet for

å gjøre de digitaliserte dokumentene tilgjengelige også for innbyggerne,

ikke bare for kommunen.

Investeringer er utført i hht oppsatte planer

Prosjektet omfatter ny overføringsledning til Raudsand for å utfase

jernrenseanlegg ved Raudsand vannverk. Prosjektet er i avsluttende fase,

overføringsledning ble satt i drift 12. februar 2015. Ferdigbefaring ble

utført 9. mai med entrepenør og berørte grunneiere. Sluttregnskap og

overtakelse av anlegg er gjennomført august 2015. Venter faktura fra

riksantikvaren/ NTNU. Vil avsluttesi 2015.

Hovedinnkjøp av vegnavnskilt er gjennomført. Behov for supplering, men

dette vil ikke skje før i 2016. Oppsetting av skiltene er under arbeid, om

lag 40  %  de innkjøpte skiltene er satt opp. Arbeidet vil fortsette inn i

2016. Foreløpige anslag viser at vi kommer til å bruke om lag 300 000 av

årets beviligning. Resten overføres 2016.

Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk.

Forprosjektet vil avsluttes med sak til politisk behandling i juni 2015.

Avsluttes i 2015.

Saken avsluttet uten ytterligere kostnader.

Romsdal Jordskifterett - sak 1500-2012-004 er rettskraftig

Prosjektet har vært under arbeid i 2014, men har vært forsinket på grunn

av kapasitetsproblem ved teknisk drift og uavklarte forhold ved

entreprenør. Det er etablert gangvei langs sjøkanten  i  Eidsvåg fra

kommunehuset til sjøgarden. Det er lagt ned strøm og satt ned

lyspunkter langs hele stranpromenaden. Plastringsarbeid av steinfylling

mot sjø, og nedkomst til sjø fra strandpromenade er utført. Mangler

lyspunkt ennå, og klager på utført arbeid. Gjennomgang av prosjekt med

Nordhaug utført i uke 38. Prosjektet vil ferdigstilles i 2015.
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2015

pros] nr

600262

600263

600264

600275

600277

600278

600280

600282

600284

600285

600286

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Behovsutredning pleie og omsorg

Utskifting asbestledninger

Raudsand

Utbedring lokaler til uteavdelinga

Vannskade gnr 26/2, O  Hole

Nødnetti Nesset, brann

Legesenteret  -  innvendig

rehabilitering

Nye EL-tavler

Legekontoret  -  fornying av

fastmontert utstyr

Sikring av kvikkleireområde i

Eidsvåg

Grøfting langs kommunale veger

Reasfaltering kommunale

veger/plasser

Akers BUDSJEIT / REGNSKAP
Budsjett Brukt pr Rest +/

2015 31.08.15 Overskrid  -

400 000 137 792 262 208

500 000 29 313 470 687

346 000 710 225 135 775

410 000 323 900 86 100

350 000 15 256 334 744

2 950 000 120 717 2 829 283

280 000 50 000 230 000

300 000 0 300 000

5 000 000 9 250 4 990 750

500 000 0 500 000

500 000 6 247 493 753

nous vednnl slutt år ""’*'“"°""

TOTALT PROSJEKT

Brukt tldl Brukt pr

år

513 754 651 546

81 189 110 502

1 149 732 1 859 957

650 000 973 900

0 15 256

15 433 136 150

21 625 71 625

0 0

251 385 260 635

0 0

0 6 247

TOTAL

RAMME

1000000

581 000

1900000

1060000

350 000

3000000

600000

300000

5B1000

500000

500000

FERDIG

Forventa

2016

2015

2015

2015

20 15

2016

2015

i'

2015

2015

ANSVARUGE

M  Bruseth

VØ Lied

VØ Lied

VØ Lied

VØ Lied

M  Bruseth

M  Bruseth

JK  Schjølberg

LF Husby

VØ Lied

VØ Lied

Anvlsende

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

AG Klokset

LF Husby

LF Husby

PROGNOSE PROGNOSE

AVVlK

Årets

AWIK

Vedtatt

bevllgn totalramme

0

0

0

0

0

2700000

0

300000

0

0

0

Ova

0v

Ova

0

0

0

0

0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Demensavdeling: Arbeid med tegninger til demensavdeling ved NOS

pågår med egne ressurser i samarbeid med fagruppen innenfor helse.

Tegninger/skisser skal fortrinnsvis være klare iløpet av 2015. Deretter vil

konsulentbistand for utforming av tilbudskonkurranse renovering NOS,

innhentes. Omsorgsboliger: Det skal forespørres om tilbud til

konsulentbistand for utarbeidelse av kravspesifikasjon omsorgsboliger.

Kravspesifikasjonen skal lyses ut som tilbudskonkurranse om bygging av

omsorgsboliger. Dette er så langt arbeidet har kommet. Bevilgning 2015

vil medgå til oppstart konsulentarbeid og prosjektadministrasjon.

Realistisk fremdriftsplan for utlysning av begge tilbudskonkurransene er

tidligst juni 2016.

Klart til oppstart i september 2015. Underskrevne arbeidsavtaler med

grunneiere, og alle deler er innkjøpt. Prosjektet er planlagt utførti 2015,

men kan gå over til 2016 grunnet opprydding av private eiendommer

som blir berørt. Oppstart og utførelse av prosjekt startet 14.09.15

Prosjektet ble startet høsten 2014. Utbedring av uteavdeling er resultat

av pålegg fra arbeidstilsynet, hvor det måtte etableres et skille mellom

arbeid med vann og kloakk. I tillegg måtte det legges nytt tak pga av

lekkasjer, utbedres gulv i garasje, etableres vaskeplass til utstyr og

kjøretøy. Gjenstår utbedring på bakrom/ vaskerom, vil utføres i perioden

september  -  desember. Prosjektet er  i  avsluttende fase og vil avsluttes i

2015.
Bakgrunnen for prosjektet var at drening Fa kommunal vannledning til

Rød (utført i 2010) førte til økt overvann på GID 26/2. Prosjektet ble

startet i juli 2014 og har pågått høsten 2014. Det har blitt etablert 300

meter med skålgrøft øverst på GID 26/2, og det er lagt ned 2 bekkeinntak

og 300 meter med større overvannsrør (500 mm). Prosjektet er utført,

men det gjenstår ferdigbefaring med entrepenør og grunneier. Avsluttesi

2015

Nødnett ble innført våren 2015 med kurs og utlevering av tetraradio til

mannskapet. Kostnader er feilpostert, og det må omposteres til

prosjektet.

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og

fremtidsrettet vurdering av tilstand og bruksformål. Gjennopptasi

økonomiplan 2016-2019.

Prosjektet er igangsatt og kartlegging gjennomført. Awenter klarering av

totalkostnader pr objekt og vurdering av mest kritisk tilstand.

Gjennomføres høst 2015. Prosjektet holder frem med bevilgning også  i

2016.

Awentes må sees i sammenheng med Ombyggingen av legekontoret

Avtale med grunneier ihh til transport inn og ut av det største området er

inngått. Forespørsel etter anleggsleder er utsendt og anbudsdokumenet

er ferdigstilt.

Gjelder grøfting og kanskjæring av kommunale veger. Prosjektet pågår og

vil gjennomføres sommer og høst 2015.

Prosjektet gjelder asfaltering av kommunale veger. `Flbud på asfaltering

er sendt ut 25. august. NNC har fått tildelt jobben og vil starte arbeidet i

uke 39. Prosjektet vil utføres høsten 2015.



OZ

prosj nr

600288

600290

600291

600292

600293

600296

600297

600298

6002 99

600300

600301

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Eidsvåg sentrum

Overføringsledning Meisal

vannverk

Forlengelse av avløpsrør

Rehabilitering av vannkummer

Helseløype

Renseanlegg Eidsvåg vannverk

Kommunehus, rehab

gesims/yttervegger

Eidsvåg barneskole, uteområde

Kunstgrasbanen, nytt dekke

Eresfiord barnehage, nytt gjerde

EIBUS ungdomstrinn, rehab.

Sørvegg

Aners BUDSJEIT / REGNSKAP
Budsjett Brukt pr RES! +/

2015 31.08.15 overskrld  -

1500 000 o  1 500 000

4000000  368900 3631100

600 000 zs 593 571 407

300 000  29  906 270 094

0 323 140 -323 140

6 000 000 200 167  5  799 833

3000000 30196 2919904

600 000 760 049 -160 049

3 500  000 0 3 500 000

300 ooo 0 300 000

300 000  13 299 286 701

TOTAL
TOTALT mosmcr nmwvie

Brukt tldl Brukt pr

ar 31.05.15 Vedtatt “j

153 524 155 524 3 000 000

a1 1a9 450 oss s soo ooo

40 594  as  197 540 ooo

0  29 905 soo ooo

19 742 342 331 393 ooo

200 157  22  350 ooo

so 196 s ooo 000

760 049 600 ooo

0  2 soo ooo

o  soo ooo

13 299 300 ooo

FERDIG

Forventa

slutt àr

?

2016

2016

2015

2015

2016

2016

2015

2015

2015

2016

ANSVARIJGE

Prosjekt-leder A
myndighet

AG  Klokset LF Husby

Va Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth LF Husby

TL  Øverås AG Klokset

M  Bruseth IJ’ Husby

M  Bruseth LF Husby

PROGNOSE

AWIK

Årets
bevll_g_n

3500000

550 000

0

0

5000000

2870000

-170 000

-50  000

0

PROGNOSE

AWIK

Vedtatt

totalramme

0

0

0

0

0

0

-170 000

-50000

0

V3

Vi

V

V3

PROSIEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Gjennomføring av tiltak Alstadplassen høsten 2015. Det er utarbeidet

kostnadsoverslag -  parkering, adkomst, gangveg, beplantning, lys mm.

Innenfor budsjett -ingen awik. Nytt møte i sentrumsguppa uke 38.

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal. Prosjektet ble startet  i

2014 ved etablering av pumpestasjon på Toven (som også forsyner

Raudsand). Trasse er under planlegging, og prosjektet vil fortsette i 2015.

Prosjektet vil ikke sluttføres i 2015.

Prosjektet gjelder forlengelse av hovedkloakk sjøledning i Eidsvåg. Priser

er hentet inn og planlagt. Det har fremkommet ekstra utbedringer som

må gjøres samtidig, og det må søkes om ekstra midler. Prosjektet vil gå

over i 2016.

Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er

kjøpt inn i 2014 og arbeid vil utføres sommer/ høst 2015. Prosjektet

avsluttes i 2015.

Helseløvpen skal bruke allerede etablert vei rundt Eidsvåg kirke hvor det

skal tilrettelegges turgåing. Det er tilordnet 10 plasser med benker hvor

man kan hvile underveis. Det er laget en brygge/ fiskeplass ved elven,

samt en petankbane (kulespill) oppe ved gressplen ved Holtan. Prosjektet

er pr 25.8.15 ferdig utført, men noe utgifter kan påløpe. Prosjektet er

finansiert fra tippemidler og vil sluttføres i 2015.

Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet

starter opp høsten 2015: TNM opprettet byggekomite 6 september,

første møte i byggekomite 11.9.2015. Prosjektet vil fortsette og sluttføres

i 2016.

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og

fremtidsrettet vurdering av tilstand og bruksformål. Gjennopptas i

økonomiplan 2016-2019.

Større ballbane er opparbeidet og kunstgress er lagt. Nytt Iysanlegg er

montert og idriftsatt. Prosjektet sto ferdig sensommer 2015. Mer

omfattende grunnarbeid med den nye delen av banen enn man antok,

og også høyere kostnader. Prosjektet oversteg budsjettet med 162.431,-.

Prosjektet er avsluttet og prosjektregnskap påbegynt.

Lagt ut på Doffin med andbudsfrist 10.08.15. Har fått inn tre tilbud fra

1.942.000 og til 2.2Z3.55,-. Alle tilbydere hadde levert i henhold til

beskrivelse og tilbudsskjema. Firamet Polytan med lavest tilbud vant.

Kvaliteten er sjekka ut mot NFF som går god for den. Oppstart og

framdrift blir avklart i uke 38. Prosjektet har fått godkjent søknad om

spelemidlar kr 1.000.000, men ikkje innvilga midlar i 2015. Søknaden blir

fornya i 2016. Utbetring av setningsskader i banen kan ut frå dette gå inn

i prosjektet. Ut frå dette ser det ut til at ramma skulle halde.

Prosjektetoppstart i september med tilbudsinnhenting. Tilbudsfrist for

materialer og utførelse 18.09.15. Utførelse i september/oktober med

ferdigstillelse innen 31.12.2015. Økte kostnader skyldes behov for

nedstøping av pilarer.

Prosjektet utsettes. Gymfløyen ved EIBUS ungdomstrinnet har

omfattende rehabiliteringsbehov. Rehabilitering av gymfløyen tas inn i

økonomiplanen 2016-2019. Det er hensiktmessig å se disse to i

sammenheng, dette prosjektet tas derfor inn i nytt prosjekt.



lZ

2015

prosj nr

600302

600303

600304

600305

600306

600308

600309

600310

600311

600312

600313

600315

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Gamle brannstasjon, renovering

porter, dører, vinduer

Eidsvåg barne-/u-skole, søPDelrom

Eresfjord barne- og ungdomsskule,

nytt ingangsparti

NOS, solavskjerming/snøfangere

på tak

NOS, sjukesenger og madrasser

Eidsvåg barnehage, uteområde

Kirkelig fellesråd,

branndør/nødutg. Nesset kirke

Brann- og redningstj. Vistdal og

Eikesdal (K 72/14)

Brannsikring Vistdal skole og

barnehage (K 73/14)

Brannsikring Vistdal bofellesskap

(K  73/14)

Avlastning barn Holtan, skjerming

gjerde

Botjenesten Holtan, rehabilitering

ÅRETS BUDSJÉIT/ REGNSKAP

Budsjett Brukt pr Rest +  I
2015 31.08.15  oVefikfld  '

150 000 23 325 121 675

500 000 20 674 479 326

800  000 42 529 757 471

300 000 222 468 77 532

150 000 0 150 000

300 000 41 519  258  481

200 000 200 000 0

700 000 33 324 666 676

300 000 294 123 5 877

870 000 0 870 000

150 000 0 150 000

1 500 000 61 696 1 438 304

TOTALT PROSJEKT
Brukt tldl Brukt pr

år

28  325

20 674

42 529

222 468

0

41519

200000

33 324

294 123

0

0

61 696

TOTAL

RAMME

31.03.15 vedtar: 'i

150000

500000

800000

300000

150 000

125000

200000

700000

300000

870 000

150000

1500000

FERDIG
Forventa

slutt år

2015

2015?

2015

2015

2015

2015

2015

201 5

2015

2015?

2015

2015?

ANSVARLIGE

Anvlsehde
Pro kt-leder

sh myndighet

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth  LF  Husby

M  Bruseth LF Husby

JK Schølberg LF Husby

M Bruseth LF Husby

AG  Klokset LF Husby

VØ Lied LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

PROGNOSE

AVVIK

Årets
Lu

u

0

-200 000

~50  000

0

0

0

-150 000

0

0

0

PROGNOSE

AVVIK

Vedtatt

totalramme

0

-200  000

-50  000

0

0

0

-150  000

0

0

0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT  AWlK

Påbegynt montering av porter og dører. Belysningutbedres. Ferdigstilles

innen  31.12.2015.

Prosjektering av avfallshus er påbegynt og tilbudsinnhenting har frist til

uke 42 i oktober. Det er stor usikkerhet vedrørende om budsjetterte

midler strekker til. Oppstart utførelse er planlagt ved utgangen av

oktober. Ønsket ferdigstilles er  31.12.2015, men kostnads- og

værforbehold. Anslår prognose awik. Stort behov for

avfallshånteringshus med lagerkapasitet for snøfres og annet driftsutstyr.

Prosjektering og innhenting av priser er ferdig. Byggemelding og

samtykke fra Arbeidstilsynet er godkjent. Oppstart uke 40 og ferdigstilles

innen  31.12. 2015.  Awik skyldes behov for noe mer fasaderehabilitering

enn først anslått.

Solavskjerming og snøfangere er ferdig utført. Vurdering om tiltakene i

tilstrekkelig grad tilfredstiller de behov de var tiltenkt er ikke gjort.

Ferdigstilles innen  31.12.2015.

Midlene vil komme til å gå med.

Utstyr fra gamle barnehagen er flyttet ned og montert på dugnad, noe

montering og reparasjon gjenstår. Apparater til ny hinderløype er bestilt

og ankommet leverandør. Montering blir utført av leverandør medio

september. Forventet ferdig høsten  2015,  innenfor budsjettrammen på

300.000,-.

Saken avsluttet.

Prosjektet gjelder opprettelse av hjelpemannskap, og utbedring av utstyr

for hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal. Det er ansatt hjelpemannskap,

deler av hjelpemannskap har deltat på kurs og øvelse. Det skal kjøpes inn
brannvogn i Eikesdal og kjøpes inn utstyr. Prosjektet er planlagt avsluttet

i  2015,  men er noe usikkert grunnet leveringstid på utstyr.

Prosjektet ferdigstilles iløpet av høsten.I samarbeid med skoledríften ble

det valgt å samle elevene i den nyeste dele av skolen og derfor

tilrettelegge sløydesalen til klasserom. Uforutsette kostnader i
forbindelse med lekkasje i tak og flytting av mer utsyr enn tiltenkt har

ført til økte kostnader. Prosjektet kalkuleres med 150 OOOkr i

overskridelser inntil brannsikringstiltakene er fullført. Resultatet for

skolen er bedre brannsikkerhet og oppgradert læringsmiljø.
Etter vedtak om videre drift må kommunen innhentet konsulentbistand

for utarbeidelse av ny brannprosjektering. Oppfølging av dette krever

ledige ressurser fra administasjoen. Oppstart prosjekti oktober.

Ferdigstillelse er trolig ikke mulig i  2015  og det vil bli bedt om bevilgning

qgs_ä i 2015.
lnformasjon er utsendt til brukerene. Møte med primærkontakter er

utført med tanke på behov og utførelse. Prosjektet er I startfasen, men

alternative produkter er kartlagt og utførelsen gjennomføres i

september/oktober. Ferdigstilles innen  31.12.2015.

Renovering av boligmasse til botjenesten og omsorgsboliger påbegynnes

i september. Utførelsen må gjøres steg for steg da virksomheten må ha

løpende drift gjennom hele renoveringsperioden. Derav uisikkerhet om

ferdigstillelsesdato og hvor langt man kommer l inneværende år.



ZZ

Investeringer  -

prosjektregnskap

pros] nr Navn pá prosjekt

Rehabilitering pumpestasjon på
6003  6

1  GID 27/9

600317 Trafikksikring kommunale veger

SUM

TOTAL

ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP TOTALT PROSJEKT RÅMME FERDIG

audsjett Brukt pr Rest +/ Brukt tldl Brukt pr Forventa
2015 31.03.15 overskrld -  år 31.08.15 Vedtatt ‘) slutt år

1 300 000 588 297 711 703 588 297 1300 000 2015

2  000 000 0  2  000 000 O Z 900 000 2016

53 674 000 B 836 104 44 837 896 34 863 558 43 699 662 149 902 000

ANSVARLIGE PROGNOSE
AWIK

Anvlsende Årets

Prosjektleder myndighet bevllgn

VØ Lied LF Husby 400 000

VØ Lied LF Husby 1 000 000

0 21 079 000

1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2015  og  regulert budsjett juni 2015 ,  samt  midler avsatt  i  økonomiplana (for 2015-2018)
Bevllga kr 2,5 mill tl kjøp av bolig, uten finansiering

PROGNOSE

AWIK

Vedtatt

totalramme

400000 va

O

9000

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Prosjektet gjelder rehabilitering av kloakkpumpestasjon ved Sjøgarden.

Rehabilitering er resultat av rettsforlik med grunneier. Prosjektet er i

avsluttende fase og vil sluttføres innen juni 2015.

Prosjektet gjelder traflkksikring av kommunale veger og broer. Per

25.5.2015 har vi hatt møte med Safecontroll som vil utarbeide

spesifikasjonene på utbedring av bruer, samt at det er sendt ut

prisforespørsel på innkjøp av autovern. innkjøpet må ut på Doffin.

Gjennoføring i 2015 vil være vaaravhengig. Prosjektet vil sansynligvis gå

over i 2016



Kraftfond (bundet fond)

Til disposisjon pr. 1.1.2015 fra tidligere år 663 508

Fortsatt til disposisjon etter budsjettvedtaket for 2015 141 000

Regulering av konsesjonsavgift i 2014 for konsesjoner gitt etter 10.4.1959, økt inntekt 197 000

Brukt K 016/15 Friluftslivets år 2015 -25 000

Brukt K 061/15 Grunnundersøkelser gnr. 56 bnr 3,5 og 12, privat reguleringsplan (18.6.15) -300 000

Brukt K 062/15 Mardøla formidlingssenter, tilskudd forprosjekt (18.6.15) -200 000

Til disposisjon: 476 508

Pengene for konsesjonsavgifter blir betalt inn pâ kommunens konto 31.12.2015. Bruk av midlene fram til 31.12.2015

tærer på kommunens likviditet.

Disposisjonsfond (ubundet fond)
Saldo pr. 1.1.2015 2 291 572

K 047/15 årsregnskap 2014, mindreforbruk (21.5.15) 2 904 466

K 065/15 Budsjettkorringering juni 2015 -781 000

Antatt beholdning pr. 31.12.2015 4 415 038

I tillegg er det vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond i perioden 2016-2018 med kr 1,901 mill, jf. Ksak 114/14,

behandling av økonomiplana for 2015-2018.

Utviklingsfond (ubundet fond/disposisjonsfond)

Saldo  pr. 1.1.2015 394 988

K 047/15 årsregnskap 2014, mindreforbruk (21.5.15) 42 545

Antatt beholdning pr.  31.12.2015 437  533

investeringsfond (ubundet fond)
Saldo pr. 1.1.2015 2 141 545

K 043/15 Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS (21.5.15) -63 000

Antatt beholdning pr. 31.12.2015 2 078 545

Det er vedtatt netto bruk av investeringsfond i økonomiplanperioden 2015-2018, kr 0,716 mill.

Generelt for ubundne fond, jf. regnskupsforskrífens § 9:

Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundne fond strykes i den grad det er nødvendig for

at regnskapet ikke skal  komme ut med et  regnskapsmessig merforbruk (underskudd).

Hvis kommunens regnskap for 2015 kommer ut med et merforbruk vil dette si at budsjettert avsetning til

disposisjonsfond og utviklingsfond strykes inntil regnskapet går i 0.

Ubrukte lånemidler
Beholdning per 1.1.2015 15 051 035

Brukt  i  K-sak 111/14 den 11.12.14, økonomiplan 2015-2018 -5 700 000

Brukt i K-sak 029/15 den 26.3.15, regulering av investeringsbudsjettet for 2015 -1 465 000

Brukt i K-sak 055/15 den 18.6.15, trafikksikring kommunale veger -2 000 000

Brukt i K-sak 065/15 den 18.6.15, budsjettkorrigeringer -juni 2015 -2 500 000

Rest ubrukte lånemidler 3 386 035

28.8.2015 økonomisjefen

23



Kommentarer  til økonomisk rapport 31.8.2015

DRIFT

Skatt  og rammeoverføringer:

Med oppdaterte folketall pr. l.l.20l5  og skatteinntekter for 2014, samt revidert
nasjonalbudsjett, viser ny prognose (KS-prognosemodell) sum for skatt og

rammeoverføringer på kr 163,173 mill, dvs en reduksjon på totalt kr 1,669 mill. Der er

skatteanslaget inkl. skatteutjevningen (som ligger i rammetilskuddet) redusert med kr 1,954

mill i forhold til kommunens budsjett. Rammeoverføringene ellers er økt med kr 0,219 mill.

Skatteinntektene totalt for kommunene er økt med 4,8 pst i forhold til samme periode i fjor.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslår veksten til 4,6 pst for kommunene. Nesset kommune

har hatt en økning på 5,6 pst. KS melder at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen

de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og

november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlig skattytere. I tillegg

påvirkes høstmånedene av ligningavregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør

mellom skattekreditorene.

Skatteutj evningen er basert på Skatteinngangen totalt for landet og fordeles til kommunene iht.

skatt per innbygger. Ved årets slutt forventes skatteinntekter på 93 pst per innbygger, 96 pst

inkl. skatteutjevning. Skatteutjevningen for 2015 blir kjent i januar/februar 2016.

Diflerensiert arbeidsgiveravgift (DAA)

Ved framlegging av kommuneproposisjonen for 2016 og revidert nasjonalbudsjettet for 2015

er det gjort endring i DAA. Av kommuneproposisjonen 2016 går det fram at trekket i

rammeoverføringene for arbeidsgiveravgift vil bli delvis redusert over 5 år fra 2016.

Kommunen fikk fullt trekk i 2015 på kr 5,4 mill. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev

av 9.7.2015 fordelt kr 7 mill hvor intensjonen er at de kommunene som ble berørt av DAA

skal få ytterligere kompensasjon. Nesset kommune får tildelt kr 1,306 mill i ekstra

skjønnsmidler fra disse midlene.

Eiendomsskatt 2015 (tilsvarende rapportering per 30. april)

Eiendomsskatt for 2015 er utskrevet med totalt kr 0,53 mill mindre enn budsjettert.

Eiendomsskatt (1000  kr) Utskriving Budsjett Differanse

Bolig- og fritidseiendom 6 944 8  000 -1 056

Annen eiendom (verk og bruk, næring) 15 026 14 500 +526

Totalt 21 970 22 500 -530

Sannsynligheten er stor for at inntektene vil reduseres etter at klagebehandlingen er ferdig.

Kommunen har mottatt ca. 200 klager så langt. Foreløpig har ikke alle mottatt skattesedlene

sine fordi vi først må finne riktige eiere på noen eiendommer. I tillegg viser det seg at

formuesgrunnlagene vi har mottatt fra skatteetaten på noen eiendommer er registrert på feil

gårds- og bruksnummer, f.eks. på et tilleggsareal hvor det er registrert en garasje. Det betyr at

noen eiendommer har fått sin eiendom taksert både med forinuesgrunnlag og kommunal takst.

Opprydding skjer ved å erstatte den kommunale taksten med fonnuesgrunnlag.
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Ved første gangs sak om utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset, sak 103/13 i møte den

ble det estimert kostnader i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt. Det ble

brukt erfaringstall fra andre kommuner og i 2013 var anslaget kr  2  300 000. Omregnet til

2015-kroner utgjør dette kr  2  454 000. Beløpet skal dekke innkjøp av programvare,

opplæring, oppdatering av matrikkelen/grunndata, besiktigelse, taksering, administrasjon,

informasjon/kundebehandling, klagebehandling. Per 3 1 .8.2015 har Nesset kommune brukt

totalt ca. kr 2 270 000 til arbeidet med eiendomsskatt. Ytterligere kostnader vil påløpe på

grunn av klagebehandling.

Saksmengden vedr. klager, samt korrigeringer i forhold til å  finne  riktige eiere, er stor. Derfor

er det usikkert når behandling for 2015 er ferdig og hvordan dette vil slå ut, både på inntekter

og evt. ekstra kostnader. Hvis vi skal gjøre dette arbeidet med de ressursene vi har til rådighet

må vi anslagsvis bruke resten av året på klagebehandlingen. Alternativt kan vi leie inn ekstra

ressurser, men vi antar det ikke blir enkelt å rekruttere personalet til dette arbeidet. Ved evt.

innleie av personalet vil det også påløpe ekstra kostnader.

I  2015 hadde kommunestyret bevilget kr 408 000 til arbeidet med eiendomsskatt. Så langt i år

er det medgått kr 1,177 mill mer enn budsjettert (på flere enheter):

0 Taksering nemnda, inkl. konsulentbistand, besiktigelse kr 842 000

0 Administrativt arbeid med tilrettelegging, utskriving, porto mv. kr 160 000

0 Ekstra arbeid med matrikkelføring, kart-/oppmåling kr 155 000

0 Portokostnader, konvolutter kr 20 000

En del av merkostnadene kan finansieres med økte gebyrinntekter, mer refusjon sjukelønn og

foreldrepenger, samt utsette kurs/skole ang. kommuneregnskap. Netto kostnader utover

budsjett så langt er på ca. kr 1 mill.

Andre frie inntekter og finans

0 Nesset krafl as har gitt en prognose på netto inntekt på av salg av konsesjonskraft på i

underkant av kr  4  mill for dette året. Prognosen er basert på avregnet salg for perioden

januar-august, samt markedsmessige betraktninger for resterende del av året. Det siste

er basert på spotpris rundt 20 øre /kWh, samt ingen vesentlige endringer i

fastprisoppslutningen. Antatt inntektssvikt kr 2,5 mill.

0 Kommunestyret har budsjettert med utbytte på kr 4 mill hvorav kr 100 000 er mottatt

fra investeringer i egenkapitalbevis. Generalforsamlinga i Nesset krafl as har hatt møte

l8.6.l5 for utdeling av utbytte i 2015. Resultatet ble kr 2 mill i utbytte og anmodning

til styret om å utbetale et tilleggsutbytte på kr 1 mill.

Ifølge daglig leder ved Nesset kraft as vedtok styret den 18. september at ekstra

utbytte på kr 1 mill ikke er forsvarlig i dagens situasjon.

I  tillegg er det en svikt på kr 0,152 mill på renter på ansvarlig lån.

Det betyr en inntektssvikt på totalt kr 2,052 mill.

0 Budsjettert flytende rente er på 2,2 pst for 2015. Rentene er betydelig redusert for siste

halvår. Låneopptaket for 2015 til 1,65 pst rente ble utsatt med 3 måneder. Det meste

av lånegjelda har en flytende rente på 1,75 pst. Forutsatt at det blir slik resten av året

vil kommunen spare netto rentekostnad med ca. kr 1 mill.
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Kalkylerenten på sjølkost er redusert fra budsjettert 2,86 (5-årig swap) til 2,01 per
23.9. Dette utgjør ca kr 220 000 i tapte inntekter hvis den gjennomsnittlige renten blir

slik ved årets slutt. På den andre siden er dette en gevinst for innbyggeme hvor denne
renta påvirker fastsetting av gebyrer for senere år. Rentene er beregnet ut fra

budsjetterte investeringer. Hvis disse ikke blir benyttet kan det bli ytterligere svikt i

renteinntektene.

Enhetene

Kommunestyret justerte budsjettet i sitt møte den 18.6.2015, sak 65f15 for

enhetene/ avdelingene; servicekontoret, helse og omsorg, og NAV. Ut over dette rapporteres

det om antatt avvik på følgende enheter per 31.8.2015:

Rådmannens fellesutgifter inkl. stab/støtte rapporterer om prognose på kr 2,1 mill mer

i utgifter enn budsjett. Dette skriver seg fra arbeidet med eiendomsskatt, forlik i

mobbesak, advokatbistand, avklaring av rettslige spørsmål og saker.

Skolefaglig rådgiver får økte kostnader ved at PPT utgiftene, hvor det har vært en
forskyvning i utgifler, rettes opp dette året. Dette gir en merutgift i 2015 på
kr 375 000.

Eidsvåg bame- og ungdomsskole rapporterer om antatt mindreutgift på kr 1 000 000
på grunn av lavere avlønning enn budsjettert.

Indre Nesset bame- og ungdomsskule rapporterer om antatt mindreutgift på kr 200 000
på grunn av merinntekt på sjukerefusjoner.

Bamehagene rapporterer om antatt netto mindreutgifl på kr 140 000på grunn av

mindre behov for tiltak til barn med spesielle behov, lavere lønnskostnad på vikarer og

ingen som har ønske om lærlingeplass.

Teknisk, samfunn og utvikling rapporterer om merforbruk på kr 1,59 mill. Dette
skriver seg fra vedlikehold av eiendommer, kommunale veger, samt arbeid med
eiendomsskatt (matrikkelføring).

Kultur vil få en innsparing på budsjetterte midler til flerbrukshall med kr 0,2 mill. Det

blir ingen drift av hallen i år.

Lønnsoppgjøret

Det er budsjettert med 3,5 pst lønnsøkning fra 2014 til 2015. 46 prosent av dette er allerede

fordelt til enhetenes budsjett ved tildeling av rarnrner for 2015. Resten, kr 3,137 mill, var

avsatt i påvente av endelig lønnsoppgjør for 2015. Rådmannen har gjort en fordeling av

lønnsøkning med 3,2 pst. Dvs. at det står igjen kr 541 000 på reserver.
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Pensjonskostnader

Det foreligger nye rapporter vedrørende pensj onskostnaden for 2015 fra Kommunal

landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) per september 2015. På grunn av

omlegging av pensjonsordningen for KLP-folkevalgte viser prognosen en innsparing på

kr 93 000i forhold til budsjett for 2015. Den vesentligste endringen rapporteres fra SPK som i

sin prognose har innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av

pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører reduksjon i pensjonskostnaden

og i pensjonsforpliktelsen. Endringen utgjør en innsparing på pensjonskostnaden med

kr  1  217 000.Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2016.

Oppsummering drift pr. 31.8.2015

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp. Det vil si at alt som

ikke går ut over daglig drift må det utsettes innkjøp av. Likedan må ledige stillinger holdes

vakant så lenge som mulig.

Kommunens driftsregnskap ser ut til å resultere i et merforbruk på i underkant av kr 1 mill for
2015. I denne prognosen ligger det strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond,

samt ytterligere budsj ettkorrigering med mer bruk av disposisj onsfondet. Dette fører til at

disposisjonsfondet vil være tomt ved årets slutt.

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik (1000 kr):

363 skatt og rammeoverføringer

2 500 salg av konsesjonskraft

220 kalkulatoriske renter (sjølkostornrådet)

-  530 eiendomsskatt, inntekter

+ 1 000netto rentekostnad

-  2 052 Nesset kraft as, utbytte og renter ansvarlig lån

- 674 enhetenes netto innsparing, inkl. reserver og innsparing pensjon

+  4  415 kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond

-  924 merforbruk  -  mangler fmansiering

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å aWike vesentlig

fra prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet
j anuarffebruar 2016.

I  prognosen ligger det en betydelig svikt i inntekter. I tillegg knytter det seg en del usikkerhet

til følgende:

0  Skatt og rammeoverføringer  -  det knytter seg usikkerhet omkring endelig resultat som

blir kjent januar/februar 2016.

0  Klagebehandlingen for eiendomsskatt er ikke ferdig. Det er stor sannsynlighet for at

dette vil medføre økte kostnader, samt reduserte inntekter.

0  Strømprisen er lav, noe som kan medføre enda større svikt i inntektene ved salg av

konsesjonskrafl.

0  Det er også usikkert hvor stor effekt rådmannens varsel om ansettelsesstopp og

innkjøpsstopp får.
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INVESTERINGER — UBRUKTE LÅNEMIDLER

Årets investeringsbudsjett er på kr 53,7 mill. Så langt i året er det brukt kr 8,8 mill, dvs. 16,5

pst av årets bevilga midler til investeringsprosjektene. Det rapporteres om at midler

tilsvarende ca. kr 20 mill ikke vil bli benyttet i inneværende års budsjett. Det er forskjellig

grunner til at bevilgningene ikke vil bli brukt opp, blant anna:

-  Prosjektet er avsluttet og midlene er ikke brukt opp.

-  Prosjektet er større enn først antatt. Totalramme er ikke stor nok og må derfor utredes

nærmere.

-  Prosjektet er forsinket.

Ubrukte lånemidler (ikke budsjetterte) er på ca. kr 3,4 mill per 31.8.15. Hvis bevilgningene

ikke blir brukt opp vil dette også gi seg utslag i mer ubrukte lånemidler ved årets slutt.

F OND

Kraftfondet: Til disposisjon: kr 476 508.

Disposisjonsfond: Antatt saldo 31.12.2015: kr  4  415 038.

Utviklingsfondet: Antatt saldo 31.12.2015: kr 437 533.

Investeringsfondet: Antatt saldo 31.12.2015: kr  2  078 545.

28



FINANSFORVALTNING PR. 31.08.2015

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

31.08.14 31.12.14

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 62,8 54,8

Gjennomsnittlig avkastning tertialet over  3 mill kr  (%) 2,38 2,29

Gjennomsnittlig avkastning tertialet under  3  mill kr  (%) 0,75 0, 75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 1,29 1,21

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr  10  mill i 3md 2,85 2  76

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr  10  mill i  6  md 2,75 '

Uten binding, plassert kr 5 mill

30.04.15 31.08.15

50,4 38,4

2,10 1,99

0,75 0, 75

0,94 0,89

2,31 2,15**

2,40 2,40**

2,50

*) $T1X  en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks (Benchmark) i  pengemarkedsplasseringer

**) Bindingen  på disse ble avsluttet  1.7.2015  pga. lav likviditet.

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd.

Gjeldsforvaltning

Lâneportefølje 31.08.14 31.12.14

Totalt MNOK 291 286

Herav rentebinding *) MNOK 104,9 103,1

Rentebínding Andel  % 36,0 36,1

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 2,4 2,0

*) Rentebínding ett år fram  i  tid og over.

Lån med flytende rente:

31.08.2014 31.12.2014 30.04.2015

Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt

(MNOK) rente  %  (MNOK) rente  % (MNOK) rente  %

1,4 2,43 1,4 2,27  1,3 2,19

184,70 2,25 143,0 2,25 181,6 2,25

Lån med rentebinding, saldo pr.  31.08.2015:

Saldo Rentesats Bundet til

(MNOK) dato

32,0 2,00  27.06.2016*

22,8 3,83 07.09.2016

18,6 2,62 10.10.2016

10,5  3,55 02.12.2016

3,9 5,22 06.10.2018
13,3 3,85 12.12.2018

*) Under  ett  år fram  i  tid

30.04.15 31.08.15

284,2 281,7

101,9 69,1

35,8 24,5

1,7 1,6

31.08.2015

Saldo Gj.snitt

(MNOK) rente  %

1,3 2,04

212,6 1,88

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken as og KLP  Kommunekreditt. Oversikten viser at fastrenteandelen er

på  24,5  prosent.

Kommunens gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er på 1,6 år.
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Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35 prosent (lån med

rentebinding 1 år fram i tid og over). Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon - vektet

rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.

Renterisikoen ved endring i renten på 1 prosentpoeng utgjør kr 1,7 mill per år.

Rådmannen vurderer refinansieringsrisikoen som lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med

unntak av ett lån på kr 39,1 mill (forfall  i  2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen å være i tråd med kommunens finansreglement med unntak av

rentebindingen som i dette tertialet er redusert til 24,5 prosent. Det betyr at rådmannen må binde opp mer

av låneporteføljen i faste renter for at finansforvaltningen skal være i tråd med kommunens

finansreglement.
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Kommentar til sykefravær i Nesset kommune etter 2. kvartal 2015
2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2.  kvartal 8,50  10,75 8,48 8,59  9,41  8,09  6,31 10,12  7,66  10,45  8,86
2.  kvartal 9,49 11,54 6,41 8,86 7,88 6,24 5,63 8,57 7,05 8,80 9,87

Cf. kvartal 7,27 7,57 5,97  6,28 5,32 5,75 6,07 7,91 7,39 9,39
Aret 9,41 8,17 7,96 7,97 6,79 6,11 7,65 7,70 8,46

Generelt:
Hittil i år har vi et fravær  på  8,98  %. Sammenligner med  2.  kvartal  2014  representerer dette en reduksjon i

fi-aværet på ca. 2 %-poeng. De 4 siste årene har fraværet i  2.  kvartal ligget på mellom 6  -  12  %  totalt for

kommunen.  2.  kvartal  2014  hadde vi en fraværsprosent  på 11,54.  Dette er det høyeste tallet vi har målt siden

2005.  Både 1. og 2. kvartal viser en nedgang i fraværet.

Pr. 2.kvarta1 hadde i totalt  2692  fraværsdager fordelt på 542 tilfeller gir dette en gjennomsnitt i antall

fraværsdager på 5 dager pr. tilfelle. Det er sagt at et normalt sykefravær i befolkningen ligger på ca  4-5  %.

Vi startet i  2014  et større prosjekt kalt:
.'}-l'e£9e i  ali? vi gjør -J-‘olfiefiefse og arüeiáñelie ñánofí ñánd; og håper at dette kan påvirke
sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en prosjektperiode på 3 år, der vi har fått støtte

både fra KLP og KS. For at kommunen skal lykkes med dette er vi helt avheng av at alle ledere og ansatte har

fokus på  dette hele tiden. Målet med arbeidet er å redusere sykefraværet med 10% hvert år de neste tre årene.

Service, kultur og rådmannskontoret  3,25%  pr. 2. kvartal
Stabilt lavt fravær. Men, det er få ansatte her, og ett eller to sykefravær vil gi store utslag på statistikken

prosentvis. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er pà 4 dager.

Teknisk, samfunn og utvikling, 7,57  %  pr.  2.  kvartal
Teknisk, samfunn og utvikling ligger omtrent som tidligere. Med forholdsvis få ansatte vil det også her bli store
utslag når flere går ut i langtidssykefravær, og tilsvarende utslag når de er tilbake i jobb. Gjennomsnitt lengde på

langtidsfravær er  35,75  dager

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, 3,94%  pr.  2.  kvartal
Fraværet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole har gått mye ned siden 2. kvartal  2014  da fraværet var  på  15,43

%. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  10,5  dager

Indre Nesset barne- og ungdomsskule  4,28  %  pr. 2. kvartal
Ved  INBUS  har det vært en halvering i fiaværet sett opp mot 2. kvartal  2014  Gjennomsnitt lengde på

langtidsfravær er  18,5  dager

Barnehagene  13,32%  pr. 2.  kvartal
Bamehagene  har ligget på en fraværsprosent på rundt 8 'Éfb de siste to årene gjennom året. Som vi ser har det vært
en økning i  2.  kvartal  2015.  Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  15,5  dager

Helse og omsorg, l1,69%  pr.  2.  kvartal
Helse og omsorg har hatt en nedgang i fiaværsprosent sammenlignet med  2.  kvartal  2014.  Av totalt 859

fraværsdager er det 595 dager som er knyttet til langtidsfravær. Gjennomsnitt antall dager pr. tilfelle for fravær

over  16  dager er  på  15  dager. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  15,7  dager

Eidsvåg 09.07.15

Anne-Karin Sjøli
Personalsjef
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Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2015  -  samleskjiema

1.kv.

2.kv.

3.kv

4.kv.
H1tt1l

iår

Zí

Fravær 1-8 dager egenmel Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall

dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv.

15538 152 175 1,13 % 61  220 1,42 % 63  925  5,95  %  1320

14455  141 139  0,96 % 56 127  0,88  %  69  1106 7,65  %  1372

0

0

29993  293 314  1,05  % 117 347 1,16 % 132  2031 6,77 2692

Fravær Fravær

2015 2014

Prosent

8,50  10,75 v.

9,49 11,54 7:.

7,27 °«.

8,02 “/o

8,98 9,41 '4.

Fravær

2013

Prosent

8,48 v.

5,41 v.

7,57 v.

10,25  %

8,l7%

Fravær

2012

Prosent

8,59  %

8,86  %

5,97  %

8,47 %

7,96 v.

Fravær

201  I

Prosent

9,41  %

7,88  %

6,28 %

8,35 v.

7,97  %

Fravær Fravær Fravær

2009 20082010

Fravær Fravær Fravær

2007 2006 2005

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

8,09  %

6,24  %

5,32  %

7.52  %

6,79 %

6,31  %

5,63  %

5,75  %

6,75 %

5,11%

10,12  %

8,57  %

6,07  %

5,32 v.

7,64  %

7,66  %

7,05  %

7,91  %

8,19%

7,70  %

10.45 %

s,so %

7,39 %

7,27 %

8,46 %

8,86 %

9,87 %

9,39  %

8,42  “/-

9,15%



SYKEFRAVÆR  -  OVERSIKT PR.  ENHET
l-Travær  1-8  dager Egem  Fravær 0-16  dagfer Eravær over 16  dg 'Total [ 2015 2014 2013 2012

Mulige Antall Antall Prosenf  E1511  Antall Prosent Anta Antall Prosent Antall
agsv. tulell uagsv. tmell  cfigsv. tulell dagsv. dagsv.

Barne' agene
LEV. 1407 14 12 0,85 °o 1 3  0,21 % jl 159 11:30  %  174 12,37  9,71  % 10,46 8,92 %

2.kV.  1371 7  11  0,80  °o 1 3  0,22  % 11 182 13,27  %  196 14,30 8,45 % 5,54 7,47 %

3.1(V 0 4,50  %  1,94 6,13  %

4.1(V. 0 6,32  %  11,50 12,60  %

Hittil 2778 21  23 0,83  % 2 6 0,22 % 22 341 12,28 % 370 13,32 7,28 %  9,45 8,87  %

7eRm' E samZun""n ofi u  Ælmg
1.15. 1152 8 15 1,30  % 1 7  0,61 % 1 64 5,56 "Æ 86 7,47  4,50  %  12,37 7,61 %
2.1(V. 1080 3  0,28  "fo 1 1 0,09 % 3 79 7,31 'Ås 83 7,69 5,06  %  6,69 5,29  %

3.1(V 0 5,09  %  3,88 7,02  %

.kv. O 7,81 v. 11,32 7,30 %
Hittil  2232 ll 18 0,81 °/o 2 8  0,36 % 4 143 6,41 % 169 7,57  5,55  %  8,68  6,82  %

Helse  og omsorg
1.kV.  7800 98 101 1,29 “u 48 163 2,09  %  40 595  7,63  % 859 11,01 13,16  %  9,33 11,02 %

2.1(V. 7425 108 105 1,41  % 46 89 1,20  % 44  727  9,79  %  921 12,40 13,69 % 7,97 11,90  %

3.1(V 0 9,27  % 9,40 7,70 %

‘}.kV. 0 10,44 'Vo 11,74  8,87 %

mitfil 15225 206 206 1,35 % 94 252 1,66 % 84 1322 8,68 % 1780 11,69 11,64 % 9,63 9,83  %

2011

8,51 %

11,66  %
7,78 %

8,32 %

9,01  %

12,53 v.
17,00 %

11,32 v.
10,70 v.

12,75 v.

11,88  %

9,00 °/o

6,52 °/o

9,99  %

9,35  %

2010

9,44 v.
6,60 v.
5,35 v.
3,62 v.

7,51%

3,66 v.
1,20 v.
2,19 v.
9,71 v.
4,25 %

10,90 v.
3,54 v.
3,12 v.

10,02 v.
9,40 %

2009

6,24 v.
6,75 v.
3,72 v.
3,12 v.

5.08  %

5,38 %

8,53 %

12,01 %

7,46 %

8,25 %

9,16 v.
7,64 v.
7,20 v.
7,90 v.

7,97 %

2008

6,66 ‘Va

7,22  %

5,46 ‘Yo

3,41 %

6,14v.

13,33 v.
3,65 v.
5,91 v.
7,14 v.
8,78 %

10,02 v.
3,40 v.
6,26 v.
6,31 v.

7,86  %

2007

12,05v.
11.10v.
11,21 v.
3,31 v.

10,69 ‘Ye

9,79 %

7,76 %

14,56  %
15,59  %

12,13 v.

10,27 v.
3,57 v.

11,20 v.
10,04 v.

10,01 %

2006

17,73 v.
15,36 v.
5,74 v.

12,75 v.

13,12 %

3,50 v.
0,94 v.
6,04 v..

11,53 v..

7,08 %

13,50 v.
13,61 v.
12,05 v.
9,15 v.

12,01 %



SYKEFRAVÆR  -  OVERSIKT PR.  ENHET
Eravær 1-8 dager Egefl Fravær 0-16 dager Eravær over 16 dg Total ] 2014] 2013] 2012] 2011] 2010] 2009] 2008 ] 2007 ] 2006

Mulig Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antal] Antall Prosent Antall Fravær 1 prosent
dagsv. [tilfelle dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. l L  ] ] l ]

Servi "e, kultur og rå dmannskontoret Tallene rm før 2013 gjelder bare iådmannskontoret.
.  . 1438 11 15 1,04  % 2 10 0,70  % 4  28 1,95  %  53 3,69 4,18  %  2,18  %  3,90  %  5,25  %  5,52 ‘Va 0,96 V» 2,07  %  4,00  %  10,93  %

2.kv. 1177 6 2 0,17  % 2 2 0,17  % 5  28 238% 32 2,72 2,14  %  0,96  %  4,05 "x.  2,33  v. 3,51 v. 0,42 v. 2,10  vi.  2,13  v. 8,17  %
3.1(V 1,45  %  3,33  %  8,43 ‘.'/o  3,61 %  2,25  %  6,59 % 1,13  %  3,63  %  3,66  %

4.kV. 0,37  %  4,17 % 9,92  %  4,36  %  0,62  %  8,23  %  1,60  %  1,32  %  1,36  %

Hittil 2615 17 17 0,65  % 4 12 0,46  % 9  56 2,14  % 85 3,25 2,05  %  2,57  % 6,52 v. 3,93 v. 2,97 v. 4,14 v. 1,73 v. 2,76 v. 6,14 v.

ElaSVüg 5arne- Og ungaomsskole

LIE. 2081 10 20 0,97  % 8 35 1,31  % ü 37 1,381'Á1 98 3,66 11,36  %  9,90  %  8,10 'fa 6,64  %  4,99  %  4,91  %  14,14  %  4,65  %  5,15  %

2.kv. 2427 17 0,70  % 5  28 1,15  % 5  58 2,39  %  103 4,24 15,43  %  7,08  %  9,09 % 4,54  %  4,55  %  3,48  %  11,53  %  5,97  %  4,82 %
3.kV 0 7,58 ‘Va 5,76 % 3,35 'Vi 4,24 % 4,05 "/n 2,74 % 7,34  %  4,24  %  5,40  %

4.kV. 0 6,64  %  9,69 % 6,36 “fu 5,55  %  5,22  %  3,76  %  7,49  %  6,90  %  6,86  %

Hittil 5108 32 43 0,84  % 13 63 1,23  % 9 95 1,86  %  201 3,94 10,29 v. 3,12 va.  6,65%  5,25 v. 4,70 v. 3,72 v. 10,16 %  5,45 % 5,56 v.

Tnar  ’ssei  Fame Og ungaomsskule

IE. _'O'60' T' 6 0,57  % 1 2 0,19  % 3 42 3,96  %  50 4,72 8,18 v. 1,94 v. 1,88 v. 6,33 v. 4,70 v. 1,36 v. 8,10 v. 3,29 v. 4,30 e».
Uq 2.kv.  975 l 1  0,10  % 1 4 0,41  % 1 32 3,28  %  37 3,79 9,37 v. 3,83  va.  2,53 v. 4,09 v. 5,10 v. 3,63 v. 7,73  %  4,35 v. 2,72 v.
à  3.kv 5,49 "41 3,26  %  1,99  %  4,69  %  1,54  %  3,90 "/6: 4,34  %  1,59  %  3,58  %

4.kV. 5,53  %  6,49  %  7,86  %  9,57 % 3,84  %  4,46  %  1,04  %  5,52  %  1,87 %

Hittil 2035 6 7 0,34  % 2 6 0,29  % 4 74 3,64  %  87 4,28 7,29 v.  3,35 v. 3,58 v. 6,21 v. 3,76 v. 3,36 v. 5,36 % 3,77 v. 3,10 v.



Vedtaksoppfølging -  utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK)

seleksjon:

Rapport generert:

2013/1156-10

Utvalg: 30  -  Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Vedtalstatus: B  -  Under behandling

07.10.2015

Iverksettlng av opprelslngsordnlng for tldllgere barnevernsbarn  I  Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
HOK 1 lverksettlng av opprelslngsordnlng for tldllgere barnevernsbam  I  More og Romsdal
Status: Frlst: iverksatt: Adm. enhet:
Under HELO  -  Helse og omsorg
behandflng

Merknad:
Avtale med Fylkeskommunen ennå lkke underskrevet.

2014/1226-10 Moderasjonsordnlnger for foreldrebetaling  I  barnehage
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
HOK 1 Moderasjonsordnlnger for foreldrebetallng I  barnehage
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under BARN  -  Barnehagene l Nesset
behandflng

Merknad:
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ePhorte®

Saksansvarlig:
JSC  -  Jan Karsten Schjølberg

Saksansvarllg:
TBE  -  Tanja A. Holsæther Bersås



seleksjon: Utvalg: 31  -  Utvalg for teknisk, næring og miljø, Vedtakstatus:  B - Under  behandling

Vedtaksoppfølging -  utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM)

Rapportgenerert: 07.10.2015

zooa/ 1120-44
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2012/506-B8
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2015/489-2
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Badeplassen  -  forslag forenklet løsning
Vedtakstittel:
Badepiassen  -  forslag forenklet løsning
iverksatt:

Tlitak langs Eidsvågelva  -  Grunnundersøkelser l Eidsvåg -  Oppfølging av rapport
Vedtakstlttel:
Tiltak langs Eidsvågelva  -  Grunnundersøkeiser  I  Eidsvåg -  Oppfølging av rapport

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

iverksatt:

Kommunehuset, rehabilitering gslms/ yttervegger, og Innvendig rehabilitering av legesenteret
Vedtakstittel:
Kommunehuset, rehabilitering geslrnsl ytteweggefr, og inmefndig rehabilitering av legesenteret

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

iverksatt:

Utsatt til budsjettbehandllng I 2016

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling
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Saksansvarlig:
CRE  -  Claus Reiners

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
AME  -  Anita Marie Meisingset



Seleksjon:

Rapport generert:

2008/ 1098-6
Utvalg:
F
Status:
Under
behandhng

Merknad:

Planprogrammet vedtatt av Nesset formannskap 07.04.2011. Arbeidet med planen starter opp etter at kommuneplanen er vedtatt

2012/1402-7

Vedtaksoppføiging -  Nesset formannskap

Utvalg: 3 -  Nesset formannskap, Vedtaistatus:  B -  Under behandling

07.10.2015

Planprogram for Traflkkslkkerhetsplan  I  Næset kommune 2011  -  2014
Nr: Vedtakstittel:
1 Planprogram for Trafikksikkerhetspian  I  Nesset kommune 2011  -  2014
Frlst: iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Strategi for å slkre at Nesset Iensmannsko ‘uu består
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Status: Frlst: iverksatt: Adm. enhet:

Under ORD  -  Ordføreren
behandflng

Merknad:

2014/142-5 GID 060/012  -  I" r  ‘  fra at: ",' , '  flytebrygge Bugge  -  Rune Husvlk
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 060/012  -  Dispensasjon fra strandplanregeien- flytebrygge Bugge  -  Rune Husvlk
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:
saken utsatt til retningslinjer for flytebrygger er utarbeidet

2014/579-14 Kommunereformen  -  videre prosess l Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Kommunereformen  -  videre prosess  I  Nesset kommune
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD -  Rådmannen
behandflng

Merknad:

2008/ 105-35
Utvalg:

F
Status:
Under
behandflng

Merknad:

2015/578-1
Utvalg:

F
Status:

Under
behandflng

Merknad:

Fonnannskapet

2014/1317-2
Utvalg:
F
Status:
Under
behandflng

Merknad:

Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt
Nr: Vedtakstittel:
1 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt
Frist: iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Vurdering av anke til Høyesterett  -  mobbesak
Nr: Vedtakstittel:
1 Vurdering av anke til Høyesterett  -  mobbesak
Frist: lverlæatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

vedtoki møte 14.04.15 å trekke anke til HR.

GID 026/026  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 026/041
Nr: Vedtakstittel:
1 GID 026/026  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 026/041
Frist: iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Søker har akseptert betingelser. Oppmåiingsforretning avholdes i løpet av hosten.
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Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
RHU  -  Rolf Jonas Hurlen

Salsansvarllg:
GAS  -  Gunnar Astad

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
VLI  -  Vegard Øverås Lied

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle-Sarvlk



2015/ 717-2
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:
Søker har akseptert betingelser. Oppmålingsforretning er avholdt. Saken er  I  sluttfasen.

2011/194-13
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:
Sak vedr. GID 029/256 er fullført og avsluttet. I sak vedr. GID 029/258 venter kommunen på underskrevne skjemaer fra partene.

201.4/ 338-4
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frlst:
Under
behandflng
Merknad:
Oppmåiingsforretnlng avholdes uke 41. Avventer skredfagllg vurdering.

2015/136-4
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frlst:
Under
behandhng
Merknad:
Oppmålingsforretning avholdes uke 41. Avventer skredfagilg vurdering.

2009/1150-35
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frlst:
Under
behandflng

Merknad:

Under behandling

2015/793-1
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2012/75-12
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frlst:

Under
behandflng
Merknad:

GID 027/059  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 027/085
Vedtakstlttel:
GID 027/059  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 027/085
iverksatt:

GID 029/014  -  Arealoverførlng av grunn til GID 029/256 og 029/258
Vedtakstlttei:
GID 029/014  -  Areaioverføring av grunn til GID 029/256 og 029/258
iverksatt:

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom rundt nybygd bolighus
Vecltakstlttel:
GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom rundt nybygd bolighus
iverksatt:

GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom
Vedtakstlttel:
GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom
IveriGatt:

Adm. enhet:
TSU -Teknlsk, samfunn og
utvlkllng

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvlkllng

Søknad om redusert renovasjonsavglft for hytter  I  området rundt Aursjøen
Vedtakstlttel:
Søknad om redusert renovasjonsavglft for hytterl området rundt Aursjøen
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD  -  Rådmannen

Saisansvarllg:
HSØ  -  Håvard Tjeile-Sørvik

Saksansvarlig:

Hsø  -  Håvard Tjene-sørvlk

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle-Snrvlk

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle—SDrvik

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Klokset

Oppstart  -  oversikt over helsetllstand og påvlrknlngsfaktorer for et målrettet folkeheisearbeld I Nesset
Vedtakstittel:
Oppstart  -  oversikt over heisetiistand og påvirkningsfaktorer for et målrettet foikehelsearbeid I Nesset
iverksatt:

Reguleringsplan for Eresfjord og Vlstdal skisenter  -  offentlig ettersyn
Vedtakstittel:
Reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter  -  offentlig ettersyn
Iveriæatt:

38

Adm. enhet:
HELO  -  Heise og omsorg

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvlkllng

Saksansvarlig:

MHU  -  Mari Husan

Saksansvarlig:

HFR  -  Hogne Frydenlund



2015/76-19 GID 059/008  -  Klage på vedtak- bygging av tilbygg hytte  -  Monlca og Pål Ove Hans
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 059/008  -  Klage på vedtak- bygglng av tilbygg hytte  -  Monica og Pål Ove Hånes
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og GAS  -  Gunnar Astad
behandling utvikling

Merknad:
klagen er sendt til fylkesmannen

2014/1234-8 GID 030/005  -  Arealoverførlng av 0,5 daa til GID 030/024  -  I" ,.  j  fra ' ,_' a. "  '
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 030/005  -  Arealoverføring av 0,5 daa til GID 030/024  -  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og HSØ  -  Håvard Tjelle-Sorvlk
behandling utvikling

Merknad:

Kiagefrist utløper medio oktober. Oppmåiingsforretning er avholdt og saken kan siuttføres dersom det ikke kommer innsigelser.

2013/827-15 GID 078/005  -  Opprettelse av ny g- unnelendom
Utvalg: Nr: Vedtakstittei:
F 1 GID 078/005  -  Opprettelse av ny grunneiendom
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og HSØ  -  Håvard TjelIe-Sørvik
behandling utvikling

Merknad:
Klagefrlst utløper medio oktober. Oppmållngsforretning blir avholdt  I  lopet av høsten dersom det ikke kommer innsigelser i saken.
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Vedtaksoppfølging -  Nesset kommunestyre
ePhorte®

Selelesjon: Utvalg: 4  -  Nesset kommunstyre, Vedtakstatus:  B - Under  behandllng

Rapport generert: 07.10.2015

2008/1687-2 Vlnmonopolutsalg l Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Vinmonopoiutsalg i Nesset kommune
status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 11.01.2009 RÅD  -  Rådmannen RHU  -  Rolf Jonas Hurlen
behandflng

Merknad:

Følges opp i forhold til tettstedsutvlklingsprosjekt og butlkksenterutvlkiing

2009/164-12 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS  -  utvldet økonomisk ramme
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS  -  utvidet økonomisk ramme
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift MBR  -  Malin Bruseth

behandflng

Merknad:
Prosjektet er ferdig, skal utarbeide byggeregnskap

2008/ 195-21 Flerbrukshall l Nesset  -  hallgruppas utrednlng
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Flerbrukshall l Nesset  -  hallgruppas utredning
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drlfl: BBA  -  Bjarne Bakken
behandflng

Merknad:

Oppstart av bygging av flerbrukshall skjer når grunnundersokelsene i sentrumsområdet er avsluttet og eventuelle stabiliseringstiltak er utført.

2008/1120-26 Badeplass Eldsvåglelra  -  revldert plan
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Badeplass Eidsvågieira  -  revidert plan
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drift CRE  -  Claus Reiners

behandflng

Merknad:

Toalettbygg sendes ut på anbud mal 2013. Eventuelle fyllingsarbeider begynner når resultatet av grunnundersøkelsene foreligger.

2008/195-38 Flerbrukshall  I  Nesset  -  ny ramme og finanslering
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Flerbrukshall  I  Nesset  -  ny ramme og finanslering
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drlfl: CRE  -  Claus Reiners
behandflng

Merknad:
oppstart av prosjektet er utsatt på grunn av manglende kartlegging av kvikkleire i Holtan/Eidsvåg området. Prosjektet fortsetter når resultatet av grunnundersøkeisene foreligger

og NVE har godkjent reguleringsplanen for området.

2011/158-8 Opparbeldelse av Strandpromenade l Eidsvåg sentrum
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Opparbeldelse av Strandpromenade  I  Eidsvåg sentrum
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfi EFO  — Elnar  Fossestøl
behandHng

Merknad:
Del 1 av prosjektet er startet opp
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2009/520-42 Samhandllngsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstlttei:
K 1 Samhandllngsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Mire og Romsdal
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO  -  Helse og omsorg JSC  -  Jan Karsten Schjølberg
behandflng
Merknad:

Ny revldert avtale vil ble sendt  I  lopet av oktober  2015

2010/795-5 Samhandllngsavtale mellom Rusbehandllng Midt-Norge og kommunene  I  Midt-Norge
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Samhandllngsavtale mellom Rusbehandiing Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO  -  Helse og omsorg JSC  -  Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:
Ny revidert avtale vil bli sendt i lopet av oktober 2015

2008/1120-39 Badeplass Eldsvågielra  -  revidert planløsning
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Badeplass Eidsvågleira  -  revidert planløsning
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfl: CRE  - Claus  Relners
behandllng

Merknad:

2010/1298-19 Kommunal overtakelse av vel, vann- og avløp I  Sjøgarden boligfelt
Utvalg: Nr: Vedtakstittei:
K 1 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift VLI  -  Vegard Øverås Lied
behandflng

Merknad:
Avtale er under utarbeidelse

2010/351-12 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skoie
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saisansvarllg:

Under TD  -  Teknisk drift MBR  -  Malin Bruseth
behandflng
Merknad:

2013/528-1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gj _,  ,  av  ' '  ' " og b,_ '
Utvalg: Nr: Vedtakstlttei:
K 1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift EUN  -  Eilen Undseth
behandflng
Merknad:

2011/801-6 Brannberedskap Vlstdal  -  bedre im telnnsatsberedskap
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Brannberedskap Vlstdal  -  bedre forsteinnsatsberedskap
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfl: EFO  -  Elnar Fossestol
behandling

Merknad:
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2013 / 520-1
Utvalg: Nr:
K 2
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

2013/507-1

Utvalg: Nr:
K
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2008/ 247-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2013/528-5
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2013/ 749-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandfing

Merknad:

Frist:

Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/Nesset Ungdomsskole
Vedtakstlttel:
Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ Nesset Ungdomsskole
iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk driit

Nesset brann- og redningsvesen  -  økt ressursbehov

Vedtakstittel:
Nesset brann- og redningsvesen  — okt ressursbehov
Iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk drlfl

Flytting eller rehabilitering -  kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Vedtakstittei:
Flytting eller rehabilitering -  kommunal pumpestasjon  på  eiendommen gnr.  27  bnr. 9
iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk drift

Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Vedtakstittel:

Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Forvaltnlngsrevlsjonsrapport  -  Vedlikehold av kommunale bygg I  Nesset kommune
Vedtakstittel:
Forvaitnlngsrevisjonsrapport  -  Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD  -  Rådmannen

Saken er ferdig politisk behandlet. Anbefalinger fra k.styret skal oppfoiges etter 12  -  18  mnd.

2014/283-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2012/ 1235-2
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

Frist:

Dimensjonering av Nesset brann- og rednlngstjeniste  I  Vistdal og Eikesdalen
Vedtakstittel:
Dimensjonering av Nesset brann- og rednlngstjeneste l Vistdal og Eikesdalen
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Brannsikrlngstlltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage
Vedtakstittel:

Brannslkrlngstlltak Vlstdal bofellesskap 09 Vistdal skole 09 barnehage
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling
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Saksansvarlig:
CRE  -  Claus Reiners

Saksansvarlig:
EFO  -  Einar Fossestøi

Saksansvarlig:
LMO  -  Leif Arne Mo

Saksansvarlig:
MBR  -  Malin Bruseth

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
EFO  -  Einar Fossestol

Saksansvarlig:
MBR  -  Malin Bruseth



2013/ 878-2
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Mandat til evaluering/ revlderlng av dagens politiske organisering og deiegasjonsregiement
Vedtakstlttei:
Mandat til evaluerlng/ revlderlng av dagens politiske organisering og delegasjonsreglement
iverksatt:

Sak til politisk behandling ljuni 2015. Høring høst  2015.

2013/1216-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

ForvaItnlngsrevlsjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoii kommuner
Vedtakstlttel:
Forvaitningsrevisjonsrapport om Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og `I'lngvoll kommuner
iverksatt:

Tilbakemeldinger på oppfølging av rapporten er sendt til revisjonen 01.05.2015

201 1/ 27-92
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

201  1/838-27
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

2011/1288-11
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Frist:

Frist:

Sluttbehandling -  Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Vedtakstittel:
Sluttbehandling -  Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
iverksatt:

Sluttbehandling -  Reguleringsplan  -  Holtanområdet
Vedtakstittel:
Sluttbehandling -  Reguleringsplan  -  Holtanområdet
iverksatt:

Etablering av friviiiigsentral  I  Næset
Vedtakstittel:

Etablering av frlvllllgsentrai i Nesset
iverksatt:

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
RÅD -  Rådmannen

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Vedtak er fattet om opprettelse av frlvllllgsentral l Nesset fra  01.09.15.  Arbeidsgruppe er nedsatt for gjennomføring.

2012/1498-27
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2014/579-18
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

Sluttbehandling -  Detaijregulerlngspian for Mardalsmoen
Vedtakstittei:
Sluttbehandling -  Detaijregulerlngsplan for Mardalsmoen
iverksatt:

Kommunereformen  -  prosess  I  Nesset kommune
Vedtakstittei:
Kommunereformen  -  prosess l Nesset kommune
iverksatt:
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Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby



2014/1226-2
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2008/ 247-35
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2010/527-53
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Satser for foreldrebetaling I Barnehagene I Nesset
Vedtakstlttel:
Satser for foreldrebetaling I Barnehagene i Nesset
iverksatt: Adm. enhet:

BARN  -  Barnehagene l Nesset

Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Vedtakstlttel:

Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27bnr. 9
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Heise og omsorg  -  utbygging av i" Hm j- r' og g  *  "g
Vedtakstlttel:
Helse og omsorg -  utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Vedtak om utbygging er fattet.

2015/ 409-8
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

20 13/ 69-23
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2014/965-15
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2014/579-43

Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

Søknad om 'njenkebeviiiing  -  Eidsvåg Bed & Breakfast
Vedtakstlttel:
Søknad om skjenkebevilling -  Eidsvåg Bed & Breakfast
iverksatt: Adm. enhet:

SERV  -  SERVICEKONTORET

Anmodning om bosetting av flere flykninger med bakgrunn I dagens flyktningkrise.
Vedtakstlttel:
Anmodning om bosetting av flere flykninger med bakgrunn I dagens flyktningkrise.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Nesset Kraft AS  -  selskapskontroll
Vedtakstlttel:
Nesset Krait AS  -  selskapskontroll
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Saksansvarlig:
TBE  -  Tanja A. Hoisæther Bersås

SaiGansvarlig:
VLI ~  Vegard Øverås Ued

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
HEJ  -  Hege Jørstad

Saksansvarlig:
TST  -  Toril Meihelm Strand

Saksansvarlig:
LHU  -  Llv Fleischer Husby

Kommunereformen  -  Anbefaling av Nesset kommunes alternativer til sammenslåing med andre kommuner  -  Oppnevning av
forhandlingsutvalg

Vedtakstlttel:
Kommunereformen  -  Anbefaling av Nesset kommunes alternativer til sammenslåing med andre kommuner  -  Oppnevning av forhandlingsutvalg
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Forhandlingsutvalg er opprettet og er I funksjon.
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Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby



2008/154-24
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2013/708-55
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2015/ 538-2
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2015/210-18
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2008/ 1805-41
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2015/ 162-7
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2009/1150-37
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2008/ 1636-31
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegerlng til rådmann og andre
Vedtakstittel:
Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegerlng til rådmann og andre
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Lensmannsbrekka - Jevlka
Vedtakstittel:
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for  gang- og sykkelvei Lensmannsbrekka - Jevlka
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Traflkksikring av kommunale veger
Vedtakstittel:

Traflkksikring av kommunale veger
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Solbjøra
Vedtakstittel:
Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Soibjøra
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie
Vedtakstittel:

Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie
Iverksatt: Adm. enhet:

NAV - NAV Nesset

Søknad om tilskudd til nytt boligfelt  I  Eidsvåg - Langfjorden Hyttefelt AS.
Vedtakstlttel:
Søknad om tilskudd til nytt boligfelt i Eidsvåg - Langfjorden Hyttefelt AS.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Ny behandling - renovasjonsavglft for hytter  I  området rundt Aursjøen
Vedtakstittel:
Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter  I  området rundt Aursjøen
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Interkommunalt samarbeid - innkjøp
Vedtakstittel:
Interkommunalt samarbeid - innkjøp
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

45

Saksansvarlig:

AKL  - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:

VLI - Vegard Øverås Ued

Saksansvarlig:
VLi - Vegard Øverås Lied

Saksansvarlig:
HHE - Hans Olav Henden

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset



2011/824-45 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen  -  Byggepianer  -  Finansiering
Utvalg: Nr: Vedtakstiltel:
K 1 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen  -  Byggepianer  -  Finansiering
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU -  Teknisk, samfunn og HFR -  Hogne Frydenlund
behandling utvikling

Merknad:
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Endringer i folketallet i Nesset  -  2. kvartal  2015

Beskrivelse
Folketalet ved inngangen av  kvaflalet

Fødde

Døde

Fødselsoverskot

Innvandfing

Lhvandfing

Innflytting, innalandsk

Utflytting, innalandsk

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring

Folkevekst

Folketalet  ved  utgangen  av kvartalet
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Endringeri folketalli Møre og Romsdal- 2.kvartaI2015

1502 Molde

1504 Ålesund
1505KrBfiansund

1511VanWven

1514Sande (M. og R.)

1515 Herøy (M.og R.)

1516 Ulstein

1517 Hareid

1519Volda

1520Ørsta

1523 Ørskog
1524-Norddal

1525SUanda

1526 Stordal

1528SykkWven

1529Skoüe

1531Suh

1532 Giske

1534 Haram

1535Vestnes

1539Raunm

1543 Nesset

1545Midsund

1546SandØV

1547Aukm

1548 Fræna

1551EMe

1554 Averøy

1557Gjemnes

1560'fingvoH

1563Sunndm

1566Surnadfl

1567 Rindal

1571HaBa

1573Smøh

1576Aure

SUM M. og R.

2015K1

lnngangkv.

26392

46316

24507

3258

2635

8934

8292

5065

8977

10589

2294

1676

4605

1043

7707

4465

8855

7924

9120

6708

7445

2975

2068

1262

3466

9787

3463

5794

2580

3090

7155

5976

2038

1563

2146

3549

263719

Folkevekst

75

163

21

3

-17
24

50

29

54

-13

475

Utgangkv.

26467

46479

24528

3261

2618

8958

8342

5094

9031

10576

2298

1673

4609

1033

7700

4489

8842

7939

9156

6687

7450

2982

2083

1260

3465

9769

3467

5800

2581

3111

7195

5976

2047

1561

2142

3525

264194
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2015K2

lnngangkv.

26467

46479

24528

3261

2618

8958

8342

5094

9031

10576

2298

1673

4609

1033

7700

4489

8842

7939

9156

6687

7450

2982

2083

1260

3465

9769

3467

5800

2581

3111

7195

5976

2047

1561

2142

3525

264194

Folkevekst

80

94

332

Utgangkv.

26547

46573

24503

3267

2609

8963

8334

5119

8968

10623

2312

1670

4621

1028

7717

4533

8872

7982

9173

6677

7469

2973

2083

1259

3475

9753

3468

5825

2571

3104

7184

5981

2045

1557

2153

3535

264526



Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 2015

1.5.  -  31.8.2015

Bygd Tomter Bolig/ Fritidsboliger Småbruk/ Forretnings-

Ieiligheter gardsbruk eiendom

Eidsvåg 5 2 1

Eidsøra 1 1

Ra usa  nd 2

Eresfjord 1 2 1

Rød

Vistdal 2

Ranvik

Bugge 1

Gussiâs

Eikesdal
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Omsetning av eiendommer i  Nesset kommune

1.tertiaI 2012 2.tertial 2012 3.tertiaI 2012

2012

Tomter (naust, 2

hytter, bolig)

Enebofig 9

Fritidseiendom 7

Småbruk/gardsbruk 5

Forretningseiendom  5

Leiligheter

2013

1.tertiaI 2013

Tomter (naust, 8

hytter, bolig)

Enebofig 7

Fritidseiendom

Småbruk/gardsbruk  3

Forretningseiendom

Leiligheter

2014

1.tertiaI 2014

Tomter (naust, 4

hytter, bolig)

Enebofig 10

Fritidseiendom 6

Småbruk/gardsbruk

Forretningseiendom

Leiligheter

2015

1.tertiaI 2015

Tomter (naust, 2

hytter, bolig)

Enebofig 13

Fritidseiendom 14

Småbruk/gardsbruk

Forretningseiendom 2

Leiligheter

3

2.tertial 2013

6

6

10

2.tertial 2014

10

18

11

2.tertial 2015

3

50

6

10

GNNN-b

3.tertial 2013

3

15

17

3.kvartal

4

12

4

2

2

6  (gbnr 29/43)

3.kvartal 2015



Nr.: 9/  2015 02.  oktober  2015

Mindre auke i  arbeidsløysa enn frykta
Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved

utgangen av september. Når vi tek omsyn til vanlege svingingar gjennom året har vi den siste månaden hatt ei auke på

75, klart mindre enn auka de to føregåande månadene. Det er ei faktisk nedgang på  41 0  ledige frå august. Arbeidsløysa

ved utgangen av september er lågare enn frykta og figuren over arbeidsløysesprosenten viser at utviklinga er betre i

Møre og Romsdal enn i Iandet  siste  månaden. Men vi er samtidig realistiske, og vi regner med ei auke i arbeidsløysa det

neste halvåret , seier fjflkesdirektør Stein Veland.

Denne månaden tek vi med ei oversikt over utviklinga blant dei som er delvis ledige, på tiltak, heilt permitterte og delvis

permitterte. F igurane på neste side .syner at alle desse gruppene har auka samanlikna med ifjor, spesielt andelen

permitterte er høgare i nå.

Utviklingav sesongiustert arbeilisloyse:

 
Sesonglustert arbeidsløyse! Møre og Romsdal frå  2003 5'5°"'ll““°"t flbeldslivsel  Mir!  og Romsdal fråjan  2015
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I september  2015  er det  3  589  personar heilt utan arbeid  i  Møre og Romsdal. Det svarar til 2,6 prosent av
arbeidsstokken og er ei auke  i  arbeidsløysa på  24,7  prosent frå same månad  i  fjor.

I september  2015  har vi 471 arbeidssøkjarar  i ulike  arbeidsmarknadstiltak, 129 fleire enn  i  september  2014.  Til
saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 060 personar  i fylke.  Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,1
prosent for kvinner og 3,0 prosent for menn.

I landet er det  79  623  heilt  ledige. Dette er  2,9  prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent
samanlikna med same periode  i  fjor.

NAV MØRE OG ROMSDAL

Post- og besøksadresse; Gotfred Lies plass  3  II  6415 Molde Kontaktperson: Ass. Fylkesdirektør Ørjan Haram. tlf.  454  49  842

Neste publisering av statistikk om arbeidsmarknaden: 30. oktober  2015
Ved publikasjon av tall frá denne pressemeldinga skal NAV Møre og Romsdal

www.nav.no oppgis som kilde.
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Delvis ledige, arbeidssøkjarar på tiltak, helt og delvis permitterte

Vi ser at vi i løpet av det siste året, i tillegg til å ha fått feire heilt ledige også har fleire som er delvis ledige eller

som er på tiltak.

 
Helt ledige permitterte Delvis ledige permitterte Arbeidssøkjarari

Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
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Arbeidsløysa fordelt på yrkesbakgrunn og alder

Arbeidsløyse i Møre og Romsdal fordelt på yrkesbakgrunn

 
I  September  2014  I  August 2015 ‘September  2015
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Talet  på helt  ledige -
September 2015

Fwke

01 Østfold
02 Akershus

03 Oslo

04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og
Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms

20 Finnmark
99 Ikkje i et
fylkesdistrikt

Riket

Menn

2 521
4  342

6  978

1  250
1 023
2  241
2 001
1 795
1 413
1 973
6 066
4 703

608
2 247
2  461
1 086
1 929
1 102

797

60

46 596

Kvinner

2 118
3 573

5 499

967
821

1 883
1 545
1 139

807
1 246
3  612
3 085

408
1 342
1 787

720
1 274

723
461

17

33 027

Sum

4 639
7 915

12 477

2 217
1 844
4 124
3 546
2 934
2 220
3 219
9 678
7 788

1 016
3 589
4 248
1 806
3 203
1 825
1 258

77

79 623
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I prosent av Endring siste
arbeidsstokken

3,2 °/o
2,6 °/o

3,4 °/o

2,3 °/o
1,9 °/o
2,8 °/o
2,9 °/o
3,4 °/o

3,9 °/o
3,5 °/o
3,8 °/o
2,8 °/o

1,8 °/o

2,6 °/o

2,6 °/o
2,6 °/o
2,6  %
2,1  %
3,2 °/o

2,9  °/o

mnd

-526
-521
-670
-299
-185
-180
-237
-114
-197
-208
387

-319

-140
-410
-403
-310
-284
-275
-192

4

-5 079

Endflng
siste àr

-575
157

-352
-473
-87

5
-254
-101
404
429

3973
1403

121
711
276
51

-102
4

-41

-73
5435



Talet pà helt ledige -
September 2015

Kommune

1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund

1511 Vanylven
1514 Sande

1515 Herøy
1516 Ulstein

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Ørsta
1523 Ørskog
1524 Norddal

1525 Stranda

1526 Stordal

1528 Sykkylven
1529 Skodje
1531 Sula

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy
1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide
1554 Averøy
1557 Gjemnes

1560 Tingvoll
1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal
1571 Halsa

1573 Smøla
1576 Aure

Sum

Menn

184
436
327

24
42
74

100
65
51
63
24

6
34

9
42
36
58
57
72
82
68
31
20

4
19
89
33
35
10
19
48
38

8
6

13
20

2 247

Kvinner

117
278
178

9
21
54
44
35
28
46
13

2
26

8
21
25
41
30
64
40
35
16
13

6
9

56
14
25

3
15
23
18

3
9
7

10

1 342

Sum

301
714
505

33
63

128
144
100

79
109

37

60
17
63
61
99
87

136
122
103

47
33
10
28

145
47
60
13
34
71
56
11
15
20
30

3 589
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I prosent av
arbeidsstokken

2,1 °/o
2,8 °/o
3,9 °/o
2,0 °/o

4,5 °/o
2,8 °/o
3,2 °/o
3,7 °/o
1,7 °/o
2,0 °/o

3,0 °/o
0,9 °/o
2,4 °/o

3,3 °/o
1,5°/o
2,5 °/o
2,1 °/o
2,1 °/o
2,9 °/o

3,4 °/o

2,6 °/o

3,0 °/o
3,2 °/o
1,5 °/o
1,6 °/o
2,8 °/o
2,6 °/o

2,0 °/o
1,0 °/o
2,3 °/o
2,0 °/o
1,8 °/o
1,1 °/o
1,9 °/o

1,8 °/o
1,7 °/o

2,6  °/o

Endflng
siste mnd

-62
-85
-19
-17

4
-45
-7

-11
-14
-29
-2
-1
-2
-3

-18
-8

-14
o

14
-21

Endfing

siste àr

55
68

120
15
32
16
78
35
7

-16
12
-5
24
-8

-18
9

23
28
43
64
44
4

20
2
7
9
9



Tilgang på stillingar.

Tilgang på stillingar vil seie kor mange stillingar som i løpet av ein månad blir offentlig utlyst, registrert av

arbeidsgivar på NAV.no eller meldt til NAV.
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Figuren over syner ein fallande trend i tilgang på stillingar dei siste par åra.

Akademiske yrker

Barne- og ungdomsarbeid

Butikk- og salgsarbeid

Bygg og anlegg

Helse, pleie og omsorg

Induslriarbeid

Ingeniør- og ikt-fag

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitl

Jordbruk. skogbnik og fiske

Kontorarbeid

Ledere

Meglere og konsulenter

Reiseliv og transport

Serviceyrker og annet arbeid

Undervisning

Møre og Romsdal

Tabellen syner at tilgangen på stillingar i september 2015 har gått ned med  12  prosent samanlikna med

jan.14 i

Tilgang etllllnger september 2014 Tilgang etllllnger september 2015 endring

39

23

90

71

215

88

77

4

2

37

9

33

91

77

58

914

tilgangen på stillingar eit år tilbake i tid.
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77
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67

41

6

2

29
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Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2014/502-123 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 97/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2015 

Vedlegg 

1 Søknad om ekstrabevilgning av investeringsmidler – kirkelig fellesråd 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  2 500 000 

Eiendomsskatt  530 000 

Utbytte og renter av ansvarlig lån  2 052 000 

Rentekostnad – netto innsparing 1 000 000  

Skolefaglig rådgiver, dekning PPT og prosjektskjønn, minus 

lavere pensjonskostnad   630 000 

Kommunens felleskostnader, rådmannens stab/støtte, arbeid 

med eiendomsskatt, forlik mobbesak, advokatbistand mm., i 

tillegg til arbeid med kommunereform 

 

2 122 000 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, lavere lønn og 

pensjonskostnader 1 825 000 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskule, merinntekt 

sjukerefusjon og lavere pensjonskostnader 580 000  

Barnehagene, netto innsparing 140 000  

Politisk virksomhet, lavere pensjonskostnad 93 000 

 Teknisk, samfunn og utvikling, matrikkelføring, vedlikehold 

kommunale veger og kommunale bygg   1 455 000 

Kultur, ikke drift av flerbrukshall 200 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 541 000  

Rammeoverføring/skjønn, kommunereform, prosj. mobbing 500 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 900 000 

 Bruk av disposisjonsfond 1 510 000   

Balanse 9 289 000 9 289 000 



 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 2015 

Korrigert 

budsjett 2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600158 Flerbrukshall 5 000 000 - 4 950 000 50 000 45 325 000 

600169 Relokalisering barnehage/skole 2 700 000 150 000 2 850 000 *21 950 000 

600244 Adressering i Nesset / skilting 500 000 -200 000 300 000 1 000 000 

600249 Avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 000 -179 000 0 *21 000 

600278 Legesenter, innvendig rehabilitering 2 950 000 -2 700 000 250 000 3 000 000 

600282 Legekontor, fornying fastmont utstyr 300 000 -300 000 0 300 000 

600290 Overføringsledn Meisal vannverk 4 000 000 -3 500 000 500 000 6 500 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 -4 000 000 2 000 000 22 350 000 

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegg 3 000 000 -2 870 000 130 000 6 000 000 

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde 600 000 170 000 770 000 *770 000 

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde 300 000 50 000 350 000 *350 000 

600303 Eidsvåg b/u-skole, søppelrom 500 000 200 000 700 000 *700 000 

600304 Eresfjord b/u-skole, nytt inngangsparti 800 000 50 000 850 000 *850 000 

600309 KF, inngangsdør Nesset kirke 200 000 60 000 260 000 *260 000 

600311 Brannsikring Vistdal skole/barnehage 300 000 200 000 500 000 *500 000 

600312 Brannsikring Vistdal bofellesskap 870 000 -600 000 270 000 870 000 

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering 1 500 000 -750 000 750 000 1 500 000 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 1 300 000 -400 000 900 000 *900 000 

600317 Trafikksikring kommunale veger 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 2 900 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  -20 569 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 reduseres med kr 20 569 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift:  kr   3 069 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr 17 500 000 

 

Det vises til vedtak i kommunestyrets sak 60/15 i møte den 18.6.2015. Bevilgningen til kjøp av bolig 

med kr 2 500 000 finansieres med utbrukte lånemidler. 

 

 

Saksopplysninger 

 

I hht kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I kommentarene 

til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte organene. Dersom det 

skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-

budsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, jf. § 47 nr. 2.  

 

I samme paragraf nr. 3 skal kommunestyret gjøre nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres 

kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold 

til budsjettet. 

 



I forbindelse med utarbeidelse av tertialrapport pr 31.8.2015 rapporteres det om antatt merforbruk på i 

underkant av kr 1 mill for året etter at disposisjonsfondet er benyttet fullt ut. Det betyr at det ikke er 

mulig å gi tilleggsbevilgning for alle innrapporterte avvik. Rådmannen har foreslått tilleggsbevilgning 

tilsvarende ca. 91 prosent av rapportert avvik for å få budsjettet i balanse. 

 

Ved avslutning av regnskapet 2014 var det kr 15,051 mill i ubrukte lånemidler til finansiering av 

investering. I 2015 er det brukt kr 5,7 mill i budsjettvedtaket i tillegg til kr 5,965 mill i 

budsjettkorrigeringer hittil i år. Før vedtak i denne saken er det en saldo på ubrukte lånemidler til 

investeringer på kr 3,386 mill. 

 

Det er tertialrapporteringen per 31. august som ligger til grunn for rådmannens forslag til justering av 

budsjettet for 2015. 

 

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp, men det er usikkert hvor stor 

effekt dette vil få på årets resultat. 

 

Drift 

 

Skatt og rammeoverføringer 

Per 31.8 ser det ut til at det kan gå mot en inntektssvikt på kr 363 000 ved årets slutt. Hva som blir 

endelig resultat avhenger mye av skattemånedene september og november, samt ligningsoppgjøret for 

2014 og endelig fordeling mellom skattekreditorene. Dette er veldig usikkert og rådmannen foreslår 

derfor ingen budsjettkorrigering.  

 

Salg av konsesjonskraft 

Nesset kraft as rapporterer om prognose på i underkant av kr 4 000 000. Dette er en svikt på  

kr 2 500 000 i forhold til budsjetterte inntekter. Rådmannen foreslår å justere budsjettet i henhold til 

dette, selv om endelig resultat i 2014 gav et bedre resultat enn prognosen per 31.8.14 tilsa. 

 

Eiendomsskatt 

Foreløpig utskriving av eiendomsskatt viser at kommunen mangler kr 530 000 i forhold til budsjett. 

Sannsynligheten er stor for at inntektssvikten kan bli større etter at klagebehandlingen er ferdig. 

Rådmannen foreslår å justere budsjettet i forhold til det vi er kjent med så langt. 

 

Kalkulatoriske renter (sjølkostområdet) 

Per 31.8 ser det ut til at det vil bli lavere inntekter på dette området. Samtidig vil dette slå ut på endelig 

kalkyle for gebyrområdene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Rådmannen foreslår derfor ingen 

justering av budsjettet på dette området. 

 

Rentekostnad 

Per 31.8 ser det ut til at det vil bli netto lavere rentekostnad enn budsjettert, forutsatt at rentene holder 

seg på samme nivå, dvs. ca. 1,7 pst på flytende lånegjeld resten av året. Prognosen på innsparing er på 

kr 1 000 000 og rådmann foreslår tilsvarende budsjettjustering. 

 

Kommunens felleskostnader og rådmannens stab/støtte 

Antatt avvik på kr 2 100 000 skyldes arbeid med eiendomsskatt, forlik i mobbesak, advokatbistand, 

avklaring av rettslige spørsmål og saker. Kommunen har ikke brukt mer midler enn anslaget som ble 

lagt fram i sak om utvidelse av eiendomsskatt, men budsjetteringen har ikke vært god nok. 

Rådmannen foreslår å dekke inn kr 1 922 000 av dette. 

 

Kommunen har fått kr 200 000 overført i rammetilskuddet til bruk på arbeidet med kommunereform. 

Enheten trenger derfor en økning på samme beløpet i sin ramme. 



 

Skolefaglig rådgiver 

Det rapporteres om økte kostnader ved at PPT-utgiftene, hvor det har vært en forskyvning i utgifter, 

rettes opp dette året. Dette gir en merutgift i 2015 på kr 375 000.  Kostnaden skal dekke skoleplass, 

assistent og skyss til elev ved Tøndergård skole. Rådmannen foreslår å dekke inn kr 342 000 av dette. 

 

Nesset kommunene sammen med 9 andre kommuner på Nordmøre har fått midler/prosjektskjønn fra 

fylkesmannen, kr 300 000 for beredskapsteam mot mobbing. Nesset har fått overført midlene i 

rammeoverføringene. Skolefaglig rådgiver må derfor få økt sin ramme tilsvarende.  

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Enheten antas å spare inn midler på lønn på grunn av lavere avlønning enn budsjettert. Det antas at 

innsparingen vil bli på kr 1 000 000.   

 

Indre Nesset barne- og ungdomsskule 

Enheten antas å spare inn midler på grunn av mer refusjon sjukelønn enn budsjettert. Det antas at 

innsparingen vil bli på kr 200 000. 

 

Barnehagene 

Barnehagene antas å spare kr 140 000 ved mindre bruk av tiltak til barn med spesielle behov, lavere 

lønn ved vikarbruk, ikke inntak av lærling (ingen søkere).  

 

Teknisk, samfunn og utvikling 

Enheten anslår en prognose på merforbruk på kr 1 590 000. Dette på grunn av arbeid med 

eiendomsskatt (matrikkelføring), vedlikehold kommunale veger og vedlikehold av eiendommer. 

Rådmannen foreslår å dekke inn kr 1 455 000 av dette. 

 

Kultur 

Flerbrukshallen antas ikke å komme i drift i 2015. Enheten vil derfor spare budsjetterte midler på  

kr 200 000 til formålet. 

 

Pensjonskostnader  

Det foreligger nye rapporter vedrørende pensjonskostnaden for 2015 fra Kommunal 

landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) per september 2015. På grunn av 

omlegging av pensjonsordningen for KLP-folkevalgte viser prognosen en innsparing på  

kr 93 000 i forhold til budsjett for 2015. Politisk virksomhet sin ramme kan reduseres med dette 

beløpet. 

 

Den vesentligste endringen rapporteres fra SPK som i sin prognose har innarbeidet ny uføreordning i 

folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling.  Begge disse endringene 

medfører reduksjon i pensjonskostnaden og i pensjonsforpliktelsen. Endringen utgjør en innsparing på 

pensjonskostnaden med kr 1 217 000. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2016. 

Forholdsmessig reduseres rammene til Eidsvåg barne- og ungdomsskole med kr 825 000, Indre Nesset 

barne- og ungdomsskule med kr 380 000 og skolefaglig rådgiver med kr 12 000.  

 

Investering 

 

Økonomisk rapportering per 31.8.2015 danner grunnlaget for behov for bevilgninger i 2015. 

Investeringsbudsjettet er ettårig. Forutsetninger endres i løpet av året og det er rådmannens oppgave å 

rapportere dette til politisk behandling. Rapporteringen viser at noen prosjekter trenger økt bevilgning, 

mens andre prosjekter viser innsparing, eller utsettelse til senere år. 

 



Flerbrukshall (prosjekt 600158) 

Prosjektet har ikke kommet i gang da det avventes avklaring vedrørende oppstartstidspunkt av 

sikringstiltak.  

Årets bevilgning reduseres med kr 4 950 000, fra kr 5 000 000 til kr 50 000.  

Totalramme er uendret kr 45 325 000.  

 

Relokalisering barnehage, barne-/kulturskole (prosjekt 600169) 

Bygningsmessige arbeid er ferdigstilt for begge byggetrinn. Gjenstående arbeid innenfor prosjektet er 

asfaltering av området utenfor tilbygget ved barnetrinnet, EIBUS. Det er viktig at dette blir gjort 

snarest og innenfor inneværende år da bygget forringes vesentlig av slitasjen som påføres gulvene når 

sand og grus blir med fottøyet inn.  

Prosjektet mangler midler for å ferdigstille dette arbeidet og det er behov for at rammen på årets 

bevilgning økes med kr 150 000, fra kr 2 700 000 til kr 2 850 000.  

Totalramme økes også med kr 150 000, fra kr 21 800 000 til kr 21 950 000. 

 

Adressering i Nesset / skilting (prosjekt 600244) 

Hovedinnkjøp av vegnavnskilt er gjennomført. Det er behov for supplering, men dette vil ikke skje før 

i 2016 og 2017. Oppsetting av skiltene er under arbeid, om lag 40 % de innkjøpte skiltene er satt opp. 

Arbeidet vil fortsette inn i 2016 og ikke avsluttes før 2017. Årets bevilgning vil ikke bli brukt opp. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 300 000.  

Totalforbruk anslås til kr 335 000 ved årets utgang. 

Totalramme er uendret kr 1 000 000. 

 

VA – avtale med grunneiere Mørkvatnet (prosjekt 600249) 

Saken er avsluttet uten ytterligere kostnader. Romsdal jordskifterett – sak 1500-2012-004 er 

rettskraftig. Det er derfor ikke behov for budsjettert bevilgning. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 179 000 til kr 0. 

Totalramme reduseres også med kr 179 000, fra kr 200 000 til kr 21 000. 

 

Legesenteret – innvendig rehabilitering (prosjekt 600278) 

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og fremtidsrettet vurdering av tilstand og 

bruksformål. Prosjektet vil bli vurdert på nytt i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. Årets 

bevilgning vil ikke bli benyttet i sin helhet. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 2 700 000, fra kr 2 950 000 til kr 250 000. 

Totalramme er uendret kr 3 000 000. 

 

Legekontoret – fornying av fastmontert utstyr (prosjekt 600282) 

Investeringene ses i sammenheng med renovering av legesenteret, jf. prosjekt 600278. Årets 

bevilgning vil ikke bli benyttet. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 300 000 til kr 0. 

Totalramme er uendret kr 300 000. 

 

Overføringsledning til Meisal vannverk (prosjekt 600290) 

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal. Prosjektet ble startet i 2014 ved etablering av 

pumpestasjon på Toven (som også forsyner Raudsand). Trasse er under planlegging, og prosjektet må 

ses i sammenheng med renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Budsjettert bevilgning vil ikke bli benyttet 

i sin helhet i 2015. Prosjektet vil gå over til 2016. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 3 500 000, fra kr 4 000 000 til kr 500 000. 

Totalramme er uendret kr 6 500 000. 

 

Renseanlegg Eidsvåg vannverk (prosjekt 600296)  



Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet starter opp høsten 2015, etter 

avsluttet forprosjektet. Budsjetterte midler for 2015 vil ikke bli benyttet i sin helhet. TNM opprettet 

byggekomite 6 september, første møte i byggekomite ble holdt 11.9.2015. På grunn av valget 2015 må 

det opprettes ny byggekomite. Prosjektet vil fortsette og sluttføres i 2016/2017. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 4 000 000, fra kr 6 000 000 til kr 2 000 000. 

Totalramme er uendret kr 22 350 000. 

 

Kommunehus, rehabilitering gesims/yttervegger (prosjekt 600297) 

Arbeidet er ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og fremtidsrettet vurdering av tilstand og 

bruksformål. Prosjektet vil bli vurdert på nytt i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 2 870 000, fra kr 3 000 000 til kr 130 000. 

Totalramme er uendret, kr 6 000 000. 

 

Eidsvåg barneskole, uteområde (prosjekt 600298) 

Kunstgrasbanen ved Barnetrinnet, EIBUS sto ferdig i sommer og har vært et yndet ball-lekeområde 

både i og utenfor skoletiden. Men mer omfattende grunnarbeid enn forutsett ga prosjektet økte 

kostnader. Prosjektet har hatt et overforbruk og det er behov for at disse midlene etterbevilges i år.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 170 000, fra kr 600 000 til kr 770 000.  

Totalramme økes også med kr 170 000, fra kr 600 000 til kr 770 000. 

 

Eresfjord barnehage, nytt gjerde (prosjekt 600300) 

Det er klart for etablering av nytt gjerde ved Eresfjord barnehage. Innkomne tilbud viser at årets 

bevilgning mangler noen midler. Det ble nødvendig med nedstøping av flere gjerdestolper enn først 

antatt. Det er behov for å øke rammen med kr 50 000 da innhentede tilbud viser at nåværende ramme 

ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 50 000, fra kr 300 000 til kr 350 000.  

Totalramme økes også med kr 50 000, fra kr 300 000 til kr 350 000. 

 

Eidsvåg barne-/ungdomsskole, søppelrom (prosjekt 600303) 

Barnetrinnet, EIBUS mangler avfalls skur og bod til lagring av snøfres m.m., etter at det eksisterende 

huset måtte tas i bruk til lagring av leker da skolen ble samlokalisert. Det er behov for å øke 

bevilgningen til dette arbeidet da innhentede tilbud viser at nåværende ramme ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 700 000. 

Totalramme økes også med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 700 000. 

 

Eresfjord barne- og ungdomsskule, nytt inngangsparti (prosjekt 600304) 

Inngangspartiet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er klar til rehabilitering. Bevilget ramme 

mangler noen midler da fasaden krever mer oppgradering enn først antatt. Det er behov for å øke 

remmen med kr 50 000 da innhentede tilbud viser at nåværende ramme ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 50 000, fra kr 800 000 til kr 850 000. 

Totalramme økes også med kr 50 000, fra kr 800 000 til kr 850 000. 

 

Kirkelig fellesråd, branndør/nødutgang Nesset kirke (prosjekt 600309) 

Prosjektet har vist seg å bli noe dyrere enn forutsatt på grunn av utfordringer underveis som ikke var 

lett å oppdage forut. Dette ifølge fellesrådet v/kirkevergen som har sendt inn søknad om 

tilleggsbevilgning på kr 60 000 for fullføring av rømningsvei/branndør i Nesset kirke. 

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 60 000, fra kr 200 000 til kr 260 000. 

Totalramme økes også med kr 60 000, fra kr 200 000 til kr 260 000. 

 

Brannsikring Vistdal skole og barnehage (prosjekt 600311) 

Brannsikring av Vistdal skole og barnehage har hatt god fremdrift, men bevilgede midler holder ikke 

til ferdigstillelse. Det er avgjort at det beste for skoleorganiseringen og brannsikkerheten er at alle 



elever samlokaliseres i 1. etg, i den nyeste delen av skolen. Dette har medført mer rehabiliteringsarbeid 

enn medregnet i rammen. Det er behov for å øke rammen for fullføring av brannsikringen. Det er 

behov for å øke årets bevilgning med kr 200 000, fra kr 300 000 til kr 500 000. 

Totalramme økes også med kr 200 000, fra kr 300 000 til kr 500 000. 

 

Brannsikring Vistdal bofellesskap (prosjekt 600312) 

Brannsikring av Vistdal bofellesskap står for tur, men det er fortsatt usikkert hvordan konsulentene vil 

løse utfordringen med den branntekniske dokumentasjonen. Utførende brannsikring vil trolig komme i 

gang i år, men ikke fullført. Budsjetterte midler kan reduseres i år og delvis overflyttet til 2016.  

Årets bevilgning kan reduseres med kr 600 000, fra kr 870 000 til kr 270 000.  

Totalramme er uendret kr 870 000. 

 

Botjenesten Holtan (prosjekt 600315) 

Rehabilitering ved Botjenesten Holtan gjelder renovering av boligmassen til botjenesten og 

omsorgsboligene. Utførelsen må gjøres steg for steg da virksomheten må ha løpende drift gjennom 

hele renoveringsperioden. Det er usikkert hvor mye midler man rekker å bruke i år, men anslår  

kr 750 000. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 750 000, fra kr 1 500 000 til kr 750 000.  

Totalramme er uendret kr 1 500 000. 

 

Rehabilitering pumpestasjon på GID 27/9 (prosjekt 600316) 

Prosjektet gjelder rehabilitering av kloakkpumpestasjon ved Sjøgarden. Rehabiliteringen er et resultat 

av rettsforlik med grunneier. Prosjektet er i avsluttende fase og budsjettert bevilgning vil ikke bli 

benyttet i sin helhet.  

Årets bevilgning kan reduseres med kr 400 000, fra kr 1 300 000 til kr 900 000. 

Totalramme reduseres også med kr 400 000, fra kr 1 300 000 til kr 900 000. 

 

Trafikksikring kommunale veger (prosjekt 600317) 

Prosjektet gjelder utbedring av kommunale bruer, samt oppsetting av totalt 1 kilometer autovern ved 

flere kritiske punkt på kommunale veger. Prosjektet ble kostnadsberegnet og deler av prosjektet var 

planlagt utført i 2015. Prosjektet vil i sin helhet bli lagt ut på Doffin 4.10.2015, og oppstart skjer 

tidligst 1.11.2015. Store deler av prosjektet vil dermed gå over til 2016. Prosjektet vil sluttføres innen 

utgangen av 2016. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 1 000 000, fra kr 2 000 000 til kr 1 000 000. 

Totalramme er uendret kr 2 900 000. 

 

Kommunal bolig – kjøp av bolig til utleie (nytt prosjekt) 

I kommunestyrets vedtak den 18.6.2015, sak 60/15, ble det bevilget kr 2 500 000 til kjøp av bolig, uten 

forslag om finansiering. Konsekvensen av slike vedtak er at kommunen havner på ROBEK fordi 

budsjettet ikke er i balanse, jf. kommunelovens § 60 nr. 1 a. Rådmannen tar dette med her for å få 

finansiert bevilgningen slik at ikke formelle feil fører til at kommunen blir registrert på ROBEK. 

 

Vurdering 

 

Budsjettkorrigeringene på drift er basert på informasjon i forbindelse med rapportering per 31. august. 

Det er mye inntekter som svikter; salg av konsesjonskraft, utbytte og eiendomsskatt. Samtidig har 

rådmannen foreslått justering innenfor enhetene for å tilrettelegge mer realistisk ramme for 2015 i 

forhold til den driften som er forutsatt per 31.8.  

 

Rådmann håper at resultatet kan bli noe bedre enn prognosen tilsier per 31.8. Det er viktig å unngå 

merforbruk fordi dette kan være vanskelig å dekke inn. 



 

Optimismen er stor når det gjelder kapasitet og framdrift i investeringsprosjekter ved behandling av 

opprinnelig budsjettet. Etter hvert som månedene går viser det seg at ting som oftest tar lengre tid enn 

antatt. Forutsetningene endrer seg også underveis i året. Derfor er det nødvendig med justering av 

bevilgning på de enkelte investeringsprosjektene. Spesielt fordi det er presisert at 

investeringsbudsjettet også er ettårig. Rådmannen får et bedre grunnlag for videre budsjettering i neste 

års økonomiplan ved at investeringsbudsjettet for 2015 blir så realistisk som mulig. 

 

Bevilgningene på investeringer reduseres totalt med kr 20,569 mill. De fleste av bevilgningene gjelder 

forskyvning mellom år og er en reell utsettelse av behov for midler. Disse vil komme igjen ved 

framlegging av økonomiplan 2016-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tap av frie inntekter og tomt disposisjonsfond fører til mindre handlingsrom. 

 

Betydning for folkehelse 

 



Nesset kirkelige fellesråd
Krak/zolmveien Tlf 7I  23  14 50 /7I  23  14 55

6460 Eidsvåg i Romsdal E-post: kirkever2e((uzesset.kommune..no

Nesset Kommune lo (q/ go 'L
v/ rådmann

6460 EHDSVÅG IROMSDAL

Lg  _

SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING INVISTERINGSMIDLER

Gjelder ny rømningsvei  -  branndør Nesset Kirke.

Viser til samtale om saken tirsdag 29.09.15

Vi har tidligere søkt om og fått investeringsmidler til dette i 2015 på kr 200.000,-

Prosjektet har vi arbeidet med siden Lhalvår 2014. Det har vært en arbeidskrevende prosess, da noen

utfordringer som f.eks. vedr avstandskrav mellom bygg og nærmeste grav, måtte avklares av

departementet. Bruk av konsulent har vært nødvendig siden vi er avhengig av ekstem kompetanse i et

slikt prosjekt. Og vi erfarer at dette har blitt noe dyrere en forutsatt, siden det ble noen utfordringer

underveis, som ikke var lett å se før de kom.

Nå har vi kommet så langt at vi har fått 2 anbud på bordet, og kontrakt skal skrives med valgt

entreprenør. Målet er å få dette ferdigstilt før jul.

De to anbudene var på kr 200.000,-+ mva. (totalentreprise)

Ved at vi allerede har brukt en del midler til konsulentarbeid, ser vi at vi har en underdekning på

prosjektet på kr 60.000,-

Vi søker herved om en tilleggsbevilgning på kr 60.  000,- til fullføring av rømningsvei/ branndøri

Nesset Kirke.

Er det behov for utfyllende eller flere opplysninger, ta kontakt med undertegnede.

Eidsvåg, 02.10.2015

Med hilsen
Nesset kirkelige fellesråd,

Hen
Kj ell Ro er Gammelsæter

kirkeverge

Epost: kiell.rgger.gammelseter@nesset.kommune.no



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/383-4 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 98/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 108/001 John Helde 

Vedlegg 

1 Bilde av bygningen BID693 eier John Helde 

2 GID 108/001 og 108/013 - kommunal 

eiendomsskatt 2015 - John Helde 

3 Brev datert 14.02.86 - Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

4 Brev datert 19.10.93 fra Fylkesmannen i 

M&R 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling.  

 

 

Saksopplysninger 

John Helde søker ved brev innstemplet her 16.03.15, om fritak for eiendomsskatt på to eldre 

våningshus på gnr 108 bnr 1 og bnr 13.   

 

Våningshus 1, BID 180905693 – søkes om fritak på grunn av at bygningen har historisk verdi: 

Søknaden om fritak er begrunnet med at våningshuset hverken har innlagt strøm, ildsted, vann eller 

avløp. Brukes i dag kun til lager. Søkeren hevder at bygningen har historisk verdi og at verneverdien 

kan bekreftes hos fylkeskonservatoren.  

 

Våningshus 2, BID 180905499 – søkes om fritak for eiendomsskatt: 

Søknad om fritak for eiendomsskatt her er begrunnet med at salgssummen for objektet er tilnærmet 

null og at våningshuset av den grunn bør fritas for eiendomsskatt. Denne søknaden legges fram for 

forberedende klagebehandling for Takstutvalget for eiendomsskatt. 

 



Klagefrist: 

I følge kommunens sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 §5-1 er klagefrist for klage på 

eiendomsskatt 6 uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at 

eiendomsskattelisten er lagt ut.   

 

Rådmannen legger til grunn at klagen/søknaden er levert innfor fastsatt klagefrist.  

 

Søknad om fritak på grunn av bygningen sin historiske verdi: 

Myndighet til å avgjøre om en bygning skal gis fritak helt eller delvis på grunn av historisk verdi er 

tillagt kommunestyret, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.  

 

Det følger av Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å 

frita eiendommer for eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

 

Søkeren begrunner sin søknad om fritak for eiendomsskatt med å vise til at bygningens verneverdi kan 

bekreftes hos fylkeskonservatoren. I ettertid har vi fått innlevert to dokument, brev av 14.02.86 fra 

Møre og Romsdal fylkeskommune og brev av 19.10.93 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Begge 

brevene gjelder tilskudd til restaureringsarbeid av en gammel kårstue på gården Nerland gnr 108 bnr 1 

i Nesset.  



 

Når det gjelder klagens nærmere innhold vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Vurdering 

Kommunestyret kan vedta at bygninger av historisk verdi fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Hvilke bygninger/eiendommer avgjøres derfor av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. 

Dersom kommunestyret kommer til at det er kun vedtaksfredede eiendommer som fritas vil dette bety 

relativt lite for Nesset kommune økonomisk sett. Dersom fritaket skal omfatte all vern: verneverdige 

bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren og fylkeskommunale midler og bygninger 

som kommunen eventuelt selv har vedtatt til bevaring vil dette få større økonomisk konsekvens.  

 

Nesset kommune har pr i dag ikke en godkjent kulturminneplan. En kulturminneplan skal være med på 

å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i 

kommunen. I kommunens planstrategi for 2012-2015 er arbeidet med kulturminneplan satt opp med 

start i 2013. Kommunen skal i denne planen legge til rette for hva kommunen selv synes er 

verneverdig av kultur. Med andre ord hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror 

på ikke bare hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner 

kommunen selv vil verne eller utvikle, f.eks. hvilke bygninger i kommunen som er verneverdig.   

 

Kommunestyret har fattet vedtak om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, 

vedtak 1.10.13, K-sak 81/13. Forslag til planprogram har vært ute på høring vinteren 2013/2014. 

Arbeidet med kommunen sin kommunedelplan for kulturmidler er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 15. juni 2015, sak T-33/15 en «Regional delplan for 

kulturminne». Formålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av 

kulturarven i Møre og Romsdal som flest mulig er enig om. Planen gir en presentasjon av et utvalg av 

viktige automatiske freda kulturminne og er oversikt over kulturminne fra nyere tid som har regional 

og nasjonal verdi. Kårbygningen det her søkes fritak for, er ikke tatt med på denne listen.  

 

I vår kommune har vi mange gamle bygninger. Mange av disse bygningene har ikke et formelt vern, 

men kan være registrert i et såkalt SEFRAK-register som gir informasjon om enkeltbygninger og 

bebygde anlegg. Istandsetting og vedlikehold av slike bygninger/kulturminne bør skje med kunnskap 

om og en bevisst holdning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi. Kommunen 

verner og forvalter kulturhistoriske verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanleggingen. 

 

Ut fra innkomne dokumenter i saken er det mye som tyder på at dette er en bygning som har «høg 

antikvarisk verdi». Bygningen er pr i dag ikke fredet, men fylkesmannen v/landbruksavdelingen har 

gitt tilskudd til restaureringsarbeid.  

 

Dersom en bygningen som søkes fritatt for eiendomsskatt ikke er fredet, må kommunestyret selv ta 

stilling til om denne bygningen er av historisk verdi og deretter vurdere om bygningen helt eller delvis 

skal fritas for eiendomsskatt.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 

 





KULTURAVDELINGÅ Møre og Romsdal
Fylkeshuset 6400 MOLDE Sentralbord (072) 58000 Fylkeskommune

Riksantikvaren
Bygning 18, Akershus festning
Oslo Mil.

0015 OSLO 1

Vår ref.: Molde 14 02 i86
143 . 65/TGH/HSF

SØKNAD OM STØTTE FRA KAP. 1466, POST 72 TIL FREDA OG VERNE-
VERDIGE HUS OG ANLEGG

12. februar d.å. fekk Fylkeskonservatoren inn ein søknad om
støtte frå Riksantikvaren til ei kårstove på garden Nerland,
gnr 108 bnr 1, i Nesset kommune.

Stova har høg antikvarisk verdi (jfr. fylkeskonservatoren sin
kommentar på skjemaet), og vi rår til at det blir gitt tilskott
til tiltaket.

SØkjaren har tenkt å starte arbeidet med bygninga sommaren
1987. Dersom Riksantikvaren ikkje kan handsame søknaden no
etter sØknadsfristen i haust, ber vi om at søknaden kjem med ved
handsaminga av søknadene frå Møre og Romsdal etter fristen
1. noveinber.d.å.

For fylkeskonservatoren

L
Thor Gunnar Hansen
kulturvernkonsulent

Gjenpart:
John Helde, 6364 VISTDAL



FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

‘4V
LANDBRIJKSAVDEL[NGA

FYLKESHUSET. 6400 MOLDE. TELEFON (172 58000 TELEFAX 072 58157

John Helde
6364 Vistdal

Dykkar ref Vår ref. Dato

93/01849/456.4/OSY:bfi 19/10-93

Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygningar i landbruket.

Fylkesmannen, landbruksavdelinga har på grunnlag av Dykkar søknad datert 30/6-93

løyvd eit tilskott på kr. 67.000,- til testaurering av freda / verneverdig bygg på

gnr. 108 bnr. i i Nesset.

Arbeidet skal utførast i samsvar med plan og med arbeidsfrist som vist nedanfor

Arbeidsfrist Planlagt av: Dato:

31/12-96 Martin 0. Moen 30/6-93

Som tilsynsmann vert oppnemnt: Fylkesagronom Byrge Fitje

Arbeidet må utførast etter dei prinsipp dei antilcvariske myndigheitene legg til grunn og

det skal skje i samråd med fylkeskonservator/ tilsynsmann.

Det skal førast byggenkneskap for arbeidet.

Tilskottet vert utbetalt etter anmodning frå landbrukskontoret, jordbruksetaten når det

ligg føre skriftieg melding frå søkaren, attestert byggerekneskap og heile arbeidet er

godkjent av lilsynsmannen. Det kan betalast ut focskott med inntil 75 % av løyvd tilskott

når minst tilsvarande del av arbeidet er utført.

Tilskottet kan krevjast tilbakebetaft/innløyst heilt eller delvis dersom det oppstår forhold

som er i strid med føresetnadane. Det kan krevjast morarenter av beløp som vert kravd

tilbakebetalt.

Fylkesmannen, Iandbruksavdelinga si avgjerd kan påklagast til Landbruksdepartementet,

jfr. kap. VI i forvaltningslova av 10.02.1967. Klagefrist er 3 veker etter at denne

meldinga er motteken. Klaga skal sendast om Landbrukskontoret, jordbruksetaten i

Nesset -

hl&

e e
Fylke jordsjef

Kopi: Landbrukskontoret, Jordbruksetaten i Nesset



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/614-5 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 99/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 105/001 BID 138 

Vedlegg 

1 GID 105/001 - klage på eiendomsskatt 2015 - John P. Ødegård 

2 Bilde av bygning BID 138 eier J. Ødegård 

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på våningshus GID 105/001 BID 138 avslås. 

 

 

 

Saksopplysninger 

John P. Ødegård klager ved brev av 10.04.15 på kommunens utskrivingsvedtak av eiendomsskatt på 

eldre våningshus på eiendommen gnr 105 bnr 1 i Nesset.  

 

Klagen er begrunnet med at bygningen er et gammelt kårhus som i dag brukes som lager. Bygningen 

har ikke innlagt vann eller avløp. Klageren hevder at bygningen er vernet og at eier av den grunn ikke 

får gjøre som han ønsker med bygningen.  

 

Klagefrist: 

I følge kommunens sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 §5-1 er klagefrist for klage på 

eiendomsskatt 6 uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at 

eiendomsskattelisten er lagt ut.   

 

Rådmannen legger til grunn at klagen/søknaden er levert innfor fastsatt klagefrist.  

 

Søknad om fritak på grunn av bygningen sin historiske verdi: 

Myndighet til å avgjøre om en bygning skal gis fritak helt eller delvis på grunn av historisk verdi er 

tillagt kommunestyret, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.  



 

Det følger av Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å 

frita eiendommer for eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

 

Søkeren begrunner sin søknad om fritak for eiendomsskatt med å vise til at bygningen det søkes fritak 

for er vernet.  

 

Når det gjelder klagens nærmere innhold vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Vurdering 

Kommunestyret kan vedta at bygninger av historisk verdi fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Hvilke bygninger/eiendommer avgjøres derfor av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. 

Dersom kommunestyret kommer til at det er kun vedtaksfredede eiendommer som fritas vil dette bety 

relativt lite for Nesset kommune økonomisk sett. Dersom fritaket skal omfatte all vern: verneverdige 

bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren og fylkeskommunale midler og bygninger 

som kommunen eventuelt selv har vedtatt til bevaring vil dette få større økonomisk konsekvens.  

 



Nesset kommune har pr i dag ikke en godkjent kulturminneplan. En kulturminneplan skal være med på 

å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i 

kommunen. I kommunens planstrategi for 2012-2015 er arbeidet med kulturminneplan satt opp med 

start i 2013. Kommunen skal i denne planen legge til rette for hva kommunen selv synes er 

verneverdig av kultur. Med andre ord hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror 

på ikke bare hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner 

kommunen selv vil verne eller utvikle, f.eks. hvilke bygninger i kommunen som er verneverdig.   

 

Kommunestyret har fattet vedtak om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, 

vedtak 1.10.13, K-sak 81/13. Forslag til planprogram har vært ute på høring vinteren 2013/2014. 

Arbeidet med kommunens kommunedelplan for kulturmidler er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 15. juni 2015, sak T-33/15 en «Regional delplan for 

kulturminne». Formålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av 

kulturarven i Møre og Romsdal som flest mulig er enig om. Planen gir en presentasjon av et utvalg av 

viktige automatiske freda kulturminne og er oversikt over kulturminne fra nyere tid som har regional 

og nasjonal verdi. Våningshuset som det her søkes fritak for er ikke tatt med på denne listen.  

 

I vår kommune har vi mange gamle bygninger. Mange av disse bygningene har ikke et formelt vern, 

men kan være registrert i et såkalt SEFRAK-register som gir informasjon om enkeltbygninger og 

bebygde anlegg. Istandsetting og vedlikehold av slike bygninger/kulturminne bør skje med kunnskap 

om og en bevisst holdning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi. Kommunen 

verner og forvalter kulturhistoriske verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanleggingen.  

 

Våningshuset det her søkes fritak for er ikke formelt vernet. Bygningen finnes heller ikke på listen 

over kulturminne som er foreslått vernet. Det vi si at kommunestyret selv må ta stilling til om dette 

eldre våningshuset er av historisk verdi og deretter vurdere om bygningen helt eller delvis skal fritas 

for eiendomsskatt.   

 

Rådmannen tilrår at det her ikke gis fritak for eiendomsskatt.  

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen. 

 

Betydning for folkehelse 

 





 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/646-7 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 100/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - våningshus gnr 37 bnr 1 og naust gnr 37 bnr 

4 - bygninger av historisk verdi 

Vedlegg 

1 GID 037/001 og 037/004 - klage på eiendomsskatt 2015 - Vigdis og Audun Bersås 

2 Bilde av våningshuset på gnr 37 bnr 1 - Bersås 

3 Bilde nr 2 av våningshuset på gnr 37 bnr 1 - Bersås 

4 Bilde av naust på gnr 37 bnr 4 - Bersås 

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på våningshus GID 037/001 og på naust 037/004 avslås.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Vigdis Aandalen Bersås og Audun Bersås søker ved brev av 1.04.2015 om fritak for eiendomsskatt for 

våningshuset på gnr 37 bnr 1 og for et gammel naust på gnr 37 bnr 4. Søknadene er begrunnet med at 

bygningene har historisk verdi, jfr. Eiendomsskatteloven § 7 b.  

 

Klagefrist: 

I følge kommunens sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 §5-1 er klagefrist for klage på 

eiendomsskatt 6 uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at 

eiendomsskattelisten er lagt ut.   

 

Rådmannen legger til grunn at klagen/søknaden er levert innfor fastsatt klagefrist.  

 

Fritak for eiendomsskatt på grunn av bygningen sin historiske verdi: 

Det følger av Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å 

frita eiendommer for eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  



 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

 

Søkeren begrunner sin søknad om fritak for eiendomsskatt på våningshuset mellom annet med: 

«Våningshuset er en svært gammel tømmerbygning med lave etasjer. Byggeår kan 

ikke tidfestes, men har iallefall huset denne slekta i 10 generasjoner (fra tidlig 1700), 

men de første brukerne man kjenner til var her fra begynnelsen av 1600-tallet. 

I bygdeboka fremgår at: «Husa i Oppistua har ligge slik dei no ligg så lenge folk 

veit.» Videre står det: «Stuebygninga på bruket har vore bygd i fleire etappar, og den 

midterste delen skal opphaveleg ha vore ei røykjestue.» 

Tømmerveggene her er fortsatt svarte av sot etter røyken og vitner om at huset var 

bygd før det ble påbudt med pipe i nybygde hus (1776). Det bør vurderes om huset 

skal fritas for eiendomsskatt på grunn av historisk verdi, jf. eigedomsskattel. § 7 b.» 

 

«Naust på Vollan (g.nr. 37, b.nr. 4) er av ukjent årgang, men er fra den tid Vollan lå 

under Oppistua og sjøveien var hovedferdselsåre. Gården hørte den gang til Tingvoll 

kommune på andre sida av Tingvollfjorden. Naustet er en forholdsvis stor 

tømmerbygning som har dører med trehengsler, med åpning i bakkant, trolig fra den 

tid båtene var opp mot 40 fot ifølge museumskonservator Terje Thingvold. 

Hans Audunson Bersås (f. 1858) - odelsarving i Oppistua - var første sjølveigaren på 

Bersåsvollan. Ifølge bygdeboka vart det ikkje ordna med skjøte før den 22/9-1890. 



Av skjøtet fremgår at det gamle naustet ved sjøen fortsatt skulle tilhøre Oppisua og 

derfor var det allerede den gang gammelt. 

Naustet har grodd ned i vollene og dørene sitter fast (se vedlagte bilde). Naustet har 

ikke vært i bruk på årevis, men får stå på grunn av sin historiske verdi. Det er helt 

urimelig og prinsipielt forkastelig om det beregnes eiendomsskatt på slike bygninger 

som utelukkende har stor historisk og kulturell verdi. Vi ber derfor kommunen frita 

dette naustet for eiendomsskatt i sin helhet.» 

 

Når det gjelder klagens nærmere innhold vises til vedlagte saksdokumenter. 

 

Vurdering 

Kommunestyret kan vedta at bygninger av historisk verdi fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Hvilke bygninger/eiendommer avgjøres derfor av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. 

Dersom kommunestyret kommer til at det er kun vedtaksfredede eiendommer som fritas vil dette bety 

relativt lite for Nesset kommune økonomisk sett. Dersom fritaket skal omfatte all vern: verneverdige 

bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren og fylkeskommunale midler og bygninger 

som kommunen eventuelt selv har vedtatt til bevaring vil dette få større økonomisk konsekvens.  

 

Nesset kommune har pr i dag ikke en godkjent kulturminneplan. En kulturminneplan skal være med på 

å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i 

kommunen. I kommunens planstrategi for 2012-2015 er arbeidet med kulturminneplan satt opp med 

start i 2013. Kommunen skal i denne planen legge til rette for hva kommunen selv synes er 

verneverdig av kultur. Med andre ord hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror 

på ikke bare hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner 

kommunen selv vil verne eller utvikle, f.eks. hvilke bygninger i kommunen som er verneverdig.   

 

Kommunestyret har fattet vedtak om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, 

vedtak 1.10.13, K-sak 81/13. Forslag til planprogram har vært ute på høring vinteren 2013/2014. 

Arbeidet med en kommunedelplan for kulturmidler er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 15. juni 2015, sak T-33/15 en «Regional delplan for 

kulturminne». Formålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av 

kulturarven i Møre og Romsdal som flest mulig er enig om. Planen gir en presentasjon av et utvalg av 

viktige automatiske freda kulturminne og gir en oversikt over kulturminne fra nyere tid som har 

regional og nasjonal verdi. Våningshus og naust som det her søkes fritak for er ikke tatt med på denne 

listen.  

 

I vår kommune har vi mange gamle bygninger. Mange av disse bygningene har ikke et formelt vern, 

men kan være registrert i et såkalt SEFRAK-register som gir informasjon om enkeltbygninger og 

bebygde anlegg. Istandsetting og vedlikehold av slike bygninger/kulturminne bør skje med kunnskap 

om og en bevisst holdning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi. Kommunen 

verner og forvalter kulturhistoriske verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanleggingen.  

 

Våningshus og naust det her søkes fritak for er ikke formelt vernet. Bygningene finnes heller ikke på 

listen i den Regionale delplan for kulturminner som er foreslått vernet. Det vi si at kommunestyret selv 

må ta stilling til om dette eldre våningshuset og naust er av historisk verdi og deretter vurdere om 

bygningen helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt.   

 

Rådmannen tilrår at det her ikke gis fritak for eiendomsskatt.  

 



Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.   

 

Betydning for folkehelse 

 









 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/382-2 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 101/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - Vistdal Stiftelse v/Jan Erik Nerland 

Vedlegg 

1 GID 098/026 og 099/51 - klage på eiendomsskatt 2015 - Vistdal stiftelse 

2 Bekreftelse vedrørende utbetalinger fra stiftelsen 

3 Finansdepartementets brev av 12.06.2003 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i møte 6.11.14 utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 3a.  

 

I forbindelse med budsjettjusteringer i februar 2015 fattet kommunestyret følgende vedtak i møtet 

12.02.15: 
1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.  

2.  I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt 

i 2015 for eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. Fritatte eiendommer 
takseres ikke.  

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i sak 
111/14 den 11.12.2015.   



4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer 

med selvstendige boligdeler og på fritidseiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven § 
12a.  

5. En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne 
blir opprettholdt så lenge det er grunnlag for det.  

I listen som vist til i punkt 2 gjøres følgende endringer:  

 Visthus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a  

 Eikesdal bedehus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a.  

 Vistdal stiftelse gis ikke fritak for eiendomsskatt.  

 Eiendommen gnr 61 bnr 81, Holten, Sissel Jorunn – Grendahus Bugge gis ikke fritak. Eiendommen 

er solgt og er i privat eie.  

 

Kommunestyret vedtok i dette møtet at Vistdal stiftelse ikke skulle gis fritak for eiendomsskatt.  

 

Jan Erik Nerland søker på vegne av Vistdal Stiftelse om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2015. 

Søknaden er datert 12.03.15.  

 

Av søknaden går det fram at søkeren mener Vistdal Stiftelse fyller kravene som er satt i 

Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 a for å kunne gi fritak og begrunner det mellom annet med: 

 Vistdal Stiftelse ble bygd i 1993 der det leies ut 8 stk 3 roms leiligheter til selvkost. De fungerer som 

livsløpsboliger og er et rimelig boalternativ for unge og eldre i Vistdal. 

 Ved etableringen av Vistdal Stiftelse vedtok Nesset kommunestyre å gi tomtene til nevnte boliger, 

vederlagsfritt, med bakgrunn i formålet med Vistdal Stiftelse.  

 Husleie benyttes fullt ut til vedlikehold av leiligheter, kommunale avgifter, regnskap/revisjon og 

nedbetaling av gjeld.  

 Brøyting, strøing og annet forefallende arbeide utføres av styreleder uten vederlag.  

 Styreleder/styret for Stiftelsen har ikke, fra stiftelsen ble etablert, mottatt honorar/godtgjørelse for sitt 

arbeide, se vedlagt bekreftelse av 06.03.15 fra stiftelsen sin revisor Odd Tore Rørset, Molde - firma 

BDO AS 
 

Det følger av Eskl. § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å frita eiendommer for 

eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7a – fritak for eiendomsskatt helt eller delvis for eiendommer til 

stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune: 

 

Kommunestyret står fritt til å avgjøre om fritak etter Eskl. § 7 skal innrømmes, jf, «kan». Dette gjelder 

for eiendommer til stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune. Fritaksvedtaket gjelder for ett år av 

gangen, jf. Eskl. §10. Kommunestyret kan velge mellom hel eller delvis nedsettelse av 

eiendomsskatten.  



 

Ved fritak med hjemmel i Eskl. 7a er det et krav om direkte eierskap. Eiendommen må eies direkte av 

«stiftingar eller institusjonar». Videre må stiftelsen drive en virksomhet «som tek sikte på å ganga ein 

kommune». De aktuelle stiftelsene/institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 

hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  

 

I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor 

man må vurdere bl.a. 

 Om stiftelsen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige 

 Om stiftelsen har til formål å gå med overskudd 

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer 

 Finansieringen av stiftelsen 

 

Vurdering 

Fritakene i eiendomsskattelovens § 7 er frivillig for kommunen, slik at kommunestyret avgjør om det 

vil frita eiendommer som er omfattet av alternativene i denne bestemmelsen. Et krav er imidlertid at 

eiendommer i samme kategori skal behandles likt, med mindre saklige grunner tilsier ulik behandling.  

 

Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen. Det er viktig å ha oppmerksomhet på likhetsprinsippet. 

Innenfor gruppa a) kan utvalgte eiendommer fritas, men ikke utvalgte skatteytere 

 

Det tilligger kommunestyret å foreta en konkret helhetsvurdering, hvor det må vurdere: 

 Om stiftelsen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige. 

I søknaden fra Stiftelsen blir det opplyst at stiftelsen har 8 stk. 3 roms leiligheter etter 

selvkost. De fungerer som livsløpsboliger og er et rimelig boalternativ for unge og eldre i 

Vistdal.  

 Om stiftelsen har til formål å gå med overskudd: 

Her blir det opplyst at husleie benyttes fullt ut til vedlikehold av leiligheter, kommunale 

avgifter, regnskap/revisjon og nedbetaling av gjeld.  

 Om stiftelsen deler ut utbytte til sine medlemmer:  

Statsautorisert revisor Odd Tor Rørset bekrefter ved brev av 6.03.15 at siden stiftelsen ble 

etablert har det ikke vært utbetalt lønn, honorarer eller andre godtgjørelser til styreleder 

eller styremedlemmer.    

 Finansiering av stiftelsen: 

I søknaden om fritak blir det vist til at Nesset kommune har gitt vederlagsfri tomt til 

stiftelsen.  

 

Ut fra ovenstående kan det sees ut som at formålet med stiftelsen ikke er å gi forretningsmessig 

overskudd med bidra til rimelig boligalternativ for unge og eldre i Vistdal.  

 

Rådmannen overlater til kommunestyre å vurdere om de vil etterkomme søknaden fra Vistdal Stiftelse 

om fritak for eiendomsskatt.  

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 a vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 
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Bergen kommune
v/Edel Eikeseth
Postboks 7700
5020 Bergen

Deres  ref  vår  ref Dato

2001108931-191 02/1905 SL KrO/EKT  12 06.2003

Eigedomsskattelova  §  7 bokstav a - spørsmål om fritak for barnehager

Vi viser til Deres brev av 26. april 2002 og 8. november 2002. Vi beklager den lange
saksbehan dlingstiden.

I brevene reises det spørsmål om eiendommer som brukes til barnehager kan fritas for
eiendomsskatt i medhold av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
(elgedomsskattelova) § 7 bokstav a. Etter denne bestemmelsen kan en kommune frita
helt eller delvis for eiendomsskatt  "Eigedom`dt stiftingar  eller institusjonar som tek sikte
på å gagna  ein kommune, eitfylke eller staten."

Uttrykket  "stiftingar  eller institusjonar"  har vært antatt å dekke alle typer juridiske
personer hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder foreninger.
Finansdepartementet har i et brev av 5. september 1996 uttalt at et aksjeselskap som
har til formål å sysselsette yrkesvalgshemmede vil falle inn under bestemmelsen. Også
aksjeselskaper synes derfor å kunne fritas for eiendomsskatt så lenge de øvrige
vilkårene i eigedomsskattelova § 7 bokstav a er oppfylt. Etter departementets
oppfåtning faller fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med
fysiske personer som deltakere, utenfor lovens begrep "stiftingar eller institusjonar."

Eigedomsskattelova § 7 bokstav a oppstiller krav om at stiftelsen eller institusjonen må
drive en virksomhet som er til fordel for en kommune, et fylke eller staten. Etter
departementets oppfatning må spørsmålet om hva som skal anses som slik virksomhet
baseres på en konkret helhetsvurdering Ved denne vurderingen må en blant annet se
hen til om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det
offentlige, om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd, om
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972 417807



stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer og finansieringen av
stiftelsen/institusjonen

Når det gjelder barnehager må det legges vekt på at disse tjener et allmennyttig formål
og ivaretar samfunnsfunksjoner som det offentlige har et særskilt ansvar for. I denne
sammenheng vises det til lov 5. mai 1995 nr 19 om barnehager (barnehageloven) § 7
første ledd hvor det framgår at kommunene har ansvar for utbygging og drift av
barnehager.

Eigedomsskattelova § 7 bokstav a er etter departementets oppfatning ikke til hinder for
at eiendommer tilhørende private "stiftingar eller institusjonar" som brukes til
barnehager i offentlig eller privat regi, kan fritas for eiendomsskatt etter vedtak i
kommunestyret. Forutsetningen er imidlertid at utnyttelsen av eiendommen ikke har
som hovedformål å gi forretningsmessig overskudd. Under disse forutsetninger antar
departementet at også eiendom som brukes av bedrifter til barnehager for de ansattes
barn kan gis fritak.

Med hilsen

Ole Todal  Jenssen e.f.
seniorrådgiver

Kristian  Opp  øen
førstekonsulent

Side 2



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/473-3 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 102/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak av eiendomsskatt for GID 058/013 - Calidris as v/Olbjørn 

Kvernberg 

Vedlegg 

1 GID 058/013 - klage på eiendomsskatt 2015 - Calidris as v/Olbjørn Kvernberg 

2 Skatteseddel GID 58/13 

3 Fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi 

 

 

Rådmannens innstilling 

Eiendommen gnr 58 bnr 13, Vorpeneset 38 fritas helt for eiendomsskatt for skatteåret 2015.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Calidris AS v/Olbjørn Kvernberg søker med hjemmel i Eiendomsskatteloven §7 b om fritak for 

eiendomsskatt på Vorpeneset 38, gnr 58 bnr 13. Subsidiært søker han om at det foretas en ny 

verdiberegning av Eiendommen.  

 

Søknaden er datert 23.03.15 og begrunnet med at eiendommen har historisk verdi.  

 

Søknaden/klagen er levert i rett tid.  

 

Saken legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunestyret kan med hjemmel i 

eiendomsskatteloven § 7 b frita helt eller delvis eiendommer for eiendomsskatt som har påstående 

bygninger av historisk verdi.  

 

Dersom kommunestyret kommer til at eiendommen ikke fritas for eiendomsskatt vil søknaden fra 

Calidris bli behandlet som ordinær klage og lagt fram for Taksutvalget for eiendomsskatt.   

 



Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak i møte 12.02.2015  
1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.  

2. I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2015 for 

eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. Fritatte eiendommer takseres ikke.  

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i sak 111/14 
den 11.12.2015.  

4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer med 

selvstendige boligdeler og på fritidseiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven § 12a.  

 

5. En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne blir 

opprettholdt så lenge det er grunnlag for det.  

 

I listen som vist til i punkt 2 gjøres følgende endringer:  

 Visthus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a  

 Eikesdal bedehus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a.  

 Vistdal stiftelse gis ikke fritak for eiendomsskatt.  

 Eiendommen gnr 61 bnr 81, Holten, Sissel Jorunn – Grendahus Bugge gis ikke fritak. 

Eiendommen er solgt og er i privat eie. 

 

Av vedtaket går det fram at det er ingen eiendommer i Nesset kommune som er gitt fritak med 

hjemmel i eskl. § 7b. Kirker og eiendommer som stat og kommune eier er gitt automatisk fritak med 

hjemmel i eskl. § 5.  

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi. 

Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi jf. Lovens § 7 bokstav b. Hvilke 

bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

 

I søknaden skriver søkeren mellom annet:  



«Eiendommen består av en fredet hovedbygning med stabbur og en tomt på ca 4 mål. Hovedbygningen 

ble fredet av Riksantikvaren allerede ved første fredningsrunde i Norge i februar 1923.  

 
Da eiendommen ble overtatt av Foreningen Vorpenes Gard på slutten av 70-tallet var den falleferdig, 

og foreningen ble etablert for å berge huset. Etter en betydelig dugnadsinnsats og offentlige tilskudd 

ble bygningen satt i stand, og fremstår i dag i god stand. Foreningen Vorpenes Gard drev stedet på 

frivillig basis fram til høsten 2013. Pga. manglende interesse fra medlemmer og styre til å drive 

videre, ble det besluttet å selge eiendommen til undertegnede for å sørge for å ta vare på bygningen 

framover. På dette tidspunktet var stabburet (kulturminne) i ferd med å falle sammen. Dette er nå satt 

i stand.  

 

På dette grunnlaget er det min oppfatning at eiendommen bør fritas for eiendomsskatt.» 

Vurdering 

Rådmannen viser til de argumenter riksantikvaren anfører som begrunnelse for å frita fredede 

eiendommer i privat eie for eiendomsskatt. Dersom kun vedtaksfredede eiendommer blir fritatt for 

eiendomsskatt vil dette har liten økonomisk betydning for Nesset kommune samlet sett. Dersom 

fritaket skal omfatte all vern; verneverdige bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren 

og fylkeskommunale bygningsvernmidler og bygninger som kommunen selv vedtar som 

bevaringsverdig, vil dette få en større økonomisk konsekvens. 

 

Eiendommen Vorpenes har vært fredet siden 1923 og er en bygning med en lang historie bak seg. En 

bygning som rådmannen mener kommer inn under Eiendomsskatteloven § 7 b og som kommunestyret 

kan å frita for eiendomsskatt.  

 

Under henvisning til det ovennevnte tilrår rådmannen at eiendommen Vorpeneset gnr 58 bnr 13 fritas 

helt for eiendomsskatt for skatteåret 2015.  

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 
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Til komniunene v/ordfører

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

— Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I mange tilfeller pålegges
også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller
eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjernmel til å frita for eiendomsskatt for eiere
av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på
denne bestemmelsen, og Riksantikvaren finner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners
øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.
juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder ‘bygning som har historisk verde “.

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om
avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.
november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om
bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i
forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en
skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering, j f. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget
2004 s. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kuhurminnemyndi ghet under Milj øverndepartementet opptatt av
kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt
klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde autornatiske fredete bygninger. jf.
kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger,jf. kulturminneloven §S 15 og 20. Men
begrepet favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til
bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og
bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge
restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi
og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder
bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og
bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av “historisk verdi”. Slike bygninger kan f. eks, være
identifisert av kommunen selv i egen koinmunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til
den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike
eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil
derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk
krevende arbeid i vedlikehold - en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i
hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I
tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det
samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne
bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til
vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik
kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir
til å frita “bygning som har historisk verde’ for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Milj øverndepartementet, Kulturminneavdelingen
Finansdepartementet
S ametinget
Skattedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeskommunene
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen
Foreningen Fredet
Norsk Kulturarv
Forbundet Kysten
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/407-3 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 103/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - Nesset prestegård gnr 59 bnr 1 

Vedlegg 

1 GID 059/001 - Fritak for eiendomsskatt/klage 2015 - Opplysningsvesenets fond 

2 Kart over prestegarden med fredete kulturminner 

3 Kart over festetomt 59/1/5 

4 Skatteseddel GID 59/1 

5 Riksantikvaren - fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi 

 

 

Rådmannens innstilling 

De ti bygningene på Nesset prestegård som ble bevart og fredet i 1991 med hjemmel i 

kulturminneloven fritas helt for eiendomsskatt.   

 

 

Saksopplysninger 

Opplysningsvesenets fond v/Hege Fjellstad søker ved brev av 18.03.15 om fritak for eiendomsskatt på 

Nesset prestegård – gnr 59 bnr 1 i Nesset.  

 

Det klages samtidig på feil i skatteseddelen. Denne klagen vil bli behandlet av Takstutvalget for 

eiendomsskatt.  

 

Søknaden/klagen er levert i rett tid, jfr. Nesset kommunen sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 

§5-1. 

 

Opplysningsvesenets fond søker om fritak for eiendomsskatt med hjemmel i Eiendomsskatteloven 

(eskl.) § 7 a og b. Dette grunngir de med at Opplysningsvesenets fond er en stiftelse/innretning som 

skal komme Den norske kirke til gode, og som letter den økonomiske byrden stat og kommune har til 

dette formålet. Videre at Nesset prestegård er en eiendom med stor historisk verdi.  

 



 

Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak i møte 12.02.2015  
1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.  

2. I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2015 for 

eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. Fritatte eiendommer takseres ikke.  

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i sak 111/14 
den 11.12.2015.  

4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer med 

selvstendige boligdeler og på fritidseiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven § 12a.  

 

5. En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne blir 

opprettholdt så lenge det er grunnlag for det.  

 

I listen som vist til i punkt 2 gjøres følgende endringer:  

 Visthus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a  

 Eikesdal bedehus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a.  

 Vistdal stiftelse gis ikke fritak for eiendomsskatt.  

 Eiendommen gnr 61 bnr 81, Holten, Sissel Jorunn – Grendahus Bugge gis ikke fritak. 

Eiendommen er solgt og er i privat eie. 

 

Det følger av Eskl. § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å frita eiendommer for 

eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Søknaden fra Opplysningsvesenets fond er begrunnet med mellom annet: 

Opplysningsvesenets fond er en stiftelse/innretning som skal komme Den norske kirke til gode og som 

etter den økonomiske byrden stat og kommune har til dette formålet (eskl. § 7a)  

 

Videre peker søkeren på at Nesset prestegård har stor historisk verdi (eskl. § 7b). Prestegården er 

bevart og fredet av Riksantikvaren, med hjemmel i lov om kulturminner av 09.06.1978. Ti bygninger 

på Nesset prestegård ble fredet i 1991. Dette gjelder hovedbygning fra 1846, forpakterbolig fra 1850, 

borgerstue og eldhus, to stabbur fra 1800-talet, driftsbygning, sommerfjøs, kvernhus fra 1856 og naust 

fra 1928.  

 

Fredningsvedtaket sier: 
«Bygningene på Nesset prestegård vurderes som usedvanlig verdifulle. Prestegårdstunet er godt bevart 

med de bygninger som har hørt til og utgjør et dominerende element i kulturlandskapet. Flere av 

bygningene har klare arkitektoniske kvaliteter og dels høy aldersverdi. Gården er i tillegg av stor 

personalhistorisk interesse som barndomshjem til Bjørnstjerne Bjørnson.» 

 

 

 



 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

Vurdering 

Rådmannen viser til de argumenter riksantikvaren anfører som begrunnelse for å frita fredede 

eiendommer i privat eie for eiendomsskatt. Dersom kun vedtaksfredede eiendommer blir fritatt for 

eiendomsskatt vil dette har liten økonomisk betydning for Nesset kommune samlet sett. Dersom 

fritaket skal omfatte all vern; verneverdige bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren 

og fylkeskommunale bygningsvernmidler og bygninger som kommunen selv vedtar som 

bevaringsverdig, vil dette få en større økonomisk konsekvens. 

 

Ti av bygningene på Nesset prestegård er fredet etter kulturminneloven. For driftsbygning og 

sommerfjørs avgrenser fredingen seg til eksteriøret. Prestegården er på landsbasis et av de best bevarte 

prestegårdstun vi har fra 1800-talet.  

 

Under henvisning til det ovennevnte vil rådmannen foreslå at alle de fredede bygningene på Nesset 

prestegård gis fullt fritak for eiendomsskatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 
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Til komniunene v/ordfører

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

— Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I mange tilfeller pålegges
også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller
eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjernmel til å frita for eiendomsskatt for eiere
av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på
denne bestemmelsen, og Riksantikvaren finner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners
øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.
juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder ‘bygning som har historisk verde “.

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om
avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.
november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om
bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i
forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en
skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering, j f. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget
2004 s. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kuhurminnemyndi ghet under Milj øverndepartementet opptatt av
kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt
klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde autornatiske fredete bygninger. jf.
kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger,jf. kulturminneloven §S 15 og 20. Men
begrepet favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til
bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og
bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge
restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi
og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder
bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og
bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av “historisk verdi”. Slike bygninger kan f. eks, være
identifisert av kommunen selv i egen koinmunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til
den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike
eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil
derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk
krevende arbeid i vedlikehold - en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i
hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I
tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det
samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne
bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til
vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik
kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir
til å frita “bygning som har historisk verde’ for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Milj øverndepartementet, Kulturminneavdelingen
Finansdepartementet
S ametinget
Skattedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeskommunene
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen
Foreningen Fredet
Norsk Kulturarv
Forbundet Kysten
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/644-3 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 104/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 029/001 Ann Berit Dyrli og Erik 

Sverdrup Molton 

Vedlegg 

1 GID 029/001 - klage på eiendomsskatt 2015 - Ann Berit Dyrli og Erik Sverdrup Molton 

2 Kopi av brev fra M&R Fylke, fylkeskonservatoren 

3 Kopi av brev til landets ordførere - fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi 

 

 

Rådmannens innstilling 

Våningshuset på Sjøgarden, gnr 29 bnr 1 i Nesset, gis helt fritak for eiendomsskatt. Bygningen har en 

historisk verdi for kommunen.  

 

 

Saksopplysninger 

Ann Berit Dyrli og Erik Sverdrup Molton søker ved brev av 13.04.15 om fritak for eiendomsskatt på 

våningshuset på Sjøgarden gnr 29 bnr 1 (BID 10325382). Subsidiært søkes det om at våningshuset 

beskattes i samsvar med «Nesset kommune –Rammer og retningslinjer for forvaltning av 

eiendomsskatteloven». Videre blir det hevdet at det er lagt feil areal til grunn for beregning av 

eiendomsskatt på loft uthus og ber om at arealet blir rettet.  

 

Klagefrist: 

I følge kommunens sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 §5-1 er klagefrist for klage på 

eiendomsskatt 6 uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at 

eiendomsskattelisten er lagt ut.   

 

Rådmannen legger til grunn at klagen/søknaden er levert innfor fastsatt klagefrist.  

 

Det følger av Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å 

frita eiendommer for eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  



 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt Sjøgarden gnr29 bnr1, legges fram for kommunestyret til 

behandling. De andre spørsmål som klagen reiser vil bli behandlet av Takstutvalget for eiendomsskatt. 

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

 

Søkeren begrunner sin søknad om fritak for eiendomsskatt med å vise til Riksantikvaren sitt brev av 

25.11.2010 og til et brev datert 12.12.79 fra Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkeskonservator 

Birgitta Rønnestad.  

 

Fylkeskonservatoren skriver mellom annet i sitt brev av 12.12.79:  

«Med si sterke tilknytning til Eidsvåg si kulturhistorie, og med sin godt bevarte 

bygningsmessige stand (stort sett uendra frå 1829), finn fylkeskonservatoren hovedbygninga i 

Sjøgarden absolutt verneverdig på antikvarisk grunnlag,…..» 

  

Når det gjelder klagens nærmere innhold vises til vedlagte saksdokumenter. 

Vurdering 

Kommunestyret kan vedta at bygninger av historisk verdi fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Hvilke bygninger/eiendommer avgjøres derfor av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. 

Dersom kommunestyret kommer til at det er kun vedtaksfredede eiendommer som fritas vil dette bety 



relativt lite for Nesset kommune økonomisk sett. Dersom fritaket skal omfatte all vern: verneverdige 

bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren og fylkeskommunale midler og bygninger 

som kommunen eventuelt selv har vedtatt til bevaring vil dette få større økonomisk konsekvens.  

 

Nesset kommune har pr i dag ikke en godkjent kulturminneplan. En kulturminneplan skal være med på 

å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i 

kommunen. I kommunens planstrategi for 2012-2015 er arbeidet med kulturminneplan satt opp med 

start i 2013. Kommunen skal i denne planen legge til rette for hva kommunen selv synes er 

verneverdig av kultur. Med andre ord hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror 

på ikke bare hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner 

kommunen selv vil verne eller utvikle, f.eks hvilke bygninger i kommunen som er verneverdig.   

 

Kommunestyret har fattet vedtak om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, 

vedtak 1.10.13, K-sak 81/13. Forslag til planprogram har vært ute på høring vinteren 2013/2014. 

Arbeidet med kommunens kommunedelplan for kulturmidler er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

Dersom bygningen som søkes fritatt for eiendomsskatt ikke er fredet, må kommunestyret selv ta 

stilling til om denne bygningen er av historisk verdi og deretter vurdere om bygningen helt eller delvis 

skal fritas for eiendomsskatt.   

 

Rådmannen er enig med fylkeskonservatoren at hovedbygningen i Sjøgarden har sterk knytning til 

Eidsvåg si kulturhistorie og er godt bygningsmessig bevart – en bygning av historisk verdi for Nesset 

kommune. Viser også til de argumenter Riksantikvaren anfører for å frita eiendommer med historisk 

verdi.  

 

Rådmannen tilrår at våningshuset på Sjøgarden gnr 29 bnr 1 blir fritatt helt for eiendomsskatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2015/349-4 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 105/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt - Rød skole GID 019/008 og 019/010 - Ola 

Sigmund Kvernberg 

Vedlegg 

1 GID 019/008 og 019/010 - klage på eiendomsskatt 2015 - Ola Sigmund Kvernberg 

2 Kopi av brev til landets ordførere - fritak for eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi 

3 Rød gamle skole GID 019/008 

  

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på Rød gamle skole GID 019/008 og 019/010 avslås.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Ola Sigmund Kvernberg søker ved brev av 11.03.15 om fritak for eiendomsskatt for Rød gamle skole 

GID 019/008 og 019/010. Samtidig klager han på at taksten er for høy.  

 

Klagen er begrunnet med at den gamle skolebygningen har historisk verdi for befolkningen i 

Rødbygda.  

 

Klagefrist: 

I følge kommunens sine eiendomsskattevedtekter av 11.12.14 §5-1 er klagefrist for klage på 

eiendomsskatt 6 uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at 

eiendomsskattelisten er lagt ut.   

 

Rådmannen legger til grunn at klagen/søknaden er levert innfor fastsatt klagefrist.  

 



Det følger av Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 at det er kommunestyret som er tillagt myndighet til å 

frita eiendommer for eiendomsskatt, enten helt eller delvis.  

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt Rød gamle skole GID 019/008, legges fram for kommunestyret til 

behandling. Klage på at bygningen har fått for høy takst, vil bli lagt fram for forberedende 

klagebehandling for Takstutvalget for eiendomsskatt. Dette under forutsetning bygningen ikke fritas 

for eiendomsskatt med hjemmel i eskl. § 7b.  

 

Eiendomsskatteloven § 7b – fritak helt eller delvis for bygning som har historisk verdi:  

Ved vurdering av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om avgrensing av 

eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18. nov. 1992 med hjemmel i 

eiendomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om bygget eller anlegget har særlig 

kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i forhold til hva som har historisk verdi 

jf. Eskl. § 7 bokstav b. Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter 

en skjønnsmessig vurdering.  

 

Riksantikvaren har i brev av 25.11.10 til alle landes kommuner oppfordret til fritak for eiendomsskatt 

for fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Riksantikvaren understreker at også 

eiendommer som kommunen selv har regulert til bevaring bør omfattes av fritaket.  

 

Riksantikvaren er som øverste kulturmyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av at 

kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Han mener fredete eiendommer helt klart kommer 

innenfor kjernen av begrepet. Det vil både gjelde automatiske fredete bygninger, men at begrepet 

favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter riksantikvarens mening knytter seg til bygningens 

kvaliteter og alder og ikke den formelle vern.  

 

Videre peker riksantikvaren på at også eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter 

plan- og bygningsloven bør omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge 

restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som mange tilfeller har nasjonal verdi og derav 

er i fredningsklasse. Han oppfordrer kommunen til fritak også for ikke fredete og regulerte 

eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi». Slike bygninger kan f.eks. være indentifisert av 

kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.   

Vurdering 

Kommunestyret kan vedta at bygninger av historisk verdi fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Hvilke bygninger/eiendommer avgjøres derfor av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. 

Dersom kommunestyret kommer til at det er kun vedtaksfredede eiendommer som fritas vil dette bety 

relativt lite for Nesset kommune økonomisk sett. Dersom fritaket skal omfatte all vern: verneverdige 

bygninger, bygninger som mottar midler fra Riksantikvaren og fylkeskommunale midler og bygninger 

som kommunen eventuelt selv har vedtatt til bevaring vil dette få større økonomisk konsekvens.  

 

Nesset kommune har pr i dag ikke en godkjent kulturminneplan. En kulturminneplan skal være med på 

å gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i 

kommunen. I kommunens planstrategi for 2012-2015 er arbeidet med kulturminneplan satt opp med 



start i 2013. Kommunen skal i denne planen legge til rette for hva kommunen selv synes er 

verneverdig av kultur. Med andre ord hvilken kulturminneverdi vi tillegger kulturminnet. Dette beror 

på ikke bare hva som tidligere er fredet eller følger lover av verneverdi, men hvilke kulturminner 

kommunen selv vil verne eller utvikle, f.eks. hvilke bygninger i kommunen som er verneverdig.   

 

Kommunestyret har fattet vedtak om igangsetting av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, 

vedtak 1.10.13, K-sak 81/13. Forslag til planprogram har vært ute på høring vinteren 2013/2014. 

Arbeidet med kommunen sin kommunedelplan for kulturmidler er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 15. juni 2015, sak T-33/15 en «Regional delplan for 

kulturminne». Formålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av 

kulturarven i Møre og Romsdal som flest mulig er enig om. Planen gir en presentasjon av et utvalg av 

viktige automatiske freda kulturminne og er oversikt over kulturminne fra nyere tid som har regional 

og nasjonal verdi. Skolebygningen som det her søkes fritak for er ikke tatt med på denne listen.  

 

I vår kommune har vi mange gamle bygninger. Mange av disse bygningene har ikke et formelt vern, 

men kan være registrert i et såkalt SEFRAK-register som gir informasjon om enkeltbygninger og 

bebygde anlegg. Istandsetting og vedlikehold av slike bygninger/kulturminne bør skje med kunnskap 

om og en bevisst holdning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi. Kommunen 

verner og forvalter kulturhistoriske verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanleggingen. 

 

Dersom bygningen som søkes fritatt for eiendomsskatt ikke er fredet, må kommunestyret selv ta 

stilling til om denne bygningen er av historisk verdi og deretter vurdere om bygningen helt eller delvis 

skal fritas for eiendomsskatt.   

 

Ola Sigmund Kvernberg skriver klageren i sin klage at har store utgifter og at det har vært mye arbeid 

med å holde ved like den gamle bygningen som er av historisk verdi for befolkningen i Rødbygda.  

 

I kommunen er det mange gamle skolebygninger, noen av dem i dag i privat eie og andre eies av 

grendelag eller foreninger. Rådmannen usikker på om Rød Gamle skole er bevaringsverdig og 

hvorvidt den bør fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Bygningen er i dag i privat eie og benyttes i 

stor grad som fritidseiendom.  

 

Rådmannen sin innstilling her er at det ikke innvilges fritak for eiendomsskatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

Betydning for folkehelse 
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FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

— Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I mange tilfeller pålegges
også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller
eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjernmel til å frita for eiendomsskatt for eiere
av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på
denne bestemmelsen, og Riksantikvaren finner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners
øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.
juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder ‘bygning som har historisk verde “.

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om
avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.
november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om
bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i
forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en
skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering, j f. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget
2004 s. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kuhurminnemyndi ghet under Milj øverndepartementet opptatt av
kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt
klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde autornatiske fredete bygninger. jf.
kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger,jf. kulturminneloven §S 15 og 20. Men
begrepet favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til
bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og
bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge
restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi
og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder
bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og
bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av “historisk verdi”. Slike bygninger kan f. eks, være
identifisert av kommunen selv i egen koinmunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til
den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike
eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil
derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk
krevende arbeid i vedlikehold - en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i
hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I
tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det
samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne
bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til
vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik
kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir
til å frita “bygning som har historisk verde’ for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Milj øverndepartementet, Kulturminneavdelingen
Finansdepartementet
S ametinget
Skattedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeskommunene
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen
Foreningen Fredet
Norsk Kulturarv
Forbundet Kysten
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
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Nesset kommunestyre  22.10.2015 

 

Klage på vedtatt eiendomsskatt for 2015 - Kavli Moen stiftelsen 

Vedlegg 

1 GID 085/001 - klage på eiendomsskatt 2015 - Kavli Moen Stiftelsen 

2 Bilde av Kavli Moen Gård (1) 

3 Museumsbygning - Kavli Moen Gård 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger 

Advokat Ole Houlder Rødstøl har på vegne av Kavli Moen Stiftelse, påklaget kommunens vedtaket 

om eiendomsskatt på den del av bygningsmassen som ikke omfatter våningshuset på eiendommen gnr 

85 bnr 1 i Nesset. Klagen er datert 10.04.15.  

 

Ut fra innholdet i klagen legger rådmannen til grunn at det prinsipalt søkes om frafall av 

eiendomsskatten, da eiendommen ikke er å betrakte som en næringseiendom men som en 

landbrukseiendom. Det følger av Eiendomsskatteloven § 5 bokstav h, at eiendoms som blir drevet som 

en gardsbruk eller skogbruk er fritatt for eiendomsskatt (landbrukseiendom).  

 

Subsidiært søkes det om fritak med hjemmel i Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7 bokstav a.  

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt med hjemmel i Eskl. § 7 a, legges fram for kommunestyret. Det er 

kommunestyret som er tillagt myndighet til å frita eiendommer for eiendomsskatt med hjemmel i 

denne paragrafen.  

 



Dersom kommunestyret vedtar at eiendommen ikke innvilges fritak med hjemmel i Eskl. § 7a, vil 

klagen bli lagt fram for Takstuvalget for eiendomsskatt for vurdering om eiendommen kommer inn 

under fritaksbestemmelsen i Eskl. § 5 h (landbrukseiendom). 
 

 

Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 7a – fritak for eiendomsskatt helt eller delvis for eiendommer til 

stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune: 

 
Eskl. § 7 Kommunestyret kan frita desse eiegedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten.  

b. Bygning som har historisk verde. 

c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalg som er nemnt i kommuneloven § 

10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

 

Kommunestyret er det organ som har kompetanse til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak. Her står 

kommunestyret står fritt til å avgjøre om fritak etter Eskl. § 7 skal innrømmes, jf, «kan». 

Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen, jf. Eskl. §10. Kommunestyret kan velge mellom hel eller 

delvis nedsettelse av eiendomsskatten.  

 

Ved fritak med hjemmel i Eskl. 7a er det et krav om direkte eierskap. Eiendommen må eies direkte av 

«stiftingar eller institusjonar». Videre må stiftelsen drive en virksomhet «som tek sikte på å ganga ein 

kommune». De aktuelle stiftelsene/institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 

hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  

 

I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor 

man må vurdere bl.a. 

 Om stiftelsen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige 

 Om stiftelsen har til formål å gå med overskudd 

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer 

 Finansieringen av stiftelsen 

 

Advokat Rødstøl viser i sin søknad om fritak for eiendomsskatt til: 

«Stiftelsen sitt arbeid med etablering av et gårdsmuseum, og ikke minst at en betydelig del er avsatt til 

å dokumentere Fred Kavlis liv og virke. Etablering av Kavli-prisen innen astrofysikk, nanovitenskap 

og naturvitenskap må munne betraktes som et allmennyttig formål, som tjener allmenheten generelt og 

Nesset kommune spesielt.    

…. 

Etter Fred Kavlis bortgang har stiftelsens formål til en viss grad endret karakter i forhold til 

dokumentasjon over hans liv og virksomhet. Dette vil igjen medføre at stiftelsens aktivitet får et 

ytterligere allmennyttig preg.» 

 

Vurdering 

Fritakene i eiendomsskattelovens § 7 er frivillig for kommunen, slik at kommunestyret avgjør om det 

vil frita eiendommer som er omfattet av alternativene i denne bestemmelsen. Et krav er imidlertid at 

eiendommer i samme kategori skal behandles likt, med mindre saklige grunner tilsier ulik behandling.  

 



Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen. Det er viktig å ha oppmerksomhet på likhetsprinsippet. 

Innenfor gruppa a) kan utvalgte eiendommer fritas, men ikke utvalgte skatteytere.  

 

Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a oppstiller krav om at stiftelsen må drive en virksomhet som er til 

fordel for en kommune, et fylke eller staten. Hva som skal anses som slik virksomhet må baseres på en 

konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må kommunestyret blant annet se hen til om 

stiftelsen utfører oppgaver som eller måtte ivaretas av det offentlige, om stiftelsen har til formål å gå 

med overskudd og om stiftelsen deler ut utbytte til sine medlemmer og finansieringen av stiftelsen.  

 

Kavli Moen stiftelse ble stiftet i 2009 og er registrert som bransje «Eiendomsforvaltning og –

utvikling». Advokat Rødstøl viser til i sin søknad at stiftelsen har arbeidet i lengre tid med å etablere et 

gårdsmuseum i tillegg til hotelldriften. Dette for å kunne dokumentere Fred Kavli sitt liv og virke.  

 

Stiftelsens sin likviditet og soliditet er meget god.  

 

Kavli Moen Gård AS står for drifta av eiendommen og driver hotellnæring – overnatting, mat og 

drikke, jakt, fiske og friluftsliv.  

 

Finansdepartementet har uttalt at museumsbygninger er en type eiendom som kan fritas for 

eiendomsskatt.  

 

Rådmannen overlater til kommunestyre å vurdere om de vil gi Kavli Moen Stiftelse helt eller delvis 

fritak for eiendomsskatt med hjemmel i Eskl. § 7 a.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Fritak etter Eskl. § 7 a vil gi mindre inntekter til kommunen.  

 

 

Betydning for folkehelse 
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Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 
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Fradeling av parsell - GID 007/002 - Dispensasjon 

Vedlegg 

1 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - arealoverføring 

2 Kart 

3 Jordlovsbehandling 

4 Kopi - ang. reguleringsplan gbnr. 7/2 

5 Kopi av kjøpsavtale 

6 Søknad om arealoverføring 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 12.07.2014 fra Erik Åfløydal om fradeling av parsell fra GID 007/002 som skal 

nyttes som tilleggsareal for fritidseiendommen GID 007/020.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

for omdisponering av om lag 400 m², fra LNF-område til fritidsbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi 

hensynene bak det angitte formål i kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig satt til side.  

 

Det legges til grunn at området inngår som en del av hyttearealet til eiendommen GID 007/020 og 

hytta er delvis plassert inne på omsøkte parsell.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Eier av eiendom GID 007/002 søker om å få fradelt en parsell ca 0, 4 dekar som skal nyttes til 

tilleggsareal for fritidseiendommen GID 007/020. Hytta som er bygd på eiendommen GID 007/020 er 

står delvis inn på eiendommen GID 007/002. Deler av parsellen er tatt i bruk som «hageareal». Nå vil 

eiere av parsellen og eier av hytta ha den nåværende bruken formalisert og hytteeier kjøpe parsellen av 

grunneier. 

 

Nesset kommunestyret vedtok i sak 086/2008 reguleringsplan for Osvatnet hyttefelt  



 

Reguleringsplanen omfatter to hyttefelt på eiendommen GID 007/002. Felt A fortetting med 5 nye 

hyttetomter i et eksisterende hyttefelt (5 tomter fra før, vedtatt i k-sak 089/2001) og felt B med 8 

tomter. 

Fritidseiendommene som er bygd i området ligger i hyttefeltet som vedtatt i k-sak 089/2001. 

Fritidseiendommen GID 007/020 ligger helt øst i felt A. Det viser seg at bygningene er bygd delvis 

utenfor området som er regulert til fritidsboliger.  

Grensen mellom GID 007/001 og GID 007/002 fremgår nokså korrekt på kartutsnitt datert 11.06.2014.  

 

 
 

Vurdering 

Omsøkte parsell ligger i et område satt av til LNF i kommuneplanens arealdel. Søknaden er behandlet 

etter jordloven i brev av 04.11.2014. I denne behandlingen er det pekt på eventuelt behov for å sikre 

gangadkomst ned til Osvatnet i området helt øst i omsøkte parsell. Ett alternativ kan være at 

tilleggsarealet for GID 007/020 settes en meter fra eiendomsgrensen til GID 007/002. Rådmannen 

foreslår at dette avklares nærmere med partene under kartforretningen. 

 

Rådmannen legger til grunn at omsøkte parsell ligger nær inntil regulert området for fritidsbebyggelse 

og at arealet inngår som en del av hyttetomta til eiendommen GID 007/020. Fradelingen vil ikke 

redusere ferdselsmulighetene langs strandsonen til Osvatnet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige 

 



Betydning for folkehelse 

Ingen vesentlige. Eventuelt sikring av fremtidig adkomst ned til Osvatnet avklares under 

kartforretningen med partene.  



standard
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Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknadspliktigetiltak etter pbl § 20-1 bokstav m

Vedlegg

J:

KommUnenssgic-4OUrriainr.Oppdragnr.

Eiendom, byggested
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

`Z
Adresse Postnr. Poststed

6v,15-3
Oppretting av
matrikkelenhet Grunneiendom Anleggseiendom Festegrunn over 10 år Arealoverføring

Saksbehandling

Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet.

Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl § 21-9 siste ledd.

Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkelloven § 6 andre ledd, forskriften § 25).
Kommunen setter en frist for når oppmålingsforretningen 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 *
R • rt eier/ ester

6tL.
Fa uraadr sse J?
Ev.o .nr.

T4esfE2
Sted

M/k

Faks

Poststed

631

Pist r

E-postadre

nderskrift

* Gjelder tiltaket/forretningen "arealoverføring", underskriver andre aktuelle parter på side 2

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 oppmålingsforretning
fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og/
eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas § 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke
lengre enn 2 år.
Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Sakstype B

Sakstype C

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning, ut fra
søkers valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt tillatelse etter pbl § 20-1 pkt. m gis.

Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A.

NBlVed oversittelse av fristen jf. pb1§ 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pb1§ 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
endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmålingsforretning etter matrikkellovens § 6 med tilhørende forskrift § 25, i inntil to år.

NB1 Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

Sakstype A
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1. Rekvisisjonen gjelder oppretting eller endring av følgende matrikkelenhet(er)
Gnr./Bnr./Festenr.

7/.2.
Eiendommens adresse Postnr.PoststedUnderskrift gistrert eier

‘1.763
.4prift_- II

ZO tft-bIC-44 ‘

M

2. spesifikasjon av matrikkelenhet(er) som søkes opprettet
Opprinnelig eiendom(mer) Ny elendom

*Formål/næringsgr.
*Areal status

Gnr./Bnr./Festenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal Navn og
adresse på registrert eier

Formål/Næringsgruppe = se opplysningsblanketten side 2
•• Arealstrus = a) Egen eiendom, b) Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi på egen linje areal og nr. på parseller i ny matrikkelenhet)

Blankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10. mai 2010 Side 2 av 2



SØKNAD OM AREALOVERFØRING FRA GBNR 7/2 TIL 7/20

11.06.2014

MÅLESTOKK 1:1000 -

NESSET KOMMUNE
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SØKNAD OM AREALOVERFØRING FRA GBNR 7/2 TIL 7/20

11.06.2014

MÅLESTOKK 1:1000

NESSET KOMMUNE

.1"



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no  864 981 062 
 

Eirik Åfløydal 

Sollivegen 12 

6414  MOLDE 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/865-4 Gunnar Astad, 71 23 11 82 4.11.2014 

 

Jordlovsbehandling 

Kommunen viser til søknad om fradeling datert 11/7-14. 

 

Dette er en søknad om fradeling av en parsell på ca 0,4 da. Parsellen er i dag dels plen, dels 

skogsmark. 

 

Dette stykket er dels tatt i bruk som «hageareal» for den nærmeste hytta. Bygget er også delvis 

plassert inne på parsellen. 

 

Nå vil både eier av parsellen og eier av hytta ha den nåværende bruken formalisert og hytteeier 

vil kjøpe parsellen av grunneier. 

 

Grunneier eier arealet bak hyttene. Det kan komme på tale å utvide hyttefeltet bakover. Da må de 

eventuelt nye hyttene få adkomst til vatnet. Dette vil bli tatt opp under behandlingen av saken 

etter plan og bygningsloven. 

 

Fradeling av denne parsellen vil ikke hindre at bruket fremdeles har adkomst til vatnet. Bruket 

eier flere teiger lenger vest som sikrer denne adkomsten. 

 

Ut fra jordlovens interesseområdet vil en fradeling av denne parsellen kunne tilrås. 

 

 

Nesset kommune viser til søknad om fradeling datert 11/7-14 og til § 12 i jordloven og gir 

tillatelse til fradeling av en parsell på ca 0,4 da hageareal/skogsmark fra gnr 7 bnr 2. 

Parsellen skal nyttes som tillegg til hyttetomt. 

 

Dette er jordlovsbehandlingen av saken. I tillegg skal den behandles etter plan og bygningsloven. 

Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler for denne delen. 
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Det er behandlingsgebyr på fradelinger som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,- 

Faktura ettersendes oppgitt fakturaadresse Roald Haukås, Løkenveien 39, 6429 Molde 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Astad 

jordbrukssjef/byggesaksbehandler 

 

 

 

 

 

 



Oddvar Afløydal
Glomstuvegen 79
6400 Molde

Roald Haukås
Løkenveien 39
6422 Molde

Ang: reguleringsplan : Gnr:7 bnr: 2 Atløylia turist anlegg

Det er utmålt 9 tomter i Afløylia turistanlegg.
Kjøper av gnr. 7 bnr:20 Roald Haukås senere beskrevet som tomt nr 1
salgskontrakt.

Ved utmåling av tomt nr 1 er det blitt en parsell mellom gnr 7/1 Søren Åfløy og
tomt nr 1 Roald Haukås, Denne tilhører fortsatt 7/2.
Det vil senere bli avholdt jordskifte mellom Tomt nr 1, og gnr 7 /2. Roald Haukås vil
kjøpe denne parsellen.

Jeg har ingen motforestillinger til at Haukås tomt nr 1 bygger sin hytte inntil/ evt oppå
eksisterende grense mellom Tomt nr 1 —Gnr 7/2. Forutsatt at han overholder
byggegrense mot 7/1 Søren Åfløy.

Molde 14.09.02

(

Oddvar Åfløydal

l
/



08.Apr.2003 18:2 HOUIL1A-GY11-AS
5.01

K savtale

Det avtalesfiAgendemello eier,, av gnr 7 bnr, 2 i Nesset i
Romsdal:Ola Åfleydal F: 2 . 02. 56
Og eier av gnr. 7. bnr 20 i esset i Romsda :
Roald 1laukåsF: 15.01.52

Reguleringsplanfor Ållø. ia Hytteanlegger det regulert ut
9 stk Hyttetomterfra Gnr bnr 2
På tomt nr 1, gnr 7 bnr.20 le det til "ove " et stykkejord
som nå tilhørergnr 7 bnr. 2 og som grense mot gnr 7.bnr. 1 i
østlig retning og som eies a SørenÅfløy.

Detteer ikkeav drivverdig nteressefor Ei r av gnr 7 bnr 2
Ola ikfløydal,og er oppnå.d enighetat par ellen overtas av
Eierav gnr 7. bnr .20 Roal Haukåsfor kr 0 000, -

Parsellener ca 10m bred i ele tomtensle gde ned mot
friarealetnordøstmot Osv net som er 25 ned til vannkant.

Ola Åflø

(41/

/4/

e.



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? Ja [X]Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning? n Ja UtNei

Hvis nei, vedlegg byggblankett5159.

Opplysningergitt i søknadeller vedlegg til søknaden,herunderoppretting
eller endringav matrikkelenhet,vil bli registrert i matrikkelen.

DIREKTORATEF
FCR BYGGKVALITET

Berører tiltaket eksisterende
Jaeller fremtidige arbeidsplasser?

Hvis ja, skal samtykkeinnhentesfra Arbeidstilsynetfør
igangsettingay tilta(et. B lankett5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, r—iJa
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

(923ty

n Nei

Nei

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr.

Eiendom/
byggested Adresse

bruk/formål
Planlagt

Bolig Fritidsbolig

Nye bygg og anlegg Nytt bygg *)


Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr.

	

Postnr Poststed

Beskriu-r-,

	

Annet: /

Parkeringsplass *)

Garasje

Kommune 577,3 /ve.44,42.

Bygn.typekode (jf. s. 2)

nlegg Veg Vesentli terren inn re

Tiltakets art
pbl § 20-1

(flere kryss mullg)

Endring av bygg
og anlegg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekn.Installasj.**)

n rngav u -
enhet I boli

Innhegning, skilt

Oppretting/endrin av
matrikkelenhet ***

Tilbygg, påbygg, underbygg *) Fasade

Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift

Hele bygg *) Deler av bygg *) Anlegg

Nyanlegg *) Endring Reparasjon

Oppdeling Sammenføyning

Innhegning mot veg Reklame, sk+lt,innretning e.l.

Grunneiendom *) Anleggseiendom Festegrunnover 10 år Arealoverføring
*) Byggblankett 5175 fylles ut og

vedlegges. (Vedlegggruppe A)

Vedlegg

**) Gjelder kun når Installasjonen
ikke er en del av et større tiltak.

***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.
Behandles etter matrikkelloven.
Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Beskrivelse av vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Nabovarsling (KvItteringfornabovarset/OpplysnIngergltt I nabovarsefflabomerknader/kommentarertil nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

Gruppe Nr fra —til
Ikke

relevant

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak Org.nr. Navn
alcti

Poststed

Telefon r

Adresse e*"
rf,Ue Ve.

PosVgi Poststed ter.e4e_

Telefon (dagtid)

Un rskr'

i.

Adresse

Postnr.

Kontaktperson

E-post

Dato

992.19 med blokkbokst ver

4<e)

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post

Dato Underskrift

iZeV,

Gjentas med blokkbokstaver
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Bygningstypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet tll annet enn bolig, velges bygnIngstype kodet Innen hovedgruppen "Bolig" (111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig Storeboligbygg Fritidsbolig
111 Enebolig 141 Stort frittligendeboligbyggpå 2 et. 161 Hytter,sommerhusol. fritidsbygg

112 Eneboligmed hybel/sokkelleilighet 142 Stort frittliggendeboligbyggpå 3 og 4 et. 162 Helårsboligsombenyttessom fritidsbolig
113 Våningshus 143 Stort frittliggendeboligbyggpå 5 et.eller mer 163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

144 Storesammenbygdeboligbyggpå 2 et.

Tomannsbolig 145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3 og 4 et. Koie,seterhusoglignende
121 Tomannsbolig,vertikaldelt 146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et. ellermer 171 Seterhus,sel, rorbuog liknende

122 Tomannsbolig,horisontaldelt 172 Skogs-og utmarkskoie,gamme

123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt Bygningforbofellesskap
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt 151 Bo-og servicesenter Garasjeoguthustilbolig

152 Studenthjem/studentboliger 181 Garasje,uthus,annekstil bolig

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus 159 Annenbygningfor bofellesskap* 182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus Annenboligbygning
135 Terrassehus 193 Boligbrakker

136 Andresmåhusmed3- boligereller flere 199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrifl)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet tll bolig er mIndre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Anner (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
Industribygning

211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annen indusetribygning*

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon(> 15 000 kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10 000 kVA)
229 Annenenergiforsyning*

Lagerbygning •
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning*

Fiskeri-oglandbruksbygning
241 Hus fordyr/landbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Drifisbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshusfor fiske
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning*

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311 Kontor-og administrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning*

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning*
330 Messe-og kongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,terminal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412 Jernbane-og T-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbygning*

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning

Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning*
449 Annenveg- og biltilsynsbygning*

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning*

Bygningforovernatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningfor overnatting

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,kafåbygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning*

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning

Universitets-,høgskoleogforskningsbygning
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning*

Museums-ogbiblioteksbygning
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage (bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*

') ellerbygningsomharnærtilknytningtil/
qenerslikebygninger

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturfius*

Bygningforreligiøseaktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter•

HELSE
Sykehus

719 Sykehus*

Sykehjem
721 Sykehjern
722 Bo-og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjern*

Primærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning*

FENGSEL,BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonfor radarovervåk.av fly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrorn/bunker
829 Annenberedskapsbygning*
830 Monument
840 Offentligtoalett
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Nesset kommune Arkiv: 029/181 

Arkivsaksnr: 2015/824-2 

Saksbehandler:  Håvard Tjelle-Sørvik 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 108/15 15.10.2015 

 

GID 029/167 - Salg av kommunal grunn som tilleggsareal 

Vedlegg 

1 Forespørsel om kjøp av areal mellom GID 029/181 og GID 029/180 

2 Situasjonsplan 

3 Kart 

4 Flybilde 

5 Utsnitt av reguleringsplan 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune selger den delen av gbnr 29/167 som er beliggende mellom gbnr 29/180 og 29/181, 

som tilleggsareal til én eller begge disse eiendommene.  

 

Prisen settes til kr. 30 pr. m². Kjøperne dekker alle omkostninger i forbindelse med salget, så som 

oppmåling, tinglysing og dokumentavgift. 

 

Kommunale og private tekniske installasjoner på arealet kan stå som før. I forbindelse med 

overdragelsen skal det tinglyses en bruksrett på å kunne ha og vedlikeholde de installasjonene som er 

på arealet. 

 

Partene gis frist til 1.12.2015 til å akseptere betingelsene. Det overlates til partene å enes om en 

eventuell deling av arealet. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Myra boligfelt, godkjent i Nesset kommunestyre 22.6.1977, for omdisponering av 

om lag 277 m² fra grøntareal til boligbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig satt til side. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune arealoverføring av 277 

m² fra gbnr 29/167 til gbnr 29/180 og 29/181. 

 

 



 

Saksopplysninger 

Eier av gbnr 29/181, Ola Einar Stolsmo, har i søknad datert 12.5.2015 kommunen om å få kjøpe en del 

av den kommunale eiendommen gbnr 29/167 som tilleggsareal til sin eiendom.  

Vurdering 

Den kommunale eiendommen gbnr 29/167 består av all kommunal veggrunn og «restareal» i Myra 

boligfelt. Myrafeltet er et regulert boligfelt, og reguleringsplanen ble godkjent i Nesset kommunestyre 

22.6.1977. Utsnitt av reguleringskartet ligger vedlagt. I denne reguleringsplanen er det omsøkte arealet 

satt av til et grøntområde/gangpassasje mellom Nedre og Øvre Liedgardsveg og som en forlengelse av 

Jordmorvegen. Det er ikke regulert som lekeplass, da disse er regulert noe lengre vest og nord i feltet. 

Denne gangapassasjen er imidlertid aldri blitt opparbeidet, selv om den nedre delen i dag fungerer som 

felles avkjørsel for gbnr 29/123, eier Arvid N.Svendsli og gbnr 29/133, eier Reidun R.Meringdal.  

 

Siden dette arealet aldri har vært opparbeidet, har det heller aldri vært vedlikeholdt fra kommunens 

side. På samme måte som med flere andre lignende arealer rundt om i de kommunale boligfeltene er 

det opp til beboerne i de enkelte boligfeltene å sørge for at slike jordstykker holdes ved like. I dette 

tilfellet har søker fått tillatelse til å vedlikeholde arealet de seneste årene. 

 

På dette arealet står en teknisk installasjon, en transformatorkiosk tilhørende Nesset Kraft. Skulle dette 

arealet selges, bør det i så fall tas inn en tinglyst rett til å kunne ha denne stående samt kunne gjøre 

vedlikehold på kiosken og tilhørende ledninger i grunnen. 

 

Når formannskapet skal vurdere om dette arealet kan selges, er det noen hensyn en bør vektlegge. Hva 

sier gjeldende reguleringsplan for Myrafeltet? Hvilken funksjon var dette grøntarealet tiltenkt i 

utgangspunktet? Hva har skjedd i feltet siden planen ble vedtatt? 

 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert fire park-/ lekeområder; et parkområde er regulert inn nede 

ved skysstasjonen og to lekeplasser er regulert inn lengre vest i feltet, én lekeplass ved Nedre og én 

ved Øvre Liedgardsveg. Nedbygging av slike grønne fellesarealer i boligfelt er uheldig, men må ses i 

sammenheng med resten av feltet. Det omsøkte arealet har ingen nærmere angitt formål, men det er 

nærliggende å tro at dette arealet ble satt av for å sikre en gangadkomst mellom Nedre og Øvre 

Liedgardsveg i forlengelsen av Jordmorvegen. Det er allerede opparbeidet en gangveg om lag 60 m 

lengre vest i feltet, i tilknytning til ett av de to regulerte lekeplassene. Den tiltenkte funksjon til arealet 

er dermed ikke lenger aktuell, og det kan også være grunnen til at det i dag ligger ubenyttet.  

 

Et annet spørsmål som melder seg, og som formannskapet bør vurdere, er selvfølgelig om bare én av 

naboene skal få mulighet til å kjøpe grunnen. Nå er det riktignok bare én av naboene som har søkt, 

men dersom formannskapet kommer til at arealet kan selges, bør begge naboene informeres om dette 

og gis mulighet til å enes om en eventuell deling av arealet om dette skulle være aktuelt. 

 

Prisen for arealet bør settes til kr. 30 pr. m², i tråd med tidligere salg av kommunal grunn. Kjøper 

dekker alle utgifter i forbindelse med kjøpet; så som oppmåling, tinglysing og dokumentavgift. 

Økonomiske konsekvenser 

Salg av grunn gir en inntekt til kommunen. Med en pris på kr. 30 pr. m², gir dette en salgsinntekt på kr. 

8 310. Oppmålingen vil vise det nøyaktige arealet som selges. Da kjøperne dekker kostnadene med 

oppmåling i saken, vil dette i tillegg medføre en gebyrinntekt på om lag kr. 7 000 – 9 000. 

 

Betydning for folkehelse 



Grøntareal i boligfelt kan ha en helsebringende effekt og salg og nedbygging av slike arealer er i 

utgangspunktet ikke ønskelig. I Myrafeltet har vi imidlertid to grøntarealer som delvis er opparbeidet. 

Et salg av det omsøkte arealet vil derfor ha minimal betydning for disse grøntarealene i feltet. 



2e,k5IV)-4
Til Nesset Formannskap 12.05.15

Ønske om kjøp av areal

Jeg bor i Øvre Liedgardsveg 10 (29/181), og har et stort ønske om å kjøpe ut
området/arealet mellom meg og min nabo i Øvre Liedgardsveg 8 (29/180).

Området det gjelder har jeg markert med rødt på vedlagt kart.

Dette området har helt siden jeg flyttet hit i 2005 vært fylt med ugress, busker,
kratt og trær. Har ikke sett noe fint ut.

For to år siden snakket jeg med kommunen om jeg kunne få rydde området og
gjøre det fint. Dette fikk jeg positivt svar på.

Nå har jeg lagt ned mange timer og masse penger på å få ordnet det fint, derfor
har jeg det ønske om å få kjøpe det ut.

Jeg tok turen ned til Håvard Sørvik sist uke for å ta en prat om planene for
området. Han fortalte det at dette området var for lenge siden satt av til en
gangsti. Men 30 meter vest for meg er det nå blitt laget en meget fin gangsti og
det er også en lekeplass 30 meter fl.aområdet. Lekeplassen er mellom 29/194 og
29/183. Så slik som det er nå kommer ikke området til å bli brukt til noe.

Håper på positivt svar, og at jeg kan få kjøpe ut dette arealet.

MVH

Ola Einar Stolsmo
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Nesset kommune Arkiv: 055/094 

Arkivsaksnr: 2015/1059-2 

Saksbehandler:  Håvard Tjelle-Sørvik 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 109/15 15.10.2015 

 

GID 055/081 - Kjøp av kommunal grunn / makeskifte 

Vedlegg 

1 Brev angående tomtegrense 

2 Kart 

3 Kart - dagens situasjon - kart/flybilde 

4 Utdrag av reguleringplan 

5 Foreslåtte arealoverføringer 

6 Eiendomsforholdene etter arealoverføringene 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner det foreslåtte makeskiftet mellom Nesset kommune, gbnr 55/81, og 

Norsk Folkehjelp Nesset, gbnr 55/94. Et netto areal på om lag 100 m² arealoverføres fra gbnr 55/81 til 

gbnr 55/94. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan for Stubøleira industriområde. Formålet på gbnr 55/94 endres fra industri- og 

vegformål til allmennyttige formål, i samsvar med den bruken som er på eiendommen i dag. 

Dispensasjonen gjelder også for den sørligste delen av gbnr 55/115 som blir berørt av det planlagte 

tilbygget. 

 

Da Norsk Folkehjelp er en veldedig organisasjon, overføres nødvendig kommunal grunn 

vederlagsfritt. Nesset kommune dekker alle kostnader ved arealoverføringen, så som behandling, 

oppmåling, tinglysing og dokumentavgift. Utgiftene på kr. 16 825 dekkes av ansvar 1400 – kommunal 

eiendomsforvaltning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Norsk Folkehjelp Nesset har i brev av 8.7.2015 søkt om et makeskifte mellom sin eiendom gbnr 55/94 

og kommunens eiendom gbnr 55/81 på Stubøleira industriområde. 



Vurdering 

Norsk Folkehjelp Nesset eier gbnr 55/94, en eiendom på 544 m² beliggende på Stubøleira 

industriområde. Eiendommens grenser er ikke formålstjenlige slik de er i dag; deler av bygget ligger 

inne på kommunens eiendom gbnr 55/81. For å få rettet opp disse grensene ønsker Norsk Folkehjelp 

Nesset å inngå en avtale om makeskifte med Nesset kommune, hvor de får tillagt et areal på om lag 

250 m² vest og sør for bygget, mens kommunen får tilbake en trekant mot den kommunale vegen i 

østre del av eiendommen. Vedlagte kartskisser viser både dagens situasjon og de ønskede 

arealoverføringene/makeskiftene. 

 

I forbindelse med at organisasjonen ønsker å utvide bygningsmassen sin har de også inngått avtale 

med naboeiendommen gbnr 55/115 om utvidelse av grunnen nordover. Den saken behandles separat 

nå kommunen mottar søknad om dette. 

 

Stubøleira industriområde er et regulert område, hvor det aktuelle området er regulert dels til 

industriformål, dels til vegformål. Industriområdet må sies å være utbygd, selv om det er en ledig tomt 

som kommunen fortsatt eier og benytter til eget formål. Den planlagte vegen som skjærer inn i Norsk 

Folkehjelps eiendom må derfor sies å være urealistisk å gjennomføre. Dersom en veg skal anlegges i 

dette område vil den måtte gå noe lengre sør og unna Norsk Folkehjelps eiendom. Reguleringsplanen 

er gammel og er aldri blitt tatt opp til ny behandling for å tilpasse planen til de tiltakene som er 

kommet i området. Saksbehandler ser derfor ingen problemer med å kunne gi en dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan i denne saken. 

 

I samsvar med tidligere saker hvor kommunen har solgt areal, bør prisen settes til kr. 30 pr. m², 

samtidig som at kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med salget, så som behandling, 

oppmåling, tinglysing og dokumentavgift. Netto areal som overføres fra kommunen til Norsk 

Folkehjelps eiendom er om lag 100 m². Dette gir en grunnpris på om lag kr. 3 000. I tillegg kommer 

behandling og oppmåling på om lag kr. 11 500 og tinglysing og dokumentavgift på kr. 2 325. Total 

kostnad blir med dette kr. 16 825. I denne saken er imidlertid kjøper en veldedig organisasjon, som 

nok har mange andre gode formål å bruke disse pengene på. Formannskapet bør vurdere om kjøper 

skal belastes disse kostnadene i denne saken eller om utgiftene i sin helhet skal dekkes av Nesset 

kommune og at arealet overdras vederlagsfritt. 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom arealet overdras vederlagsfritt og kommunen dekker utgifter ved salget, vil ikke kommunen få 

de beregnede inntekter på kr. 16 825 i denne saken. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 



  Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Til 

Nesset Kommune, Formannskapet 

 

Kopi 

Håvard Sørvik 

 

Korrigering av tomtegrenser for gårds/bruksnummer 55/94, Norsk folkehjelp. 
 

 

 

 Vi, Norsk folkehjelp Nesset, ønsker å endre på vår eiendomsgrense av flere årsaker. 

-I dag ser det ifølge kartet ut som vi ikke eier grunnen under huset vårt på sør og vestsiden. 

Hva dette skyldes kjenner vi ikke til, men antar at det mest sannsynlig har vært gjort en feil på 

ett eller annet tidspunkt. Grensemerker i terrenget kjenner vi ikke til at det er. 

 

-Vi er i gang med å planlegge et tilbygg mot nord, på grunn vi har fått vederlagsfritt av Odd 

Arne Langset. Det er også tenkt å gjøre noen endringer på sørsiden og tenker da det er best å 

rydde opp i forhold til grensene og plassering av huset. 

 

Vi ser for oss at noe av vårt areal som går i en spiss øst for huset kan byttes mot areal som vi 

ønsker sør og vest for huset. Vi ønsker at dette arealet kan overtas vederlagsfritt fra Nesset 

kommune, da vi er en frivillig organisasjon som driver med frivillig arbeid og får inn penger 

fra dugnad og støtte fra andre. 

 

Se vedlagt skisse med eksisterende og evt. nye tomtegrenser. 

 

 

Håper på positivt svar. 

 

 

 

 

Mvh 

 

Peter Harholt, Beredskapsleder 

Norsk folkehjelp Nesset. 
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