
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 19.05.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 17:00 

 

 

 

 

Kl. 13.00 

Befaring på Meisalstranda i forbindelse med sak 11/16. Oppmøte ved hovedinngangen kl. 13.00 for 
felles avreise. 

 

I løpet av møtet vil det bli orientert om: 

 Dispensasjon fra bo- og driveplikt – hva skjer når søker ikke oppfyller denne ved 
dispensasjonstidens utløp 

 Eksisterende avfallsdeponi på Raudsand 

 

 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Arild Svensli Kari Gussiås 

leder sekretær 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/16 Referatsaker   

RS 7/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 
2017-2023 

 2015/1283 

RS 8/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering VA, mai  2016/150 

RS 9/16 Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mai  2016/150 

PS 11/16 Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda  2015/538 

PS 12/16 Adkomstveg til Solbjøra vannverk og vegrett  2015/210 

PS 13/16 Asfaltering av kommunale veger 2016  2016/599 

PS 14/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage  2015/1088 

PS 15/16 Gymnastikkfløy Eidsvåg, Rehabilitering  2016/596 

PS 16/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon  2015/1134 

PS 17/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage  2015/1093 

PS 18/16 Samspleis med Eresfjord idrettslag for renovering av 
løpebane ved Eresfjord stadion/Eresfjord skole 

 2015/1377 

PS 19/16 Skatepark i Eidsvåg sentrum, Nybygg  2016/605 

PS 20/16 Avfallsbod/vaktmesterbod - Nybygg  2015/1030 

PS 21/16 Etablering av asylmottak i lokaler til tidligere Eresfjord 
bofellesskap 

 2015/1168 

PS 22/16 Rammer for tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 
i Nesset - 2016 

 2016/573 
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Kommunane i Møre og Romsdal 

 

    

 
 
 

  
 

 

 
 
 

Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017 - 
2023 
 

Investeringsprogram for fylkesvegar vart behandla i fylkestinget den 11.04.16 (sak T-

10/16).  

 

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 11.04.2016: 

Fylkestinget vedtek investeringsprogrammet slik det no vert lagt fram, med følgjande 

endringar: 

 

Rassikring: Fv 63 Eidsdal - Geiranger 

2017- 2018- 2019- 2020 

35 - 80 - 150 - 150 mill. kroner. 

 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen syte for at nødvendig rassikring av fylkesveg 40 

Lauvstad-Folkestad kjem med i rassikringsplanen for fylkesvegar i Møre og Romsdal. 

 

Trafikktryggingstiltak 

9. Hasundkrysset Ulstein 

 

Mindre utbetringar 15. Teige/Teigeneset Fv 20 - Nerlandsøybru. 

Utbetring bruer (div. bruer) skal leggjast fram som eiga prioriteringssak, der flaskehalsar på 

grunn av nedskriving også skal vurderast. Eventuell omprioritering av løyvinga til Holte bru-

Løfall vert å komme tilbake til i eiga sak. Som nye prosjekt prioriterer fylkestinget som nr 6 

Tunheim i Vanylven kommune og nr 7 Kleive-Nesbøen i Molde kommune. Organisering av 

arbeidet og framdrift for Nerlandsøybrua vert å komme tilbake til i eiga sak. 

 

 

Om investeringsprogram, økonomiplan og plan- og byggeprogram 

 

Investeringsprogrammet er ein rullerande plan over fylkesvegprosjekt som er prioriterte for 

realisering. Programmet er i utgangspunktet 10-årig med hovudrullering kvart fjerde år. 

Rulleringa i år er ein mindre omfattande gjennomgang kor ein ikkje har sett på vilkår for 

prioriteringar. Det er berre i dei tilfella der det har komme vesentleg ny informasjon om 

prosjekt at det er gjort omprioriteringar. Neste hovudrullering kjem neste år.  

 

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

  30328/2016/Q13 Heidi Nerland, 71 25 8? ??6 77  28.04.2016 
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Det er gjeldande økonomiplan som avgjer dei økonomiske rammene og dermed kor langt vi 

kjem på prioriteringslista (investeringsprogrammet). Økonomiplan blir vedtatt av 

fylkestinget i desember kvart år. 

 

Prosjekt som kjem til realisering inneverande og kommande år vert vedtatt ved årleg 

behandling av plan- og byggeprogrammet. Samferdselutvalet behandla plan- og 

byggeprogram for 2016-2017 i møte den 03.02.16 (sak SA-12/16).  

 

Saksdokument til alle politiske møte er å finne i fylkeskommunen sin møtekalender: 

http://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan   

 

Samla vurderingar av årets investeringsprogram 

Dei stramme økonomiske rammene gjer at berre ein liten del av prosjekta på 

prioriteringslista kjem til realisering innafor denne investeringsprogramperioden (tom 

2023). Ein konsekvens av at mange prioriterte prosjekt ikkje ligg inne med løyving i 

perioden, er at kommunane ikkje kan søke om å få forskottere.  

 

Fylkeskommunen er likevel langt frå å legge fram eit investeringsprogram i balanse. Samla 

underskott for investeringsprogramperioden (2017- 2023) inkludert tillegg vedtatt i 

fylkestinget er over 1, 4 mrd. kroner. 

 

Storparten av kostnadene er økonomiske bindingar i form av forskriftskrav (som 

tunnelsikkerheitsforskrifta) og/eller nødvendige tiltak for å halde veglenkjer opne. Dersom 

Møre og Romsdal fylkeskommune skal kunne ha økonomisk berekraft til å handtere store 

investeringar i m.a. tunnelsikkerheit, må vi skaffe oss økonomisk handlingsrom ved å halde 

igjen på andre investeringar i tillegg til å redusere det generelle driftsnivået. 

 

Førsteprioritet i investeringsprogrammet er å halde veglenker opne. Nedprioritering av 

vedlikehald på det noverande tidspunktet vil gjere kostnadene til vedlikehald større på lang 

sikt. Som ein ansvarleg vegeigar må vi ta vare på det vegnettet vi har. Å fjerne forfall på 

dagens vegnett er naudsynt for samfunnet. Samtidig skal Møre og Romsdal fylkeskommune 

vere ein regional utviklingsaktør. I dette ligg at vi bør satse på prosjekt som styrkar bu-, 

arbeids- og serviceregionane våre. Det store vedlikehaldsetterslepet på vegnettet i Møre og 

Romsdal gjer det særs vanskeleg å ivareta dette omsynet i prioriteringar av 

fylkesvegprosjekt. 

 
 

Vedtatt investeringsprogram 2017-2023 er vedlagt dette brevet.  

 
 
 

 

 

 

Med helsing 

  

  

Arild Fuglseth   Heidi Nerland 

samferdselssjef   rådgivar 



Investeringsprogram fylkesvegar 2017-2023 og forslag til prioritering etter 2023 (el. tidlegare ved høgre rammer)

Anslag/ bh-

overslag
Kostnadsramme for prosjekta = Prisjustert anslag (P50) + 10 % usikkerheit.                    

Prisjustering frå 2015 til 2016 er sett til 2,9 %
Forenkla anslag, 

snittprisar

Grove estimat

IA Ikkje aktuelt

Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt 2017 2018 2019 2020-2023 SUM 2017-23

Venta 

totalkostnad/ 

kostnadsramme 

prosjekt Merknad

Store prosjekt

1 1 659

Haram/ 

Sandøy Nordøyvegen 100,0 700,0 700,0 2 049,0 3 549,0 3 670,0 Venta totalkostnad = P85-kostnad (kostnadsramme), jf. KS2-rapport, i 2015-kr. . 

2 2 670

Sunndal/ 

Surnadal

Trollheimstunnelen/ Kryssing av 

Todalsfjorden. 25,0 25,0 2 550,0

Jf. tidlegare vedtatt investeringsprogram. Kostnaden er basert på gjennomsnittleg kostnad 

av dei vurderte alternativa og har ein usikkerheit på +/- 40 %. 

3 3 Div. Div.

Fjordkryssingar: Langfjordtunnelen, 

Talgsjøtunnelen, Storfjordsambandet, 

Rovdefjordbrua, Sande Fastlandssamband, 

Aukra - Midsund. 0,0 IA Planleggingsmidlar til dei store fjordkryssingane. Uprioritert liste. Ikkje talfesta. 

Sum store prosjekt 100,0 700,0 700,0 2 074,0 3 574,0 6 220,0

Mellomstore prosjekt

Sum mellomstore prosjekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bypakkar i Møre og Romsdal

1 1 Div. Kristiansund Bypakkane i Møre og Romsdal 0,0 96,0

Kollektivtiltak i Kristiansund, jf. T-37/14. Investeringstiltak i Molde og Ålesund ligg allereie 

i inv.programmet, fordelt på andre programområde (mindre utbetringar og 

trafikktryggingstiltak). 

Sum bypakkar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0

Programområda

Mindre utbetringar (Ferjekaier)

2 1 650 Stranda Liabygda ferjekai. Fornying av anlegg 5,5 5,5 53,5 Ferdigstilling av anlegget i 2017. 

3 2 668 Molde
Mordalsvågen ferjekai. Fornying av anlegg

15,0 15,0 79,2

Løyving i 2017 er knytt til føresetnad om minimumsløysing på Mordalsvågen fk, dvs. 

utbetring av eks. kai. Framleis uavklara om statleg tilskott på 38 mill. 2015-kr for bruk av 

kaia som reservekai for Molde - Vestnes er aktuelt. Totalkostnad gjeld nytt anlegg. 

Nytt 3 413 Molde Molde fk. Vest (Sekken) 0,0 Forprosjekt i 2016 vil synleggjere investeringsbehovet. 

4 4 63 Norddal Linge ferjekai. Fornying av anlegg 0,0 50,0

5 5 63 Norddal Eidsdal ferjekai. Fornying av anlegg 0,0 50,0

6 6 216 Aukra
Småge ferjekai. Ny tilleggskai (den kaia 

ferja legg til ved) 0,0 20,0

7 7 413 Molde
Sekken ferjekai. Ny tilleggskai (den kaia 

ferja legg til ved) 0,0 20,0

8 8 682 Aure Arasvika ferjekai. Fornying av anlegg 0,0 50,0

9 9 682 Halsa
Hennset ferjekai. Ny tilleggskai (den kaia 

ferja legg til ved) 0,0 20,0

10 10 216 Aukra
Aukra reserveferjekai. 

0,0 50,0 Beredskap/ samfunnssikkerheit. Driftsavbrott har store samfunnsmessige konsekvensar. 

11 11 61 Sula

Sulesund ferjekai. Ny kai og tilhøyrande 

landområde 0,0 136,0

Ny kai gir auka beredskap, betre trafikkavvikling og auka trafikksikkerheit, samt innsparte 

driftskostnader (kortare overfart).

Sum mindre utbetringar (Ferjekaier) 20,5 0,0 0,0 0,0 20,5 528,7

Mindre utbetringar (Bruer)

Nytt Div. Div. Div. utbetringstiltak, bruer 5,0 5,0 5,0 15,0 IA

Ekstraløyving for å kunne oppretthalde same bereevne/bruksklasse på ein del bruer som i 

dag, og ev. for å legge til rette for tømmetransporten, jf. vedtatt øk.plan. Vedtak i FT: 

Utbetring bruer (div. bruer) skal leggjast fram som eiga prioriteringssak, der flaskehalsar på 

grunn av nedskriving også skal vurderast.

Nytt 254 Averøy Babrua 2,0 2,0 2,0 Spesialinspeksjonsrapport datert 2.2.2016 tilseier behov for ny bru med det første. 

1 1 62 Sunndal Drivabrua 19,0 19,0 124,0 Oppstart 2015. Ferdigstilling i 2016. Sluttoppgjer m.m. i 2017.

Beløp i mill 2016-kroner inklusiv mva. Moglege bypakkeprosjekt i blått. 

Prioriteringa av ferjekaier er basert på vurdering av tilstanden på ferjekaiene og venta 

restlevetid. Vi vil i 2016 ha ein større gjennomgang av tilstanden på ferjekaiene i Møre og 

Romsdal, og det vil truleg bli endringar i prioriteringane etter dette. Fleire ferjekaier har 

tidlegare ikkje vore prioritert m.a. pga. planar om ferjeavløysing. 



Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt 2017 2018 2019 2020-2023 SUM 2017-23

Venta 

totalkostnad/ 

kostnadsramme 

prosjekt Merknad

2 2 654 Herøy Herøybrua 15,0 2,0 17,0 17,5 Betongarbeid - hovedsøyler har alvorlege skadar. Val av teknisk løysing pågår. 

3 3 390 Ålesund Steinvågbrua 15,5 15,5 15,5 Betongarbeid. Val av teknisk løysing pågår

4 4 658 Giske Giskebrua 32,0 32,0 32,0

Stor kloridbelastning. Val av teknisk løysing pågår. Alternativer er: Kle inn eller KB-anlegg 

(Ikkje kostnadsrekna). 

5 5 64 Rauma Vikelvbrua 2,0 2,0 2,0 Utskifting av rør

6 6 64 Eide Brandseterbrua 2,0 2,0 2,0 Utskifting av rør

8 7 61 Herøy Sætrebrua 8,0 8,0 8,0 Val av teknisk løysing pågår. Alternativ er ombygging/ forsterking eller ny bru. 

9 8 680 Aure Sållåsundbrua (Solheimssundbrua) 8,0 8,0 8,0 Betongarbeid. Val av teknisk løysing pågår

10 9 18 Herøy Rundebrua 53,0 53,0 53,0

Betongarbeid - hovedsøyler har alvorlege skadar. Skifte av KB-anlegg. Val av teknisk 

løysing pågår

11 10 20 Herøy Nerlandsøybrua 20,0 24,0 140,0 239,3 423,3 423,3

Ny bru. P50 er 374 mill. 2015-kr for brualternativ 10. Midlane kan ikkje fordelast som i 

øk.planen. Vedtak i FT: Organisering av arbeidet og framdrift for Nerlandsøybrua vert å 

komme tilbake til i eiga sak.

12 11 64 Rauma Åndalsnes 10,0 10,0 10,0 Ny bru. Behov for reguleringsplan. Anslag på heile prosjektet er ikkje gjennomført. 

13 12 680 Aure Mjosundbrua 16,0 16,0 16,0 Overflatebehandling av stålkonstruksjoner

14 13 18 Herøy Remøybrua 0,0 423,3 Ny bru. Føresetnad om tilsvarande kostnader som på Nerlandsøybrua.

15 14 64 Eide Hulvågbrua 32,0 32,0 32,0

Nytt KB-anlegg. Stor kloridbelastning. Bør ev. kombinerast med fleire vedlikehaldstiltak. 

Omfang og naudsynt tidspunkt for gjennomføring må kartleggast betre.

16 15 191 Nesset Osbrua 0,0 32,0

Ny bru pga. lågare bereevne enn vegnettet rundt (flaskehals for tungtrafikken). Behov for 

reguleringsplan. Anslag på heile prosjektet er ikkje gjennomført. 

17 16 64 Molde Bolsøybrua 0,0 32,0 Kle inn, alternativt KB-anlegg (Ikkje kostnadsrekna). Val av teknisk løysing pågår

18 17 65 Rindal Bolmebrua 0,0 53,0 Ny bru. Behov for reguleringsplan. Anslag på heile prosjektet er ikkje gjennomført. 

19 18 669 Smøla Kulisvabrua 0,0 16,0 Rekkverk, stål, betong

20 19 60 Stranda Ørvollsbrua 0,0 2,0 Utskifting av rør

21 20 669 Smøla Verjeskiftbrua 0,0 21,0 Skifte av eks. KB-anlegg. 

22 21 61 Vanylven Åheimsbrua 0,0 26,0

Viser til fylkestingsvedtak i sak T-61/13, der Åheimsbrua vert flytta fram til perioden 2018-

2023. Må vurdere prioritering i nytt investeringsprogram 2018-2027. 

23 22 61 Ulstein Dragsundbrua 0,0 126,0 Ny bru. pga trafikale tilhøve. (Eks. bru er smal og er uoversiktleg pga skarp høgbrekk) 

24 23 650 Ørskog Steinholtbrua 0,0 21,0

Brua er ei ettfelts bru som står i Bk8. Det er mogleg med omkjøring, men dersom brua skal 

ha ei anna lastklasse er det behov for ny bru. Dette vil i så tilfelle avlaste fv 103, 

Giskemovegen. Det er behov for reguleringsplan, og totalkostnader basert på anslag for 

heile prosjektet er ikkje rekna på. Prosessen har ikkje starta.

25 24 397 Ålesund Tjørsundbrua 0,0 47,0

Brua er ei ettfelts bru som står i BkT8. Dersom brua skal over i anna lastklasse el. ha fleire 

felt med fortau, er det behov for ny bru. Behov for reguleringsplan og totalkostnader basert 

på anslag for heile prosjektet er ikkje rekna på. Prosessen har ikkje starta.

26 25 661 Haram Vatne bru 0,0 3,0 Eittfeltsbru. 

27 26 65 Rindal Holte bru 0,0 0,0 Trafikale tilhøve. 

28 27 655 Ørsta Høgebrua 0,0 0,0 Ny bru med tilstøytande vegar. Smal bru og skarp kurvatur er hinder for tungtrafikken.

Sum mindre utbetringar (Bruer) 54,0 41,5 172,0 370,4 637,9 1 545,8

Mindre utbetringar (Tunnelar) 

2 1 658 Giske Godøytunnelen 120,0 156,0 31,5 307,5 314,0

Det er gjennomført eit overslag, basert på naudsynt opprusting og krav i 

tunnelsikkerheitsforskrifta. Det er usikkerheit knytt til marknad, risikovurdering, 

trafikkavvikling m.m. Det er ein føresetnad at tiltaket vert utført samstundes med og 

organisert i same prosjekt som rehabilitering av Ålesundstunnelane. 

Nytt 2 Div. Div. DAB-fv-tunnelar 16,0 16,0 16,0

FM-nettet skal fasast ut og erstattast med DAB. Radiosamband er ein del av den naudsynte 

sikkerheitsutrustinga i tunnelane, og vil uansett vere eit krav etter 

tunnelsikkerheitsforskrifta i aktuelle tunnelar. Det er i februar 2016 lyst ut ein regional 

konkurranse for riksvegtunnelane, der fylkesvegtunnelane inngår som opsjon i kontrakten. 

Nytt 3 Div. Div. Tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta 642,0 642,0 800,0 Jf. øk.plan 2016-2019, samt eiga sak om oppfylling av tunnelsikkerheitsforskrifta. 

Sum mindre utbetringar (Tunnelar) 136,0 156,0 31,5 642,0 965,5 1 130,0



Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt 2017 2018 2019 2020-2023 SUM 2017-23

Venta 

totalkostnad/ 

kostnadsramme 

prosjekt Merknad

Mindre utbetringar (Andre investeringar)

Nytt Div. Div. Div. mindre utbetringar 5,0 5,0 10,0 Ekstraløyving til utbetring av div. punkt, t.d. for å hindre utgliding o.l., jf. vedtatt øk.plan. 

Nytt Div. Div. Adresseskilting 2,7 2,7 3,3 Lovpålagt skilting, jf. eiga sak. 

3 1 404 Molde Knausenlinja 0,0 205,0

Prosjektet vil truleg inngå som del av bypakken i Molde, der ein stor del av kostnaden vert 

finansiert med bompengar. 

5 2 680 Aure Kjørsvikbugen 16,0 16,0 22,0 Breiddeutviding. 

6 3 654 Herøy Skarabakken i Fosnavåg 10,5 10,5 27,5 Breiddeutviding, fortau. Kommunen forskotterer i 2016. Refusjon av forskottert beløp i 

7 4 654 Herøy Indre Herøy u.skule - Stokksund 0,0 58,4 Byggje ca 600 m ny veg, nytt kryss med fv. 10. + gang- og sykkelveg. 

8 5 61 Hareid Oppgradering stikkrenner, Hareidsdalen 0,0 10,5 Flomproblematikk - behov for auka dimensjon på stikkrenner. 

9 6 61 Sande Årvik fk, landområde 0,0 21,0 Utbetring av landområdet. 

10 7 64 Rauma Åfarneset 0,0 5,0 Breiddeutviding, siktutbetring (ferjekøa kan stå der)

11 8 18 Herøy Leinebygda 0,0 42,0 Breiddeutviding. Kommunen må dekkje kostnader til g/s-veg langs fylkesvegen. 

12 9 661 Skodje Palmesvingen, utretting 0,0 42,0 Utretting og opparbeiding av g/s-veg på strekninga. 

13 10 650 Stranda Overå-Liabygda (ved utsiktspunkt) 0,0 10,5 Breiddeutving av smalt parti (sving) 

14 11 60 Stranda Ringstad 0,0 0,0 Nytt kryss (rundkjøring)

Nytt 12 20 Herøy Teige/Teigeneset - Nerlandsøybrua 0,0 0,0 Ikkje kostnadsrekna. Vedtak i FT: Prioritet 12. 

Sum mindre utbetringar (Andre investeringar) 34,2 0,0 0,0 0,0 34,2 457,2

Gang- og sykkelvegar

Div. Div. Tiltak etter sykkelveginspeksjoner 3,1 4,5 7,6 IA Utbetring av eksisterande gang- og sykkelvegar.  

4 1 65 Surnadal Vindøla - Røv 22,5 20,0 42,5 42,5

5 2 61 Sande Almestad-Gurskebotn 5,0 5,0 26,4 Gang-og sykkelveg. Oppstart 2016, ferdigstilling i 2017. 

6 3 65 Rindal Holte bru-Løfall 0,0 31,8

Gang-og sykkelveg. Anslag gj.ført før ferdig reg.plan/ grunnundersøking. Reg.plan ferdig 

mai/juni 2016. Øvre Rindal skole skal leggast ned frå skuleåret 2016/2017. Vedtak i FT: 

Eventuell omprioritering av løyvinga til Holte bru-Løfall vert å komme tilbake til i eiga sak. 

Som nye prosjekt prioriterer fylkestinget som nr 6 Tunheim i Vanylven kommune og nr 7 

Kleive-Nesbøen i Molde kommune.

7 4 60 Stranda Ringstad 4,1 4,1 4,1 Tilskott til kommunen (refusjon for utbygd fortau)

8 5 61 Ulstein Garnes-Dragsund 0,0 10,0 Gang- og sykkelveg på ei kort strekning, inkl. 2 busslommer (1 mill. kr). Ikkje regulert. 

9 6 62 Molde Kleive-Nesbøen 5,0 18,0 3,0 26,0 26,2 Gang- og sykkelveg, breiddeutviding av fv. Reg.plan ferdig mai/juni 2016. 

10 7 61 Vanylven Tunheim 9,0 3,5 12,5 13,5 Delvis kombinert gsv og tilkomstveg. Kommunen har regulert. 

61 Herøy Djupvika-Nykrem 0,0 17,0

61 Herøy Leikong krk.-X kv Leikongbakken 0,0 14,0

12 9 60 Stranda Ringstad - Korsbakken x fv 81 0,0 31,0

62 Nesset Brekken-Toven (x fv 660) 0,0 57,0

62 Nesset

Jevika - Hargaut-Hammervoll (utvida oppr. 

strekn.) 0,0 70,0

Gang- og sykkelveg (må kanskje bruke kommunal veg som gangveg delar av strekninga). 

(Ny pris= Hammervold - Rød)

14 11 64 Averøy Bruhagen (Ak-banen-Kverneskrysset) 0,0 27,0

64 Averøy Hol - Ba 0,0 47,0 Kommunen har regulert. 

64 Averøy Bådalen - Vebenstad 0,0 50,0 Kommunen har regulert. 

16 13 664 Fræna Gule - Bud (kyrkjegarden) 0,0 36,0

17 14 655 Ørsta Dalane skule 0,0 3,5 Gang- og sykkelveg ved skulen (400 m)

61 Vanylven Eidsåbakken 0,0 14,5

61 Vanylven Eidså 0,0 9,5 Fortau / gang-sykkelveg

19 16 650 Ørskog Amdam-Giskemo (kryss med fv 103) 21,0 21,0 31,0

Må legge inn midlar i 10-årsperioden sidan kommunen har fått løyve til å forskottere inntil 

21 mill. kr. 

20 17 680 Aure Tømmervåg-Engvika 0,0 23,0

21 18 63 Norddal Sylte - Berdalsbrua (x veg til Jamtegard) 0,0 9,5

22 19 666 Gjemnes Batnfjordsøra (ved Løvoll) 0,0 7,0

23 20 656 Skodje Valle - Jovikhaugen 0,0 69,4 Gang- og sykkelveg og undergang Valle. Undergangen isolert sett er rekna til ca. 10 mill. 

24 21 61 Vanylven Åheim-Tue 0,0 9,5 Gang- og sykkelveg, inkl. ca 60 m gsv-bru over Åheim-elva

25 22 669 Smøla Innsmøla (Rossvollkrysset-skolen) 0,0 9,0

64 Fræna

Samanhengande g/s-veg ved 

bilopphoggeri 0,0 3,0 Samanbinding av eks. gang- og sykkelveg 

64 Fræna Malmefjorden (Shell-x bustadfelt) 0,0 8,5

27 24 662 Molde

Sandvegen (x Bj.Bjørnsonsgt.- x 

Julsundvegen) 0,0 5,5 Tosidig fortau. 

28 25 60 Sykkylven Ørsneset-Hjellegjerde 0,0 19,5

29 26 661 Skodje Straumen - Digerneskrysset 0,0 22,0

30 27 650 Stordal Mo-Øvrebust 0,0 44,0

Sum gang- og sykkelvegar 22,1 48,5 23,0 25,1 118,7 791,9

Trafikktryggingstiltak

11

13

15

18

8

10

12

15

2326



Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt 2017 2018 2019 2020-2023 SUM 2017-23

Venta 

totalkostnad/ 

kostnadsramme 

prosjekt Merknad

Div Div. Div. mindre TS-tiltak MR 3,1 2,1 5,2 IA Jf. sak 3/14 i FTU. 

1 1 64 Molde Årødalen, Molde 35,8 48,2 84,0 85,0

Ombygging av kryss med fv 405/ Tustentunnelen. Byggherreoverslag for dette prosjektet er 

ikkje klart enno, men ligg truleg rundt 20 mill. over tidlegare avsett beløp. 

2 2 663 Fræna Elnesvågen 16,2 16,2 27,0

Tilskott til rundkjøring nr. 2. I tillegg skal 11 mill. kr refunderast til Fræna kommune for 

forskottert rundkjøring (2012). Refusjon i 2018. 

3 3 662 Molde Kvam/Kringstadvegen 0,0 27,5

Ombygging til rundkjøring. Føresetnad om at kommunen tek ein stor del av kostnaden. 

Beløp må avklarast med kommunen.

4 4 662 Molde

Sandvegen ved A.Krohgs gt. og kryss med 

Bj.stjerne Bj.sonsveg. 0,0 33,0 Utbetre linjeføring, kryssutbetring 2 kryss, fortau

5 5 654 Herøy Frøystadtoppen 4,1 4,1 26,0

Gsv-undergang. Kommunen forskotterer utbygging i 2016. Refusjon av forskottert beløp i 

2018. 

6 6 656 Skodje Valle 0,0 28,0

Det er rekna samla kostnad for gang- og sykkelveg Valle - Jovikhaugen og undergang 

Valle. Sjå over. Kostnaden her er for 1. bst. og inngår i totalkostnaden. 

7 7 61 Sula Furneskrysset (kryss fv 61/ fv 657) 22,0 22,0 22,0 Ombygging av krysset. Kommunal forskottering?, jf. eiga sak. 

8 8 659 Haram Hagen 0,0 18,0 Gangvegundergang og 130 m gsv 

11 9 61 Ulstein Hasundkrysset (Dimna) 0,0 17,0 Ombygging av krysset, venstresvingefelt. Vedtak i FT: Prioritet 9. 

9 10 60 Ålesund Blindheimshallen-Hatlehol 0,0 250,0

Kryssombygging, undergangar. Reg.plan inneheld også løysingar for sykkel og 

kollektivtrafikk. Inngår i bypakke Ålesund. 

10 11 62 Sunndal Sunndalsøra - Håsenkrysset 0,0 24,0

Kryssombygging til rundkjøring. Kommunen/ utbygger bør delta i finansieringa når det 

gjeld arma til næringsarealet. Beløp må avklarast. 

12 12 64 Rauma Åndalsnes (x E136 til sentrum) 0,0 34,5 TS-tiltak (m.a. oppstramming av kryss)

13 13 61 Hareid Hareidsdalen 0,0 5,5 Avkjørselssanering

14 14 60 Sykkylven Aure bru (kryss fv 60/ fv 73) 0,0 16,0 Rundkjøring

15 15 60 Stranda Ringstad skule, Stranda 0,0 16,0 Fotgjengarundergang

16 16 61 Sula Mauseid 0,0 10,5 Gangbru over fylkesvegen

17 17 60 Ålesund Emblemsvåg 0,0 21,0 Kryssombygging, undergangar - byggesteg?

Sum trafikktryggingstiltak 43,0 66,5 0,0 22,0 131,5 660,9

Miljø- og servicetiltak

Div. Div. Støyreduserande tiltak 0,4 0,4 8,0 8,8 IA Tiltak med utg.pkt i krav i forureiningslova. Ny kartlegging i 2016. Binding. 

Div. Div. Tiltak for universell utforming 0,6 0,6 1,2 IA Tilskott til kommunane. 

1 1 659 Haram Brattvåg 5,5 5,5 5,5

Tettstadtiltak - opprusting gangareal, fartsdempande tiltak, busslommer. Kommunen står 

for utbygging. Tilskott til kommunen vert utbetalt i 2018. 

2 2 64 Eide Skarvøya, Atlanterhavsvegen 1,0 1,0 1,0 Opprydding og fjerning av kiosk for å legge til rette for nytt utsiktspunkt. 

3 3 62 Nesset Eidsvåg 0,0 10,5

Tettstadtiltak - fartsreduserande tiltak, kantstein, flytting av fartshumpar/ oppheva 

gangfelt. Tilskott til kommunen. 

4 4 64 Averøy Bruhagen 0,0 16,0 Tettstadtiltak - fartsreduserande tiltak, inkl. rundkjøring. Tilskott til kommunen.

5 5 64 Eide Eide 0,0 5,5 Tettstadtiltak - fartsreduserande tiltak. Tilskott til kommunen. 

6 6 60 Stranda Stranda sentrum 0,0 4,1 Tilskott (refusjon) til kommunen

7 7 655 Ørsta Sæbø 0,0 4,5 Tettstadtiltak, ikkje konkrete planar, ikkje kostnadsrekna. 

8 8 661 Haram Vatne 0,0 4,5 Tettstadtiltak, ikkje kostnadsrekna. 

9 9 650 Stordal Stordal sentrum 0,0 4,5 Tettstadtiltak, ikkje konkrete planar, ikkje kostnadsrekna. 

Sum miljø- og servicetiltak 1,0 7,5 8,0 0,0 16,5 56,1

Kollektivtiltak

Div.

Diverse stader (busslommer og 

knutepunkt) 3,1 3,1 6,2 IA

80-90 % av årleg løyving til kollektivtiltak går til oppgradering og universell utforming av 

busslommer og knutepunkt, i samsvar med prioriterte strekningar. 10-20% av årleg løyving 

til kollektivtiltak bør nyttast til oppsetting av leskur, etter vurdering av innkomne søknader/ 

reg. behov. 

Sum kollektivtiltak 3,1 3,1 0,0 0,0 6,2 0,0

Planlegging

Div. Div. Planlegging 4,3 6,0 2,0 8,0 20,3 IA

Burde vere 10 mill. kr i året til planlegging. Fylkestinget har vedtatt følgjande: 

Planleggingsmidlar må avsetjast slik at etterslepet kan gjentakast, m.a. bruer. Det er ikkje 

talfesta kva behovet for midlar til planlegging av etterslepsprosjekt er. 

Sum planlegging 4,3 6,0 2,0 8,0 20,3 0,0

Grunnerverv

Div. Div. Grunnerverv 1,0 1,0 2,0 IA Om lag 1 mill. kr i året til grunnerverv utanom definerte prosjekt. 

Sum grunnerverv 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Sum programområda 319,2 330,1 236,5 1 067,5 1 953,3 5 266,6

Sum investeringar (eksklusiv rassikring) 419,2 1 030,1 936,5 3 141,5 5 527,3 11 486,6 Programområda + store prosjekt 



Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Kommune Prosjekt 2017 2018 2019 2020-2023 SUM 2017-23

Venta 

totalkostnad/ 

kostnadsramme 

prosjekt Merknad

Prioritet i sist 

inv.program Ny prioritet Fv nr Prosjekt 2 017 2 018 2 019 2020-2023 SUM 2017-23 Merknad

Rassikring

1 1 60 Røyr - Hellesylt, byggesteg 3 39,0 39,0 640,0 Ingen endringar i totalprognose, samanlikna med opprinneleg overslag; 590 mill. 2013-kr. 

Nytt 2 63 Eidsdal - Geiranger (Indreeide-Korsmyra) 35,0 80,0 150,0 150,0 415,0 782,9 Anslag 2015

Sum rassikring 74,0 80,0 150,0 150,0 454,0 1 422,9
Økonomisk ramme 984,6 1 032,2 929,5 1 620,5 4 566,8

Avvik (skal vere null) 491,4 77,9 157,0 1 671,0 1 414,5

År 2 017 2 018 2 019 2020-2023 SUM 2017-23

189,5 271,3 157,0 617,8

460,0 460,0 Føresetnad om 115 mill. kr i årleg ramme. 

756,1 760,9 772,5 1 160,5 3 450,0

39,0 39,0

984,6 1 032,2 929,5 1 620,5 4 566,8

Ramme Rassikring:

Disponibel økonomisk ramme 

Estimert økonomisk ramme 2020-2023:

Økonomisk ramme, programområde (jf vedtatt økonomiplan):

Ramme Nordøyvegen:



 

 

 

 

Notat 

 

Til: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Ehsan Saadatakhtar 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-6 11.05.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016 - Orientering VA, mai 

 

600288 – Alstadplassen Eidsvåg sentrum 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2. kvartal 2. / 3. kvartal 2.570.000,00 128.184,56 2.441.815,44 

 

Kommentar: 
Prosjektet startet opp 29.03.16, og byggesøknad og nabovarsel ble utført. Grunnarbeidet og 
setting av kantsteiner er pågående, og elektroarbeidet starter i mai. Prosjektet skal være 
ferdigstilt til 8.7.16, og det avsluttes i 2016. 

 

 

600284 – Sikringstiltak lang Eidsvåg elva 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2. kvartal 4. kvartal 9.200.000,00 207.633,75 8.992.366,25 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder sikring av 10 områder langs Eidsvågelva. Det har vært kontraktsmøte og 
oppstartsmøte i april, og prosjektet har startet med skogrydding i alle områder unntatt 1 og 2. 
Oppstart anleggsarbeid i område 3 og 4. Byggemøte ble utført 29.april, og administrasjonen gikk 
gjennom tiltakene. En ny adkomstveg var opprettet i området 1. Rivning av låven i området 1 er 
pågående, og dette blir ferdig i 20.mai. Prosjektet skal være ferdigstilt i oktober 2016. Prosjektet 
avsluttes i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Side 2 av 2 

 

600296 – Renseanlegg vannverk Eidsvåg Solbjør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2017/2018 14.000.000,00 127.241,00 13.872.759,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet vil utføres i 2016 og 2017. 
Byggekomite har hatt 3 møter, og Asplan Viak har fått i oppdrag for utarbeidelse av 
anbudsbeskrivelse for adkomstveg, ny 900 m3 basseng og prosess anlegg. Tilstandsvurdering 
av høydebasseng Hammervoll og prøvetaking av betong var utført. Kjøpekontrakt for 
adkomstveg til vannverk er under politiskbehandling. Prosjektering og konkurransegrunnlaget 
skal utføres 2016, og gjennomføring starter 2017. Ferdigstilling er i 2017/2018. 

 

 

600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruer og veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

3./4. kvartal 2017 1.900.000,00 22.375,00 1.877.625,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og veger, og 
konkurransegrunnlaget om tilbud ble klaget inn for KOFA. Tilsvar ble sendt til KOFA 
29.februar. Det tar 2 måneder for behandling i KOFA. Budsjett skal vurderes etter behandlingen 
i KOFA. Ferdigstilling er ventet 2017 på grunn av forsinkelse ved klagesak. 

 

600291 – VA-forlengelse av avløpsrør 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2./3. kvartal 3./4. kvartal 1.050.000,00 20.785,92 1.029.214,08 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder forlengelse av avløpsledning for kloakk i Eidsvåg. Prosjektet er delvis 
planlagt, men det vurderes ytterlige tiltak under samme prosjekt. Priser for endringer er hentet, 
og finansieringssak er under behandling. Konkurransegrunnlaget er planlagt beskrevet, og 
konkurransegrunnlaget må ut på Doffin etter bevilgning. Planlagt gjennomføring i 2016. 

 

600286 – Reasfaltering av kommunale veger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 1.000.000,00 1.500,00 998.500,00 

 
Kommentar: 
Prosjekter gjelder reasfaltering av kommunale veger. Vegstrekk for reasfaltering skal vurderes i 
mai, og blir lagt frem til politisk vurdering i mai. Prosjektet skal ut på Doffin etter prioritet 
vurdering. Prosjektet vil utføres over høst 2016, og avsluttes i 2016. 

 

 



  

 

Side 3 av 3 

 

 

600263 – Utskifting av asbestledninger 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 500.000,00   20.785,92 479.214,08 

 

Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskiftning av asbestledning. Prosjektet er under planlegging og vil utføres i 
løpet av sensommer og høst. Vil ferdigstilles i 2016. 

 

600217 – Utbedring ledningsnett-vann  

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 300.000,00 28.487,24 271.512,76 

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

 

600218 – Utbedring ledningsnett-avløp 

Oppstart: Avsluttes: Budsjett: Brukt pr dags 
dato: 

Gjenstående: 

2016 2016 150.000,00 29.712,32 120.287,68 

 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp.  Deler og material er 
under innkjøp, og arbeid ble 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 9.433,56 290.566,88 

 
Kommentar: 
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er under innkjøpt, og 
arbeid vil utføres vår/høst 2016. Prosjektet vil avsluttes i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notat 

 

Til: 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Fra: Anita Marie Meisingset 
 

 

 

Sak nr. Dato: 

2016/150-5 02.05.2016 

 

Investeringsprosjekter 2016 - Orientering, mai 

 

 

600299 – Kunstgressbanen, nytte dekke 

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

2. kvartal 2. / 3. kvartal 3.500.000,00 26.182,51 3.473.817,49 

 

Kommentar: 
Det ble bestemt at vi skulle forsøke å forlenge kontrakten med Polytan GmbH, gitt at de gikk 
med på en endringsavtale. De fikk frist til å komme tilbake med endringsavtalen den 06.05.2016. 
Har ikke fått tilbakemelding fra vår kontaktperson. Vi har de siste dagene fått signaler om at 
Polytan GmbH har mistet sitt agentur på salg av Polytan sine produkter i Norge, og at et nytt 
firma har overtatt. Det jobbes med å kontrollere disse opplysningene, samt at det undersøkes 
om kontrakten kan videreføres til det nye firmaet, eller om dette prosjektet må lyses ut på nytt 
på Doffin. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600308 – Eidsvåg barnehage, uteområde 

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

2. kvartal 2. / 3. kvartal 180.000,00 0,00 180.000,00 

 
Kommentar: 
Det skal kjøpes inn og monteres klatrenett. Det er innhentet tilbud på materialer, og til dels på 
grunnarbeidet. Det ventes fortsatt på ytterligere tilbud. Forventet utførelse 2./3. kvartal. 

 

  



  

 

Side 2 av 2 

 

 

600312 – Brannsikring Vistdal bofellesskap 

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

1. kvartal 2. kvartal 870.000,00 11.875,89 858.124,11 

 
Kommentar: 
Det ble dessverre nødvendig å skifte konsulent på grunn av manglende tilbakemelding fra først 
valgte konsulent. Arbeidet har dermed blitt utsatt en tid. Den endelige branntekniske rapporten 
ble mottatt den 29.04.2016. Det er opprettet kontakt med entreprenør, møte og befaring av 
bygget ble gjennomført i uke 18. Entreprenør er satt i gang med bestilling av nødvendige 
byggematerialer. Gjennomføring avhenger av leveringstider på de gitte materialene. Ny frist for 
ferdigstillelse av arbeidene er satt til august 2016, denne fristen skal vi holde. Det er sendt 
forespørsel om investeringstilskudd til Husbanken. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

600325 – Eidsvåg Barnehage, utelager/ avfallsbod 

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

1. kvartal 2./ 3. kvartal 300.000,00 0,00 300.000,00 

 
Kommentar: 
Prosjektet er påbegynt prosjektert. Det jobbes med innhenting av tilbud. Tenkt utførelse i 3. 
kvartal. 

 

600326 – EIBUS barnetrinn, rehab. trapper, ballekområde 

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

2. kvartal 3. kvartal 440.000,00 12.717.26 427.282,74 

 
Kommentar: 
Prosjektering av prosjektet gjennomføres i 2. kvartal. Det tas sikte på å utføre så mye som mulig 
i skolens sommerferie. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

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

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

1. kvartal 3./ 4. kvartal 1.900.000,00 86.719,06 1.813.280,94 

 
Kommentar: 
Anbudskonkurranse er kunngjort på Doffin, med frist for anbudslevering 10. juni. Det foretas 
befaringer med entreprenører som ønsker dette fortløpende. Påløpt administrasjonskostnader 
og prosjektkostnader øvrig. Utførelse i 3. og 4. kvartal. 

 

600328 – Kommunehus/ helsesenter/ omsorgsboliger, forprosjekt 

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

2. kvartal 3. kvartal 350.000,00 52.029,88 297.970,12 

 

Kommentar: 
Det arbeides med utarbeidelse av en enkel skisse for et nytt bygg med de aktuelle tjenestene. 



  

 

Side 3 av 3 

 

Denne skissen skal benyttes ved kontakt med konsulent i forhold til grunnforhold, før 
prosjektet løftes videre til en arbeidsgruppe som skal få på plass en mer detaljert skisse. Påløpt 
administrasjonskostnader. 

 

600329 – NOS, ombygging demensavdeling, forprosjekt 

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

1. kvartal 2. kvartal 200.000,00 97.259,37 102.740,63 

 
Kommentar: 
Det er opprettet kontakt med konsulent i forhold til utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse og 
klargjøring for utlysning av konkurranse på Doffin. Det er foreløpig usikkert når denne 
beskrivelsen vil være ferdig, men det jobbes fra alle hold om å få dette på plass så rast som 
mulig. Kostnader og prosjektet for øvrig legges frem for kommunestyret mest sannsynlig i 
september, etter at konkurransen er gjennomført. Det er sendt forespørsel til Husbanken vedr. 
kostnader og hva som skal gjøres ved denne ombyggingen, med tanke på tilskudd. Påløpt 
administrasjonskostnader. 

 

600330 - NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring 

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

3. kvartal 4. kvartal 15.000.000,00 7.078,00 14.992.922,00 

 
Kommentar: 
Forventet oppstart av gjennomføringen av ombygging ved NOS til demensavdeling er satt til 3. 
kvartal. Det forventes at årets del av prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2016. 
Prosjektet fortsetter inn i 2017. Påløpt felleskostnader. 

 

600331 – NOS, rehab. Bårerom, branndører 

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

1. kvartal 2./ 3. kvartal 1.000.000,00 24.503,22 975.496,78 

 
Kommentar: 
Prosjektet er i planleggingsfasen, og er så smått påbegynt. Det jobbes med innhenting av tilbud. 
Det tas sikte på utskifting av branndører i 2. kvartal. Bårerommet er foreløpig i 
planleggingsfasen. Påløpt administrasjonskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 8/16 07.04.2016 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/16 19.05.2016 

 
 
 

Oppgradering kommunal veg på Meisalstranda 

Vedlegg 

1 Brev fra Nesset Arbeiderparti ved Anders Torvik 

2 Trafikksikring av kommunal veger 

3 Rapport trafikksikring kommunale veger 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Ingen 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Høyre v. Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til møte i utvalget den 19.mai.  Før vedtak fattes skal befaring gjennomføres.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.04.2016  

Saken utsettes til møte i utvalget den 19.mai.  Før vedtak fattes skal befaring gjennomføres. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det har kommet inn skriftlig henvendelse fra Anders Torvik  til Nesset kommune ved 
Formannskapet vedrørende oppgradering av kommunal veg på Meisalstranda. Det vises her til 
prosjekt nr 600245 som ble avsluttet i 2014, hvor det var en total ramme på kroner 600 000,-. Ved 
avslutning av prosjektet var det et overskudd på kr 48 000,-. Nesset arbeiderparti mener at arbeidet 
ikke er fullført og at det gjenstår et veg som må utvides og sikres med mur.  Nesset arbeiderparti 
ber om at det bevilges kr 90 000,- i tillegg til gjenstående midler i prosjekt 600245 oppgradering av 
Meisalvegen kr 48 000,-. 
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Prosjekt 600245 oppgradering av Meisalvegen ble avsluttet i 2014, og det gjensto kr 48 000 på 
rammen. Prosjektet ble avsluttet og prosjektnummer eksisterer ikke lenger. Gjenstående midler var 
ikke nok til å utføre det som Nesset arbeiderparti ønsket å få utført, og administrasjonen så ikke 
nødvendighet av å utføre det siste tiltaket da nevn vegstrekk på 33 meter er sikret med nytt 
autovern som følge av prosjekt nr 600245.  

 

Administrasjonen utførte våren 2015 en større undersøkelser ved alle de kommunale vegene, 
herunder gamle Meisalvegen som var gitt prioritet fra politisk utvalg. Saken ble lagt frem for 
politisk behandling og det ble gitt en bevilgning i kommunestyret den 18.06.2015 (KS 55/15) på kr 
2 900 000 til prosjekt 600317 Trafikksikring av kommunale veger. På gamle Meisalvegen skal det settes 
ned totalt 327 meter med autovern fordelt på 5 forskjellige strekk ( 57 m, 163 m, 23 m, 78 m og 6 m), 
samt at gamle Meisal bru II skal total renoveres. Det skal her bygges en ny bru til en kostand på kr 
632 565 eks mva.  Totalt i Nesset kommune skal det settes ned 1 162 meter med autovern på flere 
kommunale veger, samt at 4 bruer skal rehabiliteres.  

 

Når saken om rehabilitering av bruer og veger var oppe til politisk behandling i formannskapet 
den 4.6.15 og kommunestyret den 18.6.15, kom det ikke innspill fra Nesset arbeiderparti om 
utbedring av nevnte strekk på 33 meter.  

 

Vurdering 

Administrasjonen har gjort en vurdering av alle kommunale veger med hensyn på trafikksikring, 
inklusiv gamle Meisalvegen som skulle prioriteres. Tiltaket som Nesset Arbeiderparti ønsker å 
utføre ble ikke vurder som nødvendig, da det ble etablert en møteplass på stedet som er smalt og 
det er etablert nytt autovern. Det er flere smale kommunale veger i Nesset kommune, de fleste 
består av en kjørebane.  

 

Administrasjonen har ikke utført nøyaktige beregninger for å utføre tiltaket som er beskrevet av 
Nesset Arbeiderparti, men vurderer kr 150 000 som et sannsynlig grovt estimat.  

 

Hvis det bevilges midler til å utføre tiltaket, foreslår administrasjonen å øke bevilgning på prosjekt 
nr 600 317 Trafikksikring av kommunale veger med kr 150 000,-, og at tiltaket på gamle 
Meisalvegen blir tatt inn som del av dette prosjektet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kost og nytte verdi av alle tiltak må vurderes for utbedring av kommunale veger, hvor sikkerheten 
er må prioriteres. Økt låneopptak gir økte finanskostnader i regnskapet. 

 

Betydning for folkehelse 

Sikring av kommunale veger er viktig for sikkerheten ved de kommunale vegene. Ulykker kan gi 
alvorlige konsekvenser for den det gjelder og pårørende. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap  04.06.2015 

Nesset kommunestyre  18.06.2015 

 

Trafikksikring av kommunale veger 

Vedlegg 

1 Rapport trafikksikring - kommunale veger 

2 Rapport Safe Control - Hovedinspeksjon bruer 

3 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Bjørbakkbrua 

4 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Meisal bru 2 

5 Rapport Safe Control - Spesialinspeksjon - Røndøla bru 

 

 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført i 

henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016. Det opprettes et investeringsprosjekt for 

trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. 

Totalkostnad ved tiltak kr 2 900 000,- finansieres ved låneopptak. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Saken følger av vedtak fra kommunestyre 26.3.2015 hvor kommunestyret ber om at det gjenstående 

utbedringsarbeidene på kommunevegen på Meisalstranda planlegges snarest. Plan for det gjenstående 

arbeider med finansiering, legges fram for kommunestyret før sommeren 2015, samt at 

administrasjonen utarbeider behov for utbedringer og trafikksikringstiltak på alle de kommunale 

vegene i Nesset, med en prioritert liste. 

 

Administrasjonen har utført befaring på alle kommunale veger og laget en rapport med beskrivelse av 

tiltak, kostnad og prioritering. I tillegg legges det ved bruinspeksjonsrapporter som er utført av 

safecontrol AS, hvor tiltak og kostand er beskrevet. 

  



Vurdering 

Utbedring av Meisalvegen har pågått siden 2012 og prosjektet ble avsluttet i 31.12.2014. Det ble 

bevilget totalt kr 623 000,- ved tre bevilgninger, totalkostnad på prosjekt var pr 31.12.2014 kr 

532 462,-. Vegen har blitt utvidet på et 150 meter strekk, det er satt opp 100 meter med natursteinsmur 

for å støtte opp avgravd skråning på privat grunn og det er satt opp 176 meter med autovern. Det ble 

også utført utbedring av Meisalvegen i nordende for kr 80 000,- i april 2015, da deler av vegen var i 

ferd med å vaskes ut ved stikkrenne. 

 

Forslag til videre utbedring av Meisalvegen består av trafikksikring ved oppsetting av autovern og 

nødvendig vedlikehold av bruer. Det er bevilget penger til asfaltering av kommunale veger gjennom 

prosjekt 600286, budsjett kr 500 000,-. Liste over veger som skal asfalteres skal legges frem til TNM, 

hvor Meisalvegen vil bli lagt frem som alternativ. Det er uklart hvor ny overføringsvannledning til 

Meisal skal gå, men det er sannsynlig at denne vil gå i vei fra nord til sør. Asfaltering av vegstrekket 

som vil bli berørt av ny hovedvannledning bør ikke utføres før vannledningstrase er avklart. 

 

Oversikt over behov for trafikksikring og oppgradering av Meisalvegen: 

 

Sted Konstruksjonsnavn Veinavn Prioritering Kostnad Fareklasse 

Meisal  Meisal bru 1 Meisalvegen 2 26 000 
 Meisal KV1504 48 - 105 1 45 600 1 

Meisal KV1504 1785 - 1863 1 62 160 2 

Meisal KV1504 2047 - 2053 1 7 800 2 

Meisal KV1504 1262 - 1425 2 130 880 2 

Meisal KV1504 1470 - 1492 2 22 300 2 

Meisal  Meisal bru 2 Meisalvegen 1 295 000   

TOTAL KOSTNAD   Kroner 589 740   

 

 

 

Det er behov for trafikksikring og oppgradering ved flere kommunale veger. Det er kun medtatt 

trafikksikringstiltak, hvor bruer også er inkludert. Tiltak ved Meisalvegen er tatt med i listen under. 

Alle tiltak som er beskrevet i tabeller under, er beskrevet detaljert i vedlegg til saken. 

 

 

 

Trafikksikring og utbedring av kommunale veier: 

 

Sted Veinummer Veistrekklengde Prioritering Kostnad Fareklasse 

Meisal KV1504 48 - 105 1 45 600 1 

Meisal KV1504 1785 - 1863 1 62 160 2 

Meisal KV1504 2047 - 2053 1 7 800 2 

Solbjøra KV1021 248 - 377 1 103 200 2 

Rausandbakken KV1602 739 - 752 1 16 320 1 

Eidsøra KV1501 15 - 213 1 158 400 1 

Kanndalsvegen KV1311 1397 - 1530 1 475 300 1 

Meisal KV1504 1262 - 1425 2 130 880 2 

Meisal KV1504 1470 - 1492 2 22 300 2 

Hammervollhagen KV1009 HP4 17 - 53 2 35 700 2 

Rausandbakken KV1602 430 - 491 2 49 200 2 



Eidsøra KV1500 533 - 693 2 5 600 2 

Merringdalsvegen KV83 143 - 147 2 9 600 2 

Brandholvegen KV1014 733 - 3700 2 5 000 2 

Gauprørvegen KV1405 375 - 435 2 48 000 2 

Gauprørvegen KV1405 2910 2 4 780 2 

TOTAL KOSTNAD     Kroner 1 179 840 ,- 

 

 

 

Trafikksikring og utbedring av bruer: 

 

Sted Konstruksjonsnavn Veinavn Prioritering Kostnad 

Meisal  Meisal bru 1 Meisalvegen 2 26 000 

Raudsand Rausand bru 1 Ved Raudsand 2 48 000 

Raudsand Rausand bru 2 Ved Raudsand 2 39 000 

Eidsvåg Holbrua Øiavegen 2 6 000 

Gussiås Gammelbrua Gussiåsvegen 2 7 000 

Eresfjord Bjørbakkbrua Gransetervegen 1 405 000 

Eresfjord Røndøla bru Ved Røndøla 1 573 000 

Meisal  Meisal bru 2 Meisalvegen 1 295 000 

Eidsøra Øraelva Ved Eidsøra 2 46 000 

TOTAL KOSTNAD   Kroner 1 445 000 

 

Økonomiske konsekvenser 

Utbedring trafikksikkerhet av Meisalvegen vil koste kr 590 000,-. Utbedring trafikksikkerhet øvrige 

kommunale veger vil koste kr 2 035 100,- (ikke medregnet Meisalvegen). Total kostnad 2 624 840,. 

Total kostnad justert for prisjustering og usikker kostnad (10 %) og avrundet: kr 2 900 000,-. 

 

Betydning for folkehelse 

Trafikksikring av veger er viktige tiltak for å forhindre ulykker på og langs kommunal veg. 



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 48 - 105

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 57 800 45 600

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 45 600

BILDE

KART

Mangler autovern, bratt skråning ned mot fylkesvei. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1262 - 1425

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 163,6 800 130 880

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 130 880

Bilde

Mangler autovern, smal vei og bratt skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1470 - 1492

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 22,3 1 000 22 300

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 22 300

Bilde

Autovern mangler, bratt skråning mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 1785 - 1863

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 77,7 800 62 160

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 62 160

Bilde

Autovern mangler, bratt skråning ned mot skog og bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Meisal

Veinummer KV1504

Veistrekklengde 2047 - 2053

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 6,5 1 200 7 800

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 7 800

Bilde

Forlengelse av eksisterende rekkverk, avslutning mot skråning. Møteplass, åpent mot elv. Markert med svart 

linje i kart.



Sted Hammervollhagen

Veinummer KV1009

Veistrekklengde HP4 17 - 53

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 35,7 1 000 35 700

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 35 700

Bilde

Forlengelse av eksisterene autovern. Bratt skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Solbjøra

Veinummer KV1021

Veistrekklengde 248 - 377

Priotering/ fareklasse 1/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 129 800 103 200

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 103 200

Bilde

Autovern mangler. Bratt skråning ned mot biloppstillingsplass og bebyggelse. Markert med svart linje i kart.



Sted Rausandbakken

Veinummer KV1602

Veistrekklengde 739 - 752

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 13,6 1 200 16 320

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 16 320

Bilde

Forlengelse av eksisterende rekkverk. Markert med svart linje i kart.



Sted Rausandbakken

Veinummer KV1602

Veistrekklengde 430 - 491

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 61,5 800 49 200

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 49 200

Bilde

Forlengelse av eksisterende autovern med avslutning ved privat garasje. Bratt bakke, slakk venstrekurve. 

Markert med svart linje i kart.



Sted Eidsøra

Veinummer KV1500

Veistrekklengde 533 - 693

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Gravemaskin 7 800 5 600                     pr. time

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 5 600

Bilde

Maskinell fjerning av stubber i grøft, evt stubbefresing for å forhindre setninger i vei. Vil gi store skader ved 

utforkjøring, fare for myke trafikanter.



Sted Eidsøra

Veinummer KV1501

Veistrekklengde 15 - 213

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 198 800 158 400

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 158 400

Bilde

Autovern mangler. Fare for å kjøre i elv. Markert med svart linje i kart.



Sted Merringdalsvegen

Veinummer KV83

Veistrekklengde 143 - 147

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 8 1 200 9 600

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 9 600

Bilde

Autovern mangler på begge sider av vei over kulvert. Steiner må fjernes, fare for påkjøring. Markert med 

svart linje i kart.



Sted Brandholvegen

Veinummer KV1014

Veistrekklengde 733 - 3700

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plukkrensk 5 1 000 5 000                 pr. time

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 5 000

Bilde

Plukkrensk hele strekningen, mye løse steiner i grøft og vegskulder.



Sted Gauprørvegen

Veinummer KV1405

Veistrekklengde 375 - 435

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 60 800 48 000

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Plastring 1 000 0

Rydding av skog 200 0

Annet tiltak

Totalt kostnad 48 000

Bilde

Autovern mangler. Myk vegskulder, skråning ned mot bebyggelse. Markert med svart linje på kart.



Sted Gauprørvegen

Veinummer KV1405

Veistrekklengde 2910

Priotering/ fareklasse 2/2

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 1 000 0

Natursteinsmur 2 500 0

Betongmur 2 000 0

Utvidelse av veg 1 000 0

Rør ø200 6 130 780

Graving 5 800 4 000

Annet tiltak

Totalt kostnad 4 780

Bilde

Stikkrenne ligger for grunt. Må skiftes. Gjenbruk av stedlige masser. Markert med svart linje i kart.



Sted Kanndalsvegen

Veinummer KV1311

Veistrekklengde 1397 - 1530

Priotering/ fareklasse 1/1

Beskrivelse av tiltak

Beskrivelse av tiltak Antall meter Pris pr meter Kostnad Annet

Autovern 166 800 132 800

Natursteinsmur 45 2 500 112 500

Fjerning av masser 30 1 000 30 000                   Timer

Utvidelse av veg 50 1 000 50 000

Plastring 50 1 000 50 000

Rydding av skog 500 200 100 000                      m2

Annet tiltak

Totalt kostnad 475 300

Bilde

Store steiner faller ned, vegetasjon vil falle ned etter hvert. Vegetasjon og løsmasser må fjernes. Grøft må 

renskes på hele strekningen. Fangmur må settes opp. På nedside må veien utvides, plastring og oppsetting av 

autovern. Autovern markert med svart linje i kart.



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 12/16 19.05.2016 

   

 
 
 

Adkomstveg til Solbjøra vannverk og vegrett 

Vedlegg 

1 kjøpekontrakt til Ingrid A Frisvoll Sandnes og Ivar Kåre Sandnes 

2 Adkomstveg tegning 23.09.2015 

3 Adkomstveg tegning 14.09.2015 

4 Massebalanse adkomstveg 20.04.2016 

5 Tinglyst skjøte 04.08.1970 - parsellen Vassbua GID 2511 

6 Adkomstveg tegning 2F 09.05.2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Ny adkomstveg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg etableres i henhold til justering av 
eksisterende adkomstveg fra Asplan Viak tegning 2F 09.05.2016. Tiltaket finansieres innenfor 
tildelt ramme for prosjekt nr. 600296, VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 

 

 

Saksopplysninger 

 

Prosjekt for utbedring av vannkvalitet ved Eidsvåg vannverk (Solbjøra vannbehandlings-
anlegg) ble vedtatt i Nesset kommunestyre den 18.06.2015. Det ble bevilget kr 22 350 000,-. Det 
var i saksfremlegget og vedtaket stilt følgende betingelse for utbedring av Solbjøra 
vannbehandlingsanlegg: 

 

 Et nytt basseng skal bygges for å øke volumet i Solbjøra med Ca. 1000 m3. 

 Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til 
formålet.  

 
Eksisterende vegtrase har en krapp sving og stigning på 18 prosent, og gir dårlig tilkomst til 
vannverket. En ny vegtrase vil være gunstig for utførelsen av prosjektet, samt at det vil gi 
bedre tilkomst i driftsfasen. Forslag til ny vegtrase har blitt utarbeidet av Asplan Viak med 
hensikt om best mulig tilkomst til vannverket i henhold til dagens standard på maksimal 12 

Arkiv: M12 
 

Arkivsaksnr: 2015/210-45 
 

Saksbehandler:  Ehsan Saadatakhtar 



prosent stigning, samt massebalansen i prosjektet hvor masse som blir tatt ut for å lage 
basseng vil bli brukt til etablering av ny veg. Blir det mye masse til overs, vil dette gi større 
kostnader i prosjektet da masse må transporteres bort og deponeres.   

 

Grunneierne, Ingrid A Frisvoll Sandnes og Ivar Kåre Sandnes ville ikke akseptere den nye 
vegtraseen som var utarbeidet av Asplan Viak. Grunneiere ønsker å skille ut en tomt på sin 
eiendom GID 25/1, hvor plassering av tomt er i konflikt med vegtrasevalget som er utarbeidet 
for ny tilkomst til Eidsvåg vannverk. 

 

For å prøve å finne en alternativ trase og bli enig om en kjøpsavtale, har administrasjonen hatt 
flere møter med grunneier Ivar Kåre Sandnes. Det ble også utført befaring på eiendom GID 
25/1, hvor Nesset kommune var representert med avdelingsleder Vegard Øverås Lied, 
prosjektleder Ehsan Saadatakhtar og konsulent fra Asplan Viak v/ Odd Løvoll. Det ble sett på 
forskjellige alternativer for trasevalg, for å prøve å komme grunneiere i møte. Grunneierne vil 
kun godta vegtrasevalg alternativ 2A, Situasjonsplan og perspektiv Revisjon 3 Dato: 
23.09.2015, fra Asplan Viak. 

 

Asplan Viak har utarbeidet massebalanse ved vegtrase som grunneiere kunne godta datert 
20.04.2016. Konsekvenser av endret vegtrase av hensyn til krav fra eier av GID 25/1 medfører 
større masseuttak og dårligere massebalanse, og dermed betydelige større kostnader for 
etablering av ny veg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg.  

 

Administrasjonen har også forhandlet om kjøpekontrakt av grunn til ny veg til Eidsvåg 
vannbehandlingsanlegg. Det var et krav fra grunneiere om ulempeerstatning for tap av tomt 
eller merkostnad med utnyttelse av tomt, kostnadsavtalt kr. 50 000,-.  

 

Grunneier har bekreftet at de vil signere kjøpskontrakten slik den foreligger i dag. 
Byggekomiteen vedtok på byggkomitemøte at kontrakten som er utarbeidet med grunneier 
må fremlegges til formannskapet. Byggekomiteen tilrår formannskapet å kjøpe hele området 
(området mellom veg: P60 og P240), og 5 meter ut fra vegskulder. Byggekomiteen er skeptisk 
til å tilrå å underskrive kontrakten på grunn av grunneiers krav om ha enerett til å tildele 
fremtidig bruksrett på veg. Byggekomiteen ba om at innholdet i kontrakten og videre 
saksgang skulle opp til politisk behandling.  

 

 

Vurdering 

 

Prosjektering av ny vegtrase til Solbjøra vannbehandlingsanlegg er ønskelig med tanke på 
byggefasen i prosjektet, samt at det vil være bedre tilkomst ved drift av vannverket i 
fremtiden. Det vil være leveranser til vannverket med større kjøretøyer i driftsfasen. 
Eksisterende veg er lite egnet for dette, spesielt på vinterstid. Men vannverket er bygd og 
driftet ved hjelp av eksisterende veg.  

 

Det vil være mulig å utbedre vannverket og drifte Solbjøra vannbehandlingsanlegg ved bruk 
av eksisterende veg, men det vil sannsynligvis føre til noe større kostnader i byggefasen, og 
tilkomst i driftsfasen vil være som i dag. Det vil likevel være mulig å finne alternativ transport 
fra hovedveg, slik at leveranse til vannverket vil være mulig.  

 

Ny vegtrase (opprinnelig trase fra Asplan Viak) er kostnadsberegnet til kr 2 500 000,-. Det er 
958 abonnenter på kommunalt vann, noe som betyr at kostnaden pr abonnent blir tilnærmet kr 



2 500,- per abonnent. Rentekostnader kommer i tillegg. Skal grunneiers krav tas til hensyn vil 
det komme økte kostnader: Kjøpesum for arealet til kun adkomstveg (anslått til 1 700 m2) er 
beregnet til kr. 51 000,-. Ulempeerstatning for tap av tomt eller merkostnad med utnyttelse av 
tomt, kostnadsavtalt til kr. 50 000,-. Total kjøpesum beregnet til kr 101 000,- inklusiv 
ulempeerstatning. I tillegg kommer et ekstra kostnader beregnet til 400 000,- eks mva på grunn 
av dårlig massebalanse ved justert adkomstveg hvor grunneiere er hensyntatt, tegning Asplan 
Viak datert 20.04.2016. Kostnad ved ny vegtrase hvor krav fra grunneiere er tatt til følge er av 
Asplan Viak beregnet til totalt ca kr 500 000,-. 

 

Ny adkomstveg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg var i utgangspunktet relativt dyrt. Justert 
vegtrase hvor krav fra grunneiere er hensyntatt er kostnadsberegnet til kroner 3 000 000,-. 
Grunneiere har sagt seg villig til å deponere masse på sin eiendom, slik at kostnader for 
transport av masse vil bli mindre. Det vil likevel være ekstrakostnader for transport av masse 
til ønsket deponeringssted.  

 

Administrasjonen ber om at vegvalg vurderes på nytt ut fra følgende alternativ: 

 

1. Ny adkomstvegen blir etablert hvor krav fra grunneiere GID 25/1 tas til hensyn. Dette 
vil øke etablering av ny veg til vannverket med ca. kr. 400 000,- eks mva. 
Kjøpskontrakten må også vurderes.  
 

2. Ny adkomstvegen etableres i henhold til opprinnelig vegtrase fra Asplan Viak med 
hensikt på best mulig tilkomst til vannverket i henhold til dagens standard på 
maksimal 12 prosent stigning, samt massebalansen i prosjektet hvor masse som blir tatt 
ut for å lage basseng vil bli brukt til etablering av ny veg. Grunneiere vil ikke godta 
vegtraseen og det vil være nødvendig å ekspropriere grunn for etablering av ny veg. 
Traseen vil da kunne etableres med hensyn på tilkomst og massebalanse. Det vil 
sannsynligvis tilkomme utgifter til advokat mhp ekspropriering.  
 

3. Ny adkomstvegen bli ikke etablert og tas ut av prosjektet, og eksisterende adkomstveg 
vil brukes i byggefasen og videre driftsfase. Det vil likevel være nødvendig å gjøre 
utbedringer for veg rundt nytt vannverk, slik at det vil komme kostnader på veg 
likevel.  Dette innebærer at tankbil med kjemikalieleveranse må rygge opp til anlegget 
på sommerføre, og ved leveranse om vinteren må det sannsynligvis brukes traktor. 
Alternativet vil sannsynligvis øke transportkostnad til anleggsområdet i byggefasen, 
noe som er vanskelig å kostnadsberegne. Det vil likevel være tilkomst til vannverket, 
og kostnad for ny vegtrase vil ikke belastes abonnenter i fremtiden.  
 

4. Ny adkomstveg skal etableres i henhold til justering av eksisterende adkomstveg fra 
Asplan Viak tegning 2F 09.05.2016. Den nye adkomstvegen har 16 prosent stigning, og det 
er god utnyttelse av masser i prosjektet(massebalansen). Byggekomiteen har hatt møte, og 
det er bestemt at dette alternativet gir god tilkomst til vannverket med lav kostnad. 
Grunneier vil bli orientert om alternativet, og TNM vil bli orientert om utfallet på TNM 
møte 19.mai. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ny adkomstveg vil finansieres ved låneopptak som vil gi økte renteutgifter, og dermed økte 
driftsutgifter til drift av vannverk. Kostnad for ny veg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg vil 
belastes abonnenter. 

 



Betydning for folkehelse 

God adkomst til vannverket vil sikre tilgang til vannverket under alle årstider. Drift av 
vannverket er viktig for folkehelsen 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 

Kjøpekontrakt 
 

1. Personalia: 

 

Selger: 

Navn: Ingrid A Frisvoll Sandnes og Ivar Kåre Sandnes     

Adresse: ØVRE VEG 108   

Postnummer/Sted: 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL  

Fødselsdato:   

Telefon: 473 11 870 (Ingrid) – 907 75 215 (Ivar Kåre)   

E-post:    

 

Kjøper: 

Navn: Nesset Kommune     

Adresse: Kråkholmvegen 2    

Postnummer/Sted: 6460 Eidsvåg   

Telefon: 71 23 11 00   

E-post: postmottak@nesset.kommune.no     

 

Ingrid A Frisvoll Sandnes og Ivar Kåre Sandnes selger herved salgsobjekt som beskrevet 

nedenfor på følgende vilkår til Nesset Kommune. 

 

2. Beskrivelse av salgsobjektet: 

 

Eidsvåg vannverk, som ligger på Solbjøra gbnr 25/11, har Mørkvatnet som råvannskilde, og 

har i dag en prosess bestående av siling, tilsetning av natriumhypokloritt for desinfeksjon og 

tilsetning av vannglass for korrosjonskontroll. Råvannsfargen har tidligere ligget under 

forskriftskravet 20 mg Pt/l og kilden har blitt godtatt som en hygienisk barriere, men de 

seneste års noe forverrede råvannskvalitet har utløst et krav fra Mattilsynet om fargefjerning 

og en ny barriere i vannbehandlingen. Derfor bør Nesset kommune utbedre denne 

vannbehandlingen med ny prosess som er kontinuerlig filter til grunn. I Norge leveres 

kontinuerlig spylende sandfilter i all hovedsak av fabrikatet DynaSand. Det finnes ca. 50 

referansanlegg av denne typen i Norge. 

I henhold til prosjektets krav skal det bygges et nytt hus til 3 stk. sirkulære tanker. Et nytt 

basseng skal bygges for å øke volumet i Solbjøra med Ca. 900 m3. i tillegg skal det bygges en 

ny 320 meter adkomstveg for tilgang. Nesset kommune ser derfor et behov for å eie et større 

areal rundt behandlingsanlegget på Solbjøra, fortrinnsvis areal sør for behandlingsanlegg, for 

adkomstveg, på gbnr 25/1. Nesset Kommune kjøper ca. 1 700 m2 av gbnr 25/1, 6460 Eidsvåg 

i Romsdal.  

Grunneierne, Ingrid A Frisvoll Sandnes og Ivar Kåre Sandnes, var på befaring med Nesset 

kommune og Asplan Viak v/ Odd Løvoll, Vegard Øverås Leid og Ehsan Saadatakhtar, på 

mailto:postmottak@nesset.kommune.no


 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 

Solbjøra vannverk. Etter prøving av forskjellige alternativer godtok grunneierne Alternativ 2A 

¨Situasjonsplan og perspektiv Revisjon 3 Dato: 23.09.2015¨ tegningen fra Asplan Viak Ca. 

165 m ny adkomstveg med stigning inntil 12 % på rettstrekk, inntil 7 % i kurver, 2 % ved 

avkjøring/kryss og vegbredde 5 meter. Tegningen ligger som vedlegg 1 i kjøpekontrakten.  

 

3. Kjøpesum og betaling: 

 

Kjøpesum er avtalt til kr 30/m2. 

Kjøpesum for arealet til kun adkomstveg (anslått til 1 700 m2) er beregnet til kr. 51 000,- 

I tillegg kommer ulempeerstatning for tap av tomt eller mer kostnad med utnyttelse av tomt, 

kostnadsavtalt til kr. 50 000,-. 

Total kjøpesum derfor beregnet til: kr 101 000,- 

Kjøpesummen betales på følgende måte:  

Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen, slik som oppmåling, 

tinglysing, dokumentavgift og lignende. 

80 % av avtalt kjøpesum utbetales ved underskrift av kjøpekontrakt. Et eventuelt restbeløp 

utregnes etter at arealet er oppmålt. Dersom restarealet sør for behandlingsanlegget blir så lite 

at GID 025/001 ikke ønsker å beholde det, kommunen også kjøper dette til avtalt pris (kr 

30/m2) i punkt 3. 

Kjøpesummen betales inn på konto nr: 

 

4. Avtale om bruk og vedlikehold av vegen: 

 

 Vegen fra Øvre veg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg bygges, bekostes, 

vedlikeholdes og vintervedlikeholdes av Nesset kommune.  

 Vegen skal eies av Nesset kommune og gbnr 25/1 i fellesskap med en eierandel på 

50% hver. Vegen er å regne som privat veg og er ikke åpen for alminnelig biltrafikk. 

Nesset kommune har ansvaret med å skilte vegen i samsvar med dette. Dersom skilt 

ikke fungerer skal det settes opp bom som skal kostes av kommunen. Parkeringsplass 

nederst mot hovedveg og mot vest til almen bruk med 5 antall plasser og skal anlegges 

på kommunal grunn. 

 Vegrett, tinglyst 4.8.1970, med dokument nummer 4148, skal slettes. 

 Alle tidligere vegretter på den gamle vegen er å anse som gjeldende på den nye vegen. 

 Gbnr 25/1 gis enerett til å tildele nye vegretter etter den nye vegen. 

 Gbnr 25/1 skal ha to avkjørsler langs den nye vegen; disse tegnes på kart og 

opparbeides av Nesset kommune i forbindelse med arbeid på ny vei.  

 Overvann langs den nye vegen ledes langs vegen helt ned til Øvre veg. 

 Hvis det skal legges avløpsrør i veg, skal det legges ut to avgreininger til 25/1.  

 Første strekning av eksisterende vei skall fjernes fra fylkesveg til første sving.  

 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 

Oppmålt Resultat: 

Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Undersøkelse: 

 

Kjøperen har besiktiget og undersøkt salgsobjektet. 1700 m2 skal måles av Nesset Kommune. 

 

5. Forbehold: 

 

Salgsobjektet selges i den stand det er.  

 

6. Ansvar: 

 

Selger har ansvaret for salgsobjektet frem til overlevering. Salgsobjektet selges fri for 

eventuelle heftelser.  

7. Levering: 

 

Salgsobjektet skal leveres til: Nesset Kommune/ Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg. 

 

Kjøpekontrakten er utfylt i to originale eksemplarer. Partene beholder hvert sitt eksemplar. 

 

 

 

 

 

Sted: Nesset Kommune, Eidsvåg   

Dato: 

 

 

________________________________  ________________________________ 

     

Selger: Ingrid A Frisvoll Sandnes              Kjøper: Nesset kommune 

            Ivar Kåre Sandnes 

 

 

 

 

 

 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 

Vedlegg 1: Tegning Alternativ 2A, Situasjonsplan og Perspektiv Revisjon 3, 23.09.2015.  
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Eksist. VBA
med påbygg

Veg/snuplass +142,5

Anleggsbeskrivelse:
- Eksisterende basseng ombygges til kjeller for påbygg
- 3 stk kontinuerlig spylende filtre D=2500/H=6200 i påbygg
- 5 m vegghøyde for påbygg over kjeller/eks. basseng
- Nytt plasstøpt, 2-kamret høydebasseng med vannvolum 900 m3
- 320m ny adkomstveg med snuplass over nytt basseng,
stigning inntil 12 % på rettstrekk, inntil 7 % i kurver
og 2 % ved avkjøring/kryss
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Veg/snuplass +142,5

Anleggsbeskrivelse:
- Eksisterende basseng ombygges til kjeller for påbygg
- 3 stk kontinuerlig spylende filtre D=2500/H=6200 i påbygg
- 5 m vegghøyde for påbygg over kjeller/eks. basseng
- Nytt plasstøpt, 2-kamret høydebasseng med vannvolum 900 m3
- 330m ny adkomstveg med snuplass over nytt basseng,
stigning inntil 12 % på rettstrekk, inntil 7 % i kurver
og 2 % ved avkjøring/kryss



 NOTAT 

 

 

Oppdragsgiver:  Nesset kommune 

Oppdrag:   606016-01 – Rammeavtale VA Nesset Solbjøra VBA 
Dato:  20.04.2016 

Skrevet av:  Odd Løvoll 
 

MASSEBALANSE ADKOMSTVEG 

Nedenfor er konsekvenser av endret veglinje av hensyn til krav fra eier av gnr 25/1 

sammenstilt. Justering av veglinja medfører større masseuttak og dårligere massebalanse 

da stigningsforholdene ikke kan endres uten av vegen blir for bratt (over 12% stigning). 

Veg før justering for gnr 25/1 Veg etter justering for gnr 25/1 

 
 

Beregnet masseoverskudd for veg: 700 m3 
I tillegg kommer overskuddsmasser 1.100 
m3 fra grop for basseng.  
Overskuddsmassene er i stor grad mulig å 
legge utenpå vegfyllinger for å begrense 
borttransport. 

Beregnet masseoverskudd for veg: 4.100 m3 
I tillegg kommer overskuddsmasser 1.100 
m3 fra grop for basseng.  
Overskuddsmassene er i liten grad mulig å 
legge utenpå vegfyllinger for å begrense 
borttransport. 

Kalkulerte kostnader for håndtering av 
overskuddsmasser: 

 50 % av masseoverskudd 
masseflyttes/legges utenpå 
prosjekterte fyllinger; 35 kr/ m3 * 900 
m3 = ca 30.000 kr eks mva 

 Borttransport 150 kr/ m3 * 900 m3 = 

ca 135.000 kr eks mva 

 Sum ca kr 165.000 eks mva 

Kalkulerte kostnader for håndtering av 
overskuddsmasser: 

 300 m3 av masseoverskudd 
masseflyttes/legges utenpå 
prosjekterte fyllinger; 35 kr/ m3 * 300 
m3 = ca 10.000 kr eks mva 

 Borttransport 150 kr/ m3 * 3.800 m3 = 

ca 570.000 kr eks mva  

 Sum ca kr 580.000 eks mva 

 

Ut fra erfaringspriser forventes vegkostnader å øke med ca 0,4 mill. eks mva som følge av 

vegjusteringen. 

 







VL 160

VL 150

V
L

200

VL 225

M = 1:1000

16
o/

o

Eksist. VBA
med påbygg

snuplass

Anleggsbeskrivelse:
- Eksisterende basseng ombygges til kjeller for påbygg
- 3 stk kontinuerlig spylende filtre D=2500/H=6200 i påbygg
- 2,5 m vegghøyde for påbygg over kjeller/eks. basseng
- Nytt plasstøpt, 2-kamret høydebasseng med samlet vannvolum ca 900 m3,
delvis nedgravd

- 280m ny adkomstveg med snuplass ved nytt basseng,
stigning inntil 16 % på rettstrekk, 2 % ved tilkobling til kommunal veg,
15 % ved overgang til eks. skogsveg ovenfor VBA

Endring fra skisseprosjekt:
- Basseng flyttet lenger øst for behandlingsanlegg
- Senket veg med snuplass mellom behanldingsanlegg og basseng
- Lavere påbygg

Begrunnelser for endringer:
1) Plass i byggetid til rigg og snuplass betongbiler o.l.
2) Bedre massebalanse og tilpasning til terreng
3) Tilpassing til lavere bunnplate i eksisterende basseng enn forutsatt
4) Overhøyde til eks. VL P40 - P50



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 13/16 19.05.2016 

 
 

Asfaltering av kommunale veger 2016 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen prioriterer asfaltering av Eikesdalsvegen og Husbyvegen i 2016. Prosjektet finansieres 
ved låneopptak og belastes ansvarsområde 6600/ kommunale veger.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er bevilget kr 1 000 000,- til asfaltering av kommunale veger i 2016. I 2015 var pris på asfaltering fra 
kr 1 113,- til 1 383,- pr tonn asfalt ferdig lagt på veg, avhengig av beliggenhet og lengde på veg. Ett tonn 
asfalt vil gi 5 kvadratmeter asfalt i 4 cm tykkelse. På en typisk kommunal veg vil det dermed koste kr 
1 000,- pr meter med ferdig lagt asfalt. Under følger en tabell over hvilen veger som ble asfaltert i 2014 
og 2015: 

 

ASFALTERING AV VEGER OG PLASSER - 2014         

Strekke nr Vegreferanse:  Lokalt navn Lengde  Bredde m2 

1 1543 KV28 HP2 m0 – 128 Nedre Haurgaut 128 6 768 

2 1543 KV1012 HP1 m0 – 76 Sjølaupet 76 5 380 

3 1543 KV1006 HP1 m0 – 235 Nedre Liedgårdsvei 235 6 1 410 

4 1543 KV1007 HP1 m0 – 287 Øvre Liedgårdsvei 287 6 1 722 

5 1543 KV37 HP1 m0 – 60/  Eidsvåg skule/ mot kunstgressbane 100 6 600 

6 1543 KV1501 HP1 m 861- 981 Eidsøra 120 5 600 

     TOTALT 946  5 480 

 

ASFALTERING AV VEGER OG PLASSER - 2015     

Strekk Vegreferanse:  Lokalt navn Lengde  Bredde m2 

1 1543 KV1018 HP1 m100 – m200 Nedre Hammervoll 100 3 300 

2 1543 KV28 HP2 m0 – m267 Naustekroken 267 3 801 

3 1543 KV28 HP2 m100 – 128 Snuplass ved lærerboliger 10 5 50 

4 1543 KV1501 HP1 mm624 – m944 Eidsøra sentrum 520 5 2 600 

    TOTALT 897  3 751 

 

 

 

 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/599-1 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



Følgende veger er satt opp for asfaltering i 2016, prioritert rekkefølge: 

 

ASFALTERING AV VEGER OG PLASSER - 2016     

Strekk Vegreferanse:  Lokalt navn Lengde  Bredde m2 

1 1543 KV87 HP1 m0 - 1087 Husbyvegen 1087 4 4348 

2 1543 PV99853 HP1 m0 - 179 Eikesdal, ned mot kai 179 6 1079 

3 1543 KV1204 HP1 m0 - 3352 Gussiås 1645 4 6580 

4      

    TOTALT 897  12 002 

 

1. Husbyvegen, Eresfjord. Lengde 1087 meter. 

Vegreferanse:  1543 KV87 HP1 m0 - 1087 
Fartsgrense:  50 km/h 

 
 

2. Eikesdal, veg til kai. Lengde 179 meter pluss parkeringsområde.  
 Vegreferanse:  1543 PV99853 HP1 m0 - 179 

Fartsgrense:  30 km/h 

 
 

3. Gussiåsen, strekning Sagtroa til Litl – Gussiåsen. Lengde 1645 meter.  



Vegreferanse:  1543 KV1204 HP1 m0 - 3352 
Fartsgrense: 50 km/h 

 

 

   
 

 

Vurdering 

 

Husbyvegen og vegen på Gussiås fra Sagtroa til Litj- Gussiås er i svært dårlig stand, Husbyvegen i 
dårligere stand enn vegen på Gussiås. Skal en asfaltere disse vegene er det mulig at hele 
prosjektbudsjettet går til en veg.  

 

Vegstrekket i Eikesdalen, fra skolen og ned til kai er kommunal veg. Denne ble overtatt av 
kommunen i 1991 i forbindelse med bygging av Eikesdalstunnelen. Det er sterkt ønskelig fra 
beboere i Eikesdalen å få asfaltert vegen og plassen, da det støver mye i området. Dette gir også 
støvplager for campingplassen like ovenfor. Eikesdal er vindutsatt. Mardalsfossen har ca 20 000 
besøk i året, og mange er nede på kaiområdet i forbindelse med tur til Mardalsfossen, slik at dette 
er kanskje et av de mest besøkte området i Nesset kommune. I tillegg holdes det arrangement som 
Eikesdalsdagene, platting dans og veteranbiltreff i tilknytning til dette området. Kaien er også 
beredskaps- kai for Eikesdalsfergen, hvis det skulle gå ras mellom Eresfjord og Eikesdal. Det er 
gode argumenter for å legge asfalt i området.  

 

Det er vektlagt fra administrasjonens side å reasfaltere i områder og veger som er mye brukt, og 
hvor det er stort behov på grunn av svært dårlige vegforhold. Dårlige vegforhold som kan skade 
kjøretøy, kan føre til at Nesset Kommune kommer i et erstatningsansvar ovenfor privatpersoner 
som får ødelagt kjøretøy. 

 

Administrasjonen foreslår å prioritere Eikesdalsvegen og Husbyvegen, hvor det kanskje vil være 
mulig å få asfaltert begge stedene innenfor budsjett. Prosjektet må utlyses på Doffin, da budsjett på 
kr 1 000 000,- overstiger terskelverdien.  

 

 



Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet finansieres ved låneopptak. Økt låneopptak fører til økte renteutgifter og dermed økte 
driftsutgifter. 

Betydning for folkehelse 

Gode veger gir økt vegsikkerhet og kan forhindre ulykker, som igjen kan ha påvirkning på 
enkeltpersoner og folkehelsen.  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 14/16 19.05.2016 

Nesset formannskap  09.06.2016 

Nesset kommunestyre  23.06.2016 

 
 
 

Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage 

Vedlegg 

1 Tilsynsrapporter Eresfjord barnehage 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 

 

Finansieres med låneopptak. 

 

 

Saksopplysninger 

Kystlab-Prebio as fører rutinemessig tilsyn med barnehager og skoler etter Forskrift om Miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995. Årets tilsyn ved Eresfjord barnehage ble 
gjennomført 29.februar og tilsynet oppretthold avviket om manglende egnet oppstillingsplass for 
barnevogner. Se vedlegg. Avviket ble første gang anmerket i 2014.   

Egnet oppstillingsplass for barnevogner gjelder når barn skal sove ute. Oppstillingsplassen skal ha 
overdekking og skjerming fra vær og vind, skjerming fra dyr, tilsyn fra personalet og mulighet for 
evakuering. 

I dagens situasjon oppbevares barnevognene i et innvendig rom og trilles ut i det fri når barna skal 
sove. Oppbevaring av vognene er ivaretatt, men det mangler altså le-funksjoner som et vognskur 
innehar.  

Samtidig med at det bygges et vognskur vurderes det også å legge til areal for et utelager. 
Eksisterende utelager er et lite plankeskur av ferdigbod-konsept. Det er veldig lite og 
tilårskomment. Det lar seg ikke gjøre å lagre snøfres eller plenklipper her, kun lettere hageredskap 
og noen plastikkstoler. 

Det legges derfor opp til å fjerne eksisterende utebod/plankeskur og bygge et utelager med både 
lagerfunksjon og vognoppstillingsplass under samme tak. En miniutgave av et garasje/carport-
bygg. Et 25-30m2 uisolert utelager der beregnet kostnad er kr 300 000. 

 

Arkiv: 614 
 

Arkivsaksnr: 2015/1088-2 
 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 



 

 

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

 

Vurdering 

Avviket fra tilsynsmyndigheten blir opprettholdt inntil en skjermet oppstillingsplass er etablert. 
Det er ikke tillatt å stille vognene opp under takfoten på f.eks. le-side av barnehagen. Avviket er 
påpekt for 3.gang og det forventes en handlingsplan oppimot lukking av avviket hvis det fortsatt 
skal være barnehagedrift i lokalene.  

Det er fornuftig å vurdere eksisterende utebod/plankeskur sammen med handling ihht avviket da 
uteboden ikke tjener sine funksjoner tilstrekkelig samtidig som den er slitt og gammel. 

Plassering av en skjermet oppstillingsplass samt et utelager sammenfaller med dagens situasjon og 
plasseringen er hensiktsmessig i forhold til barnehagens drift. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak. 

 

Betydning for folkehelse 

Barnehagevirksomheter er regulert under strenge forskrifter. Til gjengjeld vokser barna, 
kommunens innbyggere, opp i sikrere og mer forsvarlige miljøer som øker forutsetningen for god 
helse. 
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Eresfjord barnehage
6470 Eresfjord

Deres ref.: Arkivkoder: Saksbehandler: Dato:
Journalnr.: 0013/16
Saksnr.: 16/0013
Bedrift: Eresfjord barnehage

Rolf Erik Nustad
E-post:
ren @kystlab prebio .no
Telefon: 92 47 82 92

2.3.20 16

Eresfjord barnehage - Nesset – Tilsynsrapport

1 . INNLEDNING
Det vises til hyggelig møte den 29 .2.2016 . Tilstede fra virksomheten var styrer
Tove Marit Krogset. Fra Kystlab -PreBIO AS møtte Rolf Erik Nustad . Besøket
gjaldt rutinemessig tilsyn etter Forskrift om Milj ørettet helsevern i barnehager og
skoler m.v. av 01.12.1995 .

Tema for tilsynet var:

- Internkontroll
- Utforming og innredning
- Mulighet for aktivitet og hvile m.v.
- Måltid
- Psykososiale forhold
- Rengjøring og vedlikehold
- Sikkerhet og helse messig beredskap
- Førstehjelp
- Smitteve rn
- Inneklima/luftkvalitet
- Lydforhold

1.1 Avvik og anmerkninger
I dette dokumentet defineres avvik som overtredelse av krav fastsatt i eller i
medhold av Forskrift om miljøtettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Anmerkning defineres som forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men der tilsynsorganet mener det finnes forbedringspotensial.

Funn: 7 avvik og 4 anmerkninger
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2. PUN KTER GJEN NOMGÅTT PÅ TILSYN ET

§ 4. Internkontroll

” Lederav virksomhetenhar ansvarfor å påseat bestemmelsenei, eller i medholdavdenne
forskrift overholdes,ogskalrettesegetterdepåleggsomkommunestyrettil enhvertid gir.
Virksomhetenskalpåseat deter etablertet internkontrollsystem” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetenetablertet fungerendeinternkontrollsystem? X
2. Rutinerfor å fangeoppogdokumentereavvik, samtvurderekorrigerendetiltak? X
3. Rutinerfor å fangeoppogdokumentereulykker/nestenulykker,samtvurderetiltak? X
Kommentarer:
1.-3. Internkontrollsystemetbrukes,menkunnemedfordelhablitt merbrukt(avalle ansatte).

§ 9 Utforming og innredning

” Lokaleneoguteområdetskalværeutformetog innredetslik at forskriftensformål ivaretas.
Funksjonshemmedesbehovskal ivaretas.Virksomhetenskalværeutformetog innredetslik at
tilfredsstillenderenholdogavfallshåndteringer mulig” .

Ok Anm. Avvik

1. Er arealnormenoppfylt? X
2. Er detbruktbyggematerialer,innredningerog gulvmaterialersomikke bidrarnegativt til

inneklima?
X

3. Er sanitæreanleggtilfredsstillende? X
4. Ble detgjort observasjoneravuønskedeforholdpåuteområdet(undertilsynet)? * X
5. Ble detgjort observasjoneravuønskedeforholdpåinneområdet(undertilsynet)? X
6. Oppbevareskjemikalierpåensikkermåte?Er produktdatabladlett itlgjengelig? X
Kommentar:
* Observasjonerav uteområdetvar begrensetpga.snø.

2. Gulv i grovgarderobevarslitt og lite egnetfor effektiv rengjøring.
5. - Komfyrvernrundtkokeplateneogbarnesikringpåkomfyrdørmanglet.

- Oppbevaringav bæreposermåflytteshøyrereopp.
- Skåldesperremangletpåkjøkkenet

§ 10Mulighet for aktivitet oghvile m.v.

” Virksomhetenskalplanleggesog drivesslik at dendekkerulike behovfor aktivitetog hvile” . Ok Anm. Avvik

1. Er uteområdetslik atdetgir godemuligheterfor lek/aktivitetfor alle aldersgrupperi
virksomheten?

X

2. Gir inneområdetgodemuligheterfor lek/aktivitetfor allealdersgrupper? X
3. Finnesdetegnederomi barnehagenfor barnsomtrengersøvnoghvile? X
Kommentar:
3. Virksomhetenharikke egnetoppstillingsplassfor barnevogner.

§ 11Måltid

” Detskalfinnesegnedemuligheterfor bespisningsomogsåivaretarmåltidetssosialefunksjoner.
Virksomhetenskali nødvendigutstrekningha tilfredsstillendemulighetfor lagring, tilberedningog
serveringav mati samsvarmednæringsmiddellovgivningen” .

Ok Anm. Avvik

2. Lett tilgangtil håndvaski forbindelsemedmåltid? X
3. Rutinerfor hygieniskhåndteringogoppbevaringav mat? X
Kommentar:
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§ 12Psykososialeforhold

” Virksomhetenskalfremmetrivsel og godepsykososialeforhold” . Ok Anm. Avvik

1. Er detetablertnettverktilknyttet virksomhetenbeståendeavfor eksempel
skolehelsetjenesten/helsestasjon,PP-tjenesten,barnevernetellerandre?

X

2. Har virksomhetenrutiner/planerfor å forebygge,oppdageog få slutt påmobbing? X
3. Har virksomhetenrutiner/planersomsikrer jevnlig samarbeidmedforeldreogelever/barn

(foreldremøter,samarbeidsutvalgsmøterm.a.)?
X

Kommentar:

§ 13Rengjøringogvedlikehold

” Dedelerav virksomhetensinnendørsarealersomer i daglig bruk,skalha forsvarlig renholdetter
hygienisktilfredsstillendemetoder.Hovedrengjøringskalgjennomføresårlig i innendørsarealer.
Uteområdetog tekniskanleggskalvedlikeholdesog rengjøresetterbehov” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetenrenholdsplan,oggjennomføreshovedrengjøringminstengangi året? X
2. Rutinerfor å følgeopprenholdetoggi tilbakemeldingtil renholdspersonellet? X
3. Var virksomhetengodtrengjortundertilsynet,ogvargulv og lokalergodttilrettelagtfor

renhold?
X

4. Har skolen/barnehagenrutinerfor vedlikeholdinneogute? X
5. Systemfor å registrerevedlikeholdsbehov,samtformidle dettevideretil ansvarliginstans? X
Kommentar:
3. Gulv i grovgarderobevarslitt og lite egnetfor effektiv rengjøring.

§ 14Sikkerhetoghelsemessigberedskap

” Virksomhetenskalplanleggesog drivesslik at skaderogulykkerforebygges.Virksomhetenskal
ha rutiner for håndteringav ulykkes- og faresituasjoner.Rutinerogsikkerhetsutstyrskalværekjent
for alle, herunderbarnogelever” .

Ok Anm. Avvik

1. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor jevnlig ettersynav lekeplassutstyroguteområdet? X
2. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor periodisk,grundigettersynavinneområdet? X
3. Har virksomhetendokumenterterutinerfor periodisk,grundigettersynav uteområdet? X
4. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor sikkerhetpåtur/turertil vann? X
5. Harvirksomhetenengjennomgåttplan(beredskapsplan)for håndteringav ulykker? X
7. Organiseresvaktordningfor uteområdetpåentilfredsstillendemåte? X
Kommentar:
1. Denukentligesjekkenav uteområdetmåbli bedrefulgt opp.

§ 15Førstehjelp

” Virksomhetenskalha førstehjelpsutstyri tilstrekkeligmengdeogav tilfredsstillendestandard.
Utstyretskalværeforsvarligplassert.Virksomhetenseierskalsørgefor at alle ansatteer kjentmed
hvor utstyretoppbevaresoghvordanhjelp ytes” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetentilstrekkeligførstehjelpsutstyr? X
2. Kjenneransattehvor utstyreter plassert,oger detrutinerfor etterfylling? X
3. Fåransattejevnlig opplæringi førstehjelp?I tillegg livredningnårdeter påkrevd? X
4. Forefinnesdokumentasjonoverutførtopplæring? X
Kommentar:
2. Innholdsfortegnelsenfor førstehjelpsutstyretburdeværtmerdetaljert.
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§ 17Smittevern

” Virksomhetenskalplanleggesog drivesslik at risikoenfor spredningav smittsommesykdommer
blir såliten sompraktiskmulig” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetenskriftlige rutinerfor informasjontil foreldrevedfor eksempelluseepedimi
ellerutbruddavsmittsommesykdommer?

X

2. Har virksomhetenrutinerfor hvor lengebarnskalværebortevedsmittsommesykdommer? X
3. Har personelletgodtkjennskaptil symptomerpåsmittsommesykdommer? X
5. Oppslag/rutinerfor håndvask,ogopptørkingav blod/oppkastm.m.? X
7. Er stelleplasserhygieniskeoggodttilrettelagt? X
8. Har virksomhetenrutiner for å hindresmitteogsikkerheti forhold til kontaktmed
dyr/gårdsbesøk?

X

9. Rutinerfor at foresatteer orientertom gardsbesøket? X
Kommentar:
5. Rutinerfor håndvaskkunnemedfordelhaværthengtopp.
8. Barnehagenmanglerrutinerfor kontaktmeddyr/gårdsbesøk.

§ 19 Inneklima/luftkvalitet

” Virksomhetenskalha tilfredsstillendeinneklima,herunderluftkvalitet.Temperaturreguleringog
ventilasjonskalværetilpassetbruksområdetogårstidsvariasjoner.Denrelativeluftfuktigheteni
rommenemåligge pået slikt nivå at fare for muggdannelser ikkeforekommer.Ioniserendestråling
skalikkeoverstigeallmentakseptertnivå” .

Ok Anm. Avvik

6. Er detforetattradonmålingi virksomheten? X
Kommentar:
6. Resultaterfra radonmålingenkunneikke fremvises.

§ 21Lydforhold

” Virksomhetenslokalerog uteområdeskalha tilfredsstillendelydforhold” . Ok Anm. Avvik

1. Er utendørsområdenebelastetmedstøyfra spesielle kilder? X
2. Er lydforholdenei inneområdettilfredsstillende? X
Kommentar:
Sevedleggfor resultaterfra gjenklangsmålinger.

3. KON KLUSJON

Godkjenningen som ble vedtatt av kommunelegen i Nesset kommune er
fremdeles gyldig, men det forven tes at virksomheten til en hver tid drives i
samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Godkjenningen er ikke i seg selv et
kvalitetsstempel på virksomheten.

Under følger en oppsummering av avvik og anmerkninger.
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__________________________________________________________________________________________

Avvik nr. 1: Komfyrvern rundt kokeplatene og barnesikring på komfyrdør
manglet.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Ko mmentar: Komfyrvern samt barnesikring på komfyrdøra må på plass for å
forhindre at barna brenner seg.

Avvik nr. 2 : Skåldesperre manglet på kjøkkenet.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Skåldesperre må på plass, slik at barna ikke brenner seg på varmt
vann.

Avvik nr. 3 : Virksomheten har fortsatt ikke egnet oppstillingsplass for
barnevogner.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 10 Muligheter for aktivitet og hvile.
Kommentar: Følgende hensyn skal være ivaretatt ved valg av plassering av
vogner når barn skal sove ute:

� Overdekking og skjerming fra vær og vind
� Tilsyn fra personalet
� Skjerming fra dyr(f.eks. katter)
� Muligheter for evakuering

Dette har vært ett avvik siden forrige tilsyn for to år siden .

Avvik nr. 4 : Gulv i grovgarderobe var slitt og lite egnet for effektiv rengjøring.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12 .1995 §§9 Utforming og innredning og 13 Rengjøring og vedlikehold
Kommentar: Ruglete gulv vanskeliggjør effektiv rengjøring.

Avvik nr. 5 : Den ukentlige sjekken av uteområdet må bli bedre fulgt opp.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehag er og skoler m.v. av
01.12.1995 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap .
Kommentar: Barnehagen har en sjekkliste, men denne signeres bare når noe
har blitt oppdaget/utført på uteområdet . Denne må også signeres/kvitteres for
utført, ukentlig sjekk.

Avvik n r. 6 : Barnehagen mangler rutiner for kontakt med dyr/gårdsbesøk.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 17 Smittevern .
Kommentar: Virksomheten er av og til på gårdsbesøk, og må ha på plass
rutiner for det te. Se www.fhi.no og www.mattilsynet.no .
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Avvik nr. 7 : Resultater fra radonmålingen kunne ikke fremvises.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 19 Inneklima/luftkvalitet .
Kommentar: Resultater må fremskaf fes, ellers må en ny måling foretas. Måling
må skje i minimum to måneder i vinterhalvåret(oktober – april).

__________________________________________________________________________________________

Anmerkning nr. 1: Internkontrollsystemet brukes, men kunne med fordel ha
blitt mer brukt(av alle ansatte).

Anmerkning nr. 2: Barnehagen bør finne et annet sted å oppbevare
bæreposer. Bæreposene blir lagret i nederste skuffe på kjøkkenet. For å unngå
kvelningsfare, bør disse flyttes høyere opp.

Anmerkning nr . 3 : Innholdsfortegnelsen for førstehjelpsutstyret burde vært
mer detaljert (f.eks. antall av hver artikkel) .

Anmerkning nr. 4 : Rutiner for håndvask kunne med fordel ha vært hengt
opp(rutinene er på plass i dag – i en perm).

______________________________ _______________________ ___________

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding når avvik nr. 1 - 8 er lukket, og
senest innen 1 . april 2016 .
På omfattende tiltak, vil det kunne være tilstrekkelig at virksomheten har
påbegynt planarbeidet og har utarbeidet en fremd riftsplan.

Tilbakemelding om lukking av avvik kan sendes på e-mail til
ren @kystlab prebio .no ,
eller i brevs form til Kystlab -PreBIO AS, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Mrk:
Miljørettet Helsevern.
Ta kontakt med undertegnede rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen

Søren Madsen Rolf Erik Nustad
Stedfortredende komm unelege
Nesset kommune

Rådgiver
Kystlab -PreBIO AS
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1 vedlegg: gjenklangsmålinger
Vedlegg: gjenklangsmålinger

Kjøkken/spiserom
Frekvenser Måling 1 Måling 2 Gjennomsnitt Grenseverdi

125 Hz 0,37 0,39 0,38 0,84

250 Hz 0,42 0,41 0,42 0,60

500 Hz 0,48 0,47 0,48 0,60

1 kHz 0,50 0,51 0,51 0,60

2 kHz 0,50 0,54 0,52 0,60
Kommentar: Målingene viste fine resultater

Lekeavdeling
Frekvenser Måling 1 Måling 2 Gjennomsnitt Grenseverdi

125 Hz 0,32 0,29 0,31 0,84

250 Hz 0,34 0,38 0,36 0,60

500 Hz 0,47 0,41 0,44 0,60

1 kHz 0,48 0,42 0,45 0,60

2 kHz 0,45 0,41 0,43 0,60
Kommentar: Målingene viste fine resultater

Grenseverdier er hentet fra NS8175: 2008
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 15/16 19.05.2016 

Nesset formannskap  09.06.2016 

Nesset kommunestyre  23.06.2016 

 
 
 

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.  
 

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 
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 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/596-1 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



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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Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med 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.  
Botjenesten Holtan fikk en etterlengtet renovering høsten 2015. I det daværende prosjektet var det 
meningen at også badene ved bofellesskapet, og Villa-vent ventilasjonssystemet ved 
omsorgsboligene skulle renoveres. Det ble dessverre ikke tid til gjennomføringen av hele prosjektet 
den gang, og den delen av prosjektet som omfattet badene og ventilasjon ble derfor kuttet ut og 
satt ytterligere på vent. Prosjektet hadde da i utgangspunktet en totalramme på kr 1 500 000, men 
ble redusert til kr 750 000. 
Behovet for totalrenovering av badene ( 11 stk.) er fremdeles stort. Badene har stått urørt hva 
gjelder rehabilitering siden Botjenesten Holtan ble bygget midt på 90-tallet. Villa-vent systemet i 
omsorgsboligene på Holtan-området er betydelig svekket av elde, og fungerer nå dårlig. Badene i 
de eldste av omsorgsboligene står nå overfor en totalrehabilitering. 

 
Vurdering 

Generelt på hele Holtan-området så er badene etablert med lite fall mot sluk. Dette gir utfordringer 
med vann ved dusjing. Ved Botjenesten Holtan opplever man at vann renner fra dusjsonen ved 
badene og ut i både soverom og gang. Noe som er til ulempe både for beboerne og personell. Det 
bør kunne forventes at dusjen skal kunne benyttes uten å måtte tette mot døråpninger med 
håndklær. Dette skaper ekstraarbeid for personalet både ved tørking av gulv og ekstra klesvask. 
Badene ved Botjenesten er også lite tilrettelagt for de utfordringene som beboerne der har. Noe 
som vanskeliggjør eget stell.  

Arkiv: 614 
 

Arkivsaksnr: 2015/1134-1 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



Ved omsorgsboligene, hvor det er basert på egen husholdning med tilsyn, skaper vannet 
problemer innad i baderommene. Vann renner innunder både skap og vaskemaskiner, noe som 
skaper lukt og ubehag. I en privat bolig ville dette problemet kunne vært løst ved å sette inn 
dusjkabinett. Dette kan ikke gjøres hverken ved Botjenesten eller ved omsorgsboligene, da badene 
og dusjen må kunne benyttes av personer med nedsatt funksjonsevne.  

Ventilasjonen i bebyggelsen ved Holtan-området er et avsug fra bad og kjøkkenventilator som 
drives av kjøkkenventilatoren. Det betyr at for at dette systemet skal fungere må 
kjøkkenventilatoren være på til enhver tid. Det er ønskelig å legge om dette, slik at man får et 
separat avtrekk fra bad. Kjøkkenventilatorene har også svært dårlig avsugskapasitet, noe vi stadig 
får klager på fra beboerne. Da omsorgsboligene er basert på selvhushold, med daglig tilsyn, må det 
kunne forventes at beboerne skal kunne tilberede mat uten at leiligheten blir fylt av stekos. Det er 
derfor ønskelig med en tradisjonell kjøkkenventilator uten dette Villa-vent systemet. Da kan man 
også slippe unødig støy fra kjøkkenventilatoren, da denne kan skrus av og på ved behov, og 
slipper å være på kontinuerlig.  

Avtrekket fra badene i omsorgsboligene er flere steder så dårlig at himlingsplatene har begynt å bli 
deformerte på grunn av fuktighet. Gulvbelegget viser også synlige tegn til slitasje og elde, noe som 
også gjør de vanskeligere å holde ren. Beboerne på Holtan-området har forskjellig grad av nedsatt 
funksjonsevne, og det bør derfor legges opp til at de daglige gjøremålene kan gjøres så enkle og 
overkommelig som mulig.  

De fleste badene, både ved bofellesskapet og omsorgsboligene, har behov for en total 
rehabilitering. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dette er et 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 2 300 000.  
 

Betydning for folkehelse 

Renoveringen av badene og avtrekk på Holtan-området vil ha stor betydning for beboerne og 
personell. Muligheten til selv å kunne utføre daglig stell og enkel daglige gjøremål skaper 
mestringsfølelse og fremmer trivselen til beboerne. Da dette er beboere med forskjellig grad av 
nedsatt funksjonsevne, vil tilrettelagte bad hjelpe både de ansatte og beboerne til en enklere 
hverdag. 
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Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage 

Vedlegg 

1 Tilsynsrapporter  Vistdal barnehage 

 
 

Rådmannens innstilling 

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017. Finansieres med låneopptak. 

 

Finansieres med låneopptak. 

 

Saksopplysninger 

Kystlab-Prebio as fører rutinemessig tilsyn med barnehager og skoler etter Forskrift om Miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995. Årets tilsyn ved Vistdal barnehage ble gjennomført 
29.februar og tilsynet anmerket gjerde ved barnehagen. Det ble ikke avviket, men de har gitt oss et 
forhåndssignal om at ved deres visuell stikkontroll «begynner gjerde å bli slitt noen steder». Se 
vedlegg.  

Gjerdet er av eldre type, oppført av trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål og 
bunntråd. Barnehagevirksomheten har flere ganger de senere par årene varslet om problemer med 
gjerdet da pålene har begynt å løsne og toppen av gjerdet har blitt slakkere og bøyes ned.  

Det er viktig at gjerdet blir utskiftet før det får ytterliggere funksjonssvikt og av virksomheten selv 
eller tilsynsmyndighetene anføres som avvik.    

Nytt gjerde vil være av typen barnehagegjerde som er av metall, vedlikeholdsfritt, klatresikkert og 
avstivet i topp og bunn.  

Beregnet kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med 
utførelse i 2017. Finansieres med låneopptak. 

 

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

 

Arkiv: 614 
 

Arkivsaksnr: 2015/1093-2 
 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 



Vurdering 

Kommunen har de siste årene brukt mye ressurser på rehabilitering av gjerder ved skole- og 
barnehagevirksomheter.  Det har stort sett vært brukt trepåler til bæring av gjerdene tidligere og 
erfaringsmessig har gjerdene nå nådd en alder der trepålene har begynt å råtne under bakkenivå 
og dermed mister de sin stabilitet.  

Gjerde ved Vistdal barnehage er nå i så dårlig forfatning at det må byttes ut.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak. 

 

Betydning for folkehelse 

Barnehagevirksomheter er regulert under strenge forskrifter. Til gjengjeld vokser barna, 
kommunens innbyggere, opp i sikrere og mer forsvarlige miljøer som øker forutsetningen for god 
helse. 
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Vistdal barnehage
6364 Vistdal

Deres ref.: Arkivkoder: Saksbehandler: Dato:
Journalnr.: 0014/16
Saksnr.: 16/0016
Bedrift: Vistdal barnehage

Rolf Erik Nustad
E-post:
ren @kystlab prebio .no
Telefon: 92 47 82 92

2.3.20 16

Vistdal barnehag e - Nesset – Tilsynsrapport

1 . INNLEDNING
Det vises til hyggelig møte den 29 .2.2016 . Tilstede fra virksomheten var styrer
Jorunn Aspås Rindal og vaktmester Anton Even Lønset . Fra Kystlab -PreBIO AS
møtte Rolf Erik Nustad . Besøket gjaldt rutinemessig tilsy n etter Forskrift om
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.1995 .

Tema for tilsynet var:

- Internkontroll
- Utforming og innredning
- Sikkerhet og helsemessig beredskap
- Førstehjelp
- Smitteve rn
- Lydforhold

1.1 Avvik og anm erkninger
I dette dokumentet defineres avvik som overtredelse av krav fastsatt i eller i
medhold av Forskrift om miljøtettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Anmerkning defineres som forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men der tilsyns organet mener det finnes forbedringspotensial.

Funn: 9 avvik og 3 anmerkninger
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2. PUN KTER GJEN NOMGÅTT PÅ TILSYN ET

§ 4. Internkontroll

” Lederav virksomhetenhar ansvarfor å påseat bestemmelsenei, eller i medholdavdenne
forskrift overholdes,ogskalrettesegetterdepåleggsomkommunestyrettil enhvertid gir.
Virksomhetenskalpåseat deter etablertet internkontrollsystem” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetenetablertet fungerendeinternkontrollsystem? X
2. Rutinerfor å fangeoppogdokumentereavvik, samtvurderekorrigerendetiltak? X
3. Rutinerfor å fangeoppogdokumentereulykker/nestenulykker,samtvurderetiltak? X
Kommentarer:

§ 9 Utforming og innredning

” Lokaleneoguteområdetskalværeutformetog innredetslik at forskriftensformål ivaretas.
Funksjonshemmedesbehovskalivaretas.Virksomhetenskalværeutformetog innredetslik at
tilfredsstillenderenholdogavfallshåndteringer mulig” .

Ok Anm. Avvik

4. Ble detgjort observasjoneravuønskedeforholdpåuteområdet(undertilsynet)? X
5. Ble detgjort observasjoneravuønskedeforholdpåinneområdet(undertilsynet)? X
6. Oppbevareskjemikalierpåensikkermåte?Er produktdatabladlett itlgjengelig? X
Kommentar:
* Observasjonerav uteområdetvar begrensetpga.snø.
4.
- Mot parkeringsplassenvar detmye,tettpakketsnøpåbeggesiderav gjerdet.Barnkunneenkelthagåttoverogut på
parkeringsplass/vei.
- Dengamlebåtenpåuteområdetvar tildels morken,oghaddeflereutståendespikre.
- Flereklatretrærhelt inntil gjerdet.

5.
- Pålekerommetvardettrestoreog til delstungeskapsomikke var festetfasti veggen.
- Komfyrvernrundtkokeplateneogbarnesikringpåkomfyrdørmanglet.̈

6. Produktdatabladenebørværeoppbevartpåvaskerommet,derkjemikalienebefinnerseg.

§ 14Sikkerhetoghelsemessigberedskap

” Virksomhetenskalplanleggesog drivesslik at skaderogulykkerforebygges.Virksomhetenskal
ha rutiner for håndteringav ulykkes- og faresituasjoner.Rutinerogsikkerhetsutstyrskalværekjent
for alle, herunderbarnogelever” .

Ok Anm. Avvik

1. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor jevnlig ettersynav lekeplassutstyroguteområdet? X
2. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor periodisk,grundigettersynavinneområdet? X
3. Har virksomhetendokumenterterutinerfor periodisk,grundigettersynav uteområdet? X
4. Harvirksomhetendokumenterterutinerfor sikkerhetpåtur/turertil vann? X
5. Harvirksomhetenengjennomgåttplan(beredskapsplan)for håndteringav ulykker? X
Kommentar:
1. Dokumenterterutinerfor enukentligsjekkkunneikke fremvises.
2. Virksomhetenhar,ifølge styrer,gjennomgangav inneområdet2 gangerårlig. Dokumentasjonpådettekunneikke
fremvises.
3. Virksomhetenhar,ifølge styrer,gjennomgangav uteområdet2 gangerårlig. Dokumentasjonpådettekunneikke
fremvises.
4. Det mangletrutinerfor sikkerhetpåtur.
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§ 15Førstehjelp

” Virksomhetenskalha førstehjelpsutstyri tilstrekkeligmengdeogav tilfredsstillendestandard.
Utstyretskalværeforsvarligplassert.Virksomhetenseierskalsørgefor at alle ansatteer kjentmed
hvor utstyretoppbevaresoghvordanhjelp ytes” .

Ok Anm. Avvik

1. Har virksomhetentilstrekkeligførstehjelpsutstyr? X
2. Kjenneransattehvor utstyreter plassert,oger detrutinerfor etterfylling? X
3. Fåransattejevnlig opplæringi førstehjelp?I tillegg livredningnårdeter påkrevd? X
4. Forefinnesdokumentasjonoverutførtopplæring? X
Kommentar:
2. En innholdsfortegnelsefor førstehjelpsutstyretbørværepåplass.

§ 17Smittevern

” Virksomhetenskalplanleggesog drivesslik at risikoenfor spredningavsmittsommesykdommer
blir såliten sompraktiskmulig” .

Ok Anm. Avvik

11. Fuglebrett;plasseringslik atbarnaikke hartil gang, rengjøringogutplasseringav matskal
foregå slik atsmitteoverføringforebygges?

X

Kommentar:
11.Fulglebrettetmåentenflyttesutenforgjerdet,eller fjernesmedtankepåsmitteoverføring.

§ 21Lydforhold

” Virksomhetenslokalerog uteområdeskalha tilfredsstillendelydforhold” . Ok Anm. Avvik

1. Er utendørsområdenebelastetmedstøyfra spesiellekilder? X
2. Er lydforholdenei inneområdettilfredsstillende? X
Kommentar:
Sevedleggfor resultaterav gjenklangsmålinger.

3. KO NKLUSJON

Godkjenningen som ble vedtatt av kommunelegen i Nesset kommune er
fremdeles gyldig, men det forventes at virksomheten til en hver tid drives i
samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Godkjenningen er ikke i seg selv et
kvalitetsstempel på vir ksomheten.

Under følger en oppsummering av avvik og anmerkninger.
__________________________________________________________________________________________

Avvik nr. 1: Mot parkeringsplassen var det mye, tettpakket snø på begge sider
av gjerdet.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Barn kunne enkelt ha gått over og ut på parkeringsplass/vei. Her
må det bedre brøyterutiner på plass for å unngå at dette skjer igjen.
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Avvik nr. 2: Den gamle leke båt en på uteområdet var tildels morken i bunnen ,
og hadde flere utstående spikre.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Båten må enten rustes opp, eller fjernes.

Avvik nr. 3 : Uteområdet hadde flere klatretrær som ligger helt inntil gjerdet.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Grener som muliggjør klatring i disse trærne må fjernes, da det er
stor fare for skade hvis barn skulle falle oppå gjerdet/gjerdestolper.

Avvik nr. 4 : På lekerommet var det tre store og til dels tunge skap som ikke var
festet fast i veggen.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Disse må festes på forsvarlig vis for å unngå at de faller over
barn. Komfyrvern rundt kokeplatene og barnesikring på komfyrdør manglet.

Avvik nr. 5 : Komfyrvern rundt kokeplatene og barnesikring på komfyrdør
manglet.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 9 Utforming og innredning .
Kommentar: Komfyrvern samt barnesikring på komfyrdøra må på plass for å
forhindre at barna brenner seg. I tillegg må personalet forvisse seg om at skolen
sine to komfyrer(delt kjøkken) ikke brukes samtidig som barnehagebarn er på
kjøkkenet.

Avvik nr. 6 : Dokumenterte rutiner for en ukentlig sjekk for uteområdet kunne
ikke fremvises.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap .
Kommentar: Den ukentlige sjekken som blir foretatt må dokumenteres og
signeres av den som står for kontrollen.

Avvik nr. 7 : Dokumen tasjon på en periodisk, grundig gjennomgang av inn e- og
uteområdet kunne ikke fremvises.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap .
Kommentar: Virksomheten har, ifølge styrer, gjennomgang av både inn e- og
uteområdet 2 ganger årlig.

Avvik nr. 8 : Det manglet rutiner for sikkerhet på tur.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap .
Kommenta r: En rutine kan gjerne kombineres med pakkeliste for tur hvis det er
hensiktsmessig.
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Avvik nr. 9 : Fulglebrettet må enten flyttes utenfor gjerdet, eller fjernes med
tanke på smitteoverføring.
Avvik fra: Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av
01.12.1995 § 17 Smittevern .
Kommentar: Slik plasseringen på ful gebrettet er nå, kan det være fare for at de
minste barna kan spise rester av fuglefrø, snø, sand eller jord fra steder fuglene
har vært.

__________________________________________________________________________________________

Anmerkning nr. 1: Produktdatabladene bør være oppbevart på vaskerommet,
der kjemikaliene befinner seg. En kopi kan gjerne være i en perm, der de
befinner seg i dag.

Anmerkning nr. 2: En innholdsforte gnelse for førstehjelpsutstyret bør være på
plass. Dette vil gjøre regelmessig kontroll og etterfylling enklere for den som har
ansvaret.

Anmerkning nr. 3: Gjerdet rundt uteområdet begynner å bli slitt enkelte
steder. I tillegg har barnehagen en utfordrin g når det kommer snø, da gjerdet
blir presset innover som følge av snømassene som blir plassert inntil av
brøytebilen. Se før øvrig avvik nr. 1.
_____________________________________________________ ___________

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding når avvik nr. 1-8 er lukket, og senest innen
15 . april 2016 .
På omfattende tiltak, vil det kunne være tilstrekkelig at virksomheten har
påbegynt planarbeidet og har utarbeidet en fremdriftsplan.

Tilbakemelding om lukk ing av avvik sendes helst på e-mail til:
ren @kystlab prebio .no ,
eller i brevs form til :
Kystlab -PreBIO AS, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Mrk: Miljørettet Helsevern.

Ta kontakt med undertegnede rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen

Søren Madsen Rolf Erik Nustad
Stedfortredende komm unelege
Nesset kommune

Rådgiver
Kystlab -PreBIO AS
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1 vedlegg: gjenklangsmålinger
Vedlegg: gjenklangsmålinger

Oppholdsrom
Frekvenser Måling 1 Måling 2 Gjennomsnitt Grenseverdi

125 Hz 0,30 0,41 0,36 0,84

250 Hz 0,37 0,33 0,35 0,60

500 Hz 0,28 0,28 0,28 0,60

1 kHz 0,26 0,29 0,28 0,60

2 kHz 0,27 0,28 0,28 0,60
Kommentar: Målingene viste fine resultater

Dukkehjørnet
Frekvenser Måling 1 Måling 2 Gjennomsnitt Grenseverdi

125 Hz 0,42 0,42 0,42 0,84

250 Hz 0,30 0,35 0,33 0,60

500 Hz 0,28 0,27 0,28 0,60

1 kHz 0,27 0,26 0,27 0,60

2 kHz 0,22 0,26 0,24 0,60
Kommentar: Målingene viste fine resultater

Grenseverdier er hentet fra NS8175: 2008
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Spleiselag mellom Eresfjord idrettslag og Nesset kommune til 
rehabilitering av friidrettsanlegg ved Eresfjord skole og stadion 

 
 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre bevilger kr. 130 000 til renovering av friidrettsanlegget ved Eresfjord 
stadion/Eresfjord skole i samspleis med initiativtaker Eresfjord idrettslag.  

Bevilgningen tas inn i budsjettkorrigering 1.halvår 2016.  

Det understrekes at det faktum at Nesset kommune eier grunnen til anleggene her er helt 
avgjørende for at kommunen velger å gå inn med økonomiske midler.  

 

Finansiering ved økning i lånemidler eller omdisponering av ubrukte lånemidler.  

 

 

Saksopplysninger 

I en avtale inngått i 1977 med varighet 40år, leier Nesset kommune ut grunnen ved Eresfjord skole 
til Eresfjord idrettslag. Nesset kommune eier, mens Eresfjord idrettslag har etablert og bygd ut det 
som i dag er Eresfjord stadion med fotballbane, sandvolleyballbane og friidrettsanlegg. Eresfjord 
idrettslag har det fulle ansvaret med å drifte og vedlikeholde arealet og anleggene.   

I 2014 satte Eresfjord idrettslag (EIL) i gang arbeidet med rehabilitering av friidrettsanlegget som 
inneholder løpebane, lengdegrop og ring for kulestøt. Anlegget var tilårskommen og gjengrodd, i 
praksis ute av drift. Arbeidet har kommet godt i gang og de har selv regissert og gjennomført 
rehabiliteringstiltakene ved hjelp av egne midler, gaver og tilskudd.  

EIL har søkt spillemidler gjennom Kulturdepartementets støtteordning for bygging av anlegg til 
idrett og friluftsliv. Søknaden er godkjent, men står på venteliste for andre år og har dermed enda 
ikke fått midler. Anlegget har 1.prioritet i kommunens plan for idrett- og fysisk aktivitet. Ved å 
søke støtte i denne ordningen må man til gjengjeld oppføre anleggene innenfor gjeldende målkrav 
og standarder som stort sett medfører økning i kostnader. Eksempler på dette er spesialsand til 
løpedekket.  
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EIL har også søkt tilskudd hos Gjensidige og Dugnadsløftet, Gjensidige. De har fått til sammen kr 
75 000, men disse må tilbakebetales om ikke anlegget ferdigstilles i løpet av kort tid. 

Videre har de fått midler fra Miljøfondet (kr 20 000) og Ungdomsmidler/kulturmidler (kr 23 000).  

Selv om EIL foreløpig ikke har fått innvilget spillemidler, vurderte de det likevel nødvendig å 
renovere hele arealet inntil løpebanen som omfatter flere støttemurer og den største av disse 
grenser til skolens uteområde. Blant annet på bakgrunn av renoveringen av støttemurene har nå 
kostnadene med rehabiliteringen blitt så høy at EIL ber Nesset kommune vurdere mulig støtte 
begrunnet med at vi eier grunnen. Pr dd har EIL lagt opp til at de stiller kr 350 000 av egne midler 
fordelt på kr 140 000 dugnad og kr 210 000 egne penger. De ønsker at kommunen skal ta en del av 
kr 350 000. Tabell 1 viser EIL`s reviderte budsjett og finansieringsplan. 

 

Tabell 1: Revidert budsjett og finansieringsplan 

BUDSJETT FINANSIERINGSPLAN 

Post Beløp inkl. mva Post Beløp inkl. mva Innvilget 

Sprøyting/ugressbekjempelse 5 000 Dugnad/egeninnsats 140 000 OK 

Anleggsarbeid 150 000 Kulturmidler/ungdomsmidler 23 000 OK 

100m3 sand til bruk utenom løpebane 12 000 Spillemidler 165 000 Avventes 

200m3 sand til løpebane inkl. transport 200 000 Gjensidigefondet 40 000 OK 

50m2 støttemur inkl. frakt 50 000 Dugnadsløftet, Gjensidige 35 000 OK 

Materialer til ny kantlist 10 000 Miljøfondet 20 000 OK 

Arbeidstimer; 400t à 350kr 140 000 Egenkapital 207 000  

Ny støttemur mot skolen 75 000 Gaver/andre tilskudd 37 000 OK 

Utbedring av området rundt løpebanen 25 000    

Sum 667 000 Sum 667 000  

 

Opprinnelig budsjett og finansieringsplan var kr 497 000. Kostnadene har økt med kr 170 000 der 
kr 70 000 er økt dugnadsinnsats og uttak av egenkapital har økt med kr 130 000. Grunngitt med at 
Nesset kommune eier grunnen anleggene ligger på og til, og da det handler om renovering av 
nærmiljøanlegg i et folkehelseperspektiv innstilles det til at Nesset kommune investerer kr 130 000 
i dette prosjektet. 

Leieavtalen med Eresfjord idrettsanlegg som utløper i 2017 skal reforhandles.   

 

Vurdering 

Dette er et prosjekt som Eresfjord idrettslag har satt i gang og har regien til. Rådmannen vurderer 
det slik at det avgjørende faktum for at kommunen skal gå inn med økonomiske midler her er 
eierskapet til grunnen og at det ligger til skolens område. 

Tiltaket samsvarer med satsningsområdet Nesset kommune har ført de senere årene med 
opprettelse av nærmiljøanlegg i ulike kategorier og folkehelsearbeidet. Eresfjord idrettslag har satt 
i gang et omfattende arbeid på vegne av bygda som også Eresfjord skole kan nytte i undervisning 
og friminutt, og som ellers er til fri disposisjon. For å få fullført renoveringsarbeidet av 
friidrettsanlegget samt å hindre utarming av idrettslaget er det riktig at kommunen støtter tiltaket 
ytterligere utover det kommunale tilskuddet som allerede er gitt på kr. 23 000.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økning i belåningsgrad om ikke realisert låneopptak kan omdisponeres. Dette blir først klarlagt i 
budsjettkorrigeringssaken som legges frem til politisk behandling i juni.  

 

Betydning for folkehelse 

Anlegget ved Eresfjord stadion og Eresfjord skole er en mye brukt arena for trening og aktivitet på 
fritid, og er i tillegg uteområde for Eresfjord skole. Skolen benytter anlegget blant annet til 
undervisning i kroppsøving. 

En rehabilitering av anlegget vil ha en positiv betydning og kunne bidra til økt aktivitet for alle 
brukergrupper. 
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Skatepark i Eidsvåg sentrum, Nybygg 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Skatepark i Eidsvåg sentrum, nybygg, ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Anslåtte kostnader legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020. Prosjektet gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 925.000. 
 

 

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.  
Det har ved flere anledninger vært ytret ønske fra innbyggerne om etablering av skatepark i 
Eidsvåg sentrum. Mange av ungdommene søker i dag mot Molde eller Sunndalsøra for å drive 
med denne typen aktivitet. 
En periode var det anlagt et provisorisk skateanlegg på den nordre parkeringen ved Nesset kirke. 
Dette var et område som da ble mye brukt på ettermiddager og helg. Da dette var en 
parkeringsplass, kunne dette dessverre ikke bli et permanent skateområde.  
Typisk for skatemiljøer er at de oppsøker områder hvor det finnes trapper, gelender, og kanter 
hvor de kan utføre triks med rullebrett, sparkesykler, BMX sykler og lignende. Dette gjør at de ofte 
søker mot parkeringsplasser, butikker og lignende, hvor slike elementer finnes. Det kan skape 
farlige og uønskede situasjoner.  
Denne typen anlegg krever et flatt område, som enten blir asfaltert eller har et støpt betongdekke. 
Flere områder har vært diskutert og kan være aktuelle, blant annet den grønne trekanten på 
sørsiden av bussholdeplassen. Det viktigste med plasseringen av skateparken er at den er 
sentrumsnær, har god oversikt, ikke er til sjenanse støymessig, og at den ved enkle grep kan gjøres 
til en trygg aktivitetsplass. 
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Vurdering 

Et skateanlegg vil fremme trivsel og aktivitet blant ungdommene i Nesset kommune. Det vil skape 
mer liv og rørelse i sentrum. Området kan nyttes av både kommunens innbyggere og besøkende. 
Ved å plassere skateområdet lett synlig fra hovedveien, vil det i tillegg til apejungelen og ballflaten 
ved barnetrinnet, EIBUS, oppfordre gjennomreisende til å stoppe. Om man da i tillegg har benker 
og bord tilgjengelig vil dette kunne bli et naturlig stoppunkt. Den endelige plasseringen vil man ta 
stilling til om prosjektet får innvilget investeringsbudsjett. 

 

Økonomiske konsekvenser 

En skatepark har et forholdsvis høyt investeringsbehov. Man kan sågar søke om spillemidler til 
denne typen anlegg, da det anses som et nærmiljøanlegg. Med forbehold om innvilget søknad kan 
et slik anlegg være berettiget til spillemidler begrenset oppad til 50% av investeringskostnadene 
eller kr 300.000. 

Kalkylen viser at prosjektet vil koste kr 925.000. 

I økonomiplanen for 2017 – 2020, legges prosjektet inn med et investeringsbudsjett på kr 925.000. 

 

Betydning for folkehelse 

Skateaktivitet tiltrekker seg særlig ungdom som ikke deltar så mye i tradisjonell organisert 
aktivitet. For mange av dem er alternativet en passiv fritid, med mye inne-sitting i forbindelse med 
for eksempel dataspill. Ved å legge til rette for en skatepark vil det stimulere til å være mere ute og 
å være fysisk aktiv. Det bidrar også i positiv retning sosialt sett. 
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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. 

 

 

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 
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 

Arkiv: 614 
 

Arkivsaksnr: 2015/1030-1 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



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. 
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Etablering av asylmottak i lokaler til tidligere Eresfjord bofellesskap 

 
 

Rådmannens innstilling 

I sak om budsjettkorrigering 1.halvår 2016, bevilges det kr 2 000 000 til forskriftsmessig og 
funksjonsmessig tilrettelegging av Eresfjord bofellesskap til asylmottak ihht avtale inngått med 
Sunndal kommune. 

 

Finansieres med økt låneopptak som nedbetales med husleieinntekten i avtaleperioden. 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune og Sunndal kommune har inngått en leieavtale om å etablere asylsøkermottak 
for enslige mindreårige i de tidligere lokalene til Eresfjord bofellesskap under forutsetning av at 
Sunndal kommune får tildelingsavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI).  

UDI lyst ut forespørselen om etablering som offentlig anskaffelse og fristen for innsending av 
tilbud var 4.mai. Det er mange tilbydere med i konkurranse og UDI skal gjøre en tildeling innen 
8.juni. Det er Sunndal kommune som i sin helhet skal drive asylsøkermottaket. 

Om Sunndal kommune får tildelingen skal mottaket være godkjent som husrom til inntil 48 
asylanter og oppstart er satt til 1.juli 2016. Leieinntektene til Nesset kommune er avtalt til kr 
1 500 000 pr år ekskludert strøm, kommunale avgifter og andre driftsutgifter.  

Fra oppstartsdato har Nesset kommune 2 måneder på å sette mottaket i forskriftsmessig og 
funksjonsmessig stand. Det medfører en investering for kommunen da det er flere tiltak som må 
gjøres. 

Foreløpig oversikt over tiltak: 

A. Søknad til bygningsmyndighetene om bruksendring. 
B. Utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategi nivå A (brannprosjektering). 
C. Brannsikring av bygningen ihht brannsikkerhetsstrategien. Fysiske tiltak er bl.a. 

innstallering av overrislingsanlegg og brannalarmanlegg.  
D. Ny programvare for varmestyring da kontrollmaskinen er defekt. 
E. Utskifting av sirkulasjonssløyfe ved varmtvann da denne har lekkasjer. 
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F. Montering av dusjkabinett i alle baderom (12 stk) da det er sprekker i overgang gulv/vegg. 

 

Tiltakene har ikke til formål å heve standarden i bygget, herunder modernisering eller 
forskjønning. Det understrekes at dette er nødvendige tiltak for at man skal kunne inneha en 
virksomhet i bygget og herunder drive et asylsøkermottak. 

Investeringen er overslagsmessig beregnet til kr 2 000 000 og må stilles til disposisjon gjennom 
budsjettkorrigeringssaken i juni 2016. Investeringen finansieres med økt låneopptak som 
nedbetales med husleieinntekten i avtaleperioden som er 3 år med 3 års opsjon.  

  

Vurdering 

Etablering av et asylsøkermottak for mindreårige asylanter i Nesset vil medføre tiltrengte inntekter 
for kommunen. Videre er det av vesentlig betydning av bygningen kommer i drift igjen da 
fraflyttede bygninger forfaller raskt og dermed forringer eiendomsverdien for eieren.  

En slik virksomhet med hele 40 - 48 beboere vil også medføre flere arbeidsplasser og flere kunder i 
kommunens butikker.  

Og det viktigste er kanskje at kommunen bidrar til å lette på en internasjonal humanitær og 
samfunnsmessig utfordring.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptaket på kr 2 000 000, men leieinntektene på kr 1 500 000 pr år håndterer egenhendig 
renter og avdrag i avtaleperioden på 3år. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Avtalen vil bety humanitær hjelp til asylantene som kommer. For innbyggerne i Nesset vil 
arbeidsplasser bidra i folkehelseperspektivet. 
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Rammer for tildeling av fellingstillatelser for elg. hjort og rådyr i 
Nesset - 2016 

Vedlegg 

1 Ødegård jaktvald - Søknad om fråvik frå minstearealet 

2 Søknad om fellingsløyve på rådyr, hjort og elg 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å 
fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 9, i forskrift av 14.02.2012 om forvaltning 
av hjortevilt og bever. 

 

For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for 
jaktsesongen 2016. 

For region gamle Nesset settes minstearealet for elg til 6000 dekar. For hjortevald Bersås og Eide – 
Fressvika settes minstearealet til 800 dekar .  

I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 daa til vald nr 68 Husby – Sølott og 52 
Rødskjæret.  

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 540 dekar. 

 

For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri 
jakt.  

 

 

Saksopplysninger 

 

Valdregisteret pr 31.12.2015 i Nesset står oppført med til sammen 22 vald, hvorav 7 vald med 
driftsplanbasert forvaltning. 

Forvaltningsområde Antall vald 
2014 

Antall driftsplaner Merknad 

Gamle Nesset (t.o.m 
Bugge) 

6 vald  Nordstranda - 51 825 
daa 
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Ytre Nesset  - 36 156 
daa 

Storhaugen – Kleppen 
26 815 daa 

 

 

 

 

Eresfjord 10 vald Øvre Eresfjord – 17 300 
daa 

 

Eikesdal 1 vald Eikesdal – 41 300 daa  

Vistdal 5 vald Vistdal storviltvald – 
51 550 daa 

Sørstranda – 19 725 daa 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Den generelle målsettingen i fylket er å redusere hjortebestanden. Det vil likevel være uenighet om 
hvor stor hjortebestanden er i de forskjellige bygdene og kommuner.  

 

Fastlagt minsteareal for hjort i forskrift er 500 dekar i Eresfjord og ellers i kommunen satt til 1000 
dekar. For rådyr og elg er minstearealet i forskrift satt til 500 dekar og 12 000 dekar. I medhold av § 
9 i hjorteviltforskriften kan kommunal viltmyndighet fravike minstearealet for hjort, elg og rådyr 
med inntil +/- 50 %. 

 

Bruk av den såkalte 50 % regelen skal være vurdert ut fra ulikheter i viltartens levevilkår i 
kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære 
forhold. 

 

Rådmannen mener det ikke er noe grunnlag for å starte en prosess med forskriftsendring av 
minstearealet i kommunen. Bærebjelken i hjorteviltforvaltningen vil være målsetting om lokal 
driftsplanbasert forvaltning. Dette innebærer stor fleksibilitet for avskyting.  Ellers ”sliter” en del 
mindre enkeltvald med lavt fellingsresultat ut fra dagens fastsatte minsteareal i Nesset kommune.  

   

Samlet fellingsresultat for hjort i perioden 2009 – 2015, hele kommunen.  

 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 

2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 

2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 

2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 

2013 T 532 73 71 88(45 ho) 71 36 339 – 63% 

2014 T 553 65 69 81(37 ho) 58 32 305 – 55% 

2015 T 499 62 73 85(41ho) 58 29 307 – 61,5 % 

 

 

 

 

 

 



REGION GAMLE NESSET 

Det er nå tre vald i denne forvaltningsregion som ikke har driftsplanbasert forvaltning. 
Rådmannen vil foreslå at en fortsetter ett år til med nesten samme kvote som i 2015. 

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2015: 

 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T - 184 21 28 32 26 28 135 

2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 

2011 t- 195 17 26 24 23 21 111 

2012 t- 195 20 20 30 23 16 109 

2013- t 195 23 14 20 30 12 99 

2014- t 165 16 20 22 17 7 82 

2015 – t164 15 18 17 21 14 85 

 

Når det gjelder elgbestanden er det i region gamle Nesset som har størst tilhold av elg.  

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å gjøre de store endringene av minstearealet fra i fjor.  

Rådmannen legger til grunn at elgen beiter periodevis over større områder og under jakta er det 
forholdsvis stort jaktpress i hele regionen. Dersom en følger samme samlet tildelingskvote i region 
gamle Nesset som i 2015 mener rådmannen det må foreligge høyre samlet fellingsprosent før 
kommunen setter i gang en prosess med å endre forskrift for minstearealet. I 2015 ble det skutt 16 
elger i region gamle Nesset der samlet fellingskvote var 25 dyr.  

 

Med hensyn til skogbruksinteressene er det lite ønskelig å ha for stor elgbestand i region gamle 
Nesset.  Minsteareal for elg reduseres til 6000 dekar for 2016. 

 

Felte elg i Nesset, perioden 2009 - 2015 

År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ år Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T-22 3 2 4 3 2 14 

2010 T-23 3 2 6 4 2 17 

2011 T-24 4 3 5 3 3 18 

2012 T-29 3 4 4 5 1 17 

2013 T-30 3 2 3 1 4 13 

2014 T-31 5 2 6 1 0 14 

2015 T 32 4 4 6 1 2 17 

I region gamle Nesset ble det skutt 16 elger av en samlet kvote på 25 dyr.   

 

Vårtelling 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i region gamle Nesset 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2016, Gussiås - 22 dyr 23 dyr 

2016, Myrset/Storhugen - O dyr 17, dyr 

    

 

 

REGION ERESFJORD 



I Eresfjord er det i mange områder mye hjort, spesielt om vinteren og våren. En del vald i bygda 
har forholdsvis likevel lav fellingsprosent.  

 
Rådmannen mener for å bedre vinterbeiteforholdene i Eresfjord bør en fortsette nesten samme 
tildeling som i 2015.  Øverås /Hånde og skogslia fra Nauste til Rødskjæret er to viktige 
vinterbeiteområder i Eresfjord. Kommunal viltforvaltning har og fått signal om at hjortebestanden 
på sørsiden av Eresfjord er økende. Rådmannen foreslår at mistearealet settes til 250 dekar for 
jaktvald nr 68 og nr 52.  

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2015: 

 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T 157 18  26 40 15 8 107 

2010 T 160 21 34 44 13 9 121 

2011 T 180 31 22 36 14 9 111 

2012 T 168 20 25 20 10 6 81 

2013 T  22 20 25 20 12 99 

2014 T 188 22 16 23 19 10 90 

2015 T 190 19 24 24 10 5 82 

 

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord 

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2012  206 dyr 148 dyr 

2013 68 dyr  46 dyr  72 dyr 

2014 167 dyr   

2015* tidlig spredning av 

gjødsel 
124 dyr 103 dyr -  

2016 146 dyr 174 dyr -  

 

REGION VISTDAL 

I Vistdal har det vært driftsplanbasert forvaltning i mange år. Bakgrunnen for etablering av 
driftsplanbasert forvaltning i Vistdal var bl.a å kunne samordne jaktuttak i bygda bedre og ha lokal 
strategi på forvaltningen av hjorteviltet.  

Fellingsresultatet i perioden 2007 – 2015: 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 

2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 

2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 

2010 T 90 9 15 23 8 12 67 

2011 T 100 11 14 24 5 3 57 

2012 T 98 12 14 14 5 7 52 

2013 T 96 15 14 23 9 11 72 

2014 T 96 10 11 16 14 12 64 

2015 T 90 11 15 21 16 9 72 

For å redusere hjorteviltbestanden i Vistdal er en avhengig av samarbeid for uttak av dyr i et større 
område.  



 

 

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i deler av Vistdal  

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2015 81 dyr 119 dyr 75 dyr 

2015 81 dyr 119 dyr 75 dyr 

2016 123 dyr 229 dyr 231 dyr 

I Vistdalområdet er det tre vald som ikke har vært med i driftsplanbasert forvaltning. To av disse 
har i flere år fått tildelt kvote ut fra 800 dekar pr dyr. Disse to valdene har nesten ikke skutt dyr de 
tre siste årene.  Da det er lav eller ingen felling av dyr i disse valda mener rådmannen det ikke er 
grunnlag for å redusere minstearealet i 2016.  

For Ødegård jakt foreslår rådmannen at minstearealet for hjort settes til 540 dekar for jaktåret 2016.  

De to siste årene har minstearealet blitt justert til 650 dekar.  Årsaken til å redusere minstearealet er 
at valdet har 100 % avskyting og tidligere vært registrert beiteskader på skog.   

   

REGION EIKESDAL 

I Eikesdal er det driftsplanbasert forvaltning. Eikesdal er et område hvor en bør legge opp til stort 
uttak av dyr også i 2016. Det er områder i Eikesdal som har stort beitetrykk av hjort.  Store 
almetrær er preget av hjortebeiting og det er lite fornyelse av ungskog av alm.  

For å bedre vinterbeiteområdene bør driftsplanområdet diskutere tiltak/virkemidler som gjør det 
mulig å redusere bestanden i området. I driftsplanen som ble godkjent i 2015 er det lagt opp til å 
felle 246 dyr i perioden 2015 – 2017. 

 

Fellingsresultatet i perioden 2009 – 2014, Eikesdal: 

År Eldre 
hanndyr 

Eldre  

Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  

1 ½ år 

Sum 

2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 

2010  T 64 10 19 12 8 0 49 

2011 T 69 16 19 13 2 3 53 

2012 T 79 12 16 19 8 4 59 

2013 T 79 13 23 20 12 1 69 

2014 T 106 17 22 20 8 2 69 

2015 T 82 13 20 23 11 1 68 

 

Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har i utgangspunktet driftsbasert 
forvaltning med planlagt årlig uttak på 82 dyr.  Eikesdal er det området som en bør etterstrebe økt 
felling av dyr.  

 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i deler av Eikesdal.  

År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05 

2015 134 dyr 97 dyr 79 dyr 

2016    

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 



Betydning for folkehelse 

 



Hei!

Vi vil tillate oss å be om at kommunen brukar 50 %-regelen og reduserer minstearealet til eit 
minimum for Ødegård jaktvald for sesongen 2016. Årsaka er dei store mengdene overvintrande 
hjort som er registrert i vår. Vi er kjent med at det er telt 230 dyr i Vistdal, og etter vårt syn bør 
dyretalet takast kraftig ned no. 

Bestanden har auka jamnt, med visse utflatingar etter harde vintrar. Jakttrykket er ikkje høgt nok, 
m.a. fordi enkelte jaktfelt ikkje tek ut dyr i samsvar med bestandsplan og tildelingar. Alle må no 
bidra til å auke uttaket.

Ut frå dette ber vi om ei tildeling på minst 6 hjortar for 2016. På førehand takk!

Med vennleg helsing

Ola Betten
leiar Ødegård jaktfelt
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lest! /613
Nesset  kommune

TNAA

6460  Eidsvåg
_________________.

Bersås jaktvald

v/ Lars Vassli

Talsetvegen  44

6460 Eidsvåg

Talset 19. april  2016

Søknad  om  fellingsløyve  på  rådyr, hjort og elg 2016.

Bersås jaktvald på 18000  dekar søker  om fellingsløyve rådyr,hjort og elg for  2016.

For elg søkast det om fellingsløyve  på 4  dyr for  2016.

Mvh.

Bersås jaktvald

PMVMN
v/ Lars Vassli
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