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Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 24.01.2013

Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Det vil bli foretatt befaring i forbindelse med PS 8/13.

Kl. 12 vil Harald Storvik orientere om planene for Bergmesteren.

PS 13/13 ”Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til 
folkehøgskole” vil bli lagt fram i møtet. Saken er unntatt offentlighet i henhold til Fvl. § 13.2.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller vara-
representanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rolf Jonas Hurlen Hildegunn Kvernberg Blø
leder sekretær
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Informasjon —Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg , "Kronen på verket"

Med Stortingets bevilgningsvedtak for 2013 på kr. 4 mifi og med tilsagn om et statlig rammetilskudd
på tilsammen 48, 5 mffl.kr. , har vi nå gleden av å informere om at prosjektet "Kronen på verket" er
fullfinansiert. Romsdalsmuseet takker med dette for positive vedtak, for tillit og velvilje, for å kunne
realisere bygget. Vi kommer tilbake med mer informasjon og avtaler på et seinere tidspunkt.

Framdriftsplanen er pr. dags dato slik
Desember 2012: Ny rammesøknad til Molde kommune. Tidligere rammetillatelse fra 2009
var gått ut på dato.

Vinterhalvåret 2013: Detaljprosjektering , byggorganisasjon, avtaler, andbudsrunder etc
Juni 2013: riving av eksisterende kontorbygg
August/september 2013: Grunnarbeid og støping av betong-verksted- og magasindelen,
dvs.underetasjen

Mars/april 2014: Trebygget med teknikk, reising av utstillings- formidlingsdel etc
Sommeren 2015: Ferdigstillelse —åpning!

Status finansiering
Staten ved Kulturdepartementet 48 5 mill —direkte tilskudd
Møre og Romsdal fylkeskommune 48, 5 mifi —museet låner, betj enes av fylkeskommunen
Aukra kommune. i. 513.000 mill.kr.- direkte tilskudd
Fræna kommune 4.400.000 mifi. kr - museet låner, betjenes av kommunen
Molde kommune. 15.500.000 mffl.kr.- museet låner —betjenes av kommunen
Nesset kommune 1.400.000 mffl.kr - direkte tilskudd
Rauma kommune. 3.507.000 mifi kr- direkte tilskudd
Sandøy kommune 0.621.000 mifi kr- direkte tilskudd
GassROR IKS 8.000.000 mifi kr - direkte tilskudd
Museets lån 13.559.000 mifi. kr - betjenes av fylkeskom. og kommunene (2)
SUM 	. 000 -

(2) (Toavåtte romsdalskommunerhargjort negative vedtak, sumtotalt 3,9mill.kr.,som er endelavmuseetslåneopptak)

Finansieringsplan
Romsdalsmuseet ser for seg at det mest praktiske er å ta opp et lån for hele byggesummen og at
tilskuddene fra stat, fylkeskommune, kommuner og GassROR IKS , inkludert tilskuddene til
finanskostnadene, fortløpende går til å nedbetale lånet og dekke finanskostnadene. Det vil også være
nødvendig med lånegarantier fra offentlige myndigheter, samt dekking av eventuelle overskridelserk„
Saken er drøftet med Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune og det vil bli søkt
dette tidlig i 2013. p **111111118/

Bygde-oghysamlingene—Fiskerimuseet—Veeyprestegardogmiddelalderkirke—

Nessetprestegard—levikremmakystgard—Konfeksjonsmuseeti Isfjorden—ErganKystfort



Periodisering av tilskudd- finanskostnader i byggeperioden
Byggeperioden vil begynne i 2013, med størst aktivitet i 2014 og avsluttes i 2015. Museet har i
søknaden beskrevet at tilskuddene kan fordeles over tre år. Konkret ser museet for seg at
tilskuddene og finanskostnaene ved lånene fordeles likt på de tre budsjettårene 2013, 2014 og
2915. dvs. med 1/3 på hvert år, med egen avtale for de staffige tilskuddene. Det vil være en
fordel at de utbetales i begynneslen av hvert budsjettår. Vi kommer mer detaljert tilbake til dette.

Med vennlig hilsen
ROMSDALSMUSEET

Anders Talleraas (s)

styreleder

arle Sanden

useumsdirektør



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Side 1 av 1 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

Nesset kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2012-297/ÅSE 1543-212&13 Molde, 10.12.2012

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BYGGEREGNSKAPET 
REHABILITERING AV SVØMMEHALL VED EIDSVÅG UNGDOMSSKOLE

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

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

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

Prosjektet er i hovedsak finansiert med låneopptak. 

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

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

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

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

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalget i Nesset, 
03.12.2012

Paul E. Nauste(s)
leder

Kopi:
Formannskapet

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune 

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no
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Egil Olav Stormyr
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Vår dato: 04DES2012
Vår ref.: NVE 201200492-6 ki/saas
Arkiv: 311 /104 Sakshandsamar:
Dykkar dato: 13.09.2012 Silje Aakre Solheim
Dykkar ref.: 22 95 95 44

Åramselva kraftverk, Nesset kommune, Møre og Romsdal - tiltaket er
ikkje konsesjonspliktig

Vi syner til melding av 16.01.2012 om Åramselva kraftverk og vår synfaring 13.09.2012. NVE skal på
bakgrunn av opplysningane i meldinga med tillegg i brev av 18.05.2012 og 02.11.2012 avgjere om
utbygginga medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter
vassressurslova § 8.

Orientering om tiltaket

Egil Olav Stormyr ber om vurdering av konsesjonsplikt for Åramselva kraftverk i Åramselva.
Åramselva drenerer ved det planlagde inntaket eit felt på 4,5 km2.Elva renn ut på nordsida av
Langfjorden. Tiltaksområdet er i dei øvste delane prega av tett blandingsskog. Nokre stadar er det også
planta gran inn mot elveløpet. Nedover mot planlagt kraftstasjonstomt kryssar elva fylkesvegen og
vegetasjonen vert frodigare. Mellom anna gråor, rogn, hassel, ask og bjørk opptrer i tresjiktet og ein har
eit velutvikla felt- og botnsjikt med bregner og urter. Inntaket er planlagt på kote 123. Det skal byggjast
ein 3 m høg dam. Frå inntaket er det planlagt ei røyrgate på 950 m. Røyret vil få ein diameter på 500
mm og skal gravast ned heile vegen. Røyrgata vil krysse elva ein stad. Kraftstasjonen er planlagt på kote
5 på austsida av elva. Kraftverket vil ha ei installert yteevne på 400 kW, noko som i følgje meldinga vil
gje ein gjennomsnittelg årleg produksjon på 1,45 GWh. Som tilkomst til inntaket kan ein nytte
eksisterande landbruksveg. Det må opparbeidast veg frå fylkesvegen til kraftstasjonen.

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

Org nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto 7694 05 08971

Hovedkontor Reglon Midt-Norge Reglon Nord Region Sør Reglon Vest Reglon Øst
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Aramselva kraftverk - hovuddata
TILSIG Hovudalternativ
Nedbørfelt km2 4,5
Middelvassføring lis 220
Alminneleg lågvassføring lis 18
Planlagt minstevassføring lis 18

KRAFTVERK
Inntak moh. 123
Avløp moh. 5
Volum på inntaksmagasin m3 300
Lengde på aktuell elvestrekning m 950
Brutto fallhøgde m 118
Slukeevne, maks lis 450
Slukeevne, min lis 20
Installert effekt, maks kW 400

PRODUKSJON
Produksjon, årleg middel GWh 1,45

Høyring

Meldingaer sendtNesset kommune, More og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og
Romsdal på høyring.Dettevertreknasom tilstrekkelegfor meldingar.NVE harmottekefølgjande
fråsegner:

Nesset kommune kommed følgjandeuttalei brevav 25.09.2012:

"Områdeter avsatt til LNF-område i kommuneplanen.

Ei utbygging av Åramselva, vil etter kommunensmening føre til svært små ulemperfor
friluftslivet i Ranvika.Dette er et område med lite utfart og med svært lite "friluftsmål".

Åramselva renn relativtflatt gjennom vestre del av Ranvik Den er overgrodd med lauvskog og
er lite synligfra bebyggelse/veg. Det går en traktorvegfraffikesvegen langs elva inn til
Åramssetra. Denne vegengår ca. 70-100 mfra elva og den er nesten ikkesynligfra
traktorvegen. Kommunenser det slik at ei opprusting av denne vegen er enfordel for frilufislivet
da den kan brukes som ei rundløype knyttet sammenmed en veg lenger øst på andre sida av
elva.

Kommunenkan ikkese at det er naturverdier av noe slag langs elva. Det er ikkeregistrert
naturtypeområder langs noen del av rørgata og heller ikkenede ved krafistasjonen.Det er et
naturtypeområde omkringsjølve Åramssetra, mendette er vesentlig lenger opp enn tiltaket.

Krafistasjonen vil ligge litt inne i lauvskogennede vedflorden. Og vil ikkeskjemme området sett
fra denne.

Utfra kommunenskjennskaptil området, ser vi ikkeproblemer ved utbyggingav Åramselva og
vil tilrå konsesjonsfritakfor utbyggingen."
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Møre og Romsdal fylkeskommune kom med uttale i e-post av 01.10.2012:

"Automatiskfreda kulturminne

Det aktuelle utbyggingsområdet inneheld eitpotensiale for funn av automatiskfreda
kulturminne som ligg skjult under markoverfiaten. Dette inneber at det må gjennomførast ei
arkeologisk registreringfør detaljplan eventuelt kan godkjennast. Vigjer merksampå at
tiltakshavar må dekkje utgifiene ved ei slik registrering,jf §§ 9 og 10 i kulturminnelova.

Det kan bli aktuelt med maskinell sjakting i området, dvs, at einjjernar dyrkingslaget med ei
gravemaskinfor å sjå etter bevarte strukturar som stolpehol, eldstader, kokegroper, graver m.m.
i undergrunnen. Arbeidet er rekna å kunne ta 1 vekeverk samt 3 dagars etterarbeid.

Friluftsliv

Den delen av nedslagsfeltet som vert råka av inngrepet er etter vår vurdering ikkje knytt til
regionalefriluftsinteresser.

Konklusjon

Potensialet for funn av automatiskfreda kulturminne tilseier at konsesjonsplikt bør vurderast.
Det må ved alle høve gjennomførast registreringfør detaljplan vert godkjent.

Vi har ikkje merknader knytt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt oss uttale i e-post av 28.09.2012:

Vurdering

Biolo isk man ald

Fylkesmannen kjenner ikkje til registrerte naturverdiar i området. Vi vurderer heller ikkje
potensialet for funn av viktige naturtypar og raudlista artar som stort.

Frilu sliv/landska

Det er ikkje registrert regionalefrilulisinteresser i området. Vassdragsområdet er heller ikkje
særleg eigna til lokaltfriluftsliv, noko som også komfram under synfaringa.Elva går på
utbyggingsstrekninga hovudsakleg gjennom skog av høg bonitet. Noko av dette erplanta skog.
Landskapsmessig synest konfliktgraden låg.

INON

Tiltaket vil ikkje redusere inngrepsfrie naturområde.

Fisk

Fylkesmannen gjennomførte den 26.09.12 ei kort synfaring medfiskefagleg ekspertisefor å
vurdere potensialet for anadromfisk i vassdraget. Nedre del av elva (siste 100 m -150 m) har
fleire små, grunne kulpar. Det vart registrert kun nokrefå småaure (10-15 cm). Vår konklusjon
er at elvestrekninga er av ein slik natur at den ikkje har særleg potensiale for oppgang og gyting
av anadromfisk Lokalt blir det også uttalt at det ikkje erfiskeinteresser i vassdraget.

Vi kan ikkje sjå at det er naudsynt med behandling av tiltaket etter laks- og innlandsfisklova.
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Forureining

Vi kan ikkje sja at utbygginga vilføre til slikfare for forureining at det er naudsynt med særskilt
behandling etterforureiningslova.

Konklusjon

Fylkesmannen viser til merknadene over. Utfrå våre vurderingar vil den omsøkte utbygginga
ikkje røre ved så viktige ålmenne interesser at vi vil rå til konsesjonsbehandling."

NVEs vurdering

Åramselva i Nesset kommune har eit nedbørfelt på 4,5 km2og middelvassføringa ved inntaket er på 220
l/s. Alminneleg lågvassføring er av meldar sett til 18 l/s og planlagt minstevassføring er 18 l/s. Dette er i
samsvar med vassressurslova § 10 som set krav om minstevassføring tilsvarande alminneleg
lågvassføring for anlegg utan særskilt konsesjon.

Fylkeskommunen skriv i si uttale at influensområdet til Åramselva kraftverk inneheld potensiale for
funn av automatisk freda kulturminne og krev difor arkeologiske undersøkingar. Dei meiner dette kan
vere grunn til å vurdere tiltaket konsesjonspliktig. Det vert ikkje grunngjeve kva som ligg i eit
potensiale, eller kva som ligg til grunn for denne vurderinga. NVE er ikkje einige i at
konsesjonsbehandling nødvendigvis er avgjerande av omsyn til kulturminne. Kulturrninneverdiar er
ivaretekne av ei eiga særlov, Kulturminnelova, som gjeld uavhengig av om tiltaket vert
konsesjonsbehandla etter vassressurslova eller behandla av kommunen etter plan- og bygningslova. Vi
meiner difor at eit potensiale for funn av automatisk freda kulturminne ikkje åleine vil utløyse
konsesjonsplikt.

Åramselva renn på heile den aktuelle strekninga gjennom relativt tett skog og er difor ikkje noko
markert element i landskapet. Dette gjeld også sett frå andre sida av Langfjorden. Det går ikkje stiar
langs elva og slik vi såg området på synfaring, og vart informert av grunneigar, verkar ikkje området å
vere nytta til friluftsliv. NVE vurderer difor at allmenne interesser knytt til landskap og friluftsliv ikkje
vil verte nemneverdig råka av det planlagde tiltaket. Denne vurderinga er i samsvar med uttale frå
Fylkesmann, fylkeskommune og kommune.

Naturmangfaldlova (nml) legg føringar for berekraffig bruk av norsk natur og vert lagt til grunn når
NVE vurderer søknaden. Jf. nml §§ 4-5 skal naturtypar og artar takast vare på innanfor deira naturlege
utbreiingsområde. Vidare skal artsmangfald, levedyktige bestandar og økologiske prosessar
oppretthaldast på lang sikt. For å kunne oppfylle desse forvaltningsmåla er ein avhengig av eit godt
kunnskapsgrunnlag, jf. nml § 8. Dersom kunnskapsgrunnlaget ikkje er tilstrekkjeleg skal ein gjere nytte
av føre-var-prinsippet jf. nml § 9. Etter det NVE veit er det ikkje gjort undersøking av biologisk
mangfald i det aktuelle området. Søk i Naturbase og Artskart (22.10.2012) viser ikkje registreringar av
viktige naturtypar og raudlista artar i tiltaksområdet. Det er registrert viktige naturtypar i nærleiken av
tiltaksområdet, men desse er ikkje direkte knytt til vassdrag. Med søk i databasar, synfaring, uttalar og
eigne erfaringar vurderer NVE kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkjeleg for å vurdere konsesjonsplikt. Ut
i frå den eksisterande kunnskapen støttar NVE seg på uttalen frå Fylkesmannen og vurderer det som lite
truleg at allmenne interesser knytt til biologisk mangfald vil bli påverka av ei ev. utbygging.

Åramselva renn ut i Langfjorden. Nedste del av elva er relativt flat og sjøaure kan såleis vandre eit
stykke oppover elva. Substratet i elva er grovt og det er lite av eigna gyteområde og oppvekstareal for
yngel i elva. Fylkesmannen har vore på synfaring med fiskefagleg ekspertise og vurderer elva sin verdi
for sjøaure til å vere liten. Grunneigarane fortel at det ikkje vert utøva fiske i elva. NVE vurderer med
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bakgrunn i dette at fisk og fiskeinteresser ikkje vil verte nemneverdig negativt råka av det planlagde
tiltaket.

Oppsummering

Fylkeskommunen peiker på eit potensiale for funn av automatisk freda kulturminne i området. NVE
meiner desse interessene vert ivaretekne gjennom særlova uavhengig av om tiltaket vert
konsesjonsbehandla etter vassressurslova eller om kommunen behandlar den etter plan- og
bygningslova. Aramselva er ikkje noko framtredande element i landskapet og området er ikkje nytta til
friluftsføremål. NVE støttar seg på Fylkesmannen si vurdering av at det ikkje er stort potensiale for funn
av viktige naturtypar og raudlisteartar i utbyggingsområdet. Fylkesmannen har vore på fiskefagleg
synfaring i elva og meinar Aramselva sin verdi for anadrom fisk er liten. NVE er einige i denne
vurderinga.

NVEs vedtak

Med heimel i vassressurslova § 18 og delegering til NVE frå Olje- og energidepartementet av
19. desember 2000, vedtek NVE at tiltaket ikkje treng konsesjon etter vassressurslova § 8.

Vedtaket legg til grunn at tiltaket vert gjennomført i samsvar med planane som er lagt fram. Dersom
planane vert endra, må tiltaket vurderast på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak utan naudsynt
konsesjon er straffbart etter vassressurslova § 63.

Vi gjer merksam på at sjølv om tiltaket ikkje er konsesjonspliktig etter vassressurslova, gjeld regelen i
vassressurslova § 5 om aktsemd og vassressurslova § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.

Denne avgjerda gjeld under føresetnad av at tiltaket vert sett i gong seinast innan fem år frå dato for
vedtaket, jf. vassressurslova § 19. Det kan søkast om utsetting ein gong.

Med kamselva kraftverk i drift skal det til ei kvar tid sleppast forbi inntaket ei minstevassføring
tilsvarande alminneleg lågvassføring oppgjeven til 18 Us i meldinga. Dersom tilsiget er mindre enn
fastsett minstevassføring, skal heile tilsiget sleppast forbi inntaket.

Vidare sakshandsaming

NVEs konklusjon bygger på dei opplysningane som er gjevne i meldinga og tillegg i brev av
18.05.2012. Ved endringar i planane må ein sende ny melding, slik at NVE kan vurdere
konsesjonsplikta på nytt.

Vi understrekar at dette vedtaket ikkje gjev løyve til bygging. Tiltak som ikkje treng konsesjon etter
vassressurslova, skal byggjast etter reglane i plan- og bygningslova. Kommunen skal først vurdere
utbygginga i høve til gjeldande arealplan for området og fastsette om det må lagast ny reguleringsplan
for området eller om det kan gjevast dispensasjon frå gjeldande arealplan. Tiltaket må så verte handsama
som byggesak i kommunen. Tiltakshavar må sjølv ta kontakt med kommunen for naudsynte avklaringar
og for å få dei naudsynte løyva.

Vidare gjer vi merksam på at tiltakshavar sjølv må avklare tilhøva til dei private interessene som tiltaket
eventuelt kan gje følgjer for. NVE vurderer ikkje dei privatrettslege tilhøva.

Tiltakshavar skal gjere ei vurdering av konsekvensar for brot på dam (demning) og turbinrøyr ved å fylle
ut skjema for klassifisering. Skjema for klassifisering og "Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg"
(damsikkerheitsforskrifta) finst på NVEs heimesider; www.nve.no. Utfylt skjema med vedlegg skal
sendast til NVE. Vedtak om klasse vert gjort i eige brev frå NVE. Vi minner om at dam og røyr i klasse
4, 3, 2 eller 1 må prosjekterast av NVE-godkjend rådgjevar og i samsvar med reglane i
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damsikkerheitsforskrifta. Arbeidet med tekniske planar bør ikkje startast opp før NVE har vurdert og
gjort vedtak om konsekvensklasse.

NVE har ikkje vurdert om det er ledig nettkapasitet på alle spenningsnivå. Det er tiltakshavar sitt eige
ansvar å sørgje for naudsynte avklaringar. Vi anbefalar at det vert teke kontakt med lokal
områdekonsesjonær for slik avklaring.

Har kraftverket ein merkeyting over eller lik 100 kVA, gjer vi merksam på krav om forbruksavgift på
elektrisk kraft, sjå rundskriv om dette på www.toll.no. Rundskrivet kan du også få på næraste tollstad.

Igangsetting av kraftverk skal meldast inn på skjema som finst på www.nve.no/Ra ortere-o -soke-til-
NVE.

Om klage og klagerett

De kan klage på denne avgjerda til Olje- og energidepartementet innan tre veker frå det tidspunktet
underretninga er kome fram til partane,jf. forvaltningslova kapittel VI. Retten til å klage er avgrensa til
partar (grunneigarar, rettshavarar og konsesjonssøkar) og andre med rettsleg klageinteresse
(hovudsakleg organisasjonar som representerar dei interesser som saka vedkjem). Ei eventuell klage skal
grunngjevast skriftleg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast gjennom NVE. Vi ønskjer
elektronisk innsending til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med helsing

‘i4une Fla by Gerg
avdelingsdirektør



seksjonssjef

Vedlegg: Orientering til kommunen

Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks, 6404 MOLDE
Nesset kommune, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 MOLDE



Side 7

N V E

Til kommunen

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine forventningar til kommunen si behandling etter
plan- og bygningslova av kraftverk som ikkje er konsesjonspliktig etter vassressurslova

NVE meiner at tiltaket ikkje er konsesjonspliktig etter vassressurslova § 8, høvet til allmenne interesser.

NVE si vurdering er basert på informasjon gjeve i meldeskjemaet for tiltaket, jf. vassressurslova § 18.
NVE vurderer om vassdragstiltaket (jf. vassressurslova § 3) vil føre til nemneverdig ulempe for nokre
allmenne interesser i vassdrag eller sjø. NVE si vurdering gjeld ikkje inngrep i grunn, bygging av veg
eller konstruksjonar, inkludert røyrgate, som byggjast utanfor vassdrag eller sjø. I vedtaket er det gjeve
kva for føresetnadar som er lagt til grunn for vår vurdering av kraftverket som ikkje konsesjonspliktig,
så som høgaste og lågaste slukeevne, kotehøgde for inntak og kraftstasjon og storleik på
minstevassføringa.

Vidare sakshandsaming etter plan- og bygningslova

NVE har berre heimel til å vurdere verknadene av vassdragstiltaket og kva for verknader det kan ha for
allmenne interesser. Verknader av andre arealinngrep er ikkje vurdert av NVE. Dei kan 6g føre til
ulemper for allmenne interesser, slik som landskap, friluftsliv, biologisk mangfald eller naturtypar. Dette
er høve som kommunen må vurdere i si handsaming etter plan- og bygningslova. Kommunen må 6g sjå
til at krava i naturmangfaldlova er oppfylt i si handsaming av saka. Vi gjer merksam på at kraftverk som
leverer straum til nettet i utgangspunktet ikkje fell inn under landbruksnæringa sin generelle anledning
til å byggje i LNFR-område.

Vedtaket om konsesjonsfritak er gjort på bakgrunn av planar som er sendt inn til NVE på meldeskjema
og eventuelle forslag til endringar som er kome til i ettertid. I NVE sitt vedtak skal det kome fram kva
for føresetnader som er lagt til grunn. Eventuelle seinare endringar i slukeevne, minstevassføring og
fysiske inngrep i vasstrengen gjer at tiltaket må vurderast på ny av NVE. Vi ber om at kommunen i si
handsaming etter plan- og bygningslova ser til at tiltaket er i samsvar med dei planane som er blitt lagt
fram for NVE og vurdert konsesjonsfritt. Ved avvik ber vi om at kommunen tek kontakt med NVE for å
få ei avklåring om vidare sakshandsaming.

NVE sine tilrådingar

På grunnlag av vår erfaring med oppfølging av detaljerte planar og tilsyn ved bygging av kraftverk, vil
vi tilrå kommunen å leggje vekt på følgjande ved vurdering av naturinngrep knytt til tiltaket:

Kommunen må sjå til at det i dei tekniske planane er skildra ein inntakskonstruksjon som sikrar
slepp av den minstevassføringa som er lagt til grunn i vedtaket frå NVE. Ut frå vår røynsle er
den beste løysinga tapperøyr i nedre del av dammen, som dimensjonerast i høve til trykkhøgde,
storleik på minstevassføring, røyrets gjennomføring i dammen og diameter på røyret.

Røyrgatetraseen er som regel merka av som ein strek på plankartet. Vi gjer merksam på at
røyrgatetraseen, saman med anleggsvegen, vanlegvis blir minst 10-20 meter brei. Verknader
som fylgjer av denne er vanlegvis ikkje vurdert av NVE, då dette er arealinngrep som ligg
utanfor vassdraget.

Optimalisering av vasstrykk krev rette røyrtrasear, noko som minskar valfridommen for
tilpassing til terrenget. Dette kan gje store skjeringar og fyllingar, med utfordringar i høve til
estetikk, stabilitet, erosjon og revegetering. Røyr kan krummast noko utan at det vil ha praktisk
betyding for optimaliseringa, men kva for krumningsradius eit røyr kan ha avheng av type røyr
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NVE

og dimensjonane på røyra. Det er difor noko rom for tilpassing av røyrtraseen i høve til
landskapet utan at det gjer prosjektet mindre lønnsamt.

Det er ofte bruk for ei stor mengd massar til anlegga, både lausmassar til fundamentering av
røyrtrasé og vegbygging, og kanta steinmateriale til plastring lausmassedam. Det bør vurderast
om det er bruk for massar, og dersom det er planlagt bruk av stadeigne masser, bør lokaliseringa
av masseuttaka klårleggjast og vurderast i høve til tilpassinga til landskapet.

Forbigåande og permanente følgjer ved etablering av tilkomstveg til inntaksdammen og
kraftverket bør vurderast.

For alle konsesjonsfrie anlegg gjeld damsikkerheitsforskrifta. Sjølv om tiltaket ikkje er vurdert
konsesjonspliktig av NVE, skal tiltakshavar vurdere moglege konsekvensar ved brot på dam og
turbinrøyr. Denne vurderinga sendast inn til NVE saman med meldinga. Vedtak om
konsekvensklasse blir sendt i eige brev frå NVE sitt damtilsyn til tiltakshavar, med kopi til
kommunen, etter at tiltaket er vurdert å ikkje vere konsesjonspliktig. Dam og røyr i
konsekvensklasse 4, 3, 2 eller 1 må prosjekterast av rådgjevar godkjend av NVE i samsvar med
føresegna i damsikkerheitsforskrifta. Arbeid med tekniske planar bør ikkje startast opp før NVE
har fatta vedtak om konsekvensklasse.

Nærare informasjon om kva for målemetodar som kan nyttast og kva for utforming anlegget må ha, for å
kunne rette seg etter kravet om minstevassføring, er å finne på NVE sine heimesider:
h ://www.nve.no/no/Sikkerhet-o -tils 1/NVEs-tils svirksomhet/Natur--o -
mirotils instevannforin . Om kommunen
har spørsmål til dette, kan dei ta kontakt med miljøtilsynet ved NVE sitt regionkontor.

NVE har ikkje vurdert om det er ledig nettkapasitet på alle spenningsnivå. Det er tiltakshavar sitt ansvar
å sørgje for naudsynte avklaringar i høve til nettilknytinga. Dei fleste kraftlinene for tilknyting byggjast
innanfor lokal områdekonsesjon etter avtale med netteigar.

NVE si verksemd knytt til tilsyn

For konsesjonsfrie vassdragsanlegg har NVE sitt miljøtilsyn myndigheit til å føre tilsyn med at slepp av
minstevassføring og slukeevne samsvarer med det som er lagt til grunn for vårt vedtak om at tiltaket
ikkje er konsesjonspliktig.

Damtilsynet i NVE fører tilsyn med dam og røyr i klasse 4, 3, 2 eller 1 etter reglane i
damsikkerheitsforskrifta, sjå: : htt ://www.nve.no/no/Sikkerhet-o -
tils nl/Damsikkerhet/KLassifiserin 1/. Ved vedtak om klasse 0 for dam og røyr er kommunen
tilsynsmynde.

Anna oppfølging av tiltaket ligg under kommunen sitt mynde etter plan- og bygningslova.
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Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi for
Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang pr valgperiode, og 
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Nesset formannskap vedtok i møte 18.10.2012, under sak 111/12  å  legge ut forslag til kommunal 
planstrategi til offentlig ettersyn. Forslaget ble sendt til sektormyndigheter og nabokommuner. I tillegg 
ble dokumentet lagt ut på kommunens nettsider med lenker til annen relevant bakgrunnsstatistikk. 

Vurdering

Mye av planarbeidet i 2012 har vært rettet mot å få ferdig ny kommuneplan. Av den grunn har arbeidet  
med å lage en planstrategi blitt noe utsatt, slik at sluttbehandling av dokumentet ikke kommer innenfor  
tidsrammen på ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. 

Det er mottatt tilbakemeldinger fra 7 instanser. 



Avsender – sammendrag av synspunkt Vurdering
NVE, 30.10.12
Ingen merknader. 

Tas til etterretning.

Direktoratet for mineralforvaltning, 02.11.12
Ingen merknader.

Tas til etterretning.

Statens vegvesen, 02.11.12
Ingen merknader.

Tas til etterretning.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 30.11.12
Påpeker at det er viktig å ha ett oppdatert 
plangrunnlag for arealforvaltningen. For 
landbruksnæringa er det viktig med positiv og 
langsiktige føringer fra forvaltningen. 
Kommunene må følge opp folkehelseloven. 
Hensynet til befolkningens helse skal integreres i  
planlegging og beslutningsprosesser. Det finnes mye 
tilgjengelig statistikk og tiltakslister. I arbeidet med 
folkehelseutfordringer er det også viktig at 
kommunen bruker lokalkunnskap og egne erfaringer. 

Tas til orientering

Lesja kommune, 30.11.12
Sunndal, Nesset og Lesja har felles satsingspunkt på 
sykkelturisme. 
Lesja kommune har i forslaget til arealdel i 
kommuneplanen lagt inn sykkelsti langs Aursjøen fra 
Naustvika til fylkesgrensa.

Tas til etterretning.

Nesset er sammen med Lesja også involvert i 
arbeidet med regionalplan for Dovrefjell.

Møre og Romsdal fylkeskommune, 03.12.12
Planstrategien kunne beskrevet nærmere hvordan 
prioriteringene møter de viktigste utfordringene.
Bedre avklaring om årstall viser til oppstart eller 
avslutning, samt viser hvilke planer som er viktigst.  

LUK – Lokal samfunnsutvikling
Fylkeskommunen vil våren 2013 tilby alle 
kommuner i regionen kompetanseheving innen 
prosessledelse og utviklingsarbeid.

Tettstedsutvikling
Boligundersøkelsen som ble gjennomført for noen år 
siden, som viste behov for leiligheter i Eidsvåg er 
ikke nevnt. 

Kulturminne og kulturmiljø
Regjeringa forventer at kommunal planlegging tar 
utgangspunkt på oppdatert kunnskap om 
kulturminne, kulturmiljø og landskap, at kommunen 
foretar nødvendig kartlegging og vurdering av disse 
verdiene, og at de blir innarbeidet i planer etter pbl.
Det er anledning å søke om midler til registrering. 
Oppfordrer kommunen til å lage en kulturminneplan 
i løpet av valgperioden. 

Det presiseres at årstallet er knyttet til oppstart 
av planarbeidet. Av ulike årsaker kan 
planarbeid foregå over flere år. Prioriteringene 
er gitt ved antatt år for oppstart.  

LUK tas til orientering.

Boligundersøkelsen er med som 
bakgrunnsdokument i planprosessen for 
reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, og er 
derfor ikke nevnt spesielt. 

I kommuneplanen er det bl.a beskrevet tiltak 
med å lage en kulturatlas som beskriver 
registrerte kultur,- og fangstminner i 
kommunen. Tiltak om kulturminneplan tas inn 
i planstrategien med foreslått oppstart i 2013.



Folkehelse 
I henhold til Folkehelseloven skal kommunene 
fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt. Kommunen skal ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som 
kan påvirke denne.
Planstrategien har i liten grad tatt utgangspunkt i 
folkehelseutfordringer. Folkehelseinstituttet har 
utarbeidet folkehelseprofiler for alle kommuner som 
burde vært omtalt.
Folkehelse bør inn som perspektiv i all planlegging i 
kommunen. 

Samferdsel
Det er positivt at arbeid med trafikksikkerhetsplanen
skal påstartes i 2013, og at det er satt fokus på å lage 
reguleringsplaner for gang- og sykkelveier. 

Nesset vil være en god bo- kommune med pendling 
til regionen. Av den grunn bør kommunen legge vekt 
på et godt kollektivtilbud til innbyggerne i 
kommunen og at det legges godt til rette for at 
pendlerne nytter kollektive transportmiddel. 

Akvakultur
Fylkeskommunen bidrar med støtte til 
interkommunalt planarbeid for sjøområdene.

Vannforvaltning
Forvaltningsplan for vannregionen Møre og Romsdal 
er kort beskrevet. Ønskelig at planstrategien har med 
oversikt over hvilke vannfaglig område kommunen 
har ansvar for og utfordringer knytt til 
miljøtilstanden i vann, vassdrag og sjø. 

Nesset kommune har de siste årene arbeidet 
mye med implementering av ny folkehelselov. 
For å unngå for omfattende 
planstrategidokument er det på nettsidene til 
Nesset kommune lenket opp til 
folkehelseprofilen og annen relevant 
statistikk, samt vist til disse i vedlegg til 
strategiplanen. 
Det et tatt inn nytt temapunkt (4.14)  i 
strategiplanen som beskriver 
folkehelsearbeidet. Det er og beskrevet (4.13) 
utfordringene innenfor helse- og 
omsorgsektoren i forhold til 
kompetansebehov. 

Rådmannen er noe usikker på kommunens 
reelle påvirkningsmuligheter for å bedre 
kollektivtilbudet. Uansett er det viktig med 
god dialog med fylkeskommunen. Dette skjer 
i ulike planprosesser og møter.   

Nesset kommune er involvert i 
interkommunalt plansamarbeid for sjøarealer 
både i Romsdalsregionen og Nordmøre.

Planstrategien legger opp til revidering av 
hovedplan for vann og avløp.

Fiskeridirektoratet (FD), 06.12.2012
Det er viktig at alle kystkommuner har oppdaterte 
arealplaner for sine sjøområder, som og tar hensyn til 
behovene for fiskeri- og havbruksnæringen. 
Planstrategien bør beskrive og vurdere behovene for 
eventuelle planmessige avklaringer i forhold til 
konkurranse og eventuelle konflikter med andre 
næringer med mer. 
Kommunen bør gjøre en vurdering av hva som er 
viktige utfordringer både i sjøområdene og i 
strandsonen. 

Nesset kommune er nylig ferdig med 
kommuneplanen og allerede i gang med å lage 
interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 
Rådmannen mener at innspillene/merknadene 
fra FD kan trekkes inn i denne planprosessen. 
Strategiplanen påpeker behov for 
interkommunal planer for sjøarealene. En 
nærmere utdyping av strategivalg for 
arealbruk av sjøarealene prioriteres ikke i 
planstrategien, da planprogrammet for 
”Romsdalsfjorden” vil trolig omhandle mye 
av det som FD påpeker.     
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

30.11.2012
Dykkar dato
26.10.2012

Vår ref.

2012/7242/BJOT/421.3
Dykkar ref.

2c12-4,G6
Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune.
Planstrategi 2012- 2015. Fråsegn til offentleg ettersyn.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Nesset kommune har utarbeidd ein oversiktleg planstrategi. Den omtalar utviklingstrekk i
kommunen og ein gjennomgang av eksisterande planar og vurdering av behovet for revisjon
av desse, samt nye planar i perioden. Fylkesmannen har ikkje vesentlege merknader til dette.
Vi vil likevel nytte høvet til å kome med følgjande fagmerknader:

Natur- og miljøverninteresser
Fylkesmannen finn ikkje grunnlag for å peike på særskilte planoppgåver knytt til natur- og
miljøinteresser, men vil generelt peike på at det er viktig å ha eit oppdatert plangrunnlag for
arealforvaltinga i kommunen.

Landbruksinteresser
Med kommuneplan og revidert handlingsdel til landbruksplan vedtatt i 2012 skal Nesset
kommune ha gode styringsverktøy for å ta i vare landbruksinteresser i planarbeidet sitt.
For landbruksnæringa er det naudsynt med positive, langsiktige føringar frå forvaltninga,
som tek vare på ressursgrunnlaget til ei arealkrevjande næring.

Folkehelse
Den nye folkehelselova gir kommunane ansvar for å fremme folkehelsa. Prinsippet om å
fremme befolkninga si helse i alle sektorar («helse i alt vi gjør») gjeld for kommunane. Det
betyr at omsynet til befolkninga si helse skal integrerast i avgjerdsprosessar og i handlingar
som kommunen har i ulike roller, som til dømes; som eigar av verksemd og eigedom,
arbeidsgivar, tenesteytar, utviklingsaktør mv. Helsedirektoratet har laga ei moment- og
tipsliste (IS-0333), med tema med oversikt over aktuelle områder som omfattar folkehelse i
plansamanheng http://fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=1566&amid=3545505

Ny lov om folkehelse er tett knytt til plan- og bygningslov og til planstrategi. Fylkesmarmen
viser særskilt til folkehelselov §§ 5,6 og 7. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har utarbeidd
folkehelseprofilar for alle kommunane. I tillegg til folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet
(FHI) er statistikkbanken «Kommunehelsa» tilgjengeleg på same nettside. www.fhi.no.
Mange viktige moment om befolkninga si helse kan ikkje lesast i statistikkverktyet til FHI.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Det er derfor viktig at kommunen i tillegg nyttar lokal kunnskap og erfaringar i arbeidet med
å fa oversikt over utfordringar i befolkninga si helse.

Konklusjon
Fylkesmannen viser til kommentarane over, og har elles ikkje særskilte merknader til dei
prioriterte planoppgåvene Nesset kommune har sett opp i planstrategien.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.)
samordnar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Fagsaksbehandlarar
Landbruk: Kristin Eide, tlf. 71 25 81 35

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Statens vegvesen, Region midt

Bjarne Otnes
overingeniør
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Forvaltning og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Lesja kommune 61 24 41 00 2081.19.00142
2665 Lesja Internett Telefaks Org.nr
E-post: postmottak@lesja.kommune.no www.lesja.kommune.no 61 24 41 04 964 949 204

Nesset kommune
6460 Eidsvåg

  

Vår ref Deres ref:  Saksbehandler Dato

2012/946/2/140 Rigmor Bøe
61244128

30.11.2012

Forslag til planstrategi for Nesset kommune 2012 - 2015, Offentlig ettersyn

Viser til oversendelse av planstrategi for Nesset kommune med høringsfrist 30.11.12.

Lesja kommune har arealdelen av kommuneplanen i prosess nå. Et element her er sykkelsti langs
Aursjøen fra Naustvika til fylkesgrensa. Forslag til sykkelsti er lagt inn i plankartet. Kommunen
ønsker med denne å gi et utvidet tilbud mht. friluftsliv og naturopplevelser. Stien vil i tillegg til 
eksisterende T-merket tursti gi muligheter for å oppleve overgangen fjell-fjordlandskap dersom 
stien knyttes sammen med Aursjøvegen. Vi ønsker et samarbeid med kommunene i vest om dette 
tiltaket.

Sunndal kommune reviderer nå sin plan for Idrett og friluftsliv. Nesset opplyser i sin planstrategi 
at kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet vedtas 2012. I tillegg skal kartlegging av 
friluftsområder gjennomføres i Nesset 2015. Lesja kommune har som mål å revidere 
kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett- og naturopplevelser i 2013.  

Sunndal kommunes strategiplan for reiseliv har et punkt i tiltaksplanen som omhandler 
Aursjøvegen(reiselivsfyrtårn), der de ønsker å etablere Aursjøvegen som produkt innen 
sykkelturisme. 

Nesset har som mål i planstrategien å rullere strategisk næringsplan i 2013. Lesja kommune har i 
sin planstrategi vedtatt at kommunedelplan for næringsutvikling skal utarbeides i 2013. Dette er 
et godt utgangspunkt for å få til en felles satsing på dette området. 

Lesja kommune støtter Sunndal kommune sin satsing på sykkelturisme og ønsker samarbeid med 
kommunene Nesset og Sunndal om videreutvikling av dette produktet. Dalsidevegen som går 
langs vassdragene på Dalsiden gjennom flott fjellterreng med setergrender
og mulighet for rike natur- og kulturopplevelser vil kunne gjøre reiselivsproduktet innen 
sykkelturisme enda bedre. 
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Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å gi gode naturopplevelser og et utvidet 
reiselivstilbud i våre felles områder.

Med hilsen

Rigmor Bøe Anders Vatle
Planlegger Leder Forvaltning og utvikling.
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Nesset kommune - kommunal planstrategi 2012-2015 - fråsegn til 
høyring

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfagleg vurdering

Planstrategidokumentet har sett av god plass til å omtale nasjonale, regionale og lokale 
utviklingstrekk og utfordringar. Dette dannar bakteppe for konklusjonar om kommunen si 
rolle i regionen, mellom anna når det gjeld interkommunalt samarbeid og Nesset som 
bukommune. Dokumentet kan med fordel vere tydelegare på å forklare korleis 
prioriteringane i planstrategien møter dei viktigaste utfordringane.

Det sentrale spørsmålet i ein planstrategi om revidering av kommuneplan er lite aktuelt, 
ettersom ny samfunnsdel og arealdel nyleg er vedtekne. Prioriteringane i planstrategien 
handlar difor om sektorplanar og reguleringsplanar. Prioriteringar og framdriftsplan er 
sett opp i ei grei oversikt, som rett nok manglar ei presisering av om gitte årstal viser til 
oppstartstidspunkt eller forventa vedtakstidspunkt for planarbeid. Vi ser også gjerne at 
planstrategien viser kva planar som er dei viktigaste, og som eventuelt skal priorierast 
framfor andre ved behov.

LUK

Lokal samfunnsutvikling er eit viktig område for kommunane å sette av tid og ressursar 
til. Å sette utvikling i kommunane på dagsorden for å gjere seg synleg og vise fram det 
som kommunen har av kvalitetar. Det kjem fram i planstrategien at Nesset vil leggje 
vekt på det å være eit attraktivt buområde i arbeidsmarknadsregionen. Det er å ta eit 
strategisk val som gir ei retning for samfunnsutvikling i kommunen.

Som medlemskommune i ROR-samarbeidet er Nesset med i samarbeidsprosjektet 
styrking av Molderegionen. Møre og Romsdal fylkeskommune støttar opp om prosjektet 
og ser det som særleg viktig at likeverdet, dialogen og involveringa i prosessen blir godt 
ivaretatt.

Regionalt samarbeid er krevjande prosessar og fylkeskommunen tilbyr difor alle 
kommunane i regionen kompetanseheving innan prosessleiing og utviklingsarbeid i løpet 
av våren 2013. Det vil kome meir informasjon om dette etter kvart.

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

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

2012/606-10 26.10.2012 65175/2012/KOMMUNEPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 03.12.2012
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Tettstadutvikling

Kommunen gjennomførte for eit par år sidan ei relativt grundig bustadønske-undersøking 
som tydeleg viste behov for leilegheiter i Eidsvåg. Denne er ikkje nemnt sjølv om den
viste ein ny retning for både bustadutvikling og tettstadutvikling i Nesset.

Kulturminne og kulturmiljø

Kommunal planstrategi skal mellom anna drøfte langsiktig arealbruk og miljøutfordringar 
i kommunane, basert på ei klargjering av miljøstatus. Regjeringa forventar at 
planlegginga byggjer på oppdatert kunnskap om kulturminne, kulturmiljø og landskap, at 
kommunane gjennomfører naudsynt kartlegging og vurdering av desse verdiane, og at 
dei blir innarbeidd i planer etter plan- og bygningsloven. 

På bakgrunn av dette etablerte Miljøverndepartementet og Riksantikvaren i 2010 
prosjektet Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga, der det blir satsa på ei rekkje tiltak 
for å styrke kulturminnearbeidet i kommunane. I brev av 1.6.2011 blei kommunane 
mellom anna invitert til å søkje midlar til registrering (inntil kr. 100 000,-).  

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av dette oppfordre Nesset kommune til å starte opp ein 
kulturminneplan i løpet av valperioden. Vi vil også kunne tilby fagleg rådgjeving til 
registrerings- og planarbeidet, samt kurs i kurs i bruk av Kulturminneatlas som verktøy 
for registrering av lokale kulturminne. Midlane frå Riksantikvaren vil også kunne nyttast 
til å byggje opp denne databasen – som grunnlag for ein framtidig kulturminneplan. I 
forslaget til regional planstrategi ligg det inne ein regional delplan for kulturminne og 
kulturmiljø av nasjonal og regional verdi. I dette arbeidet ønskjer vi også eit nærare 
samarbeid med kommunane. 

Ein kulturminneplan bør innehalde tre hovudelement; 

1) ei betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen,  
2) ei prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø
3) ei handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet

Kulturminne og kulturmiljø er uerstattelege kjelder til kunnskap, oppleving og bruk. Vi 
kan ikkje verne om alt, men gjennom prioritering og målretta tiltak vil ein kunne nå eit 
mål om ei berekraftig utvikling der eit representativt utval av den lokale kulturarven blir 
godt bevart for ettertida. Ein slik plan vil også bidra til ei meir føreseieleg 
arealplanlegging.

Folkehelse

Folkehelselova stadfester at kommunane skal fremje folkehelse innan dei oppgåver og med 
dei virkemidlar kommunen er tillagt, her under lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tenesteyting. Til dømes vert det mellom anna viktig å tenke folkehelse innanfor både 
barnehage, skule, arealplanlegging og eldreomsorg. Helse vert skapt på alle arenaer i livet. 

Kommunane skal også ha ei naudsynt oversikt over helsetilstanden i befolkinga og dei 
positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Dette oversiktsarbeidet som er 
definert i folkehelseloven § 5, skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunen sin 
planstrategi. Ei drøfting av kommunen sine folkehelseutfordringar bør inngå i strategien. 
Kommunane si oversikt skal byggje på; opplysningar frå Nasjonalt folkehelseinstitutt og frå 
fylkeskommunen, kunnskap frå dei kommunale helse- og omsorgstenestene og kunnskap 
om faktorar og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innverknad på folk si 
helse.
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Dette betyr mellom anna faglege vurderingar av årsaksforhold og konsekvensar, og at ein
skal identifisere ressursar og folkehelseutfordringar lokalt.  Som eit minimum kunne Nesset 
kommune ha løfta fram folkehelseprofilen for Nesset kommune (frå folkehelseinstituttet) i 
planstrategien, men utfordringane på folkehelseområdet er i liten grad omtalt.

Forskrift om oversikt over folkehelsen trådde i kraft 1. juli i år og ligg mellom anna på 
fylkeskommunen sin nettstad http://mrfylke.no/folkehelsestatistikk.

I planstrategien for Nesset kommune vert det peikt på at Lov om folkehelse er ei nasjonal 
føring for arbeidet. Kommunen kan finne gode råd og tips på www.kommunetorget.no som 
har folkehelse og kommunal planlegging som eige tema.  Folkehelse bør inn som perspektiv 
i all planlegging i kommunen, og kommunen bør særleg være oppmerksam på tilhøve som 
kan utjamne sosial ulikheit.

Samferdsel

Fylkeskommunen ser positivt på at trafikktryggingsplanen skal utarbeidast i løpet av 
2013. Det er bra at Nesset kommune fokuserer på reguleringsplanar for dei gang- og 
sykkelvegprosjekta som ligg i gjeldande investeringsprogram for fylkesveg.

Nesset skildrar at dei vil vere ein god bu-kommune, og at pendling til arbeidsmarknadane 
rundt vil vere naturleg. I så måte bør kommunen legg vekt på eit godt kollektivtilbod til 
innbyggarane i kommunen. Dette er viktig ut i frå attraktiviteten som bukommune, men 
også eit viktig miljøtiltak. Det er om lag 900 personar som pendlar over Nesset sine 
kommunegrenser, jf. fylkesstatistikken, og det bør leggjast godt til rette for at 
pendlarane nyttar kollektive transportmiddel. 

Fylkeskommunen sin kollektivstrategi kan være nyttig lesing i samband med plan-
arbeidet. Eitt av måla i strategien er at det skal etablerast nye bestillingsruter for å betre 
kollektivtilbodet i distrikta. Det finst tilskotsordningar (KID-ordninga) for slike føremål. 
Initiativ til å starte opp dette må kome frå lokalt hald, dei lokale behova er best kjende 
for dei som er nærast. Vi vonar at kommunen gjennom plan- og reguleringsarbeidet 
medverkar til rasjonell avvikling av skoleskyss og anna kollektivtrafikk.

Nokre forslag til oppdatering/rettingar: 

- side 7: riksveg rettast til fylkesveg (Fv62)

- side 10: figuren er gamal og viser ikkje dagens situasjon. Ny utgåve finst i 
fylkesstatistikk 2012

- side 12: Det ligg føre nye pendlartal i fylkesstatistikk 2012, men det er ikkje store 
endringar.

Akvakultur

Fylkeskommunen støttar opp om dei interkommunale planarbeidet for sjøareala i 
Romsdalsfjorden og Sunndalsfjorden, og ser positivt på at dette kan avklare arealbruken 
også for akvakulturnæringa i regionane.

Vassforvaltning/naturforvaltning

Nesset kommune deltek i Romsdal vassområde som igjen er ein del av Vassregion Møre 
og Romsdal. Arbeidet med vassforskrifta har som formål å betre tilstanden for 
vassmiljøet i heile regionen. Det vert gjort gjennom utarbeiding av ein tiltaksanalyse for 
kvart vassområde der ein skal foreslå og gjennomføre naudsynte tiltak for å få ein god 
kjemisk og økologisk tilstand for alle vassførekomstane. Kommunane er sjølv ansvarleg 
for å utgreie forslag til tiltak og gjennomføre desse innanfor sine ansvarsfelt. 
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Basert på denne tiltaksanalysen m.m. skal det for heile vassregionen innan 1. juli 2014 
lagast ei forvaltningsplan med tiltaksprogram for alt vatn som, etter høyring, skal 
vedtakast i Fylkestinget som ei regional delplan. Vassregionmyndigheita, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, er ansvarleg for utarbeidinga av forvaltningsplan med 
tiltaksprogram. Kommunane vil vere viktige aktørar i arbeidet med denne, og deltek i 
ulike fora med politisk og administrativ representant. Godkjent forvaltningsplan vil vere 
retningsgivande for kommunen sitt arbeid med å forvalte vassressursane og skal liggje til 
grunn for kommunal planlegging og verksemd. 

Forvaltningsplanen er kort nemnt, ein kan gjerne også ta med ei oversikt over kva for 
vassfagleg område kommunen har ansvar for og kva for utfordringar ein har knytt til 
miljøtilstanden i vassførekomstar i vatn, vassdrag og sjø. Ein lyt også prøve å sjå 
moglegheitene for synergieffektar gjennom utarbeiding av forvaltningsplana med 
tiltaksprogram opp i mot kommunedelplanar og temaplanar innanfor t.d. avløp, landbruk, 
kystsone m.m.

Konklusjon

Fylkeskommunen viser til innspel ovanfor, og ber om at dei vert vurderte ved slutt-
behandlinga av den kommunale planstrategien. Vi har også nokre forslag til rettingar og 
tilleggsopplysningar som kommunen kan innarbeide.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir

Fagsaksbehandlar

LUK:  rådgivar Gunhild Dahle, 71 25 81 73
Tettstadutvikling:  overingeniør Arne-Dag Gjærde, tlf. 71 25 80 43
Kulturminne og kulturmiljø:  rådgivar  Siv Aksdal, tlf. 71 25 88 47
Folkehelse:  rådgivar Sigri Spjelkavik, tlf. 71 25 89 10
Samferdsel:  rådgivar Jonas Solheim, tlf. 71 25 87 63
Vassforvalting:  rådgivar Tormod Meisingset, tlf. 71 25 80 24

Kopi:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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NESSETKOMMUNE- KOMMUNALPLANSTRATEGI2012-2015-
HØRINGSUTTALELSE

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR)viser til deres e-post datert
30.11.2012med følgebrev angående høring av forslag til kommunal planstrategi for
Nesset kommune i perioden 2012-2015.

Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i
medhold av lov av 6. juni 2008nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova), og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17.
juni 2005nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal
ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet, blant annet for å sikre
areal til høsting av matturressurser og matproduksjon i sjø innefor bærekraftige
rammer, bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen i regionen får gode og forutsigbare
rammevilkår, og bidra til at hensynet til marint biologisk mangfold blir ivaretatt.

Innspill til planstrategi
FdirMR ser på det som positivt at kommunen nå igangsetter dette arbeidet.
Planlegging etter PBLer et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte areal.
I dette ligger det forventninger om at de kommunale planene ikke bare skal ivareta
kommunale interesser og malsettinger, men ogsa statlige og regionale.

Med bakgrunn i vart ansvarsomrade vil vi spesielt minne om at kommunal
planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til langsiktig
arealbruk. Planstrategien bør derfor inneholde en drøfting av hovedtrekkene i en
langsiktig arealstrategi. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal innga som en del
av planstrategien, og danne basis for det mer konkrete arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Sett fra vårt ståsted er dette ekstra viktig siden Nesset
kommune i planstrategiforslaget, under 1.3 "Forslagtil planstrategi",har foreslatt flere
arealkrevende planer som bør utarbeides eller revideres i planperioden. Her er blant
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annet interkommunal plan for sjøareal i Romsdalsfjorden og Sunndalsfjorden, en
rekke reguleringsplaner og hovedplan for vann og avløp nevnt. Disse krever
vurdering og prioritering av areal, og klare retningslinjer.

FdirMR ser positivt på at kommunen deltar i et prosjekt for interkommunalt plan for
sjøarealdisponering i Romsdalsfjorden, og også skal delta i et tilsvarende prosjekt for
Sunndalsfjorden.

Fiskeridirektoratet vil påpeke viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i
arbeidet med planstrategien, slik at en her har klare rammebetingelser for arealbruk,
utvikling og næringsvirksomhet. Dette er spesielt viktig for fiskeri- og
havbruksnæringen. Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av disse
næringene at de omfattes av kommunens planer.

For FdirMR er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar. Forvaltningen av
arealet ma være bærekraftig, balansert mellom bruk og vern. Det må samtidig bidra
til at kommende generasjoner kan dra nytte av de fordeler som ressursene,
beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir.

Fiskeridirektoratet ser på dette som spesielt viktig i sjøarealene. Vi skal blant annet
bidra til et aktivt fiske langs kysten, slik at fiske også i fremtiden skal forbli en del av
kystkulturen i vår landsdel. Det er derfor viktig at kystkommunene sørger for å
ivareta denne stolte kulturarven, og gir den muligheter for fremtidige generasjoner.

Fiskeridirektoratet har som statlig myndighet behov for at alle kystkommuner har
oppdaterte arealplaner for sine sjøområder, som ivaretar behovene for fiskeri- og
havbruksnæringen. Kunnskapsgrunnlaget for kystnære fiskeridata og marint
biologisk mangfold har økt betydelig. I forbindelse med kommunens planarbeid vil
vi derfor gjøre oppmerksom på at Fiskeridirektoratets hjemmesider inneholder vår
kartløsning. Denne inneholder oppdaterte sjøkart, landkart etc. for hele landet som
kan vises sammen med temadata fra oss og andre offentlige etater med ansvar i kyst-
og havområder. Her kan man blant annet få oversikt over registreringer av kystnære
fiskeridata som er utført i kommunen, samt oversikt over alle godkjente
akvakulturlokaliteter.

Fiskeri- og havbruksnæringen er arealkrevende og konkurrerer i økende grad med
andre interesser. Det er derfor viktig at planstrategien beskriver behovene for
eventuelle planmessige avklaringer i forhold til konkurranse og eventuelle konflikter
både mellom disse næringene og med andre næringer, og i forhold til andre
interessenter i kystsonen. Vi ber om at kommunen har spesiell fokus på dette, og gjør
en vurdering av hva som er viktige utfordringer både i sjøområdene og i
strandsonen. En god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling
og arealbruk i kystsonen vil kunne være både avklarende og konfliktdempende.



Likesavil det kunne bidra til å få fremhvilkeutfordringerkommunenmenerden
star overfori møtemed statlige,regionaleog lokaleforventinger.

I arbeidetmed planstrategiener medvirkningav næringsaktørerog deres
organisasjoner,sektormyndigheterog annen relevantkunnskap sentralfor å kunne
danne et godt grunnlagforeventuellestrategiskeføringer.FdirMRhar gjennomført
en størrekartleggingav kystnærefiskeridatai hele fylket,inkludertNesset
kommune.Deter dermednye data somer tilgjengelig,og somspesieltkan vurderes
og leggestil grunn i arbeidetmed en interkommunalplan for sjøareali
Romsdalsfjordenog Sunndalsfjorden.

Generelter FdirMRopptatt av at man i forbindelsemed hovedtrekkenei en
langsiktigarealstrategiivaretar fiskeri-og havbruksnæringensinteresser.Vier
spesieltopptatt av at registrertekaste-og låssettingsplasser,gyte-og
oppvekstområder,områderfor aktiveredskap og marintbiologiskmangfoldivaretas
ved fastsettelseav retningslinjerfor langsiktigarealbruki kommunene.Likesåat det
avsettestilstrekkeligearealerforeksisterendegodkjentehavbrukslokaliteterog
egnede alternativeområderforny havbruksaktivitet.

Kystsonener sværtverdifullog attraktivfor rekreasjonog næringsvirksomhet,men
er samtidigveldigsårbar.Enforutsetningfor kystsonensverdi er at den er ren,
levendeog mangfoldig.Grundigplanlegginger en forutsetningfor at menneskelig
aktiviteti så liten grad sommuligskalpåvirke kystsonenog liveti sjøennegativt.
Detteer spesieltviktigved bl.a.planleggingav hytte-og boligtomterpå land i
tilknytningtil sjø,småbåthavner,havneanlegg,industriområderog vann-og
avløpsnett.

FdirMRvil anbefaleat alleplanlagteinngrep elleraktivitetersomkan påvirkelivet i
sjøen,søkeslokalisertder hvor de gjørminst skadepå miljøet.Detteinnebærerfor
eksempelå forhindreskaderpå naturtyper somer sjeldneellersærligverdifulle.I
forbindelsemed arbeidetmed kommuneplanensarealdelmedførerdetteblant annet
at det innenforarealformålet"naturområde i sjøog vassdrag" ikkemå tillatestiltak
somforringernaturmangfoldeti området, slikat disseblirbeskyttetmed
bestemmelser.Detteer sentraltmed tankepå beskyttelseav det marine
naturmangfoldeti strandsonenog sjøområdene,somfor eksempelålegressengerog
korallforekomster.

FiskeridirektoratetregionMøreog Romsdaler opptatt av at sjøbunneni minst mulig
grad påvirkesog beslaglegges.Alletyper rør, ledningerog kablersomfordrerbruk
av sjøbunnenbør så langt det er mulig,leggessamleti fellestrase.Tiltakenemå seesi
sammenhengmed verdienog bruken av områdene,slikat man i størstmuliggrad
unngår berøringmed marinenaturtyper, skaderpa marintbiologiskmangfold,og
minimalisererpotensialetfor konfliktmed fiskeri-og havbruksaktiviteter.Sålangt



det er mulig bør det tilstrebes a samle slike tiltak, etablere "hovedtraseer" på bunnen
og formulere bestemmelser og retningslinjer for hvordan slike tiltak skal planlegges
og utføres på best mulig måte. FdirMR anbefaler at kommunen vurderer en
overordnet plan for slike tiltak i sjø, eventuelt som en del av en utvidet
kommunedelplan som for eksempel for småbathavner.

Etter Fiskeridirektoratets vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for
lokalisering og utbygging av smabathavner. Fiskeridirektoratet ønsker at
smabåthavner plasseres der de forarsaker minst negativ påvirkning pa miljøet, og at
plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange omrader. I
tillegg til de fysiske inngrepene i naturen (mudring, sprenging, utfylling, anlegging
av bølgedempere, bygging av moloer mm.), medfører småbathavner økt belastning
på miljøet som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra batene bade mens
de ligger på sjøen, og i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak.

FdirMR viser i denne sammenheng til brev fra Klima- og forurensingsdirektoratet til
kommunene av 14.9.2011,hvor det blant annet anbefales at kommunene legger inn
reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn ved ny regulering av
småbåthavner, bl.a. kreve fast dekke og sedimenteringskummer der det skal spyles
bater, eller hvor bater skal pusses/skrapes. Dersom det åpnes for båtopplag pa
parkeringsarealet, bør det være bestemmelser om fast dekke og kontroll med
avrenningen fra omradet. Etter direktoratets vurdering bør kommunen kommunisere
dette som overordnede forutsetninger for å fa regulert småbathavner. Kommunen
kan for eksempel ta dette inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel. FdirMR ser det som positivt at det etableres felles smabåthavner for å
begrense inngrepene i strandsonen, og at det fastlegges en klar strategi for
lokalisering av småbåthavner.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal har ut over dette ingen ytterligere
merknader til kommunal planstrategi for Nesset kommune.

ed hilsen
/1_ ,

Sverre Ola R ald
regiondirektør

Ole Einar Jakvobsen
seniorrådgiver

Kopitil:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE
Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ALESUND
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BAKGRUNN FOR PLANSTRATEGI

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet for en helhetlig ønsket utvikling i 
kommunen både som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Kommuneplanen skal og bidra til å 
danne grunnlag for alle andre langsiktige og kortsiktige plandokumenter i kommunen som;
- økonomiplan
- årsplaner
- sektorplaner
- kommundelplaner
- reguleringsplaner, etc 

Nesset kommunestyre vedtok Kommuneplan for Nesset 2012- 2020 i møte 29.03.2012, under sak 
030/2012.

Plan- og bygningsloven er lovverket som pålegger kommunene og drive med planlegging. 
I henhold til ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1. juli 2009 skal kommuneplanen legges 
fram for kommunestyret til vurdering og eventuell revidering en gang hver valgperiode.
For å sikre en helhetlig vurdering av kommunens ulike styringsdokumenter skal kommunen i 
henhold til pbl § 10-1 utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (KPS).                                     

Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør utarbeide 
eller revidere og legge til rette for en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling.
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1. KOMMUNAL PLANSTRATEGI

I henhold til Plan og bygningsloven § 10 skal Kommunestyret utarbeide en kommunal 
planstrategi minst en gang hver valgperiode. Planstrategien er et hjelpemiddel for 
kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien kan bidra til;

- Bedre og behovsstyrt planlegging

- Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Plan og bygningslov, § 
10-1

§ 10-1. Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 
Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn 
debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommune-
styrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen 
skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås 
sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommune-
planen, jf. kapittel 11.

1.1 Kommuneplanen

I henhold til Plan og bygningsloven skal kommunene lage en kommuneplan bestående 
av en samfunnsdel og en arealdel. Gjeldene kommuneplan for Nesset ble vedtatt av 
Nesset kommunestyre i møte 29.03.2012 under sak 030/2012.

Kommunens mål med 
utviklingen av Nesset 
mot 2020

Kommunens mål i kommuneplanperioden er å snu befolkningsned-
gangen, stabilisere folketallet og legge til rette for vekst gjennom å 
fortsette å framstå som en attraktiv bokommune med gode 
kommunale tjenestetilbud, et desentralisert bosettingsmønster og en 
aktiv næringspolitikk gjennom satsing på lokalt entreprenørskap og 
vekst i næringslivet.



5

1.2 Plansystemet

Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og gir langsiktig rammene for 
utvikling som skal skje. Handlingsplaner med økonomiplan viser hva kommunen skal 
prioritere de kommende år. Årsbudsjettet viser hvilke tiltak kommunen skal realisere i 
løpet av året. Sektor- og temaplaner utarbeides i enhetene etter behov. Mål og tiltak i 
sektorplanene skal være grunnlaget for enhetenes innspill til samlet prioritering i 
handlingsdelen.

Kommuneplanen Kommuneplans langsiktige del (12 år) skal handle om visjoner, 
utfordringer, muligheter og langsiktige målsettinger samt peke ut 
hovedsatsingsområder for den kommunale organisasjonen og for 
kommunens rolle som samfunnsutvikler

Kommunedelplaner
(Behandles etter pbl`s
bestemmelser)

Kommunedelplanene kan beskrive et geografisk område knyttet til 
arealdelen eller være en plan for et tematisk område.

Reguleringsplaner Reguleringsplanene kommer som en følge av en beskrevet bruk av 
et mindre geografisk område i kommuneplanens arealdel.
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Sektorplaner Sektorplaner skal utarbeides for de faglige virksomhetsområdene  
(enhetene), rulleres hvert 4. år og beskrive hovedmål/delmål for 
aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk 
i kommunens  årlige handlingsplan.
Sektorplaner behøver ikke behandling etter pbl`s bestemmelser.

Handlingsplaner Handlingsplanene består av konkrete tiltak for å nå målene om en 
ønsket utvikling av kommunens tjenesteproduksjon og samfunns-
utvikling, og rulleres hvert år i forbindelse med kommunens 
økonomiplan og budsjett.

Økonomiplan/budsjett Prioriteringen og gjennomføringen av tiltakene skjer innenfor 
gjeldende økonomiske rammer  og ressursmessige forutsetninger.

Årsmelding Årsmeldingen er evalueringen av kommunens totale virksomhet 
ned på den enkelte enhet og skal omfatte hovedtall fra regnskapet, 
beskrive tjenester og oppgaver i enheten, resultatvurderinger, 
måloppnåelse og avviksbeskrivelser for å kunne gi nyttig 
informasjon til kommunestyrets videre prioriteringer i den årlige 
rulleringen av handlingsplanen.

1.3 Forslag til planstrategi

(År angir igangsetting av planprosessen)

Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

K-plan
Samfunnsdel

K-sak 
030/2012

Revideres ikke i 
planperioden.

K-plan
Arealdel

K-sak
030/2012

Revideres ikke i 
planperioden

Kommundelplan for 
anlegg, hus og 
områder for idrett, 
fysisk aktivitet og 
kultur 2013 - 2016

K-sak 
136/12

Årlig gjennomgang av 
handlingsprogrammet.

Hovedplan for vann 
og avløp

X Tiltaket er lagt inn i 
økonomiplan 2013 under 
selvkostområdet.

Vedlikeholdsplan for 
kommunale veier 

X
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Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

Temaplan Energi og 
klima

K-sak 
040/2011

Revideres ikke i 
planperioden.

Økonomiplanen X X X X

Reguleringsplaner:
- Gang og sykkelvei

Brekken - Toven

Hargaut - Rød

X

X

Avklaring med Statens 
vegvesen

Oppstart av regulerings-
plan

Reguleringsplaner:
- Riksveg

Meisalstranda X

Oppstart av regulerings-
plan i samarbeid med 
Sunndal kommune og 
etter avklaring med 
Statens vegvesen

Reguleringsplaner:
- Eidsvåg sentrum
- Holtanområdet

X Planarbeid påstartet.

Reguleringsplaner:
- Boligområde
Haramsmarka, 
Eresfjord X

Reguleringsplaner:
Toven næringspark X

Trafikksikkerhetsplan X Vedtatt planprogram. 
Fremdriftsplan 
revideres.

Boligpolitisk 
handlingsplan 2010 –
2013

X Rullering.

Strategisk nærings-
plan

X Rullering av planen 
påstartet

Forvaltningsplan for 
hjortevilt

X Fastsette kommunal 
målsettinger for 
hjorteviltbestanden. 

Beredskapsplan X Implementering og 
opplæring i krise-
håndteringsverktøyet 
CIM.
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Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

Kommundelplan for 
helse og omsorg 
2011-2030

K-sak 
062/2011

X Årlig gjennomgang av 
HOK 

Kartlegging av 
friluftsområder

X Interkommunalt 
planarbeid i samarbeid 
med fylkeskommunen.

Interkommunal plan 
for sjøareal
- Romsdalsfjorden

X Planarbeidet er 
igangsatt. 

Interkommunal plan 
for sjøareal på 
Nordmøre;
- Sunndalsfjorden

X I samarbeid med Orkidé 

Risiko – og 
sårbarhetsanalyse 
mot flom/ras

X Tiltak for å forberede 
rullering av kommune-
planen i 2016. 

Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2011-
2015

X Årlig gjennomgang i 
HOK. Rulleres av NAV.

Kulturminneplan X Tiltaket beskrevet i k-
planen. Fylkeskommu-
nen kan gi tilskudd til 
planarbeidet.

Oversikt over 
befolkningens 
helsetilstand

X X Rutiner for innsamling 
av opplysninger som 
grunnlagsdokumentasjon 
til planer og tiltak. 

Plan på nett
Planarkiv

X X X X Publikumsrettet tiltak

Kommunal planstrategi skal evalueres/behandles politisk hvert år.
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2. UTVIKLINGSTRENDER

2.1 Nasjonale utviklingstrender

En av de mest dramatiske endringene i det norske samfunnet det siste århundret er 
overgangen fra at store deler av befolkningen bodde på bygdene til at det meste av 
befolkningen i dag bor i byer og større tettsteder.

I år 2000 bodde ca 80% av befolkningen i byer og 20% på bygdene. Samtidig har 
folketallet de siste hundreåret økt fra 2,3 millioner til 4,5 millioner innbyggere. Flytte-
strømmen fra landsbygda har ikke stoppet opp til tross for flere distriktspolitiske tiltak 
gjennom flere tiår. Mange flytter fra landsbygda til byene på grunn av utdanning, 
jobbmuligheter og et bredere utvalg av ulike fritidstilbud.
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Utfordringer mot 2020 Overgangen fra jordbruk og industrisamfunn til kompetansesam-
funn vil påvirke utviklingen fram mot 2020. Strukturrasjonalise-
ringen i landbruket ventes å fortsette og den teknologiske 
utviklingen, globaliseringen og mobiliteten til folk vil kunne føre til 
raske forflytninger i valg av arbeid og bosted. Den kommunen som 
framstår som den mest attraktive bo- og arbeidskommunen ventes å
kunne vinne ”kampen” om innbyggerne. 

Kvaliteten på de kommunale tjenestetilbudene, omdømmet til den 
enkelte kommune og en aktiv markedsføring og profilering av 
kommunens kvaliteter og særpreg, vil kunne være tiltak som er
med å styrke attraktiviteten til den enkelte kommune som bosted.

Begrep og utsagn som Livskvalitet og Jakten på det gode liv blir 
ofte brukt i denne målgruppen som prioriterer landsbygda og 
distriktene framfor det urbane bylivet. Ikke bare friluftsmuligheter, 
men også gode fritidsmuligheter og kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud vil være viktig for denne målgruppen i valg av 
bokommune.

2.2 Regionale utviklingstrender

Flere nasjonale utviklingstrender som sentralisering av befolkningen, økt mobilitet i 
befolkningen og endring i næringsstrukturen er med på å påvirke vår region. Prognosene 
for befolkningsutviklingen i Romsdal og på Nordmøre er ikke bare positive. Spesielt er det 
utkantkommunene til regionsentrene Molde og Kristiansund som vil få de største 
utfordringene knyttet til en positiv befolkningsutvikling.

Et annet tydelig utviklingstrekk i vår region er at de større byene og tettstedene i fylket 
med et godt tilbud av ulike arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidstakere fra snart alle fylkets 
kommuner. 
Nesset er en av de kommunene som har hatt en utvikling der begrensningen i antall 
arbeidsplasser har ført til en stor økning i antall pendlere. De siste par tiårene har Nesset 
kommune gått fra å være en landbruks- og industrikommune til å bli mer en bo- og
pendlerkommune. I 2010 var 46% av de yrkesaktive i Nesset pendlere.

Kommunenes vilje til å etablere gode regionale og interkommunale samarbeid er et annet 
sentralt utviklingstrekk i vår region som har kommet i gang i løpet av de siste årene. Dette 
for spesielt å kunne møte de felles utfordringene kommunene har med en mer effektiv 
tjenesteproduksjon, men også for å utvikle regionen og den enkelte kommune til et 
attraktivt valg når folk skal velge bosted eller arbeidssted.
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Folketallsutvikling i 
fylket 

Trenden i folketallsutviklingen de siste årene er at folketallsveksten 
i fylket har vært lavere enn ellers i landet. Den sterkeste veksten 
har vært sør i fylket, mens Nordmøre har hatt en svakere utvikling.

Inndeling i bo- og 
arbeidsmarkedsregio-
ner.

Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har på oppdrag 
fra Kommunal og regionaldepartementet delt landet inn i 161 bo-
og arbeidsmarkedsregioner. Nesset tilhører Molde som består av de 
fleste Romsdalskommunene i tillegg til Nordmørskommunene 
Gjemnes og Eide. I denne inndelingen grenser Nesset til bo- og 
arbeidsmarkedsregionene Rauma og Sunndal/Tingvoll, som er 
definert som egne regioner. Kriteriene for fastsetting av  de 
geografiske bo- og arbeidsmarkedsregionene har gått på forholdet 
mellom bosted, arbeidsplasser, pendling og reisetid. 

Formålet med departementets inndeling er å skape en felles 
virkelighetsoppfatning i den regionale utviklingen og i utformingen 
av distrikts- og regionalpolitikken. Konsekvensene for Nesset har 
så langt vært at regioninndelingen i 2004 ble brukt ved fastsetting 
av den nye arbeidsgiveravgiftssatsen. Nesset gikk fra en arbeidsgi-
veravgift på 10,6% til høyeste sats på 14,1%.  Fram til og med 
2013 får næringslivet kompensasjon for økningen. Fra og med 
2014 skal ordningen være permanent. Fra kommunens side blir det 
arbeidet med at vi blir flyttet fra sone 1a og til sone 3 med en 
arbeidsgiveravgift på 6,4 %. Dette som en følge av at antall 
arbeidsplasser i kommunen har gått betydelig ned de siste årene. 
Arbeidsgiveravgiften er et av de viktigste distriktspolitiske 
virkemidlene i Norge for å stimulere til økt sysselsetting og 
bosetting i kommuner som Nesset med få arbeidsplasser og 
nedgang i folketallet.
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Romsdal Regionråd Nesset er med i Romsdal Regionråd (ROR) som består av alle 
romsdalskommunene samt Nordmørskommunene Eide og Gjemnes 
som assosierte medlemmer. Romsdal Regionråd er en interesseor-
ganisasjon for de deltakende kommunene på alle områder og alle 
plan, og er et organ for løsning av felles spørsmål og oppgaver.

ROR har vedtatt en  strategisk utviklingsplan for Romsdal hvor det 
blir fokusert på de viktigste overordna utviklingstrekkene og 
utfordringene for Romsdalsregionen. De to store hovedutfordringe-
ne er rekruttering og nyskaping. 

Fokusområdene i den strategiske utviklingsplanen er:

 Vinne kampen om innbyggerne – bolyst!
 Verdiskapning

- kompetanse
- kommunikasjoner
- energi
- reiseliv

 Molde som motor
 Samarbeid

Samarbeid med andre 
kommuner

Nesset samarbeider med flere av våre nabokommuner om ulike 
interkommunale tjenestetilbud. Samarbeid med andre kommuner 
kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og 
en offensiv samfunnsutvikling. 

I planperioden fram mot 2020 er det naturlig å videreføre de 
eksisterende interkommunale samarbeidsløsningene og å vurdere 
andre aktuelle tjenester. For Nesset vil det være av betydning å 
kunne etablere nye arbeidsplasser gjennom å være vertskommune 
for slike tjenestetilbud.

Pendlere Pendlerstatistikken for 2010 fra fylket viser at det var 130
yrkesaktive som pendlet inn til kommunen og 718 (46,7%) 
yrkesaktive som pendlet ut av kommunen. Pendlerne fra Nesset 
pendler til 20 av fylkets 36 kommuner.

De største pendlerkommunene for utpendling er:

 Molde:  309
 Sunndal: 150
 Rauma: 42
 Gjemnes: 35
 Kristiansund: 10
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Utfordringer mot 2020 Samfunnsutviklingen i Romsdalsregionen viser at den regionale 
tenkingen på nasjonalt nivå har fått gjennomslag. Dette er en 
utvikling som sannsynligvis vil forsterkes i årene som kommer. 
Kommunene vil bli mer avhengige av hverandre gjennom ulike 
kommunale og regionale samarbeidsløsninger, og vi vil sannsyn-
ligvis kunne få økt pendling mellom kommunene. Mye tyder på at 
de som kan framstå som attraktive bokommuner blir vinnere i 
minst like stor grad som de som får arbeidsplasser.

Nesset har i denne sammenhengen gjennom sin beliggenhet 
mellom arbeidsmarkedene og tilbudene i Molde, Rauma og 
Sunndal et godt fortrinn til å kunne utvikles til en attraktiv 
bokommune. Utfordringen mot 2020 er ikke lenger en ensidig 
satsing på arbeidsplasser. Utfordringen er like mye å legge til rette 
for at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i 
regionen!  

2.3 Lokale utviklingstrender

For å finne gode mål og strategier i kommuneplanen for utviklingen av Nesset mot år 2020 
er det viktig med en beskrivelse av utviklingen i Nesset de siste årene og situasjonen slik 
den framstår i dag. Befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsplasser, Nesset som 
kraftkommune og kommuneøkonomi er forhold som virker inn på utviklingen av Nesset.

Befolkningsutvikling 
og bosettingsstruktur

I 1980 hadde Nesset kommune 3501 innbyggere og ved siste 
folketelling 1. januar 2011 var innbyggertallet sunket til 2988 det 
vil si en nedgang på 14,7%. Går vi enda lengre tilbake i tid blir 
nedgangen i folketallet enda større.

Nedgangen i folketallet synliggjør hvilke utfordringer vi har og 
hvor viktig det er med fokus på å kunne framstå som en attraktiv 
bo- og arbeidskommune for å stabilisere folketallet og opprettholde 
bosettingen i hele kommunen.

Krets 2007 +/- 2008 +/- 2009 +/- 2010
Ranvik 68 2 70 4 74 -5 69
Tjelle/Gussiås 109 9 118 -7 111 2 113
Rød/Høvik 342 -31 311 18 329 -16 313
Eidsvåg 1098 26 1124 -30 1094 -26 1068
Raudsand 305 -1 304 1 305 -4 301
Eidsøra 308 2 310 12 322 3 325
Bugge 75 -1 74 2 76 2 78
Vistdal 270 11 281 -1 280 -13 267
Eresfjord 408 -4 404 4 408 -24 384
Eikesdal 78 2 80 -5 75 -5 70
Folketall 3061 15 3076 -2 3074 -86 2988

Eresfjord/Vistdal Gamle Nesset Nesset
1963 1343 2306 3649
2010 799 2189 2988
Endring -544 -117 -661
Endring i % -40,5% -5% -18,1%
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Framskrevet 
folkemengde til 2020 
etter aldersgrupper

Tabellen viser Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser for 
folketallsutviklingen i Nesset med en middels nasjonal vekst i
folketallet. Det er grunn til å understreke at vi med den positive 
folketallsøkningen fra 2008 til 2009 som grunnlag kan få et noe 
bedre statistisk bilde av situasjonen. Resultatene i tabellen og 
utviklingen i de enkelte aldersgrupper kan selvfølgelig diskuteres. 
Det konkluderes med at slik blir utviklingen i Nesset fram mot 
2020 etter SSB sine prognoser med en middels nasjonal vekst i 
folketallet.

Aldersgruppe Alder 2008 2020

1 0-4 år 134 172

2 5-9 år 215 165

3 10-14 år 207 149

4 15-19 år 237 180

5 20-24 år 196 187

6 25-29 år 144 186

7 30-34 år 123 162

8 35-39 år 195 137

9 40-44 år 218 128

10 45-49 år 212 171

11 50-54 år 213 211

12 55-59 år 197 187

13 60-64 år 178 225

14 65-69 år 145 170

15 70-74 år 126 179

16 75-79 år 121 112

17 80-84 år 103 104

18 85-89 år 67 58

19 90 år og eldre 30 39

SUM 3061 2922
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Befolkningsfordeling 
etter kjønn og alder

En sammenligning av befolkningsfordelingen mellom kommunen 
og fylket viser at spesielt aldersgruppen 30 – 39 år synes å være 
underrepresentert i Nesset.

Nøkkeltall for de 
yrkesaktive i Nesset  

Tabellen er fra fylkesstatistikken fra 2010 og viser arbeidsplasser i 
Nesset, antall yrkesaktive, antall pendlere som reiser ut av 
kommunen og antall pendlere fra andre kommuner som reiser inn 
til Nesset på arbeid. 

Nøkkeltall for de yrkesaktive i Nesset i 2010
Arbeidsplassdekning 61,7%
Arbeidsplasser i Nesset 948
Antall yrkesaktive 1 536
Pendlere ut til andre kommuner 718
Pendlere inn til Nesset 130
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Yrkesaktive i Nesset 
fordelt på næringer

Yrkesaktive i Nesset fordelt på næringer i 2007.

Bransje Antall sysselsatte %
Landbruk 167 10,4
Industri og bergverk 306 19,2
Olje og gass 19 1,2
Energi/kraftforsyning 23 1,4
Bygg og anlegg 179 11,2
Varehandel 228 14,3
Transport 79 4,9
Finansiell tjenesteyting 81 5,1
Eiendomsdrift 31 1,9
Offentlig forvaltning 509 31|,9
Ikke oppgitt 5 0,3

Utdanningsnivået i 
kommunen

Fylkesstatistikken for 2010 viser at utdanningsnivået i fylket er 
stadig økende, men likevel under landsgjennomsnittet. I dag har 
21% av befolkningen i fylket en utdanning på høyskole eller 
universitetsnivå, noe som er under landsgjennomsnittet på 26 %.

Utviklingen i Nesset har vært positiv de siste årene. Til tross for 
denne utviklingen viser fylkesstatistikken at bare 12,5% av 
befolkningen i Nesset har høyere utdanning.

Etableringen av Studiesenteret Nesset er et viktig og nødvendig 
tiltak som et bidrag til å heve utdanningsnivået i kommunen. Her er 
det mulig å få kurs og ulike utdanninger på høgskolenivå. 

Kommunekåringen 
2008

Dagens Næringsliv har sammen med Statistisk Sentralbyrå 
undersøkt samtlige norske kommuner med tanke på å finne fram til 
den beste bokommunen i landet. I undersøkelsen blir kommunene 
målt på 29 enkeltindikatorer som levealder, sykefravær, inntekt, 
sosialhjelp, likestilling, barnehageplasser, elever pr lærer, 
kommunal service, sykkel og gangvei med mer.

Nesset ble i 2008 kåret til den 108. beste kommunen av landets 431 
kommuner. 

NHOs attraktivitets-
barometer for 2008

NHO har laget en tilsvarende undersøkelse av landets mest 
attraktive kommuner. Denne statistikken fokuserer på innflytting 
når arbeidsmarkedet er gitt. I denne statistikken er det ut fra 
flyttestrømmene i landet naturlig at det er de sentrale østlands-
kommunene som scorer høyest. Nesset kommer i denne målingen 
på plass nr 324 av landets 431 kommuner.
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Utfordringer mot 2020 Statistikkene dokumenterer kommunens utfordringer med å 
stabilisere folketallet og opprettholde den desentraliserte 
bosettingen gjennom å utvikle Nesset til en attraktiv bo- og 
arbeidskommune. 

Siden 1980 og fram til 1. januar 2011 har folketallet blitt redusert 
fra 3501 innbyggere til 2988. En nedgang på 513 eller 14,7%. SSB 
sine prognoser for aldersammensetningen i befolkningen i 2020 
viser en nedgang i antall barn og unge, en økning i aldersgruppen 
60 – 75 år og en relativt uendret situasjon i antallet for aldersgrup-
pen over 75 år.

Befolkningsfordeling etter kjønn og alder etter de siste tallene fra 
SSB sammenlignet med befolkningsfordelingen i fylket, viser at vi 
har en underrepresentasjon spesielt i aldersgruppen 30 – 39 år. 
Sammenlignet med landet blir denne underrepresentasjonen enda 
mer dramatisk. Aldersgruppen 30 – 39 år er gjerne folk som etter 
endt utdanning er på søk etter permanent arbeid, fast bosted og i 
startfasen med etablering av familie. Å tiltrekke seg denne 
aldersgruppen vil være en stor utfordring i årene som kommer.

Nøkkeltallene for de yrkesaktive og sysselsettingen i Nesset viser 
at Nesset er en næringssvak kommune med flere yrkesaktive enn 
arbeidsplasser. Samtidig viser antall pendlere at det er fullt mulig å 
bo i Nesset og ha et attraktivt arbeid i våre nabokommuner. 

Ettersom også den største delen av kommunens inntekter kommer 
fra skatt på inntekt er det kommunens åpenbare interesse å ha en 
aktiv næringspolitikk som kan bidra til nye arbeidsplasser og ny 
bosetting. 

Kraftinntektene er en viktig inntektskilde for å opprettholde et godt 
nivå på kommunens tjenestetilbud. Utfordringen framover med 
omsetning og prising av konsesjonskraften vil være dilemmaet 
mellom å bruke konsesjonskraften som et virkemiddel til økt 
bosetting og næringsutvikling mot å bruke konsesjonskraften til å 
få økte inntekter til kommunal tjenesteproduksjon gjennom salg av 
konsesjonskraften til markedspris.
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3. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER

3.1 Nasjonale forventninger

I forventningsdokument, ”Nasjonal forventninger til regional og kommunal planlegging”, 
vedtatt 24.06.11 er det beskrevet oppgaver og interesser som regjeringen mener det er 
viktig at fylkeskommunen og kommunene følger opp i planverket. Dette gjelder følgende 
tema;
- klima og energi
- by og tettstedsutvikling
- samferdsel og infrastruktur
- verdiskapning og næringsutvikling
- natur, kulturmiljø og landskap
- helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

3.2 Regionale forventninger

På bakgrunn av regjeringens forventningsdokument har fylkeskommunene utarbeidet 
regionale planstrategier som legger føringer for kommunal planlegging. I ”Regional 
planstrategi 2012-2016 for Møre og Romsdal” er det satt fokus på begrepet attraktivitet for 
å utvikle fylket med tanke på bl.a økt syssel- og bosetting.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener følgende momenter bør være sentrale perspekti-
ver i kommuneplanleggingen fremover:
- Folkehelse
- Universell utforming
- Klima og miljø
- Samfunnstrygghet
- Kultur og naturverdier

3.2.1 Interkommunalt plansamarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune anbefaler i sin planstrategi for 2012-2015 kommunene 
til å vurdere interkommunalt plansamarbeid innen f.eks næringsutvikling og arealdispone-
ring i kystsonen.

3.3 Andre føringer

Vern etter naturvernloven. Nesset kommune har et areal på 1048 km2, hvorav 512 km2 er 
vernet til nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og biotopvernområde. 
Verneforskriftene legger føringer på tiltak og aktiviteter som kan foregå i disse områdene. 
Områdene vises som båndlagte i kommuneplanens arealdel.

Lov om folkehelse. I henhold til denne skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden og 
faktorer som påvirker helsa til kommunens innbyggere. Den skal legges til grunn for 
planarbeid i alle sektorer/fagområder i kommunen. For kommunene er oppdraget å 
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forebygge, og legge til rette for at innbyggerne skal være i stand til å ta vare på egen helse i 
et livsløpsperspektiv.

Samhandlingsreformen ble innført 01.01.2012. Den legger vekt på helsefremmende og 
forebyggende tiltak. De som har behov for helse og omsorgstjenester skal kunne motta 
koordinerte tjenester i tråd med samhandlingsreformens målsetting om rett behandling, på 
rett nivå og til rett tid. 
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4. AKTUELLE PLANTEMAER I NESSET

Kommuneplanen for Nesset 2012 – 2020 ble vedtatt i mars 2012. Det er derfor ikke behov 
for å vurdere endring av kommuneplanens arealedel eller samfunnsdel i inneværende 
kommunestyreperiode. 

4.1 Barnehager og skoler

I Nesset er det 3 kommunale barnehager og 1 privat barnehage. Barnehagetilbudet i 
Eidsvåg er under evaluering. Nesset kommune har igangsatt en utredning som skal 
beskrive ulike lokaliseringsalternativer for å sikre et godt barnehagetilbud i region gamle 
Nesset.

4.2 Næringsareal - Næringsutvikling

I kommuneplanen er det lagt til rette for næringsareal. Det bør lages en samlet oversikt 
som viser tilgjengelig næringsareal i kommunen og behovet for tilrettelegging av nye 
områder.

Det er utarbeidet egen temaplan for reiselivsplan 2010-2015 og temaplan strategisk 
næringsplan. Nesset næringshage har startet rullering av strategisk næringsplan for Nesset. 

4.3 Fritidsboliger

Det er vist store areal for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Dersom det skal 
skje tilrettelegging og utbygging i disse må det utarbeides private reguleringsplaner. 

4.4 Boliger 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt områder for boligbygging og spredt boligbygging. 
Dersom det skal skje tilrettelegging og utbygging i disse må det utarbeides reguleringspla-
ner. Planlegging for utbygging av større boligfelter må sees i sammenheng med rullering 
av hovedplan for vann og avløp.

Nesset kommune har utarbeidet boligpolitisk handlingsplan for 2010-2013. Den beskriver 
bl.a boligsituasjonen i kommunen, kommunale boligtilbud, statlige og kommunale 
virkemidler, strategier og tiltak. 

4.5 Landbruk  

Nesset kommune utarbeidet i 2003 egen landbruksplan for Nesset. Revidering av 
handlingsplanen er gjennomført i 2012. Den skal inngå i strategisk næringsplan for Nesset 
som Nesset næringshage vil revidere.
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4.6 Naturmangfold  

Nesset kommune  gjennomførte i 2005 naturkartlegging i hele kommunen.  Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal har de siste årene supplert denne med mindre kartleggingsprosjekter.

I forbindelse med revidering/utarbeidelse av regional plan for Dovrefjellområdet er det 
gjennomført kartlegging av villreinens leveområde.

Det savnes en bedre oversikt/ klassifisering av områder som blir brukt til friluftsliv/fysisk 
aktivitet. En slik oversikt vil komme til nytte ved neste rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Kommunene er anbefalt å lage en kommunal forvaltningsplan for hjortevilt som inneholder 
mål og strategier for kommunal viltforvaltning. 

4.7 Vann  

Vannforskriften krever at det skal lages en forvaltningsplan for vassdrag før 2016. Nesset 
kommune er involvert i dette arbeidet igjennom felles planarbeid med Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

4.8 Energi og klima

Nesset kommune har i k-sak 040/2011 vedtatt temaplan Energi og klimaplan. Det vil ikke 
være behov for å revidere denne i løpet av planperioden. Utfordringen ligger i å følge opp 
tiltak i handlingsprogrammet i planen.

4.9 Infrastruktur/samferdsel

Det er viktig både for bl.a bosetting og næringslivet med god veistandard både på 
kommunale veier og fylkesveiene. Statens vegvesen har startet planlegging av såkalt 
miljøgate igjennom Eidsvåg sentrum. Dette arbeidet inngår i arbeidet med ny regulerings-
plan for Eidsvåg sentrum.

Nesset kommune og Statens vegvesen har samarbeidet om bygging av gangvei på 
strekningen Stubø – Brekken. I kommuneplanen er det bl.a lagt inn bygging av gang- og 
sykkelvei til Brekken - Tiltereidet/Eidsøra og Hargauten - Rød. 
I løpet av planperioden bør arbeid med utarbeidelse av reguleringsplaner for disse to 
gangveistrekningene prioriteres igangsatt. 

Nesset kommune vedtok i 2011 planprogram for Trafikksikkerhetsplan. Det gjenstår å 
gjennomføre selve planarbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Hovedplanene for vann og avløp i Nesset kommune er ikke lengre à jour i forhold til 
dagens krav. Det finnes heller ingen hovedplan for kommunale veier, ca 53 km, med 
strategier for vedlikehold og nye tiltak.  Det er derfor behov for å utarbeide nye hovedpla-
ner for vei, vann og avløp i planperioden. 
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4.10 Sentrumsutvikling

Det er viktig å ha et sterkt kommunesentrum med tanke på å opprettholde bosetting og 
bidra til næringsutvikling. Nesset kommune har i mange år arbeidet med planlegging av 
Eidsvåg sentrum. Som grunnlag for arbeid med ny reguleringsplan for Eidsvåg sentrum ble 
det i 2011 laget en strategiplan for Eidsvåg.  
Statens vegvesen har startet arbeid med planlegging av miljøgate knyttet til FV 62. Dette 
arbeidet vil bli involvert i pågående reguleringsplan for Eidsvåg sentrum.

4.11 Samfunnssikkerhet

I forbindelse med arealplanlegging må en dokumentere mange ulike forhold, f.eks. ras, 
flom, grunnforhold, som kan betydning for videre utnyttelse av området.
Nesset kommune har i 2012 igangsatt en større kartlegging av kvikkleireforekomster i 
Eidsvåg. 
Før neste rullering av kommuneplanens arealdel bør det lages en overordnet Risiko og 
sårbarhetsanalyse. 

Det er satt på dagsorden å revidere beredskapsplanen for Nesset kommune. Dette er et 
arbeid som bør prioriteres igangsatt. 

4.12 Kultur

Nesset har mange frivillige lag og foreninger. Det er og allsidige kulturtilbud med 
bibliotek, idrettsanlegg og interkommunal musikk- og kulturskole.
Det er utarbeidet en kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2008-2012.  
Nesset kommune har i 2012 startet arbeidet med å lage ny kommunedelplan med 
handlingsdel. Denne ble vedtatt i k-sak 136/12. Handlingsprogrammet vil bli årlig 
revidert.  

4.13 Helse og omsorg

Nesset har et godt helse og omsorgstilbud med stor tjenesteproduksjon fra mange 
yrkesgrupper og en har ulike utadrettede tilbud, samt botilbud på ulike nivå, 
hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester. 

Nesset kommune vedtok i 2011 en Helse og omsorgsplan som har fokus på koordinering 
av tjenester og helhetlig tenking i tilbudene for alle aldersgrupper. I denne er det lagt 
langsiktige strategier for hvordan helse og omsorgtjenesten skal videreutvikles. Overføring 
av oppgaver fra helseforetakene til kommunen krever økt kompetanse. For Nesset 
kommune er det en utfordring å legge til rette slik at kommunen har den kompetansen som 
kreves for å møte framtidas utfordringer innen helse og omsorg. 

4.14 Folkehelse

Folkehelsearbeid skal gi den enkelte innbygger i Nesset kompetanse til å ta viktige og 
riktige valg for at en skal kunne ha best mulig helse, - leve et best mulig liv, lengst mulig. 
Nesset kommune må legge til rette for dette i et livsløpsperspektiv. Det kreves en 
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kartlegging av befolkningens helsetilstand og hvilke positive og negative faktorer som har 
innvirkning på denne. På bakgrunn av denne vil en komme frem til folkehelseutfordringer 
som krever tverrsektorielle og kunnskapsbasert tiltak.  Tilgjengelig statistikk og informa-
sjon fra ulike sektorer er avgjørende for å komme frem til reelle folkehelseutfordringer. 

4.15 Retningslinjer, prosedyrer og fagplaner

I tillegg til planer har også ulike sektorer i Nesset kommune egne retningslinjer, prosedyrer 
og fagplaner som ikke tas med som en del av planstrategien. Disse må rulleres eller 
oppdaterer etter behov. Eksempel på slike er (ikke utfyllende):

- Smittevernplan

- Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgssektoren

- Plan for skoleutvikling

- Plan for kompetanseutvikling for personalet i skolen i Nesset kommune

- Opptrappingsplan for psykiatritjenesten i Nesset 2007 – 2010

- Likestillingsplan

- Etiske retningslinjer

- Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler
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5. VEDLEGG

Aktuelle lenker knyttet til statistikk

 Fylkesstatistikk

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Fylkesstatistikk

 Folkehelsestatistikk

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1543&sp=1

 Kommunestatistikk

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1543&sp=1



Nesset kommune Arkiv: 140

Arkivsaksnr: 2012/1390-3

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 4/13 24.01.2013

Nesset kommunestyre 07.02.2013

Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på Nordmøre

Vedlegg
1 Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre - forespørsel om deltakelse fra Nesset 

kommune
2 Presentasjon kollegimøtet okt 2012

Rådmannens innstilling

Nesset kommune vil delta i ORKidé samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.  

XX representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Saksopplysninger

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidè) har tatt initiativ til å starte arbeid med å 
utarbeide en interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre. 

Da planarbeidet omfatter Tingvollfjorden har ORKidè invitert Nesset kommune med i planarbeidet. 

ORKidé har etablert et planprosjekt med en økonomisk ramme på 3,6 mill. kroner over to år, med 
betydelig finansiering fra fylkeskommunens ”Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond”. 



Prosjektmål:
1. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene, med; 

a. arealdel (kart/GIS), 
b. bestemmelser og 
c. planbeskrivelse med konsekvensvurdering 

2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling 
3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk
4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase 

Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Organisering
Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt med en felles prosjektleder. Kontorplass og 
arbeidstakertilknytning legges til én av kommunene (Tingvoll eller Surnadal) som blir vertskommune. 
Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Hvert 
enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf. bestemmelsene om 
kommunedelplan. 

Arbeidsutvalget i ORKidé + en representant for Nesset kommune utgjør styringsgruppa for prosjektet. 
Kommunene peker ut én representant hver til en arbeidsgruppe for daglig prosjektoppfølging i 
kommunene. M&R fylkeskommune deltar som observatør i arbeidsgruppa. Planprosessen skal følge 
reglene for kommuneplanlegging. 

Økonomi
Hver kommune bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til 
disposisjon for prosjektet i hht. prosjektplanen:
Post 1000 kr Merknad
Kostnader
Prosjektleder i 2 år 1 600 To årsverk inkl. sos. 
Kontorhold, reise 200 Inkl. drift av styrings- og arbeidsgrupper 
Utredninger, planlegging kommunevis 1 500 2 månedsverk/kommune á kr500/t 
Konsulenttjenester 300 Noe ekstern bistand må påregnes 
Sum 3 600 

Finansiering
Eget arbeid i kommunene 1 500 
Tilskudd MMV 1 600 Møre og Romsdal fylkeskommune
Ikke på plass 500 Orkidefordelt mellom kommunene, se under
Sum 3 600 

Fordeling av kostnader mellom kommunene skjer med utgangspunkt i modellen fra IKT ORKidé,
framkommer i tabellen under. 

ORKidé-fordelte kostnader:
Kristiansund 148 034
Tingvoll 31 138
Halsa 22 898



Smøla 25 951
Eide 33 063
Averøy 45 203
Sunndal 54 250
Surnadal 47 229
Aure 33 452
Nesset 30 591
Gjemnes 28 192
SUM INNTEKTER 500 000

Vurdering

Nesset kommune er allerede involvert i lignende planarbeid med utarbeidelse av interkommunal plan 
for sjøareal – Romsdalsfjorden. 
Rådmannen mener planleggingsprosjektet for sjøareal er i tråd med det som Nesset kommune har lagt 
til grunn i kommuneplanprosessen. Her ble det påpekt behov for å vurdere fjordbassenget som helhet. 
Dette gjelder både Eresfjorden/Langfjorden og Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden. 

Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å delta i interkommunalt plansamarbeid enn å utføre eget 
lignende arbeid om 2-3 år. 

Økonomiske konsekvenser

I følge prosjektbeskrivelsen er det lagt opp til inntil 2 månedsverk i kommunal egeninnsats, og
kr 30 000 i prosjektfinansiering. Rådmannen tar høyde for noe større prosjektutgifter enn antatt og  
foreslårat det avsettes kr 50 000 til prosjektet, finansieres ved bruk av Kraftfondet.  



Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har satt i gang et arbeid for felles plan for arealbruk i 
sjøområdene på Nordmøre. Det er etablert en arbeidsgruppe med én representant fra hver av kommunene som 
jobber med forprosjektet. Vi har hatt ett møte (se vedlagt referat), samt at undertegnede har presentert 
arbeidet på et kollegiemøte i ORKidé (vedlagt). 
 
Bakgrunnen for denne henvendelsen er det åpenbare faktum at en del av Sunndalsfjorden ligger i Nesset 
kommune, og at en sjøområdeplan derfor ikke vil bli fullstendig uten at også Nesset kommunes sjøarealer er 
med. På oppdrag fra kollegiemøtet i ORKidé retter jeg med dette en formell henvendelse til Nesset kommune 
om å vurdere en deltakelse i arbeidet med en sjøområdeplan for Nordmøre. Invitasjonen til 
nordmørskommunene var formulert slik:

Interkommunal	plan	for	sjøområdene	– invitasjon	til	arbeidsmøte.
På vegne av en midlertidig arbeidsgruppe nedsatt av ORKidé inviteres herved alle nordmørskommunene 
til å delta med én representant på et arbeidsmøte i Kristiansund onsdag 24. oktober 2012. M&R 
fylkeskommune vil også delta. (Mer presist om tid og sted kommer seinere.) 
 
For at et arbeidsmøte med opp til 15 personer skal bli effektivt må vi ha stram regi og gode 
forberedelser. Jeg ber derfor at alle kommunene gjør slike forberedelser:

-          Rådmannen bør raske bestemme hvem som skal delta fra kommunen. Vedkommende bør 
kjenne kommunens plansystem godt, og også ha god dialog med politisk ledelse i kommunen i 
forkant slik at sentrale synspunkter og holdninger kommer fram tidlig i planprosessen. 

-          Ta med utskrift av kommuneplankartet i 1:100.000 samt tekstdel/bestemmelser
-          Lage kort notat med vekt på:

o   Viktigste problemstillinger kommunen ønsker å få løst gjennom felles planprosess
o   Hvilke konkrete og plannødvendige utredningsbehov kommunen ser 
o   Hvordan planprosessen bør organiseres, representanter til arbeids- og styringsgrupper, 

referansegrupper, framriftsplan,
o   Om kommunen ønsker å påta seg rollen som vertskommune for prosjektet og 

arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen
o   – og sende notatet til meg seinest 16/10 slik at jeg kan rekke å sy sammen innspillene til 

samlingen
 
Formålet med arbeidsmøtet er å utarbeide et forslag til planprogram for en interkommunal plan for 
sjøområdene på Nordmøre. Det er stormøtet i ORKidé som er vår oppdragsgiver, og som skal ha utkast 
til planprogram til behandling, før det behandles i den enkelte kommune. 

 
Neste (og siste?) møte i arbeidsgruppa skal holdes i Kristiansund 4. desember kl 10:00 – 15:00 på Grand Hotell. 
På vegne av ORKidé håper jeg at Nesset kommune vil delta i denne forberedende fasen før det blir tid for evt. å 
forplikte seg til å være med på hele prosessen. Vi er kjent med at Nesset deltar i tilsvarende arbeid med flere av 
romsdalskommunene, og håper slik at Nesset også kan bidra til økt dialog og større utbytte av samarbeidet. 
 
Mvh.
Odd-Arild Bugge
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Kommuneplanlegger
Plan- og bygningsavd.
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Interkommunal sjøarealplan  

for Nordmøre 

Første arbeidsmøte 24/10 

Bernt-Olav Simonsen (Aure), Rune Kvannli (Averøy), Tove Venaas Herskedal (Eide), Olav Inge Hoem 
(Gjemnes), Odd Erik Hyldbakk (Halsa), Odd-Arild Bugge (Kristiansund), Kirsten Stensø Skaget (Smøla), Carl 
S. Bjurstedt (Sunndal), Håvard Stensønes (Surnadal), Inger Helene Sira (Tingvoll), Kristian Fløtre (Møre- og 
Romsdal fylkeskommune. (–Rindal) 
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Dagsorden 

 

Hvilke problemer skal vi løse? 

 
Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i 
sjøen, og som påvirker nabokommunene, og som i 
dag blir i dag håndtert ulikt, uforutsigbart og lite 
effektivt: 
 Konsesjonssøknader akvakultur (fisk og skjell) 
 Forvaltning av anadrome fiskearter 
 Utslipp/forurensing (sjøens bæreevne som resipient) 
 Tang- og tarehøsting 
 Havner og farleder 
 Samfunnssikkerhet (nødhavner, havari, ulykker) 
 Friluftsliv, reiseliv og landskapsvern 
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Forventet samfunnsvirkning av felles 

sjøområdeplan 

 

Felles planprosess vil bygge felles kompetanse i 
kommunene og gi et felles verktøy for 
saksbehandling: 
 Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling 

 Helhetlig dialog med nærings- og miljøinteresser 

  Helhetlig dialog med overordnede myndigheter 

 Felles kunnskapsbase som kan brukes av alle 

 Gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping 

Hvilke konkrete resultater skal vi levere i 

løpet av planarbeidet? 

 

A. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene 
 Arealdel (kart/GIS) 

 Bestemmelser  

 Planbeskrivelse med konsekvensvurdering 

B. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling 
(eks. vurderingsmatrise med sjekkliste) 

C. Opplegg for implementering og evaluering av felles 
planverk, evt. videre utredningsbehov 

D. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase 
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Organisering 

X kommuner X kommuner X kommuner X kommuner 

Prosjektleder (Tingvoll/Surnadal) 
Prosjektgruppe (kommunerepr.) 

Styringsgruppe 
AU i ORKidé + Nesset 

M&R fylkeskommune 

ORKidé stormøte 
Nesset kommune 

Referanser/eksperter 
-Fylkesmannen 
-Kystverket 
-Osv… 

Avgrensning av tema og utredninger 

 

 Fikk ikke tid, men: 
 Vi holder oss til sjøen (flomålet og ned) 

 Vi kal bruke eksisterende kunnskap  



21.11.2012 

5 

Forprosjektets leveranse 

 

Arbeidsgruppa skal levere tre dokumenter til ORKidé: 

1. Saksframlegg for kommunal tilslutning til 
interkommunalt plansamarbeid etter §11 

2. Forslag til planprogram og til organisering av felles 
planarbeid 

3. Utlysingstekst for prosjektlederstillingen 

 

Framdriftsplan 

 

4/12 Arbeidsmøte: 
 Ferdigstille planprogram, saksframlegg og utlysingstekst 

Behandling i ORKidé (AU eller stormøte) 
 Vedta tilråding til kommunene og vertskommune 

 Opprette styringsgruppe 

Behandling i kommunene 
 Vedta plansamarbeid og oppstart av planlegging 

 Vertskommune tilsetter prosjektleder 



Nesset kommune Arkiv: 068/001

Arkivsaksnr: 2012/490-8

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 5/13 24.01.2013

Fradeling av parsell - GID 068/001 - Torvald M. Jørstad - Dispensasjon fra 
kommuneplanen

Vedlegg
1 Vedrørende tilleggsareal til boligtomt 068/006
2 Rekvisisjon av oppmålingsforretning – arealoverføring
3 Situasjonskart
4 Jordlovsbehandling
5 Uttale - fradeling av parsell fra gnr 68 bnr 1
6 Frådeling av parsell frå gbnr 68/1 - tilleggsareal til bustadtomt gbnr 68/6 - fråsegn ved søknad om 

dispensasjon frå kommuneplan
7 Frådeling av parsell gnr 68 bnr 1 - tilleggsareal til gnr 68. bnr 6. Fråsegn til søknad om 

dispensasjon frå kommuneplan

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2012 om fradeling av en parsell, ca 500 m2, fra eiendommen GID 
068/001. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 200 m2 areal fra eiendom GID 068/001, tilleggsareal til 
boligtomt 068/006.  

Det gis dispensasjon da eksisterende eiendomsgrense mellom GID 068/001 og 068/006 går ca 3 meter 
fra garasjeveggen.  Det anses som hensiktsmessig at boligeier kan disponere større areal nord for 
eksiterende garasje enn hva som er tilfellet i dag. 
Det er og lagt vekt på at det er vanskelig å utnytte eksisterende tomteareal, huset er plassert omtrent 
midt på tomten.

Opprinnelig søknad om fradeling dreier seg om ca 400 m2. Eresfjord er ett område hvor det må kunne 
tillates større boligareal enn 1 dekar. Ut fra hensyn til landbruksinteressene mener Nesset kommune at 
det kan aksepteres fradeling av 200 m2 dyrkamark til boligformål.      



Det vises til brev av 18.10.2012 fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det settes følgende vilkår;
Det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser før det kan gjennomføres byggetiltak eller terreng 
inngrep i omsøkte areal.  

Saksopplysninger

Torvald Jørstad i Eresfjord søker om fradeling parsell, ca 500 m 2, fra eiendommen GID 068/001. 
Omsøkte parsell skal være tilleggsareal til boligtomt GID 068/006. Eiendommen er ikke oppmålt, men 
i følge kommunens kartprogram er den på ca 1020 m2.

Grunneier av eiendom GID 068/006 har i skriv av 24.10.2012 redegjort nærmere for bakgrunnen av 
søknaden;

- I følge skyldskifte fra 1958 er tomta ikke større enn 0,6 dekar
- Vanskelig å utnytte eksisterende tomteareal, huset er plassert omtrent midt på tomten
- Fradelingen vil ikke skape ulemper for drift av resterende landbruksareal.    

Omsøkte parseller ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til LNF-sone 3, ” innenfor disse 
områdene skal oppføring av ny bolig,- ervervs- og fritidsbebyggelse, vesentlige endringer av eller 
fradeling av tomt for slik bebyggelse, ikke være tillatt”, og fradeling må skje ved dispensasjon fra 
kommuneplanen. 

Da søknaden om dreier seg om fradeling av boligtomt som ikke faller inn under formålet i 
kommuneplanen må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker.



Det er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven, administrativt vedtak kunngjort i brev av 14.06.2012.

Kommunen skal i alle fradelingssaker vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven.

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når 
et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 
fremgå av beslutningen.

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 
og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 

§ 9. (føre-var-prinsippet)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 
å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for. 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet 
og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Det er mottatt uttalelser fra følgende sektormyndigheter;

 Brev, 28.09.2012, Statens vegvesen.
Ingen merknader til søknaden.

 Brev,18.10.2012, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Anbefaler at det ikke tillates fradeling mer enn 250 m2 da det gir tilstrekkelig mulighet å bygge 
garasje.

 Brev, 18.10.2012, Møre og Romsdal fylkeskommune
Det må foretas arkeologisk registreringer med gravemaskin før det eventuelt gjøres byggetiltak/ 
inngrep i omsøkte areal. 
Søknaden om dispensasjon er ikke grunngitt. Dersom eiendommen allerede har en garasje og 
bakgrunnen for søknaden er å legge til rette for garasjetomt kan ikke fylkeskommunen se at  
fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene med å dele fra dyrkajord. 



Vurdering

Naturmangfoldloven:
Omsøkte areal er dyrkamark. Det er ikke registreringer i Direktoratet for naturforvaltning sin 
Naturbase eller i Artsdatabankens artskart som er til hinder for fradeling. Kunnskapsgrunnlaget (§8) 
vurderes i dette tilfelle å være tilstrekkelig.  

I forhold til Nml §9 vurderer rådmannen det slik at kunnskapsgrunnlaget i denne saken til å være god 
nok i forhold til å fatte vedtak. I forhold til Nml § 10 vil fradelingen trolig medføre at området blir 
opparbeidet med bygning, parkeringsplass og hage
I forhold til Nml § 11 ligger det en aksept ved fradeling av boligtomt at det vil medføre en endring av 
økosystemet, fra dyrkajord til boligtomt. Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet 
som må hindres eller begrenses på slik måte at tiltakshaver pålegge å dekke kostnadene.
I forhold til Nml § 12 mener rådmannen tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder 

som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i omsøkte sak kreves særlige tiltak. 

Andre forhold som ikke berører vurdering etter naturmangfoldloven. Det foreligger ingen registrerte 
opplysninger om kulturminner i området. Møre og Romsdal fylkeskommunen har kommet med krav 
om undersøkelser dersom det skal gjøres tiltak/inngrep i omsøkte areal.

Søknaden om fradeling er begrunnet i at boligen ligger midt på tomta og nærhet til vei og delvis 
skrående terreng gjør det vanskelig å utnytte tomtearealet. Det er ca 3 meter fra garasjen og bort til 
eiendomsgrensa ved dyrkamarka. Rådmannen vurderer det slik at det virker hensiktsmessig å utvide 
parkeringsarealet tilknyttet eksisterende garasje på eiendommen. 

I by og tettbygde strøk må en kunne påregne sterkere arealbegrensninger enn i områder som f.eks 
Eresfjord. 

Eiendomsgrensa til GID 068/006 er i nord mot 068/001 ca 40 meter. Rådmannen mener at en 
tilleggsutvidelse av tomtearealet for GID 068/006 i nord med 5 meter vil kunne ivareta eventuell 
fremtidig utvidelse av garasje og parkeringsareal med mer. 
Avkjørselen til eiendommen ligger nord for bolighuset og av den grunn anses det som mer aktuelt å 
utvide tomtearealet nær denne.   



Selv om det er gitt tillatelse etter jordloven til fradeling, må en likevel i henhold til plan- og 
bygningsloven legge til grunn vurdering at fordelene skal være større enn ulempene. I utgangspunktet 
skal det være viktige forhold som skal legges til grunn for at ta i bruk dyrkamark til andre formål. 
Rådmannen mener at en utvidelse av eiendomsgrensa for GID 068/006 i nord med 5 meter vil være en 
hensiktsmessig løsning. Det vil bidra til at boligeiere kan disponere ett større areal ved eksisterende 
garasje, samt en i større grad tar hensyn til vern om dyrkamarka i forhold til hva som i utgangspunktet 
er omsøkt.   



p2otVLigo

FRYDENLUND onsgag, 24. oktober 2012
Nesset kommune

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT 68/6 PÅ CA. 0,5 DA FRA GÅRDSBRUK 68/1

Nesset kommune har gitt tillatelse etter § 12 i jordloven, til fradeling av ca. 0,5 da fulldyrka
mark som tillegg til boligtomt 68/6, den 14.06.2012.

Arealet som ønskes fradelt er en liten stripe på ca. 10m av en liten attelge. Denne fradelingen
vil ikke skape ulemper for driften av restarealet av marken. I følge skyldskifte 14.10.1958er
tomt pr. dags dato ikke større en ca. 0,6 da. Huset er plassert omtrent midt på tomten med
noen få meter til riks vei 192 i retning øst og med noen få meter til bratt skråning på ca. 40
grader, i vest, og av denne grunn er areal disponeringen vanskelig.

Som eksempler kan uthus, garasje og vei nevnes.

Med vennlig hilsen

RONN RNES (eier av 68/6)



I) Søknadom tiltak;opprettingellerendring
av matrikkelenhet(deling).Pbl § 20-1m

1:1II) Kravom matrikuleringav enhet(er)som
ikkekreverbehandlingetterPlbl§ 20-1m,eller
oppmålingsforretningetterMl §33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

Rekvisisjonav oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33

J0,11rpalføri08/g1RPe;:.

2ota)cfqo

__-

Eiendom
Gnr. 6g Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

I) Søknadom tiltak
(deling)etter,Phl § 20-1
og matrikuleringetter
Ml § 5.

Bruksnavn/adresse:

Stype, pbl § 20- 1, opprettin av Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl § 1

Ny grunneiendom




0 Reguleringsplan og bygningslov

D Ny anleggseiendom

fl Nyttjordsameie




0 Bebyggelsesplan (eldre Kommuneplan

o Reguleringsplan

y festegrunn over 10år

iN5Arealoverføring

Privat forslag

Annet: 

fl Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

II) Kravom
matrikuleringav enheter
somikkekrever
behandlingetter13bl
§ 20-1m,eller
oppmålingsforretning
etterMl § 33.

Rekvisisjonav
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

C Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

o Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

o Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

o Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

o Annet (angi hjemmel):

1:4770 målingsforretning for trikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

Grunneiendom D Anleggseiendom D Jordsameie D Festegrunn 0 Arealoverføring

Måb vares:
A)Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 20-1m + event vinter-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.31

B) fl Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m
bort )

C) D Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25)

Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullførin , ikke len er enn 2 år.
For alt C): angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

o Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt

o Annet (angi hjemmel):



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling journal nr.

4r7u

ni

Selvstendig bruksenhet Tilleggsareal til

Offentlig friluftsomkde

Offentlig veg

Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Bolighus D Offentlig virksomhet

Fritidshus D Landbruk/Fiske

Industri/Bergverk 0 Naturvern

arehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Riks-/fylkesveg 0 Kommunal veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg 0 Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Avkjør stillatelse gitt (vedlegges) 1:1 Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Adkomst

Pb1§ 66.1

Vegloven
§§ 40-43

Grir./13nr./Fnr./Snr.

Privat veg

D Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Vann-
forsyning

Pb1§ 65

Avløp

Pb1§ 66 2

Offentlig vannverk

Annet.

Offentlig avløpsanlegg

0 Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Privat enkeltanlegg
Beskriv:

Privat fellesanlegg

Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

•

Nr. fra - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin
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Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Underskrift

Hjemmelshaver(e)

7--erwAidJ rc‘Ind

Daio

•Ori

Tlf

Postnr: Sted:

ew7-czo

Underskrift

c'

Navn:

Adresse.

E-post:

Sied

£/-

Navn. Tlf-

Postnr:

(.1
Sted:

--(37243

Underskrift

E-post:

StedDato- 11

-24
Fakturaadresse: Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

E-post:

Eventueitutfyllendemerknaåen

Tlf:

Postnr Sted
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Navn Adresse Navn: Adresse:

Etendom (gnr bnr . fnr . ann Partsstilltng Eiendom (gnr . bnr fnr,, snr)- Partsstilling

Sted Dato Underskrift Sted- Dato. Underskrtft

Navn Adresse Navn: Adresse.

Elendom (gnr . bnr , fnr , snr Partsstilling Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted. Dato Underskrift Sted Dato: Underskrift

Navn- Adresse Navn. Adresse.

Eiendom (gnr., bnr,, fnr,, snr) Partsstilling Etendom (gnr bnr , fnr . snr) Partsstilling-

Sted Dato Undersknft Sted Dato Underskrift

Navn: Adresse Navn- Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling. Eiendom (gnr . bnr,, fnr.. snr)- Partsstilling

Sted: Dato: Underskrift Sted: nalo: Underskrift,

Navn. Adresse Navn Adresse

Eiendom (gnr,, bnr fnr snr) Partsstilling Eiendom (gnr.. bnr, fnr.. snr) Partsstilling

Sted Dato Underskrift Sted Dato- Underskstft
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UTSNITT AV FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN

12.03.2012

MÅLESTOKK 1:1000

NESSET KOMMUNE



Nesset kommune 

Rådmannen

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

Torvald Jørstad

6470  ERESFJORD

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/490-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 14.06.2012

Jordlovsbehandling

Jeg viser til søknad om deling datert 17/3-2012.

Søknaden gjelder fradeling av ca 0,5 da fulldyrka mark fra 68/1 som tilleggsareal til boligtomta 
68/6.

Jordbrukssjefen er generelt skeptisk til fradeling av dyrka mark, men i dette tilfellet er det ei 10 
m stripe av ei lita attlege. Denne stripa skal være tilleggsareal til ei boligtomt som vil bygge 
garasje her.

Det er derfor små ulemper med denne fradelingen. Den vil ikke skape driftsulemper for drifta av 
restarealet på stykket.

Vedtak:
Nesset kommune viser til søknad fra eier av 68/1, Torvald Jørstad, datert 17/3-2012 og til § 
12 i jordloven og gir tillatelse til fradeling av ca 0,5 da fulldyrka mark som tillegg til 
boligtomt.

Dette er jordlovsbehandling av saken. I tillegg skal den behandles etter plan og bygningsloven 
Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler etter denne loven.

Det er behandlingsgebyr på saker behandlet etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-.
Faktura ettersendes søker, Torvald Jørstad.

Med hilsen

Gunnar Astad
jordbrukssjef/byggesaksbehandler
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Q.D(Qf 1(clo

Statens vegvesen

Nesset kommune
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse. Vår dato:

Region mich Terje Josefsen - 71274112 2012 119076-002 2012 490-4 28.09.2012

Fylkesveg 192 i Nesset kommune
Fradeling av parsell fra gnr 68 bnr 1

Det vises til oversendelse datert 26. september 2012.

Ut fra vårt ansvarsområde har vi ingen merknader til at det fradeles en parsell fra gnr. 68 bnr.
1 som skal være tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 68 bnr. 6. Vi kan derfor tilråde
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med søknaden.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

OleTonnesen
sjonsleder

Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune, HER
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, HER

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks:71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statensvegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap

Fylkeshuset




Båtsfjordveien 1B

6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 7B 94 15 50





Telefaks:78 95 33 52



-

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundveien 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Nesset kommune - frådeling av parsell frå gbnr 68/1 -
tilleggsareal til bustadtomt gbnr 68/6 - fråsegn ved søknad om 
dispensasjon frå kommuneplan

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Automatisk freda kulturminne

Vi har ingen merknader til sjølve frådelinga, men det omsøkte området inneheld eit 
stort potensiale for funn av automatisk freda kulturminne som ligg skjult under 
markoverflaten. Dette inneber at det må gjennomførast ei arkeologisk registrering 
med gravemaskin dersom det eventuelt skal settast i gang inngrep i grunnen. 

Dette er eit mindre privat tiltak, så tiltakshavar vil ikkje bli belasta med kostnader i 
samband med registreringa. Tiltak som inneber inngrep i grunnen kan ikkje skje før 
registrering er gjennomført, og vi har gitt ny uttale på bakgrunn av registrerings-
resultata.

Planfagleg vurdering

Oversendinga manglar grunngjeving for søknaden. Vi les av jordlovsbehandlinga at det 
er ønskje om å bygge garasje på parsellen som er søkt frådelt som tilleggsareal til 
bustadtomta. Ut frå det vi forstår er det allereie garasje på denne tomta, og vi kan 
ikkje ut frå oversendinga sjå at fordelane ved å gi dispensasjon vil vere klart større 
enn ulempene med å dele frå dyrka jord.

Konklusjon

Fylkeskommunen har vanskeleg for å sjå at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter § 
19-2 i plan- og bygningslova. Til eit eventuelt positivt vedtak må det stillast vilkår om 
gjennomføring av arkeologisk registrering før det kan bli gitt løyve til inngrep i grunnen.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
plansamordnar rådgivar

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

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

2012/490-4 26.09.2012 57572/2012/DISPENSASJON/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 18.10.2012
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Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir

Fagsaksbehandlar

Automatisk freda kulturminne: arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf. 71 25 89 23

Kopi:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Saksbehandlar, innyalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

18.10.2012
Dykkar dato

26.09.2012

Vår ref

2012/6609/BJOT/421.3
Dykkar ref.

Nesset kommune 20( (cf,

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune. Frådeling av parsell gnr68 bnr1 - tilleggsareal til gnr68
bnr6. Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan.

Fylkesmarmenhar ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Landbruksinteresser
Det omsøkte arealet er meint til eit garasjebygg til bustadtomta gnr68 bnr6. Tomta er
allereie i dag 1020 kvm og består av bustad og enkel garasje. I følgje kart over eigedomen
er det i dag 5 m mellom garasjevegg og eigedomsgrensa i nord. Sett i samanheng med
garasjen som allereie finnest på tomta er det ikkje naudsynt å dele frå ei stripe på heile 10
m for å utvide garasjebygget. Ei stripe på 5 m, dvs. 250 kvm, gjev rikeleg høve til
utviding av garasjen. I tillegg kan bygget også utvidast i retning aust-vest.

Pb1§ 19-2 seier at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det
dispenseresfra, eller hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg måfordelene ved å gi dispensasjon være klart storre enn ulempene etter en samlet
vurdering». I denne saka kan vi sjå at tomta treng ei utviding nordover for å få dobbel
garasje, men å dele frå 10 m med fulldyrka mark, frå ein teig som nærmar seg
minimumstørrelsen for å bli drifta, er ikkje i tråd med pb1§ 19-2.

Konklusjon
Vi vil rå frå at meir enn ei 5 m brei stripe (250 kvm) vert delt frå teigen med fulldyrka
mark. Frådelinga vert dermed forankra i behovet eit garasjebygg representerer.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.) Bjarne Otnes
samordnar overingeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Fagsaksbehandlarar
Landbruk: Kristin Eide, tlf. 71 25 81 35

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



Nesset kommune Arkiv: 029/017

Arkivsaksnr: 2012/1140-4

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 6/13 24.01.2013

Fradeling av parsell - GID 029/017- Dispensasjon

Vedlegg
1 Søknad om deling av grunneiendom
2 Kart
3 Redegjørelse/begrunnelse for ønske om større tomt

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 08.09.2012 om fradeling av parsell fra eiendom GID 029/017 og GID 029/027.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19 -2.gis det varig dispensasjon fra reguleringsplan Kleppen 

hytteområde til å fradele ca 300 m2 som tilleggsareal til hyttetomt GID 029/330. 

Hensyn til hogst av trær/skog og enklere adkomtsrett er ikke forhold som gir grunnlag for å gi 
dispensasjon fra reguleringsplanen.  Det er imidlertid lagt vekt på at det kan aksepteres hyttetomter i 
Kleppenområdet på ca 1 dekar. Av den grunn kan det gis dispensasjon til fradeling av ca 300 m2 slik at 
tomtearealet blir vel 1 dekar.  Arrondering av arealet bestemmes ved gjennomføring av eventuelt 
kartforetning. 

Saksopplysninger

Ellen og Einar Gagnat søker om fradeling av ca 570 m2, parsell fra eiendom GID 029/017. Søknaden 
omfatter også ca 100 m2 fra eiendom GID 029/027, tilhørende Bodil S. Bugge/ John A. Bugge. 
Parsellene skal være tilleggsareal til hyttetomt eiendom 029/330, tilhørende Eva Britt Hammervold. 
Søknaden er begrunnet med at;

- Arronderingsmessige forhold ved at hyttetomta da dekker ”hele haugen” som hytta er bygd.
- Gir mulighet for å lage flere uteplasser  
- Gir mulighet til å fjerne trær som står nær hytta
- Sikre areal slik at hyttetomta grenser inntil skogvei og dermed ikke avhengig med adkomstrett 

over annen eiendom



- Forholdsvis lita tomt, ved tilleggsareal vil den bli ca 1500 m2.

Omsøkte tilleggsareal er regulert til spesialområde friluftsområder i Kleppen hytteområde, vedtatt i k-
sak 079/09.

Da søknaden om dreier seg om fradeling av tilleggsareal som ikke faller inn under formålet i 
reguleringsplanen må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19 -2. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.



Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker.

I reguleringsplanprosessen er ulike temaer vurdert og av den grunn anses det ikke nødvendig å foreta 
særskilt vurdering i forhold til naturmangfoldloven.

Vurdering

I reguleringsplan for Kleppen hytteområde er hovedregelen at arealet mellom hyttetomtene er avsatt til 
friluftsformål. 

Hytteeier har satt opp flere punkter for begrunnelse av søknaden. 

Eksisterende hyttetomt er ca 730 m2. Rådmannen mener at 1 dekar er utgangspunkt for tomtestørrelsen 
av ei hyttetomt. Det kan det være lokale forhold som tilsier at denne blir noe større/mindre. De fleste 
hyttetomtene i nærheten er mindre enn 1 dekar. 
Rådmannen mener at forhold begrunnet i å fjerne trær som står nær ei hytte ikke kan tillegges særlig 
vekt for å gi dispensasjon. I utgangspunktet kan det inngås privat avtale med grunneier om slike 
forhold. 

Hytteeier vil ved å strekke tomtegrensen ned til traktorveien sikre seg adkomstrett. Rådmannen vil 
påpeke at de fleste hyttetomtene i nærområdet ikke har tomtegrense ned til denne traktorveien. 
Rådmannen mener dette heller ikke er forhold som kan tillegges særlig grunn for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen. Adkomstrett kan om ønskelig sikres gjennom privatrettslig avtale med grunneiere.

Rådmannen vil påpeke at dersom kommunen åpner for å gi dispensasjon ut fra slike hensyn kan 
konsekvensen bli flere lignende saker som gjør at en til slutt gjennom dispensasjonspraksis endrer 
reguleringsplanen vesentlig.  

Rådmannen mener søknaden delvis kan imøtekommes ved at det gis dispensasjon til å utvide 
hyttetomten med ca 300 m2, slik at hyttetomten blir vel 1 dekar. Arrondering av tilleggsarealet 
avklares ved gjennomføring av kartforetning (oppmåling).  



I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pb1§ 20- 1m

13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Plbl§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter MI § 33.

§ 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43- 48

Journalføring/stempel:

oti/ ( o

I MI

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33




Gnr.Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Eiendom




11"




Bruksnavn/adresse:




I) Søknad om tiltak Sakstype, pbl20-1, oppretting av Deling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19- 1:

(deling) etter, Pbl § 20-1 Nygrunneiendom D Reguleringsplan D Plan- og bygningslov

og matrikulering etter
Ml § 5.

D Ny anleggseiendom

fl Nytt jordsameie

o Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

O Kommuneplan

o Reguleringsplan




fl Ny festegrunn over 10 år
D Privatforslag

G Bebyggelsesplan (eldre lovverk)




Annet-




Arealoverføring




O Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

O Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

D Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

fl Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

1:1Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pbl 20-1m:

Grunneiendom fl Anleggseiendom fl Jordsameie fl Festegrunn Arealoverføring

Må besvares:

A)7IQ ønskes gjennomført uten B) 0 Ønsker å utsette oppmåling C) fl ønsker etter særlige
ugrunnet opphold. og matrikulering til mnd angitt grunner å gjennomføre
(Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kan etter rekvirentens matrikulering, men utsette
pbl-vedtak, § 20-1m + event vinter- ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år fullføring av oppmålings-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3) faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m forretningen.

boa) (matrikkelforskriften § 25)

Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Pbl
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:Foretrukket mnd el dato for

forretnin en:
For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget ved1egg):

Kommunen fastsetter frist for
fullførin , ikke len er enn 2 år.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

fl Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

fl Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

fl Matrikuledng av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

Annet (angi hjemmel):



Parsell nr.Areal ca. ArealtypeEventuelt
før delingjournal nr.

Eventuelt navn og adresse på kjøperffester

-6  42. y7 4 v-c7(1

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Selvstendigbruksenhet )(1'illeggsareal til

Bolighus Li Offentligvirksomhet

XEritidshus Landbruk/Fiske

1.3 Industri/Bergverk [i] Naturvern

LI Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Gnr 113nr/Fnr !Snr

021 330

1:1 Offentlig friluftsomrade

LI Offentlig veg

LI Kommunikasjonsarealltekn. anlegg

Adkomst

Pbl § 66 1

Veglosen
§§ 40-43

1.3 Riks-/fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

LI Askjørselst latelse gitt (vedlegges)

Kommunal seg

litvidet bruk av eksisterende askjørsel

Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

LI Prisat veg

C Adkomst sikret ifølge

fl ,edlagtedokument

Vann-
forsyning

Pb1§ 65

Avløp

Pb1§ 66 2

Offentlig vannverk

LI Annet:

LI Offentlig avløpsanlegg

Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

t4

Privatenkeltanlegg

Privatfellesanlegg

Beskriv:

Utslippstillatelsegitt (vedlegges) Søkn. om utslippstillatelsevedleggesD Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,

urådigheter eller andre restriks•oner som er til hinder for matrikulerin

LI
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Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn

Adresse

6
Sted(f6c)

15;(1.son— e

E-post

Underskrift Dat.] Undersknft

Hjemmelshaver(e) Navn
1

7 4vvv!._
T If

("" '
P. tnr

o
Sted

E-post

Underskrift Sted Dato Underskrift

g,q
Fakturaadresse: \,,n

(Dersom dette er en annen enn
hjemrnelshaver):

Postnr Sted

Epost

Eventuelt utfyllende merknader:
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Navn- Adresse: Navn: Adresse:

Ert& 7e2m4 ‘i4 "Inte 73t4--e 6 Mo
Eiendom (gnr.. bnr.. fnr.. snr):

$.17 331
Sted. Dato

-""

Pansstilling.

Undersknft

Partssulling;

/V;tert,

Underskrift

Eiendom (gnr.. bnr., fnr.. snr):

025 1
Sted Dato

/12

Navn: Adresse

Eiendom (gnr., bnr., fnr,, snr). Partsstilling

o2..
Sted

C
r sIkl -

.7

Underskrift

dt,1

Navn Adresse

Etendom Ignr., bnr , fnr . snn Partssulling:

Sted Dato Underskrift

Navn Adresse

Elendom (gnr bnr fnr snr). Partsstilling

Sted Dato Underskrift

Navn Adresse

Eiendom (gnr . bnr , fnr snr) Partssulling

Sted Dato Underskrift-

Navn Adresse Navn Adresse.

Eiendom (gnr bnr.. fnr.. snr) Partsstilling Eiendom (gnr,, bnr,, fnr . snr). Partsstillins.

Sted Dato Undersknft Sted Dato Underskrift

Navn Adresse Navn Adresse

Eiendom (gnr., bnr.. fnr. snr). Partsstilltng Etendom (gnr bnr fnr.. snr) Partsstilling

Sted. Dato Underskrift Sted Dato Underskrift
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Utskriftstående Side1

Hyttetomt Eva Britt Hammervold

Tarrdpr. 20 aug Eva B. Hammervold
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NESSET KOMMUNE



Hallo Hogne.

Hørte at du har hatt en prat med Einar Gagnat angående en 
redegjørelse/begrunnelse for å kjøpe areal rundt hytta vår på Kleppen. 
Setter ned noen punkter som er viktige for oss i denne saken.

Nr 1. Tomta blir mere helhetlig pga. at vi får kjøpe "hele haugen" der 
hytta og tomta står i dag. Terrenget mot Gagnat skråner svakt nedover og 
flater naturlig ut ved "ny" grense.

Nr 2. Vi får mere "kontroll" over skogen som står og skygger for sola midt 
i den beste soltida og på solsiden. Idag må vi "lete etter solen" på denne 
siden. Det gode med ei hytte er at vi kan få ordne oss naturlige 
"kose-plasser" rundt hele hytta.

Nr 3. Trærne er blitt såpass store at de representerer en fare for at de 
kan falle ned på hytta ved en storm. De fyller takrennene med shit og 
lort. Samtidig er det ikke bra for bordkledningen på hytta at trær står så 
nærme.

Nr 4. Vi slipper å mase på Einar Gagnat hver gang vi skal "ta ned" trær. 
Det er og greit å få regulert "skogshøyda" mot sør-vest i egen regi på 
egen grunn. Stigen blir stående på egen grunn ved senere vedlikehold.

Nr 5. Det blir en mye bedre utnyttelse av tomta og arealet. Mye mere 
naturlig i forhold til terremget rundt.

Nr 6. Ved et eventuelt salg fra John Arne- og Solveig Bugge sin side, vil 
tomta vår være avskjært fra veien. Da  blir det kanskje vanskeligere med 
en eventuell veirett over nye eiere. Idag har vi kjempegreie naboer rundt 
oss, men hvem vet  hva som skjer om noen år. Vi ønsker derfor å kjøpe 
såpass mye mot vest og nord at vi er sikret adkomst mot veien.

Nr 7. Tomta er idag forholdsvis lita. Ved å kjøpe arealet av Gagnat blir 
tomta på ca. 1.5 mål.

Skulle det være noen spørsmål så ring meg gjerne på mobil 913 39 579 eller 
71 52 56 02 etter kl 17.00.

  Mvh Olav A. Eide og Eva Britt Hammervold.

Page 1 of 1Redegjørelse på eller begrunnelse for at Eva Britt Hammervold ønsker tomta større
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Nesset kommune Arkiv: 123/001/046

Arkivsaksnr: 2012/495-10

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 7/13 24.01.2013

GID 123/001/046 - Bygging av uthus ved Aursjøen - Torbjørn Faller

Vedlegg
1 Tilbygg til hytte og uthus
2 Vedlegg 1 kvittering nabovarsel
3 Kart og tegninger
4 Tegning
5 Tegning
6 Tegning
7 GID 123/001/046 -Tillatelse til tilbygg hytte og uthus - Torbjørn Faller
8 30.8.2012 161
9 30.8.2012 158
10 30.8.2012 147
11 Klage på pålegg om stans i byggearbeidene
12 Reviderte tegninger og krav om opphevelse av stans i byggearbeidene
13 Reviderte tegninger uthus

Rådmannens innstilling

Nesset kommune gir tillatelse til at uthuset bygges i henhold til de reviderte tegningene datert 25/11-
12. Det presiseres samtidig at bygget ikke skal brukes som naust.

Nesset kommune kan ikke holdes ansvarlig for en eventuell skade på uthuset fra bølger.

Pålegget om stans i arbeidene oppheves.

Saksopplysninger

Torbjørn Faller fikk byggetillatelse på utviding av hytte og uthus den 12/4-12.



3/10-12 kom det en bekymringsmelding angående denne utvidelsen fra Knut Røst, eiendomsansvarlig 
i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning.

Det var sendt med flere bilder av uthuset.

Uthuset var utvidet mot sjøen og det kan synes som om bygget er tenkt som et kombinert uthus og 
naust. Det har en tofløyet dør mot sjøen som umiskjennelig ligner på ei naustdør.

Byggesaksbehandler har gått gjennom søknaden med tegninger og må medgi at tiltaket stemmer med 
tegninger og planer som var sendt inn. Men det er ikke benyttet uttrykket ”naust” i søknaden. Der står 
det utvidelse av hytte og uthus. På grunn av et utydelig kart, der grensa mellom sjø og land ikke 
kommer tydelig fram, har ikke byggesaksbehandler vært klar over at uthuset med utvidelsen kom så 
nære vatnet at det kunne brukes som naust.

Hadde dette vært klart på søknadstidspunktet ville det ikke ha vært gitt tillatelse til utvidelse av uthuset 
mot sjøen. Det strider nemlig mot reguleringsforskriftene at det bygges naust utenom avsatte 
naustområder. Dessuten viser bildene som er sendt fra Knut Røst at det ved kraftig vind er stor fare for 
at uthuset blir ødelagt av bølger.

Tiltakshaver har i brev datert 25/11-12 redegjort for byggingen og sier at bygget ikke skal være et 
naust. Og han har kommet med reviderte tegninger av uthuset for at denne misforståelsen ikke skal 
henge ved tiltaket. 

Vurdering

Når nå tiltakshaver sjøl foreslår endringer av uthuset slik at det ikke skal være tvil om at bygget er et 
uthus og ikke et naust vil administrasjonen innstille på at forutsatt at de nye tegningene følges for 
uthuset, vil kommunen ikke foreta seg noe i saken og opphever byggestansen i brev datert 27/9-12.











Vedlegg2

Situasjonsplan
Gnr123,Bnr1, Fnr46
Aursjøenhyttefelt
TorbjørnFaller



Vedlegg6

Eksisterendebebyggelseog
Plantilbyggfor hytte oguthus
Gnr123,Bnr1, Fnr46
Aursjøenhyttefelt
TorbjørnFaller

Eksisterende
hytte

Eksisterende
uthus

Eksisterende
bebyggelse

Tilbygg

Hytte 11kvm 35kvm

Uthus 5 kvm 18kvm









Nesset kommune 

Rådmannen

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

Torbjørn Faller
Berglivn. 10
2019  SKEDSMOKORSET

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2012/495-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 12.04.2012

GID 123/001/046 -Tillatelse til tilbygg hytte og uthus - Torbjørn Faller

Kommunen viser til søknad datert 19/3-2012.

Saken gjelder tilbygg til hytta med 51 m2 og tilbygg til uthuset med 18 m2.

Området er regulert og tegninger samsvarer med reguleringsbestemmelsene. 

Tegninger godkjennes.

Naboer har ingen merknader.

Ved søknad uten ansvarsrett er tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket blir i henhold til plan og 
bygningsloven og dens bestemmelser.

Fyll ut og send inn vedlagte skjema når arbeidet er ferdig.

Nesset kommune viser til søknad datert 19/3-2012 og til § 20-2 i plan og bygningsloven og 
gir tillatelse til tilbygg på hytte og uthus slik de udaterte tegningene viser.

Byggesaksgebyret blir:

Tilbygg hytte/uthus kr  850,-
Arealgebyr 69m2 a kr 14,- kr  966,-
Sum kr1866,-

Faktura ettersendes.
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Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler ass.rådmann









Skedsmokorset 22. oktober 2012 

 

Nesset kommune 

6460 Eidsvåg 

 

 

Deres ref 2012/495-6   Saksbehandler: Gunnar Astad 

 

Klage på pålegg om stans i byggearbeidene 

GID 123/001/046 – Utvidelse av uthus 

Viser til: 

-  Brev fra Nesset kommunen datert 27.09.2012  

- E-post til gunnar.astad@nesset.kommune.no datert 02.10.2012, emne: GID 123/001/046 

Utvidelse av uthus 

 

Jeg vil med dette klage på pålegg om stans i byggearbeidene inntil det er avklart om naust kan 

bygges.  

Plassering av tilbygg og kotehøyde er i henhold til godkjent tilbygg på uthuset. Byggeplanen ble 

gjennomgått med saksbehandler i forkant av innsendelse av byggesøknad. Saksbehandler ga klar 

tilbakemelding på  at de fremlagte tegningene og plassering var helt i tråd med reguleringsplanen og 

jeg ble anbefalt å sende søknad om tiltak uten ansvarsrett for tilbygg av hytte og uthus. Se vedlagte 

bildeserie og illustrasjoner som dokumenterer at tiltaket som er i ferd med å komme opp samsvarer 

med byggetillatelsen gitt 12/4-2012. 

  

Figur 1 Foto som viser plassering av tilbygg ift gammelt uthus. 



 

Figur 2 Godkjent Fasadetegning for tilbygg 

 

 

Figur 3 Illustrasjon av tilbygg (vannstand september 2011) 

 

 

Figur 4 Foto av tilbygg med reisverk tilpasset godkjent fasadetegning (maks vannstand august 2012) 



 

 

Ut fra de faktiske forhold kan jeg ikke se at jeg har gått ut over byggetillatelsen for tilbygg uthus. Det 

er gjort noen mindre tilpassninger i forhold til terrenget – se revidert plantegning og redegjørelse i e-

post datert 2/10-2012. Endringen i areal er på under 0,5m2 .Tiltaket er fremdeles under 

reguleringsplanens maksgrense på 25m2 for uthus.   

 

Figur 5 Revidert plantegning for uthus 

 

Påstanden fremført i e-posten fra Nesset fjellstyre om nybygg, hytte og naust er ikke korrekt. Jeg 

bygger i henhold til godkjent bruk og plassering av tilbygg på et eksisterende uthus i tråd med 

reguleringsplanens bestemmelser. I sommer var vandstanden på maksimum. Det var da noen meter 

fra grunnmuren og ned til vannkanten – som vist på bilde fra august 2012. Ved grov sjø vil imidlertid 

bølgene slå inn mot grunnmuren. Det ble derfor murt en solid grunnmur. Kotehøyde på gulvet er på 

samme nivå som i det gamle uthuset. Areal under gulvnivå er ikke anvendelig da det er for lavt – 

dette bør være godt dokumentert i bildene fra Fjellstyret. 

Selv om uthuset står nærme vannkanten ved høy vannstand er det fremdeles et uthus. Påstanden 

om at jeg bygger nybygg / naust medfører ikke riktighet.   

Kommunenes pålegg om stans i byggearbeidene og kravet om at jeg skal søke om nybygg av naust 

bygger på mangelfulle saksopplysninger. Jeg vil, basert på dokumenterte fakta, be om at pålegget om 

stans i byggearbeidene trekkes tilbake.  

 

Med hilsen 

Torbjørn Faller 

22 m2

Do 
(1,5m2)



Skedsmokorset 25. november 2012 

 

Nesset kommune 

6460 Eidsvåg 

 

 

Deres ref 2012/495-6   Saksbehandler: Gunnar Astad 

 

Reviderte tegninger og krav om opphevelse av stans i 

byggearbeidene, GID 123/001/046 – Utvidelse av uthus 

Jeg ble i telefonsamtale den 15.11.2012 av saksbehandler gjort kjent med at Nesset kommune 

planlegger å behandle min klage på krav om stans i byggearbeidene i formannskapsmøte i 

begynnelsen av februar 2013. 

I telefonsamtalen ga jeg uttrykk for at jeg ikke har noe ønske om å sende en ny byggesøknad for 

naust. Saksbehandler ble videre gjort kjent med at jeg har innlevert dokumentasjon som viser at de 

påbegynte byggearbeider er i henhold til tillatelsen for utvidelse av uthus. Av dokumentasjonen går 

det klart frem at tilbyggets plassering, størrelse og kotehøyde på gulvet er i henhold til 

byggetillatelsen. Det er gjort noen bagatellmessige tilpassninger i forhold til terrenget. Med 

tilpassningene er tiltaket fremdeles innenfor reguleringsplanens bestemmelser for uthus. Det er ikke 

gjort noen endringer i plasseringen av tilbygget i forhold til avstand til Aursjøen. 

Jeg har ikke mottatt forhåndsvarsel eller på annen måte blitt gitt mulighet for å imøtegå påstandene 

fremført av Nesset fjellstyre i forkant av brevet jeg mottok hvor kommunen forlanger stans i 

byggearbeidene. Siden jeg ikke har mottatt noe forhåndsvarsel angående pålegg om stans i 

byggearbeidene anser jeg derfor formuleringen i brev datert 27.09.2012 ”Kommunen forlanger 

derfor stans i byggearbeidene inntil det er avklart om naust kan bygges” som et forhåndsvarsel om 

at det vil bli fattet vedtak om pålegg om stans i byggearbeidene med mindre jeg kan dokumentere 

at byggearbeidene er i henhold til godkjent tibygg av uthus.  Brevet innholder ingen formuleringer 

som kan tolkes i retning av at dette er å anse som et formelt vedtak, verken i overskriften eller i form 

av opplysninger om hvilken hjemmel i Plan og Byggningsloven som er benyttet, mine rettigheter og 

hvilke tidsfrister som kommer til anvendelse. 

Det er rimelig å kreve at Nesset kommune følger prosedyrer og tidsfristene for saksbehandling gitt av 

Plan og Byggningsloven. Over 4 måneders saksbehandling for å kunne gjenoppta byggearbeidene 

etter at dokumentasjon er innlevert er høyst urimelig. Jeg kan ikke se at Plan og Byggningsloven gir 

hjemmel for en så lang saksbehandlingstid i en sak hvor det formelt sett ikke er fattet noe vedtak. 

Nesset kommune har sendt et brev hvor det kreves stans i byggearbeidene uten at den ansvarlige har 

fått anledning til å uttale seg. Slik brevet er utformet må det forstås som et pålegg om midlertidig 

stans i byggearbeidene inntil de påpekte forhold er brakt i orden. 



 Jeg har innlevert dokumentasjon noen få dager etter at jeg mottok brevet fra Nesset 

kommune.(e-post til gunnar.astad@nesset.kommune.no datert 02.10.2012, emne: GID 

123/001/046 Utvidelse av uthus ) 

 Siden jeg ikke hadde hørt noe når det begynte å nærme seg 3 uker etter at dokumentasjon 

var innlevert sendte jeg klage den 21. oktober. Denne klagen er å anse som ytterligere 

utfyllende dokumentasjon og ikke som en formell klage siden jeg formelt sett ikke har 

mottatt et formelt vedtak om pålegg om stans i henhold til Plan og Byggningsloven. 

Reguleringsplanen gir meg rett til å oppføre et tilbygg på uthuset og jeg har dokumentert at de 

påbegynte byggearbeider er i henhold til godkjent byggetillatelse for tilbygg uthus. Dette er 

dokumentert i form av fotografier som viser uthust før oppstart av byggearbeidene, grunnmur for 

tilbygg i sammen med opprinnelig uthus og nåværende status på byggearbeidene i form av gulv som 

dekker deler av arealet og et sammenhengende reisverk for uthuset.  

I denne saken ser jeg derfor Plan og Byggningslovens bestemmelser om at kommunen plikter å 

behandle saken raskt og at bestemmelser for maksimal saksbehandlingstid ved pålegg om 

midlertidig stans i byggearbeidene kommer til anvendelse. 

Som nevnt i telefonsamtalen 15. november, har jeg ingen ønsker om å oppføre et tilbygg som ikke 

tåler vær, vind og bølger. Jeg har derfor vært nøye med å følge råd fra personer med lang erfaring fra 

Aursjøen.  Bildene fra Nesset fjellstyre viser at bølgene vil kunne slå innover land og treffe 

fundamenteringen for uthuset. Dette var også tilfelle for det gamle uthuset da fjellformasjonene har 

en slak stigning uten naturlig brytning. Jeg har derfor vært nøye med at jeg ikke kommer lavere enn 

det gamle uthuset som tross alt har stått i mange år uten en solid fundamentert grunnmur og 

forankring av reisverket i grunnmuren.  

Jeg kan forstå at tilfeldige forbipasserende uten kjennskap til eksiterende bebyggelse og byggeplanen 

for tilbygget vil kunne mene at de påbegynte byggearbeidene kan gi et inntrykk av at det jeg bygger 

vil kunne bli et naust. Jeg er som tidligere påpekt, klar over at åpningen i grunnmuren ut mot 

Aursjøen er for lav til å kunne benyttes for den planlagte bod-døren. For å fjerne unødvendig tvil om 

at det som bygges er uthus, har jeg nå uoppfordret laget reviderte tegninger for uthuset hvor 

åpningen i grunnmuren tettes slik at døren i gavlveggen kommer på samme nivå som på den 

godkjente byggetegningen. På den reviderte plantegningen har jeg tegnet inn 2 innvendige 

trappetrinn tilpasset nivået på bod-døren. Tegningene er også oppdatert med plassering av utedoen i 

eget rom og et innhakk for å tilpasse arealet til det byggemeldte areal for tilbygget. Begrunnelsen for 

disse endringene er beskrevet i den tidligere fremsendt dokumentasjon. 

Med bakgrunn i de reviderte tegninger vedlagt dette brev og den dokumentasjon jeg har levert 2. 

og 21. oktober vil jeg be om at Nesset kommune opphever kravet om stans i byggearbeidene med 

umiddelbar virkning.   

 I den grad saksbehandler mener at det er behov for ytterligere opplysninger kan dette avklares på 

tilsvarende måte som vi gjorde i forkant av innsendelse av byggesøknaden.  

Telefonmøte avtales på e-post: tofaller@online.no  

Med hilsen 

Torbjørn Faller 





Nesset kommune Arkiv: 059/056

Arkivsaksnr: 2010/561-18

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 8/13 24.01.2013

GID 059/056 - Bygging av anneks/bod - Terese G. Norheim

Vedlegg
1 GID 059/056 -Oppføring av anneks/bod - Terese G. Norheim
2 Tegninger
3 Kart
4 Nabovarsel
5 Erklæring om avstand til tomtegrense Odd Arne Langset
6 Erklæring om avstand til tomtegrense Terese G. Norheim
7 Søknad om ansvarsrett Norhem Naturstein as
8 Søknad om tillatelse til oppføring av nybygg anneks/bod

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til søknad datert 3/12-12 fra Oppdalshytta AS og gir avslag på søknad om å få 
bygge anneks/bod i 2 etasjer på gnr 59/56.

Det må fremmes ny søknad om bygging av anneks som samsvarer med gjeldende reguleringsplan.

Kommunen viser også til at både hytta og nå annekset blei satt i gang før byggetillatelse var gitt og gir 
et overtredelsesgebyr på kr 10.000,- for denne ulovligheten.

Saksopplysninger

Den 5/12-12 fikk kommunen en søknad om bygging av et anneks/bod til hytta til Terese og Tom Erik 
Norheim. Søknaden var fra Oppdalshytta AS og var datert 3/12-12.

Bygget var da allerede kommet opp.

10/12-12 sendte kommunen et brev med pålegg om stans i arbeidene inntil byggesaken var behandlet.



Da hytta skulle settes opp opplevde kommunen akkurat det samme. Byggearbeidene blei satt i gang før 
tillatelse blei gitt og kommunen måtte også denne gang gi pålegg om stans i arbeidene.

Da hyttesaken blei behandlet ga kommunen dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og ga tillatelse 
til å bygge i 2 etasjer. Reguleringsbestemmelsene sier 1 etasje. Utnyttelsesgraden var 19 %  mot 30 % i 
reguleringsforskriftene.

Byggesøknaden på annekset/boden viser at også dette bygget får 2 etasjer. Samla utnyttelsesgrad på 
hytte + anneks blir ca 24%.

Det nye bygget blir altså innenfor reguleringsbestemmelsene med hensyn til utnyttelsesgrad, men 
”kolliderer” med reguleringsbestemmelsene når det gjelder antall etasjer.

Tiltaket må derfor ha dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne bli godkjent.

Vurdering

Rådmannen mener at hytta som er satt opp på eiendommen har blitt svært dominerende i feltet. Det 
bør derfor ikke gis dispensasjon for å bygge et nytt bygg i 2 etasjer i feltet. Dette vil ytterligere gi 
inntrykk av en samling dominerende bygg på denne tomta.



Nesset kommune 

Rådmannen

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

Terese og Tom Erik Norheim
Krokusvegen 1
7340  OPPDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2010/561-16 Gunnar Astad, 71 23 11 82 10.12.2012

GID 059/056 -Oppføring av anneks/bod - Terese G. Norheim

Kommunen er gjort kjent med at det er i ferd med å komme opp et anneks/bod på deres hyttetomt 
i Langfjorden Hyttefelt.

Kommunen mottok en søknad om byggetillatelse på annekset/boden først 5/12-12. Da var bygget
allerede kommet opp. Det kan forventes at vedtak i byggesaken er gjort innen utgangen av 
februar. Den må nemlig behandles i formannskapet. 

Et slikt tiltak skal ikke startes på før byggetillatelse er gitt. Det at tiltaket nesten er ferdig før det 
søkes tillatelse er et brudd på plan og bygningsloven.

Vedtak:

Nesset kommune viser til §20-2 i plan og bygningsloven og gir pålegg om at arbeidet på 
annekset/boden stanser til en eventuell byggetillatelse er gitt.

Dette lovbruddet kan komme til å føre med seg at det utstedes et overtredelsesgebyr som kommer 
i tillegg til normalt byggesaksgebyr.

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i M og R. En eventuell klage skal sendes til 
kommunen innen 3 uker etter at dette vedtaket er gjort kjent for dere.

Med hilsen

Gunnar Astad Bjørn Stensjø
jordbrukssjef/byggesaksbehandler ass.rådmann
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Tegnetav MalestokkDato

Sett fra Sør-Vest
TERRENGSNITT

OPPDALSHYTTA

Industriv ,yd 7340 Oppdal

13.11.2012 KLR 1:200

Tiltakshaver: Norheim

Kommune: Nesset kommune

Gnr/Bnr: 59/56
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OPPDALSHYTTA
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www.oppdalshytta.no

post@oppdalshytta.no

Tiltakshaver:

Dato:

Te n:
Kommune: Pr:

nr: Bnr:Mål:T n.nr:

PLAN SNITT FASADERPERSPEKTIV 7 nIn en er bes et h.t. lov om o havsrett.



Utskritt VedleggD
1. Situasjonskart

KARTUTSNITT

	

Gnr:59 Bnr:56 Fnr:0 Snr:0
Eiendom:

Adresse:6460 EIDSVÅGI ROMSDAL

NORHEIMTERESEGULDBERG,KROKUSVEGEN1,Hj.haver/Fester:
7340 OPPDAL,med flere

	

NESSET Dato: 12/11-2012 Sign: Målestokk

KOMMUNE 1:500

59/60 9/5,1

59/65

59/61

\ \)77.„--/-

77/", 59/55

59/57

I ..-----
.---1

i

..-3

5

59/20

59/51

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette
eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

http://kart4.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=450488.825...12.11.2012



Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på elendommen

Kommune Gnr. Bnr Adresse

Nesset 59 56 Langfjorden hyttefelt del II, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Eierifester

Terese Guldberg Norheim og Tom Erik Norheim

Det varsles herved om

Søknadstype Tiltakstype

Søknad i ett trinn Nytt bygg Boligformål

Næringsgruppekode

Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring

Bygningstypekode Formål Beskrivelseav bruk

161 Hytter, sommerhus ol. Fritidsbygg annet Anneks/bod

Arealdisponering

Planstatus mv.

Gjeldendeplan Navnpå plan

Reguleringsplan Langfjorden hyttefelt, del Il

Nabovarselet gjelder

Oppføring av anneks/bod

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker

navn

NORHEIM NATURSTEN SKIFER AS

Kontaktperson

navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon

Terese Guldberg Norheim terese.guldberg.norheim@norheimnatursten.no 92082404 92082404

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse

NORHEIM NATURSTEN SKIFER AS Industriveien 32, 7340 OPPDAL

e-postadresse

terese.guldberg.norheim@norheimnatursten.no
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Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendeskommunensammenmed søknaden(Gjenpartav nabovarsel) trITZSCW.

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelseav vedlegget

Situasjonskart D m/innplassering av bygg

Situasjonsplan D Terrengsnitt A

Tegning ny plan E 1. plan, snitt, fasader

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarligsøker

Dato 15.11.2012

signaturr c•

Gjentas med blokkbokstaver

laCE G«Ktoft)1e1M
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Kvitteringfor nabovarselsendes kommunen sammen med søknaden
nrceso,,

"'"  

Kvittering for nabovarsel

Tiltakpå eiendommen

Kommune Gnr Bnr Adresse

Nesset 59 56 Langfiorden hyttefelt del II, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Eierifester

Terese Guldberg Norheim og Tom Erik Norheim

Nabo/eiendom

Nesset kommune, Gnr. 59, Bnr. 57
Maj Britt og Arnt Vidar Bruseth, Adresse Øvre Liedgardsveg 1, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Denne del khstres på kvittering

Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr.  RR 1197 0833 2 NO

Varslet er mottatt Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur. 	 Dato: 	 Signatur: 

Nabo/eiendom

Nesset kommune, Gnr. 59, Bnr. 55
Norheim Natursten Skifer AS, Adresse Industriveien 32, 7340 OPPDAL

Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: 


Varslet er mottatt Samtykker i tiltaket

Dato.	 1.r2.- Signatur141)4-6).)4:14-h—Dato  15.11.12. Signatur

Nabo/eiendom

Nesset kommune, Gnr. 59, Bnr. 20) 60c1 61 ) ---Å----
LangfjordenHyttefelt AS, Adresse Stub6, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Denne del khstres på kvittenn9

Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: RR 1197 0834 6 NO

fl Varslet er mottatt 0 Samtykker i tiltaket

Dato: 	 Signatur: 	 Dato: 	 Signatur. 


Nabo/elendom

Nesset kommune, Gnr. 59, Bnr. 60 Lug-1-/ L k)cciTi e- 11"..2/1/WCwa-,
Langfjorden Hyttefelt AS, Adresse Stubø], 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: 


4ffl'Varslet er mottatt 0 Samtykker i tiltaket

Dato.k~ Signatur Dato: 	 Signatur. 
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Kvitteringfor nabovarselsendes kommunen sammen med søknaden




BYC,C.SCNi

Nabo/elendom

Nesset kommune, Gnr. 59, Bnr. 61 ladf-b.4- uiiin

Langfiorden Hyttefelt AS, Adresse Stubø, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

o Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: 


o Varslet er mottatt 0 Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur: 	 Dato: 	 Signatur 


For postverket

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 	 Sign.
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Vedlegg 3-2

ERKLÆRING

Som eier av eiendommen gnr 59, bnr 20 i Nesset kommune, gir vi herved

eier av eiendommen gnr 59, bnr 56 tillatelse til å føre opp anneks/bod i en

avstand av i meter fra vår tomtegrense.

d, dato:

Langfjorden Hyttefelt AS



Vedlegg 3-1

ERKLÆRING

Som eler av eiendommen gnr 59, bnr 55 i Nesset kommune, gir vi herved

eier av eiendommen gnr 59, bnr 56 tillatelse til å føre opp anneks/bod i en

avstand av 1 meter fra vår tomtegrense.

'ked, dato:

NORHEIM
NATURSTEN

ASIndustromien32.
7340 Oppdal77f45412500

 O•g•r•Fcw72 42 20
41995 977117

- T E)u„ICUD

Norheim Natursten Skifer AS



standard Byggesaksblankett5181

Søknad om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Vedleggnr

G- 1

Side

aM

Søknadengjelder
Gnr

Elendom/
59

byggested Adresse
Langfjorden hyttefelt del Il

Festenr Seksjonsnr Bygningsnr Bolignr, Kommune
Nesset kommune

Postnr Poststed
6460 Eidsvåg I Romsdal

Bnr
56

Foretak
Foretak Organisasjonsnr.
Norheim Natursten SkIfer AS 995 977 117

Adresse Postnr Poststed
IndustrIv. 32 340 Oppdal

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon
Terese Guldberg Norheim 920 82 404 920 82 404

E-post

terese.guldberg.norheim@norheimnatursten.no

Kompetanse
tIltaket

PRO Grunnarbeid, mur- og tømrerarbeider X 3

UTF Grunnarbeid, mur- og tømrerarbeider X 3

iHer oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §.§10-2, 11-1 og 11-3

Beskrivelse av Tiltaks-
ansvarsområdet klasse Søknad om

ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-
tillatelse/

ett-trinns søknad

Søknad om
ferdlgattest

Ansvarsområde (skal overførestll gjennomføringsplan,med unntak av første og siste kolonne)

Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)
Funksjon

(PRO, SØK,
UTF, kontroll)

Universitet/høyskole høyere grad 3. Mesterbrevlfagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg: Vedlegg nr.

G-Universitet/høyskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev

Godkjenningav foretak

Foreliggersentralgodkjenning innenfor ansvarsområdene?JaNei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning HeltDelvis Nei

Hvis delvis, beskfiv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedtegg):

SØK, PRO, UTF av grunn- og tømmerarbeider

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg tll søknad om ansvarsrett der foretaket Ikke har sentral godkjenning".

Vedlegg nr .

G-
Vedlegg nr.

G- 2

Erklæringerog underskrIfter
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitelssIkret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen

Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket

Ansvarligforetak Ansvarligsøker for filtaket
forelak Foretak
Norheim Natursten Skifer AS Norheim Natursten Skifer AS

• t3C:r461\-LICGjentas med blokkbokstaver Gjenlas med blokkbokstaver

r iErZfe: • Lee-Hei • K‘Og-i-iElfr-L

Dato

27.11.2012

Underskrift Dato

27 11.2012

Underskrift

Utgitt etterUllatelsefra Direktoratetfor Byggkvalitet.01 02 2012 Side 1 av 2



OPPDALSHYTTA•
za[2./i1451

Nesset kommune
Att. Byggesak
6460 Eidsvåg i Romsdal

Oppdal, 3. desember 2012

Søknad om tillatelse til oppføring av nybygg anneks/bod på gnr 59,
bnr 56

På vegne av tiltakshaver oversendes søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av
anneks/bod på eiendommen gnr 59, bnr 56 i Langfjorden hyttefelt del II, 6460 Eidsvåg i
Romsdal. Tiltakshaver er Terese Guldberg Norheim og Tom Erik Norheim, Krokusvegen
1, 7340 Oppdal.

Tiltaket søkes med følgende aktør/ansvarsrett:
Norheim Natursten Skifer AS

Da hytta ble byggesøkt ble det gitt dispensasjon på arealgrense på bruksareal. Likeså ble
det gitt dispensasjon på høyde da hytta er bygd med 2 etasjer og har en høyde på 6,5
meter. For at anneks/bod best mulig skal være tilpasset eksisterende hytte søkes også
denne oppført i 2 etg.

Når det gjelder grunnarbeider på tomta ble hele tomta opparbeidet i forbindelse med
bygging av eksisterende hytte. Det ble da utført sprengningsarbeider og tomta ble den
gang ferdig planert. Det kreves derfor ingen grunnarbeider til å oppføre anneks/bod.

For tiltakshaver
Oppdalshytta AS

fo-f„),/-0U
Karin L Rolvsjord j

Kopi: Tiltakshaver

Vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak, C, D, E, G og J

Adresse: Foretaksnr..: Telefon: E-post: Konto:
Industriv. S 5 998 391 156 96 50 20 50 firmapost@oppdalshytta.no 4202.40.80476
7340 Oppdal



Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, OPPFYLLES.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Nesset 59 56 Langfjorden hyttefelt del II, 6460 EIDSVAG I ROMSDAL

Tiltakets art

Søknadstype Tiltakstype

Ettrinnssøknad Nytt bygg - Boligformål

Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål

Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring 161 annet

Beskrivelse av bruk

Anneks/bod

Tiltakshaver

Partstype Navn Adresse

privatperson Terese Guldberg Norheim og Tom Erik Norheim Krokusvegen 1, 7340 OPPDAL

Kontaktperson Telefon e-postadresse

Terese Guldberg Norheim og Tom Erik Norheim 92082404 terese.guldberg.norheim@norheimnatursten.no

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adresse

NORHEIM NATURSTEN SKIFER AS 995977117 Industriveien 32, 7340 OPPDAL

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse

Terese Guldberg Norheim 92082404 92082404 terese.guldberg.norheim@norheimnatursten.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Oppføring av anneks/bod

Arealdisponering

Planstatus mv.

Type plan Navn på plan

Reguleringsplan Langfjorden hyttefelt, del II

Reguleringsformål

Fritidsbebyggelse

Beregningsregel angitt i gjeldende plan Grad av utnytting iht. gjeldende plan

BRA 160 m2

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 811,00 m2
eq Beregnet tomteareal 811,00 m2
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Søknad om tillatelse i ett trinn

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse

160,00 m2
147,90 m2

- Areal som skal rives 0,00 m2
+ Areal ny bebyggelse 49,70 m2
+ Parkeringsareal 0,00 m2
= Sum areal 197,60 m2

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 197,60

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger




m2 BYA

Bolig

m2 BRA

Annet I alt Bolig

Antall bruksenheter

Annet I alt

Eksisterende 90,00 147,90 0,00 147,90 1 0 0

Ny 30,00 49,70 0,00 49,70 0 0 0

Apne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 120,00 197,60 0,00 197,60 0 0 0

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (pb1 § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og apen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.
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Søknad om tillatelse i ett trinn

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype

Kvittering for nabovarsel

Situasjonskart

Situasjonsplan

Tegning ny plan

Kontrollplan

Annet

Annet

Gruppe Beskrivelse av vedlegget

m/personlig kvittering og kvittert for
rek sendt

m/innplassering av bygg

Terrengsnitt A

1. plan, snitt, fasader

Søknad om ansvarsrett med vedlegg og
gjennomføringsplan

J J-1. Erklæring fra Norheim Natursten -
plassering nær grense

J J-2. Erklæring fra Langfiorden Hyttefelt AS
- plassering nær grense

Hvordan oversendes
vedlegget?

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Erklæring og signering

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 Tiltakshaver

Dato 03.12.2012

Signatur g4u4ki,

Gjentas med b4ntrp,i5s 47b4,5
l'eee

P1/4)0e-tCY1.4MNX1)411.1)>3qo

99.94, °I)Pclai57,
0

	

11.7, 4.7


Dato 03.12.2012

fk) Signatur

0)‹
Gjentas i ed blokkbokstaver

Teow Ut-00PaN NnekiGI'l`t

ikteMdt-1
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Nesset kommune Arkiv: 027/060

Arkivsaksnr: 2012/1404-2

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 9/13 24.01.2013

GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll

Vedlegg
1 Pristilbud på dobbelgarasje  - Hammervoll

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 22.11.12 fra Kurt Brekke.

Nesset kommune lyser ut dobbeltgarasjen på GID 027/060 med nødvendig tomt for salg, dvs at 
vedlikehold kan utføres fra egen eiendom.

Kostnader til oppmåling, fradeling og tinglysing dekkes av kjøper.

Ordfører og rådmann i fellesskap får fullmakt til å godkjenne eventuelle bud.

Saksopplysninger

Kurt Brekke har i brev av 22.11.12 gitt et tilbud på kjøp av en dobbelgarasje på Hammervoll for kr 10 
000. Denne garasjen står på eiendommen gnr 27/60 som også omfatter den kommunale vegen i 
området og en bratt sti ned til sjøen.

Garasjen har tidligere vært utleid til leietakerne i «lærerboligene». Den er for tiden ikke utleid og har 
ikke vært det siden 31.07.11.

Teknisk drift har ikke noe registrert behov for bygget.

Garasjen hevdes å være i dårlig stand.

Kommunen må ta stilling til om garasjen skal selges og på hvilken måte det i så fall skal skje.



Vurdering

Garasjen er i dårlig stand. Den står på påler i meget bratt terreng. Det er ukjent hva det vil koste å sette 
den i stand. Det er også usikkert om det er aktuelle leietakere til garasjen. Inntektspotensialet ved 
utleie er begrenset sett i forhold til hva det vil koste å renovere garasjen.

Dersom den skal selges, må det fradeles en tomt. Den bør ikke være vesentlig større enn garasjen, bl.a. 
fordi det er en bratt sti ned til sjøen over eiendommen. Det må også tas hensyn til at det er en 
kommunal veg forbi garasjen. Ved salg bør garasjen lyses ut slik at flere kan få muligheten til å kjøpe 
den. Det bør også avklares om det skal settes en minstepris eller gis fullmakt for godkjenning av bud. 
Fradelingskostnader belastes kjøper.

Et alternativ er å rive garasjen og rydde opp i området, men det vil medføre utgifter.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil neppe bli betydelige. Salgssum med fradrag av salgskostnader vil 
inngå i kapitalregnskapet og kan derfor bare brukes til investeringer, ikke til drift.



Kurt Brekke

6460 Eidsvågi Romsdal

Mobil 480 82 351

Nesset Kommune

Teknisk Drift v/Ellen Undset

Kommunehuset

6460 Eidsvågi Romsdal

PRISTILBUDPÅ NESSETKOMMUNES DOBBELGARASJE-HAMMEVOLL

Jeg legger herved inn bud på 10 000 kroner på Nesset Kommunes dobbelgarasje på

Hammervoll.Dobbelgarasjen ligger ved gamle lærerboligene på Hammervoll.

Garasjen er i meget dårlig forfatning og står i fare for og falle ned.Hvis jeg får overta garasjen

vil jeg sette den i stand og bruke den.Hvis kommunen heller vil rive den vil dette bli en dyr

operasjon siden den ligger i en bratt helling.

Eidsvåg22-11-2012

1(Se)diii,


Kurt Brekke



Nesset kommune Arkiv: 611

Arkivsaksnr: 2009/4-8

Saksbehandler: Hildegunn Kvernberg Blø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 10/13 24.01.2013

Vurdering av bruk av forkjøpsrett - Hammervollhagen 13

Vedlegg
1 E-post av 3.1.2013 fra Ove Bersås - Vedr.  Hammervollhagen 13
2 Rutiner ved salg av tomter
3 Situasjonskart Hammervollhagen - ledige tomter og nr. 13

Rådmannens innstilling

Nesset kommune kjøper Hammervollhagen 13 tilbake fra Ove Bersås for beløp tilsvarende opprinnelig 
kjøpesum.

Det bevilges kr 59 000 til kjøp og omkostninger som finansieres ved bruk av investeringsfond.

Saksopplysninger

Hammervollhagen 13 ble i 2009 kjøpt av Ove Bersås og Olav Aarstad. De ønsket å bygge et hus med
sokkelleilighet på tomta, og fikk tillatelse til å lage to avkjørsler. Dette under forutsetning av at 
avkjørslene ble lagt på øvre og nedre side og ikke for nært kryss.

I 2010 tok Ove Bersås over tomta alene. I 2012 søkte han og fikk utsettelse av byggefrist til 
31.12.2012. Han ønsket da å bygge et hus med fire leiligheter for salg/utleie.

3.1.2013 mottok vi en e-post fra Ove Bersås:

Det blir ikke noe byggeprosjekt for meg i Hammervollhagen gnr 27 bnr 145. Håper derfor at 
Nesset kommune kjøper tilbake tomten for det jeg har betalt for den.

Spørsmålet blir om kommunen nå ønsker å benytte denne muligheten til å kjøpe tilbake tomta.



I kommunens ”Rutiner ved salg av tomter”, vedtatt av formannskapet 10.9.81, heter det blant annet:

Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 
tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til kommunen 
på nytt.

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, kan kommunen kreve 
tomta overdratt til kommunen på nytt.

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden 
fastsatte pris i boligfeltet.

Det har tidligere vært to slike saker i Hammervollhagen. I 2008 kjøpte kommunen tilbake 
Hammervollhagen 8. Denne er nå benyttet til Tomtesjansen. I 2011 benyttet ikke kommunen sin
forkjøpsrett for Hammervollhagen 1. Denne tomta ligger nå brakk.

Vurdering

Det er pr. i dag fem ledige tomter i Hammervollhagen. Tre av disse er reservert (tomter kan reserveres 
i opp til 6 måneder, mens potensielle kjøpere bestemmer seg for endelig kjøp).

Det betyr at vi har få kommunale tomter igjen for salg i Eidsvåg. Tomta som det nå vurderes gjenkjøp 
på er en tomt på 1,1 mål som er egnet til bygging av både enebolig og flermannsbolig.

Kjøpes tomta ikke tilbake, kan tomta bli liggende brakk. Dette er ikke ønskelig, spesielt ikke midt i et 
boligfelt. 

Økonomiske konsekvenser

Tomten ble kjøpt i 2009 for kr. 56 694 (inkl. oppmåling). Kostnader som kommer i tillegg er 
tinglysingsavgift og dokumentavgift som kommunen ikke vil få refundert. Skal tomten gjenkjøpes til 
samme pris vil dette totalt beløpe seg til kr 59 000. Beløpet kan finansieres ved bruk av 
investeringsfond. 

Gjenkjøpet vil i tillegg medføre noe administrasjon, både når det gjelder gjenkjøp og senere 
videresalg.



 

Fra: Ove Bers�s [mailto:o-bersa@online.no] 
Sendt: 3. januar 2013 15:51
Til: Hildegunn Kvernberg Bl�
Emne: SV: Vedr. byggefrist p� tomt; Hammervollhagen 13

 
Hei
 
Det blir ikke noe byggeprosjekt for meg i Hammervollhagen Gnr 27 Bnr 145.
 
H�per derfor at Nesset Kommune kj�per tilbake tomten for det jeg har betal for den.
 
 
Mvh Ove Bers�s
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NESSET KOMMUNE
6460 Eidsvåg 

RUTINER VED SALG AV TOMTER

1. Teknisk driftsenhet utarbeider målebrev for tomter etter hvert som de blir solgt. Disse 
oversendes servicekontoret for videre behandling.

2. Skjøter utskrives etter hvert som tomtesøkerne får tildelt tomter. Skjøtet deponeres ved 
økonomiavdelinga og de som er tildelt tomt gis 2 måneders frist for å innløse skjøtet og 
sende dette til tinglysing.

3. Dersom skjøtet ikke er innløst innen 2 måneder fra utstedelsesdato av skjøtet, betraktes 
tomta som ledig og kan utlyses på nytt.

4. Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 
tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til 
kommunen på nytt.

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 
forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen.

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden 
fastsatte pris i boligfeltet.

Revidert av formannskapet 20.10.83 sak F 345/83, og 23.05.85 sak F 179/85. 
Ajourført etter dagens rutiner av Servicekontoret 23.09.09.



 

Hammervollhagen 13 



Nesset kommune Arkiv: 091/001

Arkivsaksnr: 2008/1653-16

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 11/13 24.01.2013

Nesset kommunestyre

Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling

Vedlegg
1 Særutskrift - Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning
2 Vedr. overdragelse av del av eiendom 091/001 til 091/022
3 Situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr  2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet kr 
47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og  dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Formannskapet behandlet den 22.11.12 i sak PS 116/12 erstatning for grunn ved utvidelse av Sira 
kirkegård. Saken ble da utsatt og det ble bedt om at det ble tatt opp forhandlinger med grunneieren for 
å finne en minnelig ordning.

Det vises forøvrig til den vedlagte saken.

Forhandlinger ble ført på kommunehuset 18.12.12 med Petter Sira som grunneier og ordfører Rolf 
Jonas Hurlen og assisterende rådmann Bjørn Stensjø fra kommunen.



Kommunen fant det vanskelig å gå inn på en høyere pris pr. m2, men aksepterte at grunneieren skulle 
få erstatning for rusk og rask som han må fjerne fra sin eiendom. Dette ble fastsatt som rund sum kr 
15 000. Grunneieren aksepterte dette.

Vurdering

Det vises til vedlagte sak

Økonomiske konsekvenser

Dette er en engangsutgift som ikke er budsjettert og derfor foreslås dekket over disposisjonsfondet.



Nesset kommune Arkiv: 091/001

Arkivsaksnr: 2008/1653-13

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 116/12 22.11.2012

Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning

Vedlegg
1 Vedr. overdragelse av del av eiendom 091/001 til 091/022
2 Situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr  2 298, til sammen kr 31 658, tilføres 100 Kommunale 
fellesutgifter og  dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 22.11.2012 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. Det blir opptatt forhandlinger med grunneieren med sikte på å finne en minnelig 
løsning. 

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.11.2012

Saken utsettes. Det blir opptatt forhandlinger med grunneieren med sikte på å finne en minnelig 
løsning. 



Saksopplysninger

Kommunene var tidligere de formelle eierne av kirkene. Eiendommen kirkene står på har i noen 
tilfeller ikke vært fradelt. Dette gjaldt også Sira kirke. Denne eiendommen er nå utskilt fra gnr 91/1 og 
har fått gnr 91/22. Dette arealet består av det opprinnelige arealet på 5 496,4 m2 og det arealet som 
tomta skal utvides med, nemlig 1 468 m2. Hjemmelshaver er Petter Sira. Eiendomsretten skal
overføres til Kirken ved fellesrådet. 

Det opprinnelige arealet inngår ikke i det arealet som skal erstattes. Det var vanlig at fri grunn ble gitt 
til kirken den gang den ble bygget.

Gnr 91 bnr 12, ble overført fra Nesset kommune til Nesset kirkelige fellesråd ved skjøte tinglyst 
06.01.2011. Eiendommen er sammenføyd av gnr 91/12 og gnr 91/14 i desember 2010.

Gnr 91/12 ble opprinnelig fradelt i 1973 og gjaldt en utvidelse av kirkegården på 1,2 daa. 

Gnr 91/14 ble fradelt i 1993 Dette er vegen fra fylkesvegen en del av parkeringsplassen og utgjør 
1 313,8 m2. Dette var en følge av omlegging av vegen til kirka.

Petter Sira skal overdra et tilleggsareal på 1 468m2 til Sira kirke. Dette er oppmålt av Nesset 
kommune. Arealet har allerede vært disponert av kirka siden 70-tallet. I brev av 28.05.12 ønsker han 
kr 40,- pr m2. Dette vi gi en kostnad på kr 58 720 pluss dokumentavgift/tinglysingsgebyr.

Kirkelovens § 15, første ledd lyder:

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
      Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 
av kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Ervervet er en opprydding av grunnspørsmålet og faller derfor inn under kommunens ansvar, enten 
som noe som skulle vært gjennomført før overdragelsen av Sira kirke til fellesrådet eller som direkte 
følge av kirkelovens § 15. 

I forbindelse med omlegging av vegen til kirka på 80-tallet ble parkeringsplassen utvidet. Arealprisen 
for utvidelse av parkeringsplassen var iht brev av 16.06.86 til Erling Sira kr 10 pr m2 i juni 1986. Med 
indeksregulering etter konsumprisindeksen vil prisen i september 2012 være kr 19,85 pr m2.

I skjønn avsagt 15.06.2007 av Romsdal tingrett er grunnerstatningen ved erverv av grunn til nye veger 
til Hammervollhagen fastsatt til kr 25,- pr m2. Retten har her i drøftingene bl.a. anført:

Kommunen har imidlertid i sine forhandlinger med grunneierne i forbindelse med disse 
ervervene, hatt for øye at arealene nok representerer fremtidig tomtegrunn, og slik retten 
forstår det aksepterer kommunen at også retten baserer sine skjønnsmessige vurderinger på at 
en bør kunne søke seg frem til en korrekt råtomtpris til boligbygging.



Ved den den nærmere vurdering av på hvilket nivå en slik pris bør ligge, legger retten vekt på 
at en her står overfor arealer som ligger forholdsvis Eidsvåg sentrum, og er arealer som ligger 
inntil allerede bebygde boligfelt.

Vurdering

Arealene som her erverves ligger nok i en lavere prisklasse enn arealene i Eidsvåg, spesielt når det 
legges til grunn at det i Eidsvåg gjelder arealer som blir vurdert som mulige fremtidige boligtomter. 
Det samme kan neppe sies om arealene ved Sira kirke.

Ut fra indeksjusteringen av tidligere pris i området og med blikk på erstatningene ved veger til 
Hammervollhagen synes kr 20 pr m2 et rimelig tilbud. Dette gir en erstatning på kr 29 360.

I tillegg kommer 
Dokumentavgift kr   750,-
Tinglysingsavgift kr 1 548,-
Sum kr 2 298,-

Siden beløpet er under kr 100 000 kommer ervervet ikke inn som en investering og kan følgelig ikke 
finansieres ved låneopptak. Siden eiendommen skal tilfalle Kirkelig fellesråd er det heller ikke så
naturlig å se på det som en investering, selv om kirkelovens § 15 6. ledd gir anledning til låneopptak 
for investeringer i bygg og anlegg over kr 100 000.



PetterSira 26613I I(c7 3

6470ERESFJORD

Nessetkommune
Kommunehuset
6460EIDSVÅG 28.05.2012

VEDRØRENDEOVERDRAGELSEAVDELAVEIENDOM91/1 TIL91/22

Sendersomavtaltkravi forbindelsemedoverdragelseavdelaveiendomfra91/1 til 91/22.

Ihenholdtil utførtoppmålingavNessetkommune,skal1468m2overdrasfra91/1 til 91/22 i
forbindelsemedopparbeidelseavadkomsttil ogutvidelseavkirkegårdvedSirakirke.Arealet
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konto:41061008568.
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Nesset kommune Arkiv: S05

Arkivsaksnr: 2012/797-6

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 12/13 24.01.2013

Fast kraftpris til sluttbrukere 2013 - 2014 - revurdering

Vedlegg
1 Særutskrift - Fast kraftpris til sluttbrukere 2013 - 2014
2 Tariffer/fastprisavtaler
3 Uttale fra styret i Nesset Næringsforening – Strømpriser – uttalelse fra styremøte

Rådmannens innstilling

Ingen

Saksopplysninger

Formannskapet vedtok i møte den 04.12.12 i sak 133/12:

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til:
1-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013
2-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013 og 2014

Dette er i samsvar med det styret i Nesset Kraft AS foreslo for 2013 og noe lavere enn for 2014.

Det har vært avisoppslag om saken hvor det er påpekt at prisen er svært høy sammenliknet med andre 
selskaper. 

Ordføreren ønsker at saken legges frem på nytt.

Vurdering

Rådmannen finner det ikke naturlig i denne situasjonen å gi en tilråding. 



Økonomiske konsekvenser

Dersom formannskapet vedtar å endre den faste kraftprisen til sluttbrukere vil det kunne få betydning 
for kommunens budsjett for 2013. Hva resultatet blir er vanskelig å si. Fastpris er mer forutsigbart for 
alle parter. Hva spotprisen blir en det neppe noen som kan forutse. Mange faktorer spiller inn.



Nesset kommune Arkiv: S05

Arkivsaksnr: 2012/797-1

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 133/12 04.12.2012

Fast kraftpris til sluttbrukere 2013 - 2014

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 04.12.2012 

Varaordføreren orienterte om gårsdagens forhandlingsmøte med Nesset Kraft om kraftpris til 
./. sluttbrukere. E-post av 3.12. fra daglig leder ved Nesset Kraft, Tom Edvard Meek, ble delt ut.

Lynn Brakstad fremmet følgende forslag: 

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til:
1-års avtale: kr 48,00 øre/kWh (inkl mva) for året 2013
2-års avtale: kr 48,00 øre/kWh (inkl mva) for året 2013 og 2014

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til:
1-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013
2-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013 og 2014

Lynn Brakstad trekte sitt forslag.

Steinsvoll sitt forlag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 04.12.2012

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til:

1-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013
2-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2013 og 2014



Saksopplysninger

Kraftutvalget hadde følgende ansvar og myndighet:

3.13.2 Ansvarsområde
Ivareta kommunens interesser som kraftkommune

3.13.3 Myndighet
Kraftutvalget har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft
og avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke.

Kommunestyret vedtok den 10.11.2011 i sak 109/11følgende:

Kraftutvalget legges ned, og oppgavene overføres til formannskapet

Nesset kraft AS og Nesset kommune har inngått en avtale om å tilby sluttbrukerne innen Nesset Kraft 
AS sitt forsyningsområde strøm til konkurransedyktig pris. Dette er en Tilleggsavtale til Avtale om 
forvaltning av konsesjonskraft som gjelder fra 01.01.2012 tom 31.12.14.

I tilleggsavtalen gjelder følgende kraftpris til sluttbrukerne:

1-års avtale: kr 46,85 øre/kWh (inkl mva) for året 2012
2-års avtale: kr 48,00 øre/kWh (inkl mva) for året 2013

Kostnadene ved innføring av el-sertifikater kommer i tillegg.

Videre heter det i avtalen:

Ny fastpris for 2 årsavtaler for årene 2014 og 2015 fastsettes høsten 2012.12.05

På bakgrunn av dette ble det 03.12.12 avholdt et møte mellom Nesset Kraft AS ved styreleder, daglig 
leder og økonomisjef og Nesset kommune ved varaordfører og assisterende rådmann. Hensikten med 
møtet var å få signaler om fastsetting av pris. På bakgrunn av markedssituasjonen ble også pris på 1-
årsavtaler vurdert.

Styret i Nesset Kraft hadde styremøte senere samme dag og oversendte etter dette følgende e-post til 
kommunen:

Viser til dagens møte i dag, administrasjonen og styret i NKas anbefaler at 1 og 2 årig 
fastprisavtaler holdes på dagens nivå. Dvs at vi anbefaler en pris på 46,85 øre /kWh for året 
2013, samt 48,00 øre pr Kwh for 2 årig avtale.

I dagens tilleggsavtale så var det initiert en liten økning for 2013 og 2014 på 1,15 øre/kWh. 
Sett i lys av dagens oversikt på konkurransetilsynets der rimeligste leverandør ligger på 35,74 
samt at Rauma og Svorka ligger på henholdsvis 36,60 og 41,4 øre/kWh så vil en økning nå ikke 
følge tilleggavtalens utgangspunkt.

Denne e-posten ble delt ut i møtet.



Vurdering

Saken ble tatt opp i møtet etter at varaordføreren orienterte om møtet med Nesset Kraft AS dagen før. 
Rådmannen hadde ikke hatt tid til å lage vurdering eller tilråding i saken.



Videresendt melding:

Fra: Tom Edvard Meek <TomEdvard@nessetkraft.no>
Dato: 3. desember 2012 17:37:24 GMT+01:00
Til: Bjørn Stensjø <bjorn.stensjo@nesset.kommune.no>
Emne: Tariffer/fastprisavtaler

Hei,

 

Viser til dagens møte i dag, administrasjonen og styret i NKas anbefaler at 1 og 2 årig 
fastprisavtaler holdes på dagens nivå.

Dvs at vi anbefaler en pris på 46,85 øre /kWh for året 2013, samt 48,00 øre pr Kwh for 2 årig 
avtale.

 

I dagens tilleggsavtale så var det initiert en liten økning for 2013 og 2014 på 1,15 øre/kWh. 
Sett i lys av dagens oversikt på konkurransetilsynets der rimeligste leverandør ligger på 35,74 
samt at Rauma og Svorka ligger på henholdsvis 36,60 og 41,4 øre/kWh så vil en økning nå 
ikke følge tilleggavtalens utgangspunkt.

 

 

 

Mvh

 

Tom Edvard Meek

Daglig Leder

 

Mobil:  90038066

Tlfkontor: 71231600

e-mail: tom@nessetkraft.no

Web: www.nessetkraft.no
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Nesset kommune 
v/ordfører Rolf Jonas Hurlen 
Kommunehuset 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: AMS/JEN/nnf - 01 Eidsvåg, 10.01.13 
- 
 

Uttalelse angående strømpriser i Nesset 
 
Styret i Nesset Næringsforening reagerer sterkt på tilbudet om fastpris på kraft for årene 2013 og 2014 som Nesset Kraft AS har 
sendt ut med bakgrunn i vedtak i Nesset formannskap. I tilbudsbrevet blir det opplyst at kommunen ønsker å gi innbyggere og 
næringsliv samt hytter og fritidshus et tilbud om en konkurransedyktig fastpris. I brevet står det videre: ”Fastprisen er bestemt 
av kommunen og er vurdert ut i fra hva markedet for øvrig kan tilby av fastpriskontrakter.” Med utgangspunkt i 
Konkurransetilsynets oversikt over fastkraftpriser kan vi fastslå at dette umulig kan stemme når vi ser på prisene i vår region: 

 
 
Når vi i tillegg er kjent med at vi her i kommunen er belastet med markedets høyeste nettleie (Se tabellen nedenfor), gjør dette 
at den økonomiske belastningen for både privatkunder og næringsliv blir urimelig høy: 

 Fastkraft Nettleie Samlet 

 øre/kWh   øre/kWh   øre/kWh  

Nesset Kraft AS            46,85             41,90             88,75  

Sunndal Energi            40,75             31,40             72,15  

Svorka Energi            41,75             32,50             74,25  

Rauma Energi            36,90             31,70             68,60  

Istad Kraft AS            43,50             25,50             69,00  

 
Nesset kommune kommuniserer i skrift og tale at vi er en kraftkommune som kan tilby gunstige vilkår når det gjelder 
strømprisen. Tilbudsbrevet fra Nesset Kraft AS er et vitnemål om at disse lovnadene ikke holder vann, og vi vil på det sterkeste 
anmode formannskapet om å revurdere sitt vedtak om prisen på fastkraft slik at Nesset Kraft AS igjen kan være blant landets 
rimeligste. 
 

For Nesset Næringsforening 

 
 

 

Anne Marit Svensli Jan Erik Nerland Ulrik Sverdrup Molton 
Leder Nestleder Sekretær 
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