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Villreinnemnda for 
Snøhetta og Knutshø  
 

Sendes kun som e-post 
 

 

 
  
  
ÅRSMELDING 2015 FOR VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ. 
 
 
Sammendrag  
 
Knutshø villreinområde (VO): 
Det er et mål i bestandsplan for Knutshø villreinområde å ha 1500 vinterdyr. 
Minimumstellingen vinteren 2015 viste minst 1399 dyr.  Kvoten var 670 dyr i 2015 og det ble 
felt 396 dyr. Det gir en fellingsprosent på 59. 
 
FoU prosjektet i Knutshø ble formelt avsluttet i 2015 og NINA rapport 1019 - Villreinens 
arealbruk i Knutshø» ble publisert august 2015. Rapporten gir gode råd for å håndtere 
utfordringer i fokusområdene, og videre arbeid med drektighets- og parasittundersøkelser for 
å finne forklaring til den synkende kalveandelen i bestanden. 
 
 
Snøhetta villreinområde(VO):  
Det er et mål i driftsplan for Snøhetta villreinområde for perioden 2014 – 2018 å bygge 
stammestørrelsen til 2700 vinterdyr - dvs. 2000 dyr i østområdet og 700 dyr i vestområdet.   
Minimumstellingen vinteren 2015 viste minst 2231 dyr i øst og 463 dyr i vest.  Kvoten i øst 
var 1500 og i vest 180 dyr. Totalt ble det felt 774 dyr i Snøhetta i 2015. Det gir en samlet 
fellingsprosent på 46. 
 
For å styrke kunnskapsgrunnlaget om villrein, ferdsel og forvaltning i Snøhetta villreinområde 
er det satt i gang et FoU prosjekt for perioden 2014-2017. I 2015 ble det samlet inn 
informasjon om reinens vandringer ved bruk av gps merket rein, og ferdsel undersøkt med 
ferdselstellere. 
 
Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8.1.2016. 
Arbeidsoppgavene omfatter blant annet godkjenning av de årlige fellingskvotene innen 
villreinområdene inkl. å utstede fellingstillatelser og kontrollkort. Videre er villreinnemnda 
høringsinstans i arealplan- og inngrepssaker og avgir uttalelser til offentlige myndigheter i  
saker som berører villreinområdene og villreininteressene.  
Villreinnemnda er underlagt Miljødirektoratet sin instruksjonsrett i kraft av at 
arbeidsoppgaver er delegert derfra, og en av berørte fylkesmenn utpekes til å ha budsjett- og 
veiledningsansvar overfor villreinnemnda. I tillegg kan informasjons- og kompetansesentra 
for villrein bidra med råd og veiledning til villreinnemndene i hver sin region. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for villreinnemnda omfatter Snøhetta og Knutshø 
villreinområder som fordeler seg på følgende 10 kommuner i 4 fylker: Oppdal og Rennebu i 



Sør-Trøndelag, Tynset, Alvdal og Folldal i Hedmark, Dovre og Lesja i Oppland og Rauma, 
Nesset og Sunndal i Møre og Romsdal. 
 
Kart over området: 

 
 
 
1. Virksomhet i villreinnemnda 
 
Snøhetta og Knutshø villreinnemnd har for perioden 2012 - 2015 følgende sammensetning av 
medlemmer med varamedlemmer:  
Kommuner Medlemmer    Varamedlemmer 

Rauma Ellinor Torsgård Solheim Reidar Brude   
Lesja  Marit Rolstad  Per Arne Holset 
Dovre Odd Leif Angård Else Hole Ulekleiv 
Oppdal Arnt Gulaker Brit Eide Fredriksen 
Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter 
Nesset Karianne Rindli Ola Einar Stolsmo 
Folldal Brit Marit Ståland Jo Alexander Breiby 
Tynset Jon Tore Dalsegg  Signe Marit Lium 
Rennebu Bjørn Inge Haugset Ragnhild Kulbrandstad Stene 
Alvdal Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas 
 
2015 var det siste året i 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det vært 
avholdt 4 fysiske møter og 5 epostbehandlinger. Samlet ble 15 saker behandlet av nemnda og 
gitt uttaler i 2014. Orienteringssaker er ikke medregnet, og kommer utenom oppgitte saker 
som ble gitt uttale.   
 



I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende 15 saker: 
 Forslag til ny forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy i Lesja kommune. 
 Søknad om oppføring av ny utleiehytte med veiakomst i Grønbekkenget gnr.168, bnr. 

1 i Oppdal kommune. 
 Regional plan for Dovrefjellområdet – Til Oppland Fylkeskommune. 
 Søknad om ny gjeterbu i Vikebotn i Nesset kommune. 
 Søknad om organisert ferdsel innenfor Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark fra 

Savannah AS. 
 Søknad om å arrangere idrettsarrangementet Seppala 2015 fra Folldal trekkhundklubb. 
 Søknad om riving og oppsetting av «Måsåbu» i Kvitdalen i Folldal kommune. 
 Forenkling av utmarksforvaltningen i Norge – Fra Kommunal, Moderniserings, 

Landbruk, Mat, Klima- og Miljødepartementet. 
 Søknad om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen i Oppdal kommune. 
 Søknad om tilbygg til gjeterhytte ved Bekkelægret i Oppdal kommune. 
 Søknad om dispensasjon verneforskriften for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 

for inntil 30 landinger med helikopter på Katthammaren i Nesset kommune. 
 2-høringsrunde om Regional plan for Dovrefjellområdet – Til Oppland 

fylkeskommune. 
 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag – åpning for catskiing – Til 
Miljødirektoratet. 

 
 
2. Tiltaksmidler 2015 
 
Det var for 2015 disponibelt kr 208 492 for Snøhetta villreinområde og kr 84 994 for 
Knutshø villreinområde til villreintiltak i de respektive villreinområdene. Miljødirektoratet 
har tildelt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag midlene, og det er fylkesmannen som er ansvarlig 
for rapporteringen av bruken. Midlene er ikke overførbare til neste år, og eventuelle 
overskridelser kan ikke påregnes å bli dekket.  
Tiltaksmidler for 2015 ble kunngjort via e-post til kommunene, fjellstyrene, villreinutvalgene 
osv. slik som det har vært gjort de siste årene, samt med en påminningsepost til alle. 
Kunngjøringen ble også lagt ut på www.villrein.no. Søknadsfristen ble satt til 15. juni. Det 
kom det inn 6 søknader (7 med en flerårig fra Norsk villreinsenter Nord).  
 
Søker Villreinområde Søknadsbeløp 
Snøhetta villreinutvalg Snøhetta Kr  96000 
Sunndal fjellstyre Snøhetta Kr  16500  
Knutshø villreinutvalg Knutshø  Kr   95000 
Norsk villreinsenter Sør Snøhetta og 

Knutshø 
Kr   40000    

Norsk villreinsenter Nord Snøhetta Kr   80 000 
Dombås skole Snøhetta Kr   18 000 
Lesjaskog skole Snøhetta Kr.   4600 
Samlet beløp det er søkt om:  Kr 335 100,- 
 
Samlet søknadsbeløp Snøhetta: kr 235 100,-                           
Samlet søknadsbeløp Knutshø: kr 100 000,- 
 



Fordelingen av midlene i henhold til behandlingen i sak 16/2015 i villreinnemnda, ble 
som følger: 
 
Snøhetta villreinområde: 
 
Snøhetta villreinutvalg:     kr. 100 000,- 
Sunndal Fjellstyre:            kr.   10 000,-     
Norsk villreinsenter Sør:   kr.     6 000,- 
Norsk villreinsenter Nord  kr.  70 000,- 
Dombås skole                     kr.  17 892,- 
Lesjaskog skole                  kr.    4 600,-  
Sum fordelt          kr 208 492,- 
 
Knutshø villreinområde:   
 
Knutshø villreinutvalg:  kr.  80994,- 
Norsk villreinsenter Sør kr.    4000,- 
Sum fordelt      kr   84994,- 
 
 
3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk innenfor villreinområdene 
  
3.1 Snøhetta villreinområde (3 360 km²) 
 
Villreinområdet er delt i to delområder – østområdene (2 082 km²) utgjør 62,2 % og 
vestområdene (1 277 km²) utgjør cirka 37,8 % av et samlet areal på 3 360 km². 
 
Godkjent kvotesammensetning for 2015 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 
Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 
Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 

 
Kvote og fellingsresultat 2015 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 
ØST 1500 683 45,53 90 93 33 47 236 184 
VEST 180(179) 97 50,84 9 13 6 8 30 25 
Sum 1679 774 46,10 99 106 39 55 266 209 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Fellingsprosent 53,09 % 41,8 % 34,6 % 48,6 53,16 46,10 

 
Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2015 var fra 20. august til 22. september. Fellings-
prosent på 46,10 % er noe lavere enn i toppåret 2014, men en relativt høy fellingsprosent 
sammenlignet med de siste fem årene,. Dette var andre året i bestandsplanperioden fra året 
2014 t.o.m. året 2018. 
 
3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 
Godkjent kvotesammensetning for 2015 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 
35 % 35 % 20 % 10 % 



 
Kvote og fellingsresultat 2015 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 
 Sum 650 396 60,9 57 48 23 36 132 100 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 
Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2015.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 
Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 
Felling 26,5 % 48,2%  25,3 % 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Fellingsprosent  55,4 % 48,4 % 56 % 57,5% 53,8 60,9 % 
Jaktperioden i Knutshø villreinområde var i 2015 fra 20. august til 21. september. 
Fellingsprosenten for hele villreinområdet inkluderer jaktfeltene Fåset og Naustervorda, som 
tildeles 10 dyr hver, men hvor det ikke har vært felt dyr på flere år, og i 2015 ble det heller 
ikke felt dyr her. Det har vært en jevn økning i avskytingen i Knutshø. Året 2015 hadde høy 
prosentvis avskyting - den høyeste på flere år. 
 
4. FoU-prosjektet i Knutshø villreinområde. 
 
I 2015 ble FoU-prosjektet for Knutshøområdet ferdigrapportert, «NINA rapport 1019 - 
Villreinens arealbruk i Knutshø», ble publisert august 2015.  Medlem Jon Tore Dalsegg 
representerte nemnda i styringsgruppa.Villreinnemnda har benyttet denne rapporten som en 
del av det vitenskapelige uttalegrunnlaget i flere uttaler til saker i Knutshø i løpet av 2015.  
 
Det har kommet frem ønsker fra Knutshø villreinutvalg, villreinnemnda, NINA, og flere andre 
aktører å følge opp de anbefalinger til videre undersøkelser som kom frem i rapporten. Blant 
annet nye parasittundersøkelser og drektighetsundersøkelser for å prøve å avdekke årsaker til 
dokumentert synkende kalv per simle/ungdyr andel. 
 
5. Regional plan for Dovrefjellområdet 
 
Nettside her: http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-
planlegging/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx  
Formålet med den regionale planen er å sikre det framtidige leveområdet for villreinen i Snøhetta og 
Knutshø villreinområde, samtidig som det blir lagt til rette for lokal utvikling. Planen omfatter arealer 
i 10 kommuner i 4 fylker. 

I løpet av året har planen har vært ute på to høringsrunder. Villreinnemnda uttalte seg begge 
gangene. Første høring hadde frist til 1. mars og siste gang frem til 15. september.  

Første høring resulterte i 41 høringsuttalelser som i neste omgang har ført til endringer i tekst 
og konsekvensutredninger, enkelte korrigerte retningslinjer og noen grensejusteringer i 
plankartet, dette ifølge Fylkeskommunen i Oppland. 

Neste høring resulterte i 24 uttaler.  

 

Villreinnemnda behandlet denne i sak 18-2015 og uttalte følgende: 

Villreinnemnda uttaler at konsekvensene for villrein er for dårlig opplyst og at planen ikke 
kan vedtas med et slikt manglende kunnskapsgrunnlag, 



- Villreinnemnda uttaler at BS(Buffersone)1 må reduseres til et minimum (kun omfatte vedtatte planer, 
dagens bebyggelse og veier der det er nødvendig) slik at funksjonsområder som er av 
regional/nasjonal/internasjonal betydning sikres på lang sikt. 
 
- Villreinnemnda uttaler at foreslått BS ved Finnset og BO(Bygdenært område) ved Bjorli kan 
tilrettelegge for en økning i ferdselen langsmed denne aksen. Dette kan føre til at villrein forstyrres så 
mye at villreinområdet forringes eller i verste fall fragmenteres/splittes. Resultater fra GPS merket rein 
viser at området er mye brukt av rein i dag (vedlegg). Villreinnemnda ønsker ikke endringer til BS ved 
Finnset og til BO ved Bjorli. 
 
- Villreinnemnda uttaler at Fjellgardene i Øvre Sunndal fortsatt forblir innenfor NVO(Nasjonalt 
villreinområde) med bakgrunn i vurderingen. 
 
- Villreinnemnda uttaler at BS14 i Dindalen ikke utvides med bakgrunn i en klar potensiell økt 
forstyrrelse på sikt dersom det tilrettelegges for flere hytter, og eller stor utvidelse av hytter, lengre inn 
i villreinområdet, i kjent trekkvei/trekkområde for villrein. 
 
- Villreinnemnda uttaler at Grødalen ikke bør endre status og tas ut av NVO, fordi området 
sannsynligvis ikke tåler mer potensiell forstyrrelse som følge av flere hytter i fremtiden dersom en 
ytterligere økning kan bli resultatet på sikt med status BS i området.  

 
6. Verneplan Hjerkinn skytefelt 
 
Nettside nemnda har benyttet: https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-
klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Nye-foringer-for-arbeidet-med-
tidligere-Hjerkinn-skytefelt/ . 
 
Villreinnemnda har vært representert i styringsgruppa for arbeidet, og både sekretær og 
medlemmer har deltatt på møter og befaringer. 
 
2. juli 2015 kom Klima- og miljødepartementet(KLD) med nye føringer til verneplanarbeidet 
som startet opp i 2013. Departementet ber i brevet om at verneforslaget, når det sendes på 
høring, inneholder et forslag om vern av hele eller deler av området som 
landskapsvernområde, som et alternativ til vern av hele eller deler av området som 
nasjonalpark. Departementet ber videre om at et av alternativene skal åpne for at følgende 
veier skal bestå: Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Vesllie/Rolstadsetra. 

Departementet understreker at kunnskapsinnhentingen om Snøheimvegen skal gjennomføres 
som planlagt. 

Den 30.10 ble det arrangert oppstartsmøte der grunnlag for ny KU ble presentert. 
Villreinnemnda var representert på møtet. 
 
7. Dialogmøte med villreinutvalgene 
 
Den 17.11.2015 arrangerte villreinnemnda, et dialogmøte med Snøhetta og Knutshø 
villreinområder. Formålet med dette årlige møtet er å ha en arena der en kan diskutere 
utfordringer i villreinforvaltningen innenfor villreinområdene.    
I år ble det diskutert bredt rundt «NINA rapport 1019 – Villreinens arealbruk i Knutshø», og 
spesifikt hvordan en ønsker å jobbe videre med de anbefalinger som gis i rapporten. 
Drektighetsundersøkelser og parasittundersøkelser var de fremste ønskene i tiden fremover. 



Begge utvalgene la frem erfaringer fra jakta i 2015. Begge utvalgene påpekte videre at dette 
møtet er en god arena for nemnda og utvalgene der en kan forme felles mål for arbeidet med 
villreinen.   

 

8. Regnskap for drift av villreinnemnda  

Miljødirektoratet har for 2015 stilt til 450 000 til disposisjon. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
har hatt ansvar for økonomiforvaltning og ført regnskap for villreinnemnda.  

  Budsjett Regnskap 
Drift medlemmer og leder (møter, reiser, servering etc)   

400 000 

225 506 
Sekretærutgifter 157 410 

Drift Fylkesmannen 50 000 7 084 
FoU tilskudd Snøhetta, Knutshø 0 60 000 
Totalt 450 000 450 000 
 



Hei!

Se vedlagte Årsmelding for året 2015.

Årsmeldingen legges ut på vår nettside, her: http://www.villrein.no/snhetta-1

mvh,

Tore Rødseth Ulvund 
Sekretær 
Snøhetta og Knutshø Villreinnemnd

Tlf: 47963113
E-post: 060382ulvund@gmail.com
Internett: www.villrein.no
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Notat 

 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Ehsan Saadatakhtar 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-7 21.09.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016-Orientering VA, september 

 

600288 – Alstadplassen Eidsvåg sentrum 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

April.2016 2017 2.570.000,00 1.781.838,75 788.161,25 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og 
rabatter og asfaltering i Eidsvåg sentrum. Alle arbeidene er ferdig unntatt asfaltering mot 
fylkesveg, og området mot fylkesveg blir asfaltert i løpet av september. Beplantning av trær 
utsettes til vår 2017.   

 

600284 – Sikringstiltak lang Eidsvåg elva 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

April.2016 Okober.2016 9.200.000,00 3.590.802,36 5.609.197,64 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av 10 områder langs Eidsvågelva. Byggemøte nr.9 ble utført 
09.september, og administrasjonen gikk gjennom tiltakene. Alle områdene ble ferdig unntatt 
område 9. Arbeidet er pågående i området 9, og området blir utført i september. Prosjektet skal 
være ferdigstilt i oktober 2016, inne frist. Prosjektet avsluttes i 2016.. 
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600296 – Renseanlegg vannverk Eidsvåg Solbjør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

August.2016 2018 14.000.000,00 810.416,02 13.189.593,98 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betong arbeid for 980 m3 høyde basseng, bygningsmessig ombygging av 
eksisterende anlegg og maskinteknisk. Grunnarbeider for byggegrop var lagt ut på Doffin i juli, 
og SN entreprenør ble tildelt kontrakt etter at klagefristen gikk ut. Avklaringsmøte med 
entreprenøren ble utført, og grunnarbeidene startet uke 35. Det har vært 2 Byggemøter i 
september. Skogrydding og graving til hardt fjell er ferdig, og arbeidet er pågående i 
profilering, boring og sprenging. En p-plass til 10 biler skal bygges ved Øvre veg, og dette er 
pågående. Konkurransegrunnlaget for betong arbeid for 980 m3 høyde basseng er lagt ut på 
Doffin, og tilbudsfrist er 30.september.2016. Prosjektering for bygningsmessig ombygging av 
eksisterende anlegg og maskinteknisk renseprosess skal utføres i løpet av høst 2016, og 
gjennomføring for bygningsmessig og maskinteknisk starter 2017, etter ferdig høyde bassenget. 
Ferdigstilling for prosjektet er i 2018. 

 

600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruer og veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

Juni.2016 2017 3.500.000,00 783.819,35 2.716.180,65 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale 
veger. Grytnes ble valgt som entreprenør, og prosjektet startet 10.juni.2016. Erosjonssikring av 
Bjørbakken er ferdig. Meisal brua blir ferdig i løpet av september. Bjørbakk brua starter i løpet 
av september og blir ferdig i oktober 2016. Raudsand brua starter i september og blir ferdig i 
november 2016. Og så starter Røndøla brua i oktober 2016 og blir ferdig i januar 2017. Varsling 
er sendt til berørte innbyggerne for Raudsand og Meringdal områdene, samt alle nødetater, post 
og skoleskyssordning. Det har vært 4 byggemøter. Ferdigstilling er 2017. 

 

600291 – VA-forlengelse av avløpsrør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2017 1.050.000,00 41.500,85 1.008.499,15 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av avløpsledning for hoved kloakk i Eidsvåg. Prosjektet er delvis 
planlagt, men det vurderes ytterlige tiltak under samme prosjekt. Konkurransegrunnlaget er 
ferdig skrevet, og prosjektet skal utlyses på Doffin i løpet av høst 2016. Ekstra bevilgning vil bli 
sendt til politiskbehandling. Planlagt gjennomføring i 2016/2017 
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600286 – Reasfaltering av kommunale veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

September.2016 2016 1.000.000,00 846.922,5 153.077,5 

 
Kommentar: 
Prosjekter gjelder reasfaltering av kommunale veger. Vegstrekk for reasfaltering ble vurdert, og 
Husbyvegen på Eresfjord og i Eikesdal ble valgt etter politisk vurdering i mai. Prosjektet startet 
30.august.16, og det var ferdig 9.september.16. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600335 – Gang- og sykkel veg ved Solbjørbakken  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 1.300.000,00 8.694,00 1.291.306,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder ny gang,-og sykkel veg med belysning mellom Solbjørbakken og øvre 
Liegardsveg. Sweco fikk i oppdrag å utarbeide prosjektering, konkurransegrunnlaget og 
byggeledelse. Konkurransegrunnlaget ble lagt ut på Doffin i juni og juli, og Bugge Maskin As 
ble valgt som entreprenør. Prosjektet startet i august 2016, og det har vært 2 byggemøter. 
Graving til hardt fjell og sprengning er ferdig, og graving og komprimering for etablering av 
veg kropp pågår. Ferdigstilling er oktober 2016. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600263 – Utskifting av asbestledninger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

August.2016 2016 500.000,00               380.861,16 119.138,85 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning. Arbeidstillatelse for gjennomføring ble sendt til 
grunneiere, og kommunen fikk tilbake melding fra grunneierne. Prosjektet startet i august 2016. 
Prosjektet er nå pågående og vil utføres i løpet av høst. Vil ferdigstilles i 2016. 

 

600217 – Utbedring ledningsnett-vann  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

September.2016 2016 300.000,00                 52.012,77 247.987,23 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Deler og 
material er under innkjøp, og arbeid blir utført august -oktober. Utbedring av overvannledning i 
Solbjørbakken er pågående. Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. 
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600218 – Utbedring ledningsnett-avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 150.000,00 52.682,20 97.317,80 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp.  Deler og material er 
under innkjøp, og arbeid blir utført august -oktober. Prosjektet vil ferdigstilles i 2016. 

 

600292 – Rehabilitering av vannkummer  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 300.000,00 17.089,76 282.910,24 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er under innkjøpt, og 
arbeid vil utføres høst 2016. Det vil etableres en overvannskum i Solbjørbakken i løpet av 
september 2016. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

600285 – Grøfting langs kommunale veger  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 500.000,00 148.666,88 351.333,12 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder grøfting og rydding ved kommunale veger. Prosjektet avsluttes i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notat 

 

Til: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-8 21.09.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, september 

 

600299 – Kunstgressbanen, nytte dekke 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 3. kvartal 3 500 000,00 1 518 644,93 1 981 355,07 

Kommentar: 

Det ble bestemt at vi skulle forsøke å forlenge kontrakten med Polytan GmbH, gitt at de gikk med på en 
endringsavtale. Vi fikk etter hvert signaler om at de hadde mistet agenturet for å selge Polytan sine produkter i 
Norge. Dette ble sjekket opp og viste seg å stemme. Vi var så i kontakt med innkjøpskontoret i Molde for å høre 
om vi kunne forlenge kontrakten med det firmaet som hadde overtatt agenturet. Det kunne vi ikke gjøre, og 
prosjektet måtte derfor ut på ny anbudsrunde på Doffin. 3 tilbud kom inn, og etter en nøye gjennomgang falt 
valget på Saltex AS. Arbeidet ble oppstartet 05.08.2016, og selve kunstgresskiftet var ferdig den 12.08.2016. Det 
jobbes nå med montasjen av ballfangernett og nytt gjerde. Prosjektet er ikke fult utfakturert pr. d.d. , men 
prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammen. 

 

600308 – Eidsvåg barnehage, uteområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 
2. kvartal 3./ 4. kvartal 180 000,00 0,00 180 000,00 

Kommentar: 

Klatrenett med underlag er bestilt. Grunnarbeidet er oppstartet. Montasje av klatrenettet er avtalt til uke 39. 
Prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammen. 

 

600312 – Brannsikring Vistdal bofellesskap 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 
1. kvartal 3. kvartal 870 000,00 457 262,52 412 737,48 

Kommentar: 

Brannsikringen er utført i henhold til utarbeidet rapport fra Sweco AS. Prosjektet er i all hovedsak ferdig. En 
sluttbefaring med entreprenør gjenstår. Sluttfaktura fra entreprenør gjenstår. 
Prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammen. 
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600325 – Eidsvåg barnehage, utelager/ avfallsbod 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 3./ 4. kvartal 300 000,00 2 850,00 297 150,00 

Kommentar: 

Uteboden er byggesøkt og godkjent. Grunnarbeidet er oppstartet. Det vil ved prosjektets avslutning gjenstå en 
del arbeider, slik som ytterkledning, omramninger, strøm/ belysning samt innvendige skillevegger, dette på 
bakgrunn av for lav bevilgning. 
Prosjektet gjennomføres så langt det lar seg gjøre innenfor budsjettrammen.  

 

600326 – EIBUS barnetrinn, rehab. trapper, ball-lekområde 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 4. kvartal 440 000,00 19 935,99 420 064,01 

Kommentar: 

Prosjektet har blitt noe utsatt på grunn av avventing tilbud, samt ressursmangel. Det tas sikte på oppstart av 
utførelse i begynnelsen av 4. kvartal, og ferdigstillelse innen 31.12.2016. 
Påløpt administrasjonskostnader. 

 

600327 – INBUS, Eresfjord skole, rehab. garderober og fasader 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 
1. kvartal 4. kvartal 2 050 000,00 355 932,70 1 694 067,30 

Kommentar: 

Prosjektet var kunngjort på Doffin som anbudskonkurranse. Etter grundig gjennomgang av tilbudene ble 
Nesset Bygg AS valgt til entreprenør.  Utførelsen ble startet opp 08.08.2016. Dessverre har det blitt avdekket 
asbest i garderobene. Det er lagt opp til sak til Nesset kommunestyre den 22.09.2016, for å be om økt bevilgning 
til å få fjernet asbesten, samt få gjennomført prosjektet som planlagt. 
Prosjektet gjennomføres innen 31.12.2016. 

 

600328 – Kommunehus/ helsesenter/ omsorgsboliger, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

2. kvartal 4. kvartal 350 000,00 86 497,22 263 502,78 

Kommentar: 

Det er utarbeidet en enkel skisse for et mulig nytt bygg. Dette for å kunne si noe om hvor plasskrevende et slik 
bygg vil bli. Det er utført grunnundersøkelser på parkeringsplassen ved kommunehuset, noe som viser at et 
slik bygg må pælefundamenteres.  Denne undersøkelsen viser grunnforholdene i sentrum av Eidsvåg. 
Det tas sikte på fremlegging av sak til politisk behandling i november/ desember. 
Påløpt administrasjonskostnader. Faktura fra Norconsult på grunnundersøkelser er ikke mottatt pr d.d. 

 

600329 – NOS ombygging demensavdeling, forprosjekt 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 3. kvartal 200 000,00 161 523,58 38 476,42 

Kommentar: 

Det er utarbeidet tegninger for ny situasjon.  Arbeidet med funksjonsbeskrivelsen er i sluttfasen. Dette arbeidet 
har tatt lengre tid enn forventet på grunn av omfanget vedr. funksjonsbeskrivelsen. Dette arbeidet måtte også 
utlyses som anbudskonkurranse på Doffin. Etter nøye gjennomgang av tilbudene ble Arkitektkontoret BBW AS 
i samarbeid med Norconsult valgt til konsulenter for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse. Det tas sikte på 
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utlysning av anbudskonkurranse i starten av 4. kvartal.  
Påløpt administrasjonskostnader. 

 

600330 – NOS ombygging demensavdeling, gjennomføring 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal 2017 3. kvartal 2017 15 000 000 8 580,74 14 991 419,26 

Kommentar: 

Det tas sikte på oppstart av utførelsen av ombyggingen ved NOS demensavdeling i februar 2017. 
Budsjettmidler søkes flyttet fra 2016 til 2017.  
Påløpt administrasjonskostnader. 

 

600331 – NOS rehab. bårerom, branndører 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr d. d.: Gjenstående: 

1. kvartal  4. kvartal  1 000 000 38 940,64 961 059,36 

Kommentar: 

Prosjektet har tatt lengre tid å få gjennomført en forutsett. Det har vært veldig lang leveringstid på branndører. 
Det er avtalt oppstart utførelse med entreprenør i oktober.  Bårerommet er så godt som ferdig prosjektert. 
Oppstart utførelse 4. kvartal. Prosjektet gjennomføres innen 31.12.2016. 
Påløpt administrasjonskostnader. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 15/16 19.05.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 25/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt renovering av gymnastikkfløy v/Ungdomstrinnet, 
EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Forprosjektet og anslåtte kostnader for hovedprosjekt legges inn i økonomiplan for 2017-2020. 
Forprosjektet gjennomføres i 2017. Hovedprosjektets anslåtte kostnader og gjennomføring fordeles 
på 2018 og 2019. Totalramme kr 11 450 000.  
Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 

 

Utvalget ønsker befaring.  Saken utsettes til møte 29.09.2016 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Utvalget ønsker befaring.  Saken utsettes til møte 29.09.2016 

 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov og pkt 5, større prosjekter skal ha forprosjekt.  
Innholdet kan også knyttes direkte til lov- og regelverk.  
Gymnastikkfløyen ved Ungdomstrinnet, Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) har et 
omfattende rehabiliteringsbehov. Gymnastikkfløyen fikk på begynnelsen av 2000-tallet tilbygget 
en ny del med garderobe og handikapgarderobe. Det ble skiftet taktekking, og ytterkledning på 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/596-1 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



vestveggen på gymnastikkfløyen i forbindelse med ombyggingen av bygningsmassen ved 
ungdomstrinnet, EIBUS på midten av 2000-tallet. Det er sågar skiftet parkettgulv i selve 
gymnastikkhallen. I 2015 ble sørfasaden rehabilitert. 
Nord-fasaden, inklusiv inngangspartiet er i dårlig forfatning som følge av vanninntrenging og 
alder. Innvendig er overflater nedslitte og/eller skadet.  
Dusjanleggene er slitt, med tilstoppet rørsystem, og rustet faststøpt garnityr. Forskrift om miljørettet 
helsevern. 
Alderen på ventilasjonsanlegget ved svømmehallen medfører betydelige årlige 
reparasjonskostnader for å holde det gående.  
El-tavlen har så store HMS-brudd at den er direkte livsfarlig og krever totalrehabilitering. Forskrift 
om elektrisk lavspenningsanlegg  
Ihht investeringsreglementet er omfanget av dette prosjektet av en størrelse som krever forprosjekt.  
I pkt 6, bokstav c-i er det beskrevet hva et forprosjekt skal inneholde. Siden dette prosjektet er 
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse vil man i tillegg vurdere nærmere tilstanden av hele 
bygningsmassen, gjennomgå oppgraderingsbehovet, vurdere bruk og deretter beregne kostnader 
ihht de svar som fremkommer.  
 

Vurdering 

Nord-fasaden, og inngangspartiet har stått uberørt hva gjelder rehabilitering siden 
gymnastikkfløyen sto ferdig tidlig på 70-tallet, og fremstår i dag som svært slitt. Betongen sprekker 
og gir innpass for vann og luft, noe som igjen fører til at betongkonstruksjonen sprekker 
ytterligere, bandt annet ved at armeringen korroderer og sprenger ut betongen. 
Ved inngangspartiet er det synlige bærebjelker av limtre, disse har store råteskader som svekker 
takets bæreevne. I praksis vil bjelken gradvis bli presset ut av fasaden da den ikke lenger tåler 
trykket fra vekten den er beregnet å bære, deretter er det fare for kollaps av takets bæreevne. 
Innvendig er det merker i taket av vanninntrenging, både på grunn av bærebjelkene som tar inn 
vann og på grunn av den gamle taktekkingen. Vinduene og dørene ved inngangspartiet er fra 
opprinnelsen på tidlig 1970-tallet og har lite eller ingen isolasjonsevne igjen. Det slipper inn mye 
kulde som resulterer i forhøyet strømforbruk samtidig som at ytterdørene ikke tetter lengre. Noen 
vindusruter er punktert og karmene begynner å få råteskader.  
Innvendige overflater fremstår som slitt, og flere steder er det synlige sprekkdannelser i 
betongkonstruksjonen. Eksisterende gulvbelegg smuldrer opp og maling flasser, dette gir 
utfordringer i forhold til renhold.  
Trappen fra hovedetasjen og ned til garderobene har et rekkverk som ikke har godkjent utførelse. 
Dette er arealer som er høyt trafikkert av både barn og voksne.  
Svømmehallen benyttes til svømmeundervisning for alle kommunens elever, samt at den er åpen 
for publikum på ettermiddager. Svømmehallen har åpent fra høstferien til påskeferien. 
Vann og sanitærutstyr er gammelt og i dårlig forfatning, rørene tilstoppes, utstyret fungerer dårlig, 
og dusjgarnityr som er innstøpt i veggene ruster. Alle rørføringer går i betongvegger og disse er 
pusset inn. Himlingssystemene er flere steder skadet, både hva gjelder plater og skinnesystem.  
Flere steder er det installasjoner som er avkoplet/ avstengt, men hvor deler av installasjonen står 
igjen. Belysningen i bygget er tilårskommen og har lav effekt.  
Gymnastikkfløyen har behov for en total rehabilitering i alle etasjer og rom.  
Ventilasjonsanlegget ved svømmehallen nærmer seg klart for utskiftning. Det er en stor fordel at 
dette anlegget skiftes før det stopper helt. Grunnet klorgass inne i svømmehallen utgjør dette 
anlegget en helserisiko om det stopper, og svømmehallen må da stenges inntil nytt anlegg er oppe 
og i drift. Dette anlegget har i dag betydelige årlige kostnader i reparasjoner. 
El-taven har på grunn av store HMS-brudd og avvik et omfattende rehabiliteringsbehov. Slik den 
fremstår i dag er den direkte livsfarlig. Nødsikringstiltak er utført, men er ikke tilstrekkelig. For å 
få en sikker tavle som kan betjenes av instruert personell som kommunale vaktmestere må det 
påregnes kr 550 000 i investering. 
 



Økonomiske konsekvenser 

Dette er et svært omfattende og kostnadsmessig krevende prosjekt. Prosjektet er kalkulert i forhold 
til den drift som foregikk da behovet oppsto og med tanke på videre drift ihht bygningsdelers 
levetid.  
Kalkylen viser at prosjektet vil koste kr 11 200 000.  
Det legges derfor opp til et forprosjekt i 2017 der tilstand og kostnader ytterligere kalkuleres. 
Forprosjekt er beregnet til kr 250 000.  
I økonomiplanen for 2017-2020 er det valgt å legge inn et anslag på kostnader på forhånd for å 
synliggjøre behovet og kostandene i planperioden. Totalrammen er på kr 11 450 000 og fordeles 
slik:  
Forprosjekt kr 250 000 i 2017. Hovedprosjekt i 2018 kr 5 000 000 og 2019 kr 6 200 000.  
 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet vil etter gjennomføring bidra positiv til både elever, personale og andre som benytter 
gymnastikkfløyen og svømmehallen til ulike aktiviteter. Dette gjelder både bruk, arbeidsforhold, 
aktivitetsglede og inneklima. 
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Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

Anslåtte kostnader legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 

Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt. 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt. 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov.  

Eidsvåg kunstgressbane har på sensommeren 2016 gjennomgått en omfattende oppgradering. 
Banen har fått nytt kunstgressdekke, med underliggende støtdempende sjikt. Nytt ballfangernett 
og nytt gjerde er under oppføring. 

 

For å kunne holde garantien gyldig er Nesset kommune avhengig av pleie banen i henhold til 
vedlikeholdsinstruksen. Det betyr at det trengs riktig utstyr, og riktig gjennomføringsfrekvens. Det 
er derfor behov for en gummimatte, en børsteslodd m/harv og en overflaterenser. Dette for å påse 
at kunstgressfibrene holdes oppreist, for å jevne ut innfyllet, og for å få fjernet løv, rusk og annet 
smuss på banen. Vi har i dag en børsteslodd m/harv og en overflaterenser, men begge er slitte og 
står overfor et større vedlikeholdsbehov. Utstyr eldre enn 5 år er ofte utdatert og for røft i forhold 
til de nye typene kunstgress. 

 

Slik praksisen har vært frem til nå, så har kunstgressbanen vært brøytet om vinteren. Brøytingen 
har vært fordelt på eget personell og dugnadstimer fra idrettslaget. På vårparten 2017 vil den nye 
flerbrukshallen stå klar. Snøbrøytingen korter ned levetiden på gressmatten, og øker faren for 
skader på både gressmatte og gjerde. Gjerdet mot vest har over tid vært utsatt for betydelige 
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påkjenninger og skade. Kommunestyret bør vurdere om banen fortsatt skal brøytes for bruk i 
vinterhalvåret, eller om den skal holdes stengt den tiden det ligger snø på banen. 
Traktoren vi har til disposisjon for brøytingen begynner å bli noe tilårskommen, og om 
vinterbrøytingen skal opprettholdes bør det vurderes om traktoren må oppgraderes i en nyere og 
større modell. Eventuell oppgradering av traktor må tas opp som egen sak om snøbrøyting skal 
opprettholdes. 
 

 

Vurdering 

Det er viktig at garantien for det nye banedekket opprettholdes og at vi har tilstrekkelig og riktig 
utstyr for å holde banen ved like. Det foreslås derfor innkjøp av nye maskiner, fremfor reparasjon 
og vedlikehold av eksisterende utstyr. På den måten er vi sikret at vi har det utstyret som trengs, 
og at leverandøren ikke kan påstå at vi har benyttet feil vedlikeholdsutstyr i forhold til eventuelle 
garantisaker. Det er også viktig at banen blir hold ved like slik den skal i henhold til bruk for å 
bevare den funksjonell lengst mulig, og for å hindre belastningsskader for brukerne. 

 

Vintervedlikeholdet har de siste årene medført en del utfordringer. Gjerdet har vært brutt ned over 
tid, og det har blitt hull etter snøskjeret i banedekket. Det har vært flere forskjellige personer 
involvert i brøytingen, og ved stort snøfall har det også vært leid inn entreprenør til å utføre 
brøytingen. Fra vintersesongen 2017/2018 vil den nye flerbrukshallen være operativ og tilgjengelig 
til bruk for trening. Det kan benyttes salt for å smelte is på vårparten. Uorganisert aktivitet, for 
eksempel av skolen, på snødekt bane er derfor mulig. Regelmessig bruk av salt gjennom 
vintersesongen bør unngås, da det kan føre til at vanngjennomslippeligheten i banen svekkes.  
Ved fortsatt brøyting vinterstid bør traktoren vurderes opp imot en nyere og sterkere traktor. Det 
vil medføre en større investeringskostnad, men vil på sikt begrense skader på banen. Det må også 
vurderes å begrense ansvaret for brøytingen på færre personer enn i dag, slik at man er sikker på at 
de som utfører brøytingene kan rutinene rundt brøytingen for å unngå at plogen skjærer ned i 
banedekket. Et eventuelt bytte av traktor må utredes og komme opp som en egen sak. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Nytt vedlikeholdsutstyr for vedlikehold av kunstgressdekket vil koste kr 100 000.  

I økonomiplanen for 2017 – 2020, legges innkjøpet inn med et investeringsbudsjett på kr 100 000. 

 

Betydning for folkehelse 

En godt vedlikeholdt bane vil begrense belastningsskader for brukerne av banen. Det vil gi økt 
spillerglede og høyere aktivitet. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 20/16 19.05.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 27/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Avfallsbod/ utelager - Nybygg 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjektet om Avfallsbod/ utelager v/ ungdomstrinnet, EIBUS ihht 
investeringsreglementets pkt 3 og pkt 4.  
Prosjektet legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. Totalramme kr 
750 000. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 

Saken utsettes.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Saken utsettes.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at elementbygg vurderes. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov.  
Utgangspunktet for denne saken er behovet for en avfallsbod/ utelager ved ungdomstrinnet, 
EIBUS.  
Det er mangel på utvendig lagerplass for snøfres, spyleutstyr, snø- og hageredskaper som benyttes 
til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen ved ungdomstrinnet, EIBUS. Avfallskontainerne står i 
dag usikret i det fri. Regelverket krever at de står sikret et godt stykke fra hovedbygningen på 
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grunn av brannfare, jfr brann- og eksplosjonsvernloven. I dag står disse borte på motsatt side av 
parkeringsarealet mellom Eidsvåg barnehage og den nye Nessethallen. Dette er en løsning som har 
vært utfordrende for renholderne, da de må bære avfallssekkene forholdsvis langt. I dag står 
avfallskontainerne usikret i det fri. De er dermed utsatt for vær og vind og lokkene blåser av, samt 
at de er utsatt for hærverk. Denne plasseringen ses på som ekstra ugunstig nå når den nye 
Nessethallen kommer, da det sannsynligvis vil bli mer trafikk i området, samt at Nessethallen også 
må ha et sted å sette avfallskontainere. 

Plassering er tenkt mellom kunstgressbanens sørøstlige hjørne og ungdomstrinnets nordøstlige 
hjørne. På denne måten får man stengt av muligheten for gjennomkjøring av skolens uteområde 
via Veltan og den nye adkomstveien på østsiden av kunstgressbanen. Man kan også legge 
avfallshentingen på østsiden av dette bygget, og vi vil da unngå at avfallsbilen kjører inn på 
skolens område. 

 

Vurdering 

En slik utebod vil være et positivt tiltak for både ansatte og elever ved ungdomstrinnet, EIBUS, 
samt for renovasjonspersonell. En slik bod vil forlenge levetiden på utstyr som benyttes til 
vedlikehold og snørydding. Alt vil være lettere tilgjengelig, spesielt på vinterstid hvor man slipper 
at utstyr og avfallskontainere snør ned. Avfallskontainere og utstyr for øvrig vil stå trygt og uten 
fare for hærverk. En slik bod vil være spesielt positivt for vaktmester og renholdspersonell. 
Reduksjon i tungtrafikken ved skolens uteareal vil være av betryggende karakter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 750.000 inkl. mva., og legges inn i investeringsplanen for 2017. 

Prosjektet finansieres med lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet vil ha positiv betydning for personalet ved EIBUS ungdomstrinnet ved at det vil lette 
deres arbeidshverdag. Utstyr til vedlikehold og snørydding vil stå tørt, og alt vil være lett 
tilgjengelig. Tungtrafikk vedr. avfallshenting vil bortfalle fra området, samt muligheten for 
gjennomkjøring av området, noe som vil gjøre nærområdet til både EIBUS ungdomstrinnet, 
Eidsvåg kunstgressbane, Nesset-hallen og Eidsvåg barnehage tryggere. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 28/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Kommunehuset, rehabilitering av vestfløyen 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt renovering av vestfløyen ved kommunehuset  
ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Prosjektet legges inn i økonomiplanen for 2017 - 2020. Prosjektets anslåtte kostnader og 
gjennomførelse fordeles på 2017 og 2018, med henholdsvis kr 5 350 000 i 2017 og kr 8 500 000 i 
2018. Totalramme på kr 13 850 000. 
 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt. 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt. 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov og pkt. 5, større prosjekter skal ha forprosjekt.  
Kommunehusets vestfløy har et omfattende rehabiliteringsbehov. Vestfasaden gjennomgikk en 
rehabilitering på siste halvdel av 2000-tallet, men de tre øvrige fasadene gjenstår. Både de 
gjenstående fasadene og taket er i elendig forfatning som følge av alder. Ytterveggene er utette 
både hva gjelder luft og vann. Taket lekker, og vann kommer inn i arealet i 2. etasje, flere steder har 
det vært behov for å sette ut bøtter til oppsamling av vannet. Mange av vinduene er punkterte og 
uten isolasjonsevne. 
Det er ført avvik i Nesset kommunes kvaliltetssystem Losen, som gjelder inneklimaet ved 
kommunehuset. Det har kommet meldinger om at ansatte føler seg syke av inneklimaet. 

 

Vurdering 

Fasadene ved kommunehuset går i oppløsning, og vann trenger inn bak kledningen. De mørke 
kontrastfeltene av trekledning er særdeles råteskadet. Sett bort fra de få vinduene man har måttet 
skifte på grunn av råteskader/ manglende funksjon, er alle vinduene i disse tre fasadene av en slik 
alder at de har lite eller ingen isolasjonsevne igjen. Karmene har begynt å gå i oppløsning. Flere av 
vinduene er vanskelig å åpne/ lukke, og veldig mange er punktert. 
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Taktekkingen er tilårskommen og har stort behov for utskiftning. Den innvendige himlingen tar 
også skade av at taket lekker. Kommunehuset har flere overlys-kupler for innslipp av dagslys i 
trappeganger og korridorer. Disse har nå begynt å lekke, og det har blitt foretatt flere nød-
reparasjoner på disse.  

Flere av bygningskomponentene har stått i bygget siden det var nytt på midten av 70-tallet, noe 
som betyr at de har hatt en tjenestetid på snart 40 år. Det vil si at flere av bygningskomponentene 
er 20 år på overtid i forhold til forventet levetid. 

Det er dessverre slik at til lengre man venter med denne opprustingen, til større og mer omfattende 
vil rehabiliteringen bli. Ytterveggene ved vestfløyen er ikke åpnet opp i forbindelse med denne 
saken, så man kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om tilstanden til stenderverket. 
Forhåpentligvis er det fortsatt i god forfatning, og at det dermed er tilstrekkelig å skifte 
ytterkledning, vindsperre, lektverk og isolasjon, i tillegg til vinduer/ dører. Det legges opp til et 
forprosjekt for rehabiliteringen av vestfløyen, under dette forprosjektet vil man kunne avdekke 
tilstanden til stenderverket. Må det skiftes, står vi overfor en langt større investering enn om man 
slipper å skifte det. Om stenderverket må skiftes vil det også berøre de innvendige 
bygningskomponentene slik som innerkledning, og skillevegger som grenser til yttervegg m.m. Av 
denne grunn er det svært ønskelig at dette prosjektet kan komme i gang så raskt som mulig for å 
forhåpentligvis kunne begrense denne rehabiliteringen til å gjelde ytterdelen av ytterveggene, samt 
taktekking. 

Inneklimaet i vestfløyen påvirkes av ytterveggenes tilstand. Det trekker inn gjennom veggene når 
det blåser ute. Om vinteren er det vanskelig å holde en jevn og stabil temperatur, og om sommeren 
blir det veldig varmt. Isolasjonsevnen i ytterveggene og vinduene er særdeles begrenset, og dagens 
vindsperre tetter bare delvis. Dette gir økte kostnader for oppvarming, og utfordringer i forhold til 
inneklimaet både om vinteren og om sommeren. Både varmeanlegget med sin sentralstyring, og 
ventilasjonsanlegget er klart for utskiftning. Det er utfordringer i forhold til både 
vedlikeholdsbehov og styring ved begge anleggene. I dag er flere kontorer koblet sammen i 
forhold til temperaturstyring, noe som viser seg å fungere dårlig, noen kontorer oppleves å bli 
veldig varme, mens andre kontorer i samme styringssone er veldig kalde. 

Solskjerming er mer eller mindre fraværende og flere steder er den helt ubrukbar. Det legges opp 
til ny solskjerming på øst-, sør- og vestsiden av bygget. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dette er et svært omfattende og kostnadsmessig krevende prosjekt. Prosjektet er kalkulert i forhold 
til den drift som foregikk da behovet oppsto og med tanke på videre drift ihht bygningsdelers 
levetid.  
Kalkylen viser at prosjektet vil koste kr 13 850 000.  
Prosjektet er et rent rehabiliteringsprosjekt. Derfor legges det ikke opp til forprosjekt i denne saken. 
Totalrammen på kr 13 850 000 og fordeles med henholdsvis kr 5 350 000 i 2017 og kr 8 500 000 i 
2018.  
 

Betydning for folkehelse 

Til lengre man venter med å rehabilitere vestfløyen, til større sjanse er det for grobunn for 
helseskadelige organismer i både vegger og tak. Noe som på sikt kan gi helseplager for de ansatte 
ved kommunehuset. Inneklimaet, både hva gjelder temperatur og luftkvalitet har mye å si både for 
de ansattes helse, velvære og effektivitet i sitt arbeide. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 29/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Rehabilitering av Brannstasjon Eidsvåg 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Rehabilitering av Brannstasjon Eidsvåg ihht 
investeringsreglementets pkt 3 og 4. Kostnader med prosjektet legges til økonomiplan 2017-2020. 

Totalramme kr 1 000 000 og gjennomføring i 2017. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov. Innholdet kan også knyttes direkte til lov- og regelverk.  

 

Brannstasjonen i Eidsvåg ble bygget i 1996 og teller nå 20 driftsår som beredskapsinstitusjon for 
brann og redningstjenesten i Nesset kommune. Brannstasjonen er i god bygningsmessig stand og 
bærer preg av et gjennomtenkt materialvalg som har stått imot klimaet og tålt driften. Det er 
likevel behov for rehabilitering og komplettering ved brannstasjonen for å holde de tekniske 
anleggene i gang og ivareta nye krav til forsvarlig drift.  

Det må tilrettelegges for ren/skitten sone for brannklær og utstyr samt rengjøring av disse. 
Skadeligheten av røykgasser ved alle typer brann utgjør en alvorlig helserisiko for 
brannmannskap. Hele stasjonen har også behov for nedvask for å fjerne avfallstoffer på vegger, tak 
og andre installasjoner. Noen gulvoverflater må rehabiliteres for å sikre renholdseffekten.  

Levetiden til tekniske anlegg er beregnet til 15år. Varmesystemet i stasjonen har tapt betydelig 
effekt og man opplever stadig feil på anlegg og stans som gjør det usikkert i drift. Varmeanlegget 
må fungere da biler og utstyr kan skades ved frost. Både ventilasjonsanlegget og avtrekksviftene i 
hallen må vurderes utskiftet pga den forurensede luften de har behandlet i årevis.  

Brannstasjonen må få installert brannvarslingsanlegg da et slikt type anlegg ikke finnes ved 
kommunens største beredskapsinstitusjon i dag.  

Garasjen mot øst står fortsatt uferdig og er ikke i drift. Her ble det lagt ned vannbåren varme, likt 
resten av bygget, men en feil på anlegget gjorde at rørene frøs og skadet gulvet. I påvente av 
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reparasjon ble ikke garasjen ferdigstilt og den ene innvendige veggen i garasjen er ikke ferdig 
kledd.  

 

På bakgrunn av overnevnte er det behov for midler til utbedring av Brannstasjonen i Eidsvåg. 
Prosjektet er beregnet til å koste kr 1 000 000 der kr 100 000 er avsetning til reserver og marginer. 
Gjennomførelse i år 2017. 

 

Vurdering 

Brannstasjonen er et viktig bygg for beredskapen i Nesset.  Ved en større hendelse eller uvær vil 
brannstasjonen kunne fungere som et hovedkontor da bygget er selvforsynt med strøm og varme, 
samt godt rustet mht kommunikasjon. 

Mangel på forsvarlig håndtering av klær og utstyr utsatt for røykgasser gir avvik på bakgrunn av 
helserisikoen det medfører. Brannmannskap er betydelig økt risiko for flere typer kreft. 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet arbeider med å skape tryggere 
arbeidsmiljø for brannmannskapene. 

Og det at ikke brannstasjonen er utrustet med et brannvarslingsanlegg er meget risikofylt med 
tanke på konsekvensen av at brann- og redningsutstyret vårt kan gå med i en brann. Det er et 
sterkt behov for å installere et varslingsanlegg som har direkteoverføring til 110-sentralen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet har en totalramme på kr 1 000 000 som dekkes av låneopptak. 

 

Betydning for folkehelse 

Det er meget viktig at beredskapen og derav brannstasjonen til brannmannskapet fungerer da de 
bistår både branner, ulykker og ambulansen ved hendelser. Det er også viktig for samfunnet at 
brannmannskapet er ved god helse og ikke får sykdommer. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 30/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Rehabilitering av fasader ved sykehjemmet NOS 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner prosjektet om Renovering av fasader ved Nesset omsorgssenter ihht 
kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2017-2020 som fremmes for kommunestyret 
15.desember 2016.  

Totalramme kr 5 600 000. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov.  

 

Saken omhandler sørflyen og deler av vestfløyen, samt deler av nordsiden ved 
sykehjemsavdelingen NOS, dette er bygningsmasse som ikke ble omfattet av tilbyggingen og 
ombyggingen av sykehjemsavdelingen ved NOS i perioden 2008-2011. 

Bærekonstruksjonen består av synlig utvendige betongsøyler og bjelker. Disse har stått ubeskyttet i 
en årrekke. Fuktighet og luft har trukket inn i betongen, og fått armeringen til å korrodere. Flak av 
betong sprenges løs, og armeringen blottlegges. Dette åpner for mer vann-/luftinntrenging, og 
armeringen vil da korroderer ytterligere.  

Vinduene og balkongdører ved sykehjemsavdelingen er fra byggets opprinnelse. Karmene 
begynner å få råteskader, og flere har blitt vanskelige å åpne/lukke. Isolerglassene har ingen 
isolasjonsevne igjen. Vannbrettbeslagene flasser og er slitt. Isolasjonsevnen og vindtettingen i 
ytterveggen er begrenset på grunn av materialenes levetid. Ytterkledningen er også fra 
opprinnelsen, og foreslås skiftet til type lik den resterende bygningsmassen. Slik blir det en mer 
helhet i bygget, og ytterfasadene står rustet for nye 30 års levetid. 
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Vurdering 

Betongrehabilitering:  

Selve bærekonstruksjonen står i dag ubeskyttet. Det faller ned deler av betong som sprenges løs på 
grunn av korrosjon av den innenfor liggende armeringen. Dette kan gi både materielle skader og 
personskade. Armeringen i konstruksjonen er i dag synlig flere steder. Dette gjør at problemet med 
korroderingen vil eskalere. Det er derfor et stort behov for mekanisk reparasjon av betongen. Dette 
er en forholdsvis omfattende reparasjon.  

Kostnad rehabilitering betongfasader/ konstruksjon kr 1 100 000. 

 

Vinduer og dører: 

Vinduer og balkongdører/ ytterdører bør prioriteres skiftet. Vindusrammene er preget av elde. Da 
vinduene mangler isolasjonsevne slipper vinduene inn mye kulde om vinteren og mye varme når 
solen står på. Det gjør arealene ubehagelig varm for både beboere og personale. Det gir også økte 
kostnader vedr. oppvarming/ nedkjøling av arealer. Flere steder er vinduene vanskelig å åpne/ 
lukke. Det samme gjelder balkongdørene og ytterdør mot nord. Også de har glass med manglende 
isolasjonsevne. 

Kostnader vinduer og dører kr 1 800 000.  

 

Kledning/ isolasjon/ vindtetting: 

Ytterveggene ved denne delen av NOS har stått uforandret siden sykehjemmet ble bygget. 
Isolasjonsevnen og vindtettingen er derfor begrenset på grunn av materialenes alder. 
Ytterkledningen er også fra opprinnelsen, det er ikke åpnet opp for å vurdere tilstanden bak 
kledningen, og dens tetthet. Det foreslås skiftet ytterkledning til type lik den resterende 
bygningsmassen. Slik blir det en mer helhet i bygget. 

Kostnader utskifting av isolasjon, vindsperre og kledning kr 1 570 000. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 5 600 000 og legges inn i investeringsrammen.  

Kostnadene er summert i tabell. 

Beskrivelse  Beløp inkl mva  

Betongrehabilitering 1 100 000  

Vinduer og dører 1 800 000 

Kledning, isolasjon og vindtetting 1 570 000 

Rigg og drift (ca 5% av prosjektkostn.) 225 000 

Generelle kostnader 450 000 

Reserver og marginer 10%  447 000 

Totalramme  5 592 000  

 

Betydning for folkehelse 

Nye vinduer, balkongdører og isolasjon/ vindtetting ved sykehjemsavdelingen NOS vil bedre 
inneklimaet i avdelingen og ved pasientrommene. Dette vil ha stor betydning for både pasientene 
og personalet. Betongrehabilitering vil eliminere faren for fallende betongdeler fra fasadene, noe 
som vil trygge ferdsel rundt bygningsmassen. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 31/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Traktor på teknisk driftsavdeling 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kostnad kr 687 000,- for bytte av traktor ved teknisk drift innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020.  

 

 

Saksopplysninger 

I 2010 ble det kjøpt inn ny traktor med diverse utstyr, etter forslag fra de ansatte ved teknisk drift. 
Innkjøpet av traktor kostet kr 856 503,- inkl. mva. Traktoren har vært uvurderlig i driften på 
teknisk og har nytte på flere ansvarsområder, hovedsakelig veg, vann og avløp, men også bygg, 
brann, mm. Traktoren er i daglig drift, og har spart kommunen for en betydelig sum på innleie av 
traktor fra entreprenører for mye av arbeidet som teknisk drift utfører. Traktoren har registrert 
2 400 driftstimer. Under arbeidet teknisk drift utfører kan traktoren også stå tilgjengelig ved 
arbeidsstedet i perioder, noe kommunen normalt vil bli fakturert for. Estimert brukstid er 3 600 
timer.  Hvis en regner innleiepris på traktor med sjåfør til kr 500,- vil estimert leieutgifter være kr 
1 800 000,- i perioden august 2010 til mai 2016. I tillegg har traktor hatt stor betydning for utførsel 
av arbeidet på teknisk drift, da dette blir uført mer effektivt da det blir mindre ventetid på utstyr, 
noe som er vanskelig å estimere en pris eller kostnad på. 

 

Traktoren kostet Nesset Kommune 856 503 inklusiv mva. Estimert årlig utgift på service og 
drivstoff er 15 000, dvs. kr 75 000 i perioden.  Med en total kostnad inklusiv driftskostnader har 
traktoren kostet Nesset kommune kr 931 000, noe som gir en besparelse på kroner kr 869 000 i 
perioden august 2010 til mai 2016, årlig besparelse kr 174 000.  

 

Administrasjonen har hentet inn prisoverslag på ny traktor, samt innbyttepris på eksisterende 
traktor. Kostnad for ny traktor vil være kr 1 237 000 inklusiv mva, minus innbytte pris på 
eksiterende traktor på kr 550 000 inklusiv mva, totalt kostnad kr 687 000,-.  
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Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



Vurdering 

Traktoren blir nå 6 år gammel har registrert 2 400 driftstimer. Verditapet og innbyttepris vil falle 
med økt driftstid og alder. Etter flere års bruk er det sannsynlig at det vil påløpe større kostnader 
med hensyn på reparasjoner og servicer.  Det vil derfor være økonomisk fordelaktig å bytte ut 
traktoren før den blir for gammel, og innbyttepris faller ytterlige.  

 

I utgangspunktet har innkjøpet av traktoren gitt en besparelse siden innkjøp og til dagens dato på 
kr 869 000, det vil si en årlig besparelse estimert til kr 174 000. Det å bytte inn traktoren i en nyere 
modell vil gi en ekstra kostnad. Store deler av denne kostnad vil sannsynligvis være en kostnad 
som Nesset Kommune likevel vil få i økte utgifter i reparasjoner og service utgifter de neste 6 
årene, dersom traktor ikke blir byttet ut.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Innkjøpet av traktor har i utgangspunktet gitt Nesset Kommune en betydelig årlig besparelse siden 
2010. Drifts og vedlikeholdskostnader av traktor vil hovedsakelig belastes områdene veg(6600), 
vann(6300) og avløp (6310), og ventes å være lavere enn om eksisterende traktor skal brukes i 6 nye 
år. Kostnad for bytte av traktor vil gi økt lån og økte låneutgifter. 

 

Betydning for folkehelse 

- 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 32/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26 

Vedlegg 

1 Drenering fra kommunal veg og ned til Hammervollhagen 26 - gid 027/175 

 
 

Rådmannens innstilling 

Nødvendig tiltaket for å utbedre overvannsproblem ved hammervollhagen utføres. Tiltaket 
finansieres ved bruk av lånemidler. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunal veg ved Hammervollhagen har helling som gjør at overvann fra veg renner ned mot 
Hammervollhagen nr. 26 (Grbr nr. 27/175). Overvann fra kommunal veg ble først et problem da 
det ble bygd hus på denne tomten i 2015. Overvannet renner fra kommunal veg mot hele 
eiendommens lengde, men spesielt ned privat veg til garasje. 

 

Det ble gjort midlertidige tiltak juni 2016 ved å lage en asfaltkant langs vegen som ledet overvann 
mot snuplass. Dette har skapt problem med til renning av overvann fra kommunal veg på 
eiendommene nedenfor snuplass på enden av hammervollhagen, Grbr nr 27/148 og 27/158.  

 

Administrasjonen har tidligere argumentert med at overvann burde vært håndtert ved bygging av 
hus på denne eiendommen. Ettersom huset ligger 3 – 4 høydemeter nedenfor veg, er det vanskelig 
og lage grøft som håndterer overvannet som kommer fra veg. 

 

Det er ikke penger på driftsbudsjettet for kommunale veger (ansvar 6600) til å utbedre tiltaket. 

 

Arkiv: Q07 
 

Arkivsaksnr: 2015/1727-2 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 
Bilde 1: Oversikt over hammervollhagen 

 

 

 
Bilde 2: Oversikt over overvann tilrenning fra kommunal veg til eiendommer nedstrøms. 

 

 

Vurdering 

Den kommunale vegen i Hammervollhagen er i utgangspunktet feilkonstruert, og har helling slik 
at en stor del av overvannet renner nedstrøms veg, og ikke mot grøft på andre siden av vegen. Ved 
stor nedbørsmengde kan det bli skade på eiendommer nedstrøms kommunal veg på 
Hammervollhagen.  

 

Midlertidig tiltak som ble utført juni 2016 for å utbedre tilrenning av overvann mot 
Hammervollhagen 26, førte til mer overvann mot eiendommene nedstrøms for snuplass.  

 



Tiltak: Det må skjæres asfalten i 50 meters lengde, og eksisterende asfalt mot eiendom 27/175 og 
snuplass må fjernes. Deretter må det fylles opp nytt bærelag for å få riktig helling på veg, og 
klargjøres for asfaltering. Det må asfalteres 300 kvadratmeter i 5 cm tykkelse.  

 

Skjæring av asfalt og grunnarbeid er estimert til kr 45 000,-. Asfaltering er estimert til kr 62 000,-. 
Uforutsett (10 prosent) kr 11 000, totalt kr 118 000,-.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom det oppstår skade på bygg og eiendom nedstrøms kommunal veg på hammervoll hagen, 
vil det kunne komme krav om erstatning fra boligeiere og forsikringsselskap. 

 

Betydning for folkehelse 

- 



Hammervollhagen 26, gnr/bnr 27/175 og kommunal veg – drenering 

 

I fjor kjøpte vi tomt av Nesset kommune i den hensikt å bygge hus. Vi valgte denne tomta fordi den lå 

inntil en kommunal veg og i et kommunalt boligfelt.  Tomta betalte vi kr. 86.000,- for. 

 

Vi bodde i Trondheim da byggestart ble satt i gang, og jeg så fram til å flytte tilbake til kommunen 

1.september i år. Min kone, som er fra Trondheim, gledet seg til å flytte inn i nytt hus. 

Etter en  kronglete og til dels vanskelig byggeperiode, flyttet vi inn 1.september, og trodde at nå var 

vi ferdige med problemene. Det viste seg å være feil. Den kommunale vegen der vi har avkjøring fra, 

er anlagt på en slik måte at den skråner ned mot vår tomt. Det mangler altså en «kul» på midten av 

vegen som ville ledet vannet bort. Isteden opplever vi at alt vann, både fra naboer på andre siden av 

vegen, samt fra selve vegen selv, finner sitt løp ned vår veg og skråning og rett mot vår garasje.  

Vi fikk montert vannrenner utenfor garasjen før vi asfalterte, men disse har liten hensikt da de fylles 

med jord som vannet tar med seg fra skråningen og kommunal veg. De tettes derfor fort, og det 

betyr at vannet vil komme inn i garasjen vår hvis vi ikke veldig ofte renser renna. Vi kan derfor tenke 

oss en situasjon der vi er bortreist og det kommer mye nedbør. Da vil vannet etter hvert finne sin veg 

inn i vår garasje og potensielt ødelegge den og det som står der. I tillegg har vi bratte skråninger opp 

mot kommunal veg. Vi ser at jorda vi har kjøpt og fått lagt på blir vasket vekk på grunn av at vegen 

skråner ned mot skråningene. 

Vi henvendte oss til kommunen med problemet, og fredag 20.november kl. 10, kom derfor Vegard 

Øverås Lied fra kommunen. Min kone samt vår nabo Johan Sandberg var tilstede. Sandberg har ikke 

mulighet til lenger hverken å vaske bil eller spyle rundt huset fordi vannet vil finne sin veg ned fra ham, 

inn på vår avkjørsel og inn i vår garasje. Lied informerte om at siden den kommunale vegen fantes før 

vi bygde, var det vårt ansvar å drenere vannet fra kommunal veg og mot vår tomt. Det ville vært 

annerledes hvis vegen ble bygd etter at huset ble satt opp. Dette argumentet ville kanskje vært 

forståelig hvis tomta vi kjøpte var privat, men her har vi altså kjøpt en kommunal tomt i tilknytning til 

en kommunal veg, og synes derfor det er svært merkelig at drenering fra vegen ikke er ordnet av 

kommunen. Dessuten er det vel vanlig at kommunal veg anlegges i et kommunalt boligfelt før tomtene 

selges og husene bygges. Hadde vi visst dette, ville vi mest sannsynlig ikke kjøpt tomta. Vi lurer derfor 

på hvorfor kommunen valgte å selge oss tomta i det hele tatt siden den er et oppsamlingssted for vann 

fra kommunal veg. 

Vi ønsker og håper derfor at kommunen tar sitt ansvar og drenerer vannet bort fra den kommunale 

vegen og vår tomt slik at vi slipper å få ødelagt garasje, uteareal og det verste av alt, får tettet avløpet 

til huset. Vi synes det er merkelig at kommunen har anlagt en veg som skråner ned mot de tomtene 

kommunen selv har lagt ut for salg og tjener penger på. Det haster da det både kan komme mye snø 

med snøsmelting samt regn spesielt på denne årstida.           

 

Med hilsen Vebjørn Olsen og Anina Olsen Sørli 

21.11.2015 

 

  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 33/16 29.09.2016 

Nesset formannskap  06.10.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Tiltaket med å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på Raudsand utføres. Tiltaket 
finansieres ved bruk av lånemidler. 

 

 

Saksopplysninger 

 

På enden av Furulundvegen på Raudsand var det en snuplass som ble brukt av brøytebiler, 
renovasjon og annet tyngre kjøretøy. Denne snuplassen lå i stor grad på regulert eiendom Grbr nr. 
38/87. I 2015 ble det oppført hus på denne eiendommen, og det er ikke lengre snuplass på enden 
av Furulundvegen. 

 

Administrasjonen ble kontaktet av boligeiere ved Furulundvegen høsten 2015 vedrørende 
manglende snuplass. Beboere var bekymret for trafikksikkerheten, da spesielt brøytebiler og 
renovasjonsbiler rygget lengre strekk for å snu på private innkjørsler eller i første kryss.  

 

Administrasjonen leide inn entreprenør og fikk utført et tiltak desember 2015, hvor det ble laget ny 
snuplass på enden av Furulundvegen. Det viste seg å være fjell vest for snuplassen, og det var 
relativt bratt terreng øst for snuplassen. Videre tiltak ville dermed få en større kostnad enn tiltenkt. 
Tiltaket ble utført på driftsbudsjett på veg, og det var ikke midler til å gjøre snuplassen større en 
den er i dag. Snuplassen ble vurdert som stor nok til at større kjøretøy kunne snu. Det viser seg 
likevel at snuplassen er for liten, og det er spesielt vanskelig for større kjøretøy å snu på vinterstid 
med snø og dårlig sikt. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/1031-1 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 
  Bilde: Oversiktskart over Furulundvegen. Snuplass er ikke tegnet inn, 

  men lå i stor grad på eiendom Grbr nr. 38/87 

 

 
  Bilde: Snuplass som ble etablert i desember 2015. 

 

Vurdering 

Snuplassen som ble etablert på enden av Furulundvegen i desember 2015 er ikke stor nok til at 
større kjøretøy kan snu. Administrasjonen vurderer det som svært viktig å få etablert en stor nok 
snuplass, slik at større kjøretøy kan bruke den. Manglende snuplass utgjør en stor 
trafikksikkerhetsrisiko. Det bor mange barn i området. 

 



Tiltak som er vurdert: Det er ikke ønskelig å sprenge fjell i området. Det må derfor fylles på mer 
masse mot øst og sør, slik at snuplassen blir stor nok. Det må også etableres grøft og stikkrenne 
som leder overvann vekk fra eiendommer. Det må fraktes en del større fyllmasser, bærelag og det 
vil være behov for lastebil og gravemaskin i ca. 5 arbeidsdager. Kostnad på tiltaket er estimert til 
kroner 65 000,-. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak fører til økte driftsutgifter. 

 

Betydning for folkehelse 

Trafikkskader har stor konsekvens for enkeltmennesker og pårørende. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 72/16 09.06.2016 

Nesset kommunestyre 57/16 23.06.2016 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/16 12.09.2016 

Utvalg for helse og omsorg 14/16 20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur 20/16 20.09.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 34/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Vedlegg 

1 Gjennomgang av økonomiplan 2016-2019 med tiltak 

2 Forslag til tiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanperioden 

3 Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Arkiv: 151 
 

Arkivsaksnr: 2015/1077-124 
 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 



Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens forslag: 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og 
innleie av vikarer. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 

Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 

 

Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 

 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og innleie 
av vikarer. 

 



 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og 
konsekvensutredning. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning. 

 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

 

 

Forslag til vedtak 

 

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Utvalg for oppvekst og kultur ser behov for svømmeopplæring ut grunnskolen.  Det er også et sterkt behov 
for svømmeopplæring for våre nye landsmenn.  Det er viktig å ivareta kompetansemålet som gjelder 
svømming for ungdomstrinnet. 

 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur ser behov for svømmeopplæring ut grunnskolen.  Det er også et 
sterkt behov for svømmeopplæring for våre nye landsmenn.  Det er viktig å ivareta 
kompetansemålet som gjelder svømming for ungdomstrinnet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det vises til kommunestyrets behandling av økonomiplan for 2016-2019 i møte den 17.12.2015, sak 
156/15. I vedtaket under pkt. 1.1 står det blant anna:  

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å redusere driften 
og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden anslås 
omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
 
Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres ekstern 
kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin 
innstilling 1.juli 2016. 

 
Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 



Formannskapet vedtok i sitt møte den 4.2.2016, sak 16/16: 
 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere driften og 
for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen  

 HTV og HVO deltar i gruppen  

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.  
 
Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 

 
Fra administrasjonen har rådmann, ass. rådmann, personalsjef og økonomisjef deltatt. 
 
Prosessen har vært som følge: 
 

1. 20.01.16 sendte rådmannen informasjon til alle enhetsledere om prosess og oppgaver. 

 

2. 04.02.16 vedtok formannskapet deltakere i arbeidsgruppe, jf. F-sak 16/16. 

 

3. 11.04.16 første møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas første møte delte rådmannen ut resultatet av arbeidet som enhetene 

hadde jobbet med. Arbeidsgruppa fikk utdelt beskrivelse av tiltak med konsekvenser. 

Disse ble gjennomgått i møtet. I tillegg ble det utdelt kostratall. Arbeidsgruppa 

konkluderte med at det ikke var behov for ekstern bistand. 

 

4. 27.04.16 andre møte i arbeidsgruppa.  

Til arbeidsgruppas andre møte var det et ønske at rådmannen innarbeidet regnskap 2015. 

Det ble også lagt fram oppdaterte prognoser for 2016. Resultatet fra dette møtet var at 

politikerne ønsket å bevare et disposisjonsfond på kr 3 mill. Hvilke tiltak som skulle settes 

inn skulle avklares i tredje møte. 

 

5. 04.05.16 tredje møte i arbeidsgruppa.  

I tredje møtet kom politikerne fram til et resultat som rådmannen skulle bygge 

saksutredning til formannskapet på.  

Etter at tredje møtet var ferdig kom det beskjed om at anbudskonkurransen i forbindelse 

med asylmottak var annullert. Politikerne hadde basert sitt forslag på en årlig inntekt på kr 

1,5 mill i leieinntekter, samt inntekter til opprettholdelse av 40% helsesøsterstilling. Med 

bakgrunn i dette ønsket ordfører et nytt møte. 

 

6. 02.06.16 fjerde møte i arbeidsgruppa.  

Etter at forrige møte var avsluttet har regjeringen avlagt revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Enhetene har rapportert for 1. tertial og lønnsoppgjøret er ferdig. Prognosene har endret 

seg og rådmannen la fram en oppdatering på prognoser og tiltak basert på rapportering 

per 30.4.2016, samt RNB. Dette resultatet ligger vedlagt. Det var enighet i gruppa at dette 

skulle være grunnlag for rådmannens saksutredning til politisk behandling. 

 
Oppsummering fra møtene og endelig resultat 02.06.16: 
 
Utgangspunktet for arbeidet er økonomiplan 2016 -2019. Økonomisjef la fram oppdatert prognose 
for hele økonomiplanperioden. Tertialrapporten og budsjettkorrigeringer for 2016 blir behandlet 
særskilt i politiske møter i juni 2016.  
 
Kommunestyret anslo omstillingsbehovet for å være kr 7 mill i perioden. I denne summen var det 
også rom for avsetning til disposisjonsfond. Etter at tiltak uten framlagte konsekvenser fra 2016 var 



videreført med kr 3 mill i hele økonomiplanperioden ble det arbeidet med plan for å utarbeide 
tiltak for å balansere økonomiplana i perioden 2017-2019, samt redusere avsetningene til 
disposisjonsfond noe. Prognose for disposisjonsfond er på kr 4,879 mill ved inngangen av 
perioden: 
 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Behov for tiltak i perioden (merforbruk 2017-2019) 4 043 4 301 2 616 

Oppdaterte prognoser viser ytterligere behov for tiltak 1 607 892 290 

Arbeidsgruppa kom fram til tiltak, oppsummert -3 515 -4 515 -4 515 

Bruk og avsetning til disposisjonsfond -2 135 -678 1 609 

Balanse 0 0 0 

Akkumulert beholdning på disposisjonsfond 2 744 2 066 3 675 
 
Følgende tiltak er vurdert og planlagt: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
 

Vurdering 

 

I henhold til formannskapets vedtak er formannskapet arbeidsgruppen. HTV og HVO har deltatt i 
møtene og kommet med innspill sågar muntlig som skriftlig. Rådmannen og hennes stab har også 
deltatt på møtene og svart på spørsmål. 
 

Kommunen har planlagt omsorgsboliger med døgnbemanning. Rådmannen antar at det vil 
komme ekstra utgifter til formålet som foreløpig ikke er tatt inn i økonomiplana, ei heller foretatt 
beregning på. Kostnadene vil komme an på organiseringen.  

 

De fleste av tiltakene er gjennomførbare, men rådmannen er redd for at det kan bli vanskelig med 
gjennomføring for helse og omsorg hvor det er tak på hvor mye en beboer på institusjon skal betale 
for oppholdet. Det er også tak på heimehjelpsbetaling i forhold til inntekt, derfor har rådmannen i 
sin innstilling tatt inn teksten «heimebaserte tjenester». Da vil det også dekke mat, vask av klær 
mv. I tillegg er rådmannen redd for at kutt på enhet for teknisk, samfunn og utvikling vil gå ut 
over vedlikehold av eiendommer eller veger.   

 



Tillitsvalgte er bekymret for at det ikke blir leid inn vikarer ved sjukefravær. Rådmannen deler 
også denne bekymringen. Faren er at det kan bli en ekstra stor belastning på personalet som må 
fordele oppgavene til den som er sjuk. I forbindelse med økonomisk rapportering for 1. tertial 
melder enhetsleder for helse og omsorg at ikke innleie av vikar går spesielt utover heimehjelp hvor 
vedtak ikke blir fulgt opp og en del av brukerne får ikke den hjelpa de har fått vedtak om.  

 

Det er viktig å være forsiktig med budsjettering av inntekter fra salg av konsesjonskraft, samt 
utbytte. Her bør det budsjetteres så realistisk som mulig. Det er også viktig å budsjettere nok 
utgifter. Rentenivået er fortsatt lavt, men det er ikke kommet ned i 1,5 pst som det er budsjettert 
med i økonomiplana for 2016 og 2017.  

 

Et disposisjonsfond på kr 3-4 mill er ikke mye hvis rentene øker, og/eller kommunen får svikt i 
inntektene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Gjennomgang av økonomiplan 2016 – 2019,  

oppdatert med regnskap 2015 og nye prognoser for 2016 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

 

1. I opprinnelig økonomiplan var «Redusert ramme uten tiltak/konsekv» kr 6,5 mill høyere i 

perioden 2017 – 2019. 

2. I opprinnelig økonomiplan var «Netto avsetning disposisjonsfond» i perioden 2017 – 2019 på 

henholdsvis kr 2,457 mill, kr 2,199 mill og kr 3,884 mill. 

 

Oppstillingen kan vises på følgende måte: 

 
 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Konsekvensjust ramme enhet 202 538 205 644 206 026 205 438

Redusert ramme med  tiltak/konsekv -1 168 -1 701 -1 701 -1 701

Redusert ramme uten  tiltak/konsekv -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Netto driftsramme enhetene 192 981 198 370 200 943 201 325 200 737

Endring i prosent fra året før 2,79 1,30 0,19 -0,29

Skatt og rammetilskudd -167 377 -171 948 -171 884 -172 991 -174 097

Eiendomsskatt -21 652 -21 628 -21 628 -21 628 -21 628

Salg av konsesjonskraft -4 122 -4 750 -4 750 -4 750 -4 750

Konsesjonsavgifter -8 367 -7 878 -7 878 -7 878 -7 878

Momskompensasjon -5 520 -4 850 -4 850 -4 850 -4 850

Andre kompensasjonsinnt. -772 -718 -574 -387 -356

Sum frie inntekter -207 810 -211 772 -211 564 -212 484 -213 559

Finanskostnader 16 095 15 612 14 352 14 662 14 862

Renter ansvarlig lån Nkas -1 048 -955 -955 -955 -955

Utbytte -2 111 -4 000 -2 500 -3 000 -3 000

Andre finansinntekter -1 021 -700 -680 -665 -650

Renter og avdrag nye tiltak 0 973 3 576 5 023 5 531

Renter og avdrag VA -2 241 -2 080 -2 457 -2 933 -3 678

Sum finanskostnader 9 674 8 850 11 336 12 132 12 110

"netto driftsresultat" -5 155 -4 552 715 973 -712

Netto avsetning kraftfond 3 881 3 328 3 328 3 328 3 328

Bruk av tidl. års mindreforbr. -2 947

Netto avsetning disposisj.fond -2 244

Netto avsetning -1 310 3 328 3 328 3 328 3 328

Resultat - foreløpig -6 465 -1 224 4 043 4 301 2 616

Akk. beholdning disposisjonsfond -6 470 -7 694 -3 651 0 0

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Reduksjonen i 2016 videreføres i økonomiplanperioden, dvs. reduksj. 6 500 6 500 6 500

Korrigerer avsetning til disposisjonsfond -1 224 -2 457 -2 199 -3 884

Differanse, som må erstattes med tiltak -1 224 4 043 4 301 2 616



 

 

Versjon fra møte 02.06.2016 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Resultat foreløpig økonomiplan 2016-19 -1 224 4 043 4 301 2 616

Endringer/konsekvenser:

Inntekter/finans:

Skatt og rammeoverføringer 0 0 0 0

Utbytte 800

Salg av konsesjonskraft 1 000 1 000 1 000 1 000

Renter (budsj. 1,5% i 2016 og 2017) 300 300 0 0

Eiendomsskatt 100

Nytt inntektssystem fra 1.1.2017 100 100 100

Enhetene
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, erstatning Hallutv 400
Rådmann stab inkl. fellesutgifter, kommunereform 300

Tiltak Tøndergård (skolef.rådg) 691 515 0 -372

Tiltak Tøndergård, transport (skolef.rådg.) 230 230 230

Eidsvåg barne- og ungdomsskole -500

Barnehagene 0

HO,  videreføring av legevakt 270 270 270 270

HO, ressurskr.brukere 100 200 200

NAV 500 500 500 500

Avsatt reserver til lønnsoppgjør 2016, "til gode" -1 276 -1 276 -1 276 -1 276

Kirkelig fellesråd -132 -132 -132

Tiltak:

Økonomiavdeling -400 -400 -400

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180

Skolefrukt -150 -150 -150

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80

Omklassifisering av veger (til privat), saksutredn. 

Vurdere å bruke kraftfond med tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400

Leieinntekter asylmottak (3 år), brutto 0 0 0 0

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018 -1 500 -1 500

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300

Egenandel helse og omsorg, heimehjelp -50 -50 -50

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbet.?) -200 -200 -200

Pri. 5 HO reduksj. Skolehelsetj., 40% stilling 0 0 0

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55

TSU vurdere ytterligere innsparing -250 -250 -250

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro 1.1.2017 -950 -950 -950

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500

Bruk/avsetning disposisjonsfond i møte 4.5.16 -2 217 -1 891 -734 573

Korr. Bruk/avsetning disposisjonsfond til 2.6.16 626 -244 56 1 036

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0

Akkumulert disposisjonsfond 6 470 4 879 2 744 2 066 3 675

Akk. Disposisjonsfond fra møte 4.5.16 6470 4253 2362 1628 2201



Oversikt over tiltak som ikke ble tatt inn i økonomiplanperioden 
vedlegg til sak om gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

 

 

Nesset kommune 2015-2019 R2015 B2016 ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019

Nedlegging Vistdal skole -1 739 -1 739 -1 739

Samle ungdomstrinnet i Eidsvåg -563 -680 -524 -1 070

Bortfall leirskole -68 -68 -68

Eresfj b.hage, inkl. bygg, overf. Barn E og V -1 244 -1 244 -1 244

Nedlegging Vistdal barnehage, inkl. bygg -930 -930 -930

Politisk, avvikle uleg. Tap av inntekt -50 -50 -50

Svar UT -50 -50 -50

Bibliotek, reforhandle avtale Sunndal -185 -185 -185

Nesset folkebad, avvikle evt. red. åpningst. -125 -125 -125

Forvaltning helleristninger Bugge, redusere -45 -45 -45

Helse og omsorg: prioritert:

NOS kjøkken , 60 % stilling. Reduksjon en tilsatt 3 dager pr.uke 1 -260 -260 -260

NOS eldresenteret. I dag åpent 2 dager pr, uke, Tilbudet avvikles 2 -250 -250 -250

Hjemmetjenesten, reduksjon praktisk bistand (gjelder både indre og ytre) 3 -200 -200 -200

NOS sjukeheimen, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt 4 -500 -500 -500

Helse og forebygging reduksjon skolehelsetjenesten, 40 % stilling 5 -220 -220 -220

NOS sjukeheimen, reduksjon kveld fra 6 til 5 på vakt 6 -500 -500 -500

Tiltak ikke tatt inn, jf. utleverte dok. i møte 11.4.2016:



if. Lars/row;
FAGFORBUNDET NESSET å å Eidsvég 03.05.2016

NORSK

SYKEPLEIERFORBUND 
Vedrørende reduksjonsforslag og vedtatt ikke leie inn ved sykefravær.

Fagforbundet Nesset og Sykepleierforbundet ser på med stor bekymring at det ikke blir leid
inn ved sykefravær.

Dette har medført ei enda større belasting på de ansatte.

Ansatte har begynt å grue seg for å gå på jobb, hva venter det i dag. Er det sykefravær. Som
medfører ekstra arbeid for å fordele arbeidsoppgavene, flere oppgaver en skal utføre enn som

står på programmet. Den som for eksempel skal utføre praktisk bistand har også andre

oppgaver, som tilsyn, morgenstell. Tilsyn, etc. blir fordelt, praktisk bistand blir utsatt, kan gå

en måned før de får.

Dette kan gå en og armen gang, men ikke over lang tid.

Så skal reduksjonsforslagene komme på toppen.

NOS sjukeheim, reduksjon dag fra 8 til 7 på vakt, og reduksjon kveld fra 6-5 på vakt. Er pr i

dag inndelt i tre grupper, dette må reduseres til to med mindre bemanning.

Ansatte får det travlere, kan føre til dårligere oversikt over pasientene, vikti g observasjoner

kan overses, dette kan få alvorlige konsekvenser. Det blir en stressende situasjon.
Uro i avd. pga. flere forskjellige brukere på sarnrne avdeling.

Dette går ikke.

Kvaliteten på tjenesten kan bli dårligere, svekket omdømme, økt sykefravær, stress og dårlig

arbeidsmiljø.

átxssôp å \ snur-j) Pica./.§.°-’\

Fagforbundet Nesset Sykepleierforbundet



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 35/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre  20.10.2016 

 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing. 

Vedlegg 

1 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg for Nesset kommune 

 

 
 

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-
loven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 

 

Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 

 

 

Saksopplysninger 

Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn av 1. juli 2002. 

 

Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 

 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 

 Krav til kompetanse ble innført 

 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 

 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 

 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 
 

Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn, men vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset 
kommune en feiertjeneste med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  

 

Arkiv: M88 
 

Arkivsaksnr: 2016/378-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal 
forskrift med bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  

Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal 
utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges 
behovsprøvd feiing og tilsyn.  

 

Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak 
tatt inn og kommentert i den lokale forskriften. 

 

Vurdering 

Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig 
å vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal 
være basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, 
samt for å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal 
minimumshyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold 
(f.eks. bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal 
tilsynshyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre 
tilsynet som en egenmelding fra eier. 

 

Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og 
slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn 
vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye 
forskriften. 

 

Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert 
i forhold til risiko. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

 



 1 

 

Lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt 
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INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn av 1. juli 2002.  
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende:  

 feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg.  

 feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller.  

 krav til kompetanse ble innført  

 utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv.  

 feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring.  

 feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn.  
 
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres 
ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd 
feiing og tilsyn.  
 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å 
vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være 
basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for 
å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimum-
hyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks 
bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsyns-
hyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som 
en egenmelding fra eier.  
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. 
Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et 
viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye forskriften om 
brannforebygging.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt 
inn og kommentert i denne lokale forskriften.  
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i 
forhold til risiko.  

 
SAMMENDRAG 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i 
Nesset kommune innføres med virkning fra 1. januar 2017.  
 
Årsgebyret for feiing og tilsyn reguleres årlig.  
 
Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene 
timesatser. 
 
Årlig justering av gebyrene i henhold til pris- og lønnsvekst skal sikre at det i Nesset kommune et 
feiervesen som sørger for at det gjennomføres tilsyn med og feiing av fyringsanlegg etter behov. 
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§ 1 VIRKEOMRÅDE 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg i Nesset 
kommune omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. 

Kommentar 
Virkeområdet omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, inkludert 
fyringsanlegg i fritidsboliger. 
 

§ 2 DEFINISJONER 

Feiing: rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.  
 
Feiervesen: organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.  
 
Fyringsanlegg: ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved 
forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem 
for brensel.  
 
Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot 
brann og annen skade. 
 
Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.  
 
Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder 
røykrør, anbringer og skorstein.  
 
Skorstein (pipe): vertikal del av røykkanel: Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 
 
Kommentar 
I tillegg til tilsyn med fyringsanlegget vil feiervesenet utføre informasjon og veiledning om 
røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og andre forhold av forebyggende art som kan bidra til et 
sikrere hjem. 
 

§ 3 HYPPIGHET 

Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres etter behov, normalt 
med en minimumshyppighet på hvert fjerde år. Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om 
at tilsyn kan gjennomføres som egenmelding.  
 
Feiing av røykkanaler skal utføres etter behov. Behovet fastsettes ved tilsyn eller etter feierens 
vurdering. Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget skal det gjennomføres 
tilsyn.  
 
Kommentar  
Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing være behovsprøvd for hvert enkelt 
fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn. For å fange opp endringer i 
fyringsmønster, forfall o.l. må normalt tilsyn gjennomføres med en minimumshyppighet på hvert 4. 
år. Etter risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere 
tilsyn og feiing, imens det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten. 
Feiervesenet kan etter en faglig risikovurdering gi bygningseier tilbud om at et tilsyn gjennomføres 
som en egenmelding. Egenmeldingen skal dokumenteres og arkiveres i henhold til feiervesenets til 
enhver tid gjeldende rutiner. Dersom bygningseier ikke responderer på et tilbud om egenmelding, 
skal ordinært tilsyn gjennomføres.  
 
Tilsynet etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om 
fyringsanlegget fortsatt kan brukes, eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er 
utbedret. 
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§ 4 GEBYR 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales pr. 01.01.2016 årlig slikt gebyr inklusiv merverdiavgift:  
 

a) Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp pr stk. kr 514,-  
 

b) Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens 
gjeldende timesats.  
 

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk. 
 
Kommentar  
Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger. Etter ny 
forskrift, og med bakgrunn i risikoen for brann i tilknytning til fyringsanlegg i fritidsbolig, skal nå 
fritidsboliger følges opp med tilsyn som vanlige boliger. Feiing skal utføres etter behov også for 
fritidsboliger.  
 
Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne 
kommunale ytelsen. Gebyret beholdes som en årlig avgift. Det gjennomføres en årlig justering av 
gebyret i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten for foregående år.  
 
Når feiervesenet har gitt tilbud om tilsyn og eventuelt feiing, er grunnlaget for innkreving av gebyr å 
betrakte som tilfredsstillende. Dette innebærer at nytt tidspunkt for utførelse av tjenesten kan avtales 
uten ekstra kostnad for huseier.  
 
Etter pipebrann utfører feievesenet kontroll av pipen. Ved slik kontroll vil ikke huseier  
bli belastet med ekstra gebyr/timesats, men tjenesten dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr.  
 
Bygningseiere kan få gjennomført feiing eller tilsyn etter ordinær arbeidstid. Slike tilfeller må avtales 
med feiervesenet og faktureres med et tilleggsgebyr etter gjeldene timesatser.  
 
Forutsetningen for gebyrfritak er tilfredsstillende sikring mot bruk. Dette innebærer fysisk atskillelse 
av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i 
skorsteinen.  
 
Når tilfredsstillende sikring mot bruk er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker 
av fyringsanlegget som har ansvar for skriftlig å underrette feiervesenet om:  

 at fyringsanlegg ikke er i bruk  

 at det ønskes fritak for feiing  

 at fyringsanlegget er sikret slik at det ikke kan brukes for oppvarming.  
 

Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt. 
Feiervesen kan føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 36/16 29.09.2016 

 
 
 

Avtale om gjennomføring av tilsyn med og feiing av fyringsanlegg 
mellom Nesset kommune og Molde kommune 

Vedlegg 

1 Avtaleutkast om gjennomføring av tilsyn med og feiing av fyringsanlegg mellom Nesset 
kommune og Molde kommune 

 
 

Rådmannens innstilling 

Utvalget for teknisk, næring og miljø godkjenner «Avtale om gjennomføring tilsyn med og feiing 
av fyringsanlegg mellom Nesset kommune og Molde kommune». 

 

 

 

Saksopplysninger 

I følge Forskrift om brannforebygging av 17.12.15 kapittel 4 § 17 skal kommunen sørge for at 
røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Videre 
at feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for 
eiere og brukere.  

 

Det er krav om at feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter ovennevnte forskrift skal utføres av 
personell som innehar svennebrev eller tilsvarende kvalifikasjoner. (jfr. forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen av 26.02.2002 § 7-4).  

 

Nesset kommune har i lang tid vært uten feier. For året 2015 ble det inngått avtale med Molde 
kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Nesset kommune. I dag har vi ingen tilsette i 
kommunen som innehar nødvendig kvalifikasjonskrav.   

 

Nesset kommune har i dag en avtale om brannsamarbeid med Molde kommune hvor vi mellom 
annet har felles brannsjef med Molde. Etter lengre tid uten tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, 
har Nesset kommune fått et tilbud fra Molde kommune om at de kan utføre tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg i Nesset.  

 

Arkiv: M74 
 

Arkivsaksnr: 2013/58-18 
 

Saksbehandler:  Bernt Angvik 



Vurdering 

Rådmannen viser til at vi i dag har et utstrakt brannsamarbeid med Molde brann og 
redningstjeneste. Vedlagte avtale om feiing og tilsyn vil sikre at kommunen får en tilfredsstillende 
ordning med godkjent kompetanse og kapasitet til å dekke vårt område. Denne avtalen skal gjelde 
fra 1. juli 2016 og 4 år fremover. Avtalen gjelder for nye 4 år av gangen om ingen av partene sier 
opp avtalen. 

 

Rådmannen tilrår at forslag til avtale godkjennes.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dette er en del av kostnadene til selvkost tilsyn / feiing. 

 

Betydning for folkehelse 

 



  

  

Avtale om gjennomføring tilsyn med og feiing av fyringsanlegg 
mellom 

Nesset kommune (NK) og Molde kommune (MK) 
 

1. Intensjon 
Kommunene er i henhold til 

 lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann- eksplosjon og ulykker med farlige 

stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernvernloven) og 

 forskrift av 17. desember 2015 om brannforebyggende tiltak 

pålagt å ha feiervesen som skal sørge for tilsyn med og feiing av fyringsanlegg etter behov. 

Kommunens oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, bokstav h) kan helt eller 

delvis overtas av et annet brannvesen/feiervesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at 

feiervesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i 

forhold til de oppgaver de er tillagt. 

 

2. Formål 
Samarbeidsavtalen mellom NK og MK skal sikre at NK har en tilfredsstillende ordning for 

tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg. Avtalen er basert på de krav som følger av dagens 

lov om brannvern §11 h) og forskrift om brannforebygging § 17.  

 

3. Målsetning 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av 

ressursene som brukes til tilsyn med og feiing av fyringsanlegg. En slik optimalisering vil 

medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte oppgavene i NK. 

 

4. Administrativ plassering 
Kommunestyret i den enkelte kommune er overordnet brannfaglig myndighet i sin kommune. 

Brannfaglig myndighet skal utøves av kommunestyret og brannsjefen. Gjennom 

delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 

arbeidsoppgaver/plikter etter gitt lovverk. Denne avtalen innebærer ingen nye 

videredelegeringer av myndighet til brannsjefen i MK utover det som er angitt i avtalen om 

brannvernsamarbeid mellom NK og MK fra januar 2013.  

 

5. Samarbeidsområder 
Regelverket åpner for samarbeid med annen kommune for å sørge for at feiervesenet på en 

tilfredsstillende måte og til enhver tid kan ivareta de oppgaver som følger av brann- og 

eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging.  

NK har tidligere inngått avtale med MK om brannvernsamarbeid som dekker alle 

brannvesenets oppgaver etter brann- og eklsplosjonsvernlovens § 11. I denne avtalen er det 

imidlertid gjort et unntak for § 11 bokstav h) – feiing og tilsyn med fyringsanlegg, der det er 

fastsatt at MK står som faglig ansvarlig, mens NK selv står for utførelsen og innkreving av 

gebyr. Gjennom denne avtale påtar MK seg også utførelsen av tilsyn og feiing med 

fyringsanlegg. 

5.1 Brannsjef  

Nesset kommune og Molde kommune inngår ny avtale om felles feiervesen for de 2 

kommunene. Kommunene har allerede avtale som innebærer felles brannsjef. Brannsjefen vil 

være overordnet leder for feiervesenet i Nesset kommune, med myndighet til å vedta pålegg.  



2 

 

 

 

Fagleder for feiervesenet i MK har ansvaret for å planlegge og å gjennomføre feiervesenets 

oppgaver etter brannvernlovgivningen og gjeldende forskrift om brannforebygging i forhold 

til tilgjengelige ressurser.  

 

5.1.1 Utstyr og materiell 

MK holder alt nødvendig utstyr som transportmidler, redskap og verktøy som er nødvendig 

for en tilfredsstillende utførelse av feietjenesten.  

5.1.2 Dokumentasjon 

MK skal kunne dokumentere at feiervesenet har utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget 

og andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten på en tilfredsstillende måte, samt 

føre fortegnelse over fyringsanlegg.  

 

MK vil benytte dokumentasjonsprogrammet ProAktiv for å føre slik 

fortegnelse/dokumentasjon. NK må bistå med å anskaffe relevante opplysninger for at 

programmet skal kunne tas i bruk, for eksempel må det skaffes til veie enn oversikt over 

gårds- og bruksnumre (GAB-fil). Tilsvarende plikter MK å bistå NK på beste måte for å 

frembringe et riktig avgiftsgrunnlag i et hensiktsmessig format.  

 

Alternativt gjøres dette i Nesset kommune sitt allerede etablerte system (Kom-tek) inntil 

systemene må samordnes i forbindelse med fremtidig kommunesammenslåing.  

 

6. Kompensasjon 
Nesset kommune sørger for fastsetting og innkreving av feieavgift i egen kommune. Som 

kompensasjon for gjennomføring av avtalen skal NK betale MK en godtgjøring pr registrerte 

avgiftspliktige skorsteinsløp i kommunen. For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til 

oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av røykkanaler etter behov, betales pr. 

01.07.2016 årlig slikt gebyr eksklusiv merverdiavgift: 

 

a.)  Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp pr stk.    kr 396,- 
 

b.) Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) 

  og fabrikkskorsteiner pr stk.       kr 733,- 
 

c.) Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens 

gjeldende timesats (kr 510,- pr. time).     
 

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. Justeringen for 

Nesset kommune skal ikke være høyere enn tilsvarende justering for Molde kommune. 
 

Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk. 
 

 

For ordens skyld gjøres det også oppmerksom på at det fra og med 2016 er krav om at 

feiing/tilsyn også omfatter fritidsboliger etter behov.  

 

Angående gebyr og gjennomføring av tjenesten vises det for øvrig til den enhver tid gjelde 

lokale forskriften om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn vedtatt av kommunestyrene 

i NK og MK.  

 

Beløpet innbetales til Molde kommune i henhold til antall registrerte avgiftspliktige 

skorsteinsløp i Nesset kommune. 
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MK ved feiervesenet er villig til å utføre annet tilsyn og feiing enn den forskriftsfestede, mot 

betaling som MK selv krever inn. Satsene for slik feiing er brann- og redningstjenestens til 

enhver tid gjeldene timesats. For slike oppdrag må det i tillegg påregnes kjøreutgifter etter 

kommunens satser.  

 

Etter brann i eller i tilknytning til fyringsanlegget utfører feiervesenet tilsyn med 

fyringsanlegget. Slik kontroll dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr, og vil dermed ikke 

medføre ekstra gebyr/timesats.  

 

7. Ikrafttreden 
Denne avtalen skal gjelde fra 1. juli 2016 og 4 år fremover. Avtalen gjelder for nye 4 år av 

gangen om ingen av partene sier opp avtalen. Eventuell oppsigelse må være skriftlig med 1 

års varsel.  

 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden med minst 3 

måneders varsel. Eventuell reforhandlet avtale skal gjelde fra 1. januar året etter. 

 

Ved eventuell omorganisering i MK som kan få konsekvenser for Molde brann- og 

redningstjeneste, skal avtalen gjennomgås så snart som mulig. 

 

8. Tvist 
Eventuell tvist skal avgjøres ved voldgift, der hver av partene oppnevner sin representant og 

med Sorenskriveren i Romsdal som voldgiftsdommer. 

 

9. Gyldighet 
Utvalg for teknisk, næring og miljø i Nesset kommune  har i møte       sak       vedtatt å 

inngå avtale med Molde kommune vedrørende feiing/tilsyn slik det fremgår i tilbud fra 

Molde kommune datert 29.08.16. Underskrevet avtale vil bli forelagt Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap. Brannsjefen i Molde kommune er ansvarlig for dette. 

 

 

Nesset kommune, den   Molde kommune, den  

   

   

   

For Nesset kommune  For Molde kommune 
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